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 LÍPY NA NÁMĚSTÍ PŘEDČILY VEŠKERÁ OČEKÁVÁNÍ 
 Pouhých šest let po výsadbě nové 

aleje nahradily mladé stromy původní 

zeleň téměř dokonale. Upravené mlázo-

vické náměstí obdivují občané i ná-

vštěvníci městečka.   

 Když v roce 2007 rozhodli zastupi-

telé městečka o radikálním vykácení 

všech lip na náměstí, našli sice pro tento 

krok pochopení u většiny obyvatel, ale 

ozvali se i tací, kteří plán kritizovali s 

odůvodněním, že centrum obce bude 

dlouhá léta neatraktivní.   

 Důvody rozhodnutí však byly jas-

né. Velmi špatný zdravotní stav většiny 

stromů, o estetickém ani nemluvě. Radni-

ce tehdy jednoznačně odmítla riskovat 

zdraví všech kolemjdoucích, kvůli častým 

pádům obrovských větví, které způsobo-

vala hniloba tzv. hlav, způsobená nevhod-

ným řezem v posledních dekádách. A tak 

se, i na základě odborného posudku Agen-

tury na ochranu přírody a krajiny, devade-

sátiletá alej poroučela k zemi.   

 Ani ne týden po kácení bylo ná-

městí nově osázeno. V rámci akce 

„Zasaďte si svoji lípu“ se v sobotu 10. 

dubna 2007 sešlo více než padesát občanů 

městečka, ale i chalupářů, a společně si 

vysadili nové stromořadí. Nezbytné bylo 

velké fotografování, především s dětmi a 

vnoučaty. Každý si pak v následujících 

letech hlídal, co dělá právě jeho stromek.  

 A daří se jim opravdu skvěle. 

Všechny kusy se ujaly a za šest let vyrost-

ly do takových velikostí, že překvapily 

nejenom občany Mlázovic, ale také za-

hradníky, kteří je dodali. Je pravda, že 

Radnice zvolila opravdu mimořádně kva-

litní sadbu z renomované školky, ale i tak 

nynější stav stromů překonal veškerá oče-

kávání. Přesto náklady na jeden strom 

dosáhly zhruba 1300 Kč, což je při srov-

nání s akcemi v okolí méně než polovina.  

 Nenaplnily se tak obavy některých 

seniorů, kteří si při kácení posteskli, že 

oni se už stínu nových stromů nedočkají. 

Mnohé z laviček na náměstí jsou již 

ochráněny rozložitými korunami, což vy-

užívají občané všech generací k odpočin-

ku v revitalizovaném parku. V následují-

cích letech byly v lokalitě vysázeny další 

stromy, keře i trvalky a velká obměna 

byla dokonána.   

 Důležitá je také každoroční péče o 

novou výsadbu, aby byla alej co nejhezčí 

a dožila se dlouhého věku. Samozřejmostí 

byla pravidelná zálivka v prvních třech 

letech po vysazení, se kterou pomáhali 

pracovníci městečka a místní hasiči. Kaž-

doročně v jarních měsících provádí odbor-

ná firma řez stromů, v případě potřeby 

také přihnojení některých jedinců, aby 

stromořadí působilo co nejvíce vyrovnaně 

a vitálně.   

 Jediný problém s novými lípami 

způsobila autonehoda, při které nepozorný 

řidič nezvládl řízení a jeden strom porazil. 

Poškození bylo natolik silné, že musel být 

vyměněn. Již nyní je však náhradní kus 

velmi vitální a za pár let nikdo nepozná, 

že byl vysazen o tři roky později.   

 Upravený park s třicítkou nádher-

ných lip srdčitých dělá radost občanům i 

návštěvníkům Mlázovic. A pokud se ne-

zanedbá další péče o stromy, dělat ji bude 

dlouhá desetiletí. Mimo jiné je nádherná 

lipová alej důkazem, že každé kácení ne-

musí být špatné a mnohdy má smysl. Jako 

lidé, i stromy mají svůj život a také svůj 

konec. Nejde o to, zmenšovat počet zele-

ně, ale zlepšit její stav i s výhledem pro 

další generace. Aby po nás nezbyla jen 

ohnilá torza přestárlých velikánů.  

 Jedna z dominantních budov na 

náměstí má od konce července novou 

barvu střechy. Změna nenastala z este-

tického důvodu, ale kvůli opravám, 

které bylo nutno provést.  

 V plánu akcí na letošní rok se 

objevil i nátěr střechy původní části Rad-

nice. Poslední povrchová úprava sice pro-

běhla před osmi lety, což není tak dlouhá 

doba, ale četné plochy zasažené korozí 

nedávaly příliš na výběr. V případě další 

prodlevy by mohlo dojít k nevratnému 

poškození plechových šablon.   

 Pro novou úpravu byl zvolen špič-

kový německý systém FREI-LACKE, 

který se již osvědčil na věžích kostela. 

Před třemi lety byly ošetřeny tímto nátě-

rem a doposud vše vypadá, jako kdyby se 

barva aplikovala před pár týdny. Žádná 

oprýskaná místa, žádný úbytek pigmentu, 

stále matný sametový lesk.  

 Práce na Radnici prováděla stejná 

firma, která se osvědčila již na kostele. 

Podmínkou dlouhé životnosti nátěru je 

precizní provedení kompletního postupu, 

proto by nebylo moudré zkoušet někoho 

jiného.   

 Nejprve byly odstraněny staré vrst-

vy a provedeno chemické očištění. Poté 

přišel na řadu základový nátěr a nakonec 

nátěr vrchní. Zvolen byl hnědý odstín, aby 

ladil s okny a dalšími doplňky domu. Vý-

hledově také s barevnými tóny fasády, 

která by se měla dočkat obnovy v příštích 

letech. Hnědá střecha Radnice však není 

žádnou novinkou. Tuto barvu nesla již v 

předchozích dekádách. Společně se střeš-

ními dílci byly ošetřeny okrajové římsy z 

automobilové plošiny, jejíž přítomnost na 

náměstí vyvolala značnou pozornost.   

 I když bylo provedení nových ná-

těrů na ploše více než 550 m2 nákladné, z 

technického hlediska musely být provede-

ny. Rovněž se tím zlepšil estetický dojem 

jedné z nejvýznamnějších budov v centru 

obce. 

RADNIČNÍ STŘECHU CHRÁNÍ NOVÝ NÁTĚR 



 I když svátek matek – druhá neděle 

v květnu – již dávno uplynul, rozšířená 

epidemie zdravotních obtíží byla příčinou 

toho, že děti z Mateřské školy Mlázovice 

uskutečnily své vystoupení k tomuto dni 

v našem domově, až ve čtvrtek 13.6. toho-

to roku. Už jdou, zašumělo venku „pod 

oblouky“ mezi shromážděnými obyvateli. 

Za doprovodu svým učitelek přicházel 

zástup malých žáčků, zvědavě se rozhlíže-

jících po areálu domova. Pak to začalo. 

V řadě stojící malí školáčci, za soustředě-

ného pohledu na paní učitelku, přednášely 

básničky, různé říkanky, i také scénku O 

Jeníčkovi a Mařence. Pokaždé vždy od-

měněny potleskem. Nakonec každé děcko 

obdrželo srdíčko, které předalo s jakýmsi 

nedůvěřivým pohledem své babičce. Pocit 

nedůvěry však rychle zmizel a v nastalé 

družné zábavě čas rychle utíkal a chvíle 

rozloučení byla zde.  

 

Nashledanou zase někdy naši malí přátelé. 

 

Vltavo, Vltavo, voděnko stu-

dená, pověz mi, co bude od 

dneška do roka.  
 Táže se písničkou pan Šedivý 

z Černožice u Prahy, který opět přijel, aby 

zazpíval písničky Karla Hašlera ve čtvrtek 

20.6. 2013 našim obyvatelům shromáždě-

ným na zahradě pod pergolou. Jo, to kdy-

by tak člověk věděl, a snad lépe, když to 

neví. Ani vedro, které toho dne ještě poz-

dě odpoledne panovalo, nebránilo tomu, 

aby se podařilo potem polévanému zpíva-

jícímu kytaristovi hašlerkami rozproudit 

zábavu tak, že staré známé písničky zněly 

z úst téměř všech přítomných. No proto, 

že snad bylo vydáno trochu více energie a 

čas večeře se přiblížil, podávané grilované 

klobásky se skleničkou pěnivého moku 

tento den zakončil.   

 

             Libuše Zhoufová, DD Mlázovice 

             Fotografie: DD Mlázovice 

ČÍM ŽIL DOMOV DŮCHODCŮ V MINULÝCH TÝDNECH - 1. DÍL 

Papírová srdíčka potěšila nejednu babičku 

Děti z MŠ Mlázovice poutavě recitovali a obyvatelům domova udělali velkou radost 

Známé písničky si senioři s chutí zazpívali 



 Po úspěšném seriálu, který mapo-

val osudy mlázovických rodáků na fron-

tách první světové války v legiích, připra-

vil pan Ivo John další zajímavé vyprávě-

ní, tentokrát o mlázovických vojácích, 

kteří bojovali přímo v Rakousko-Uhrské 

armádě: 
 

JAN HORÁK   

(4.4. 1887 - 31.1. 1970) 
 Ani cukrář Jan Horák, pocháze-

jící z Jičína, se nevyhnul vojenské 

povinnosti za 1. světové války. Byl 

třetím vojákem z domku čp. 87 

v Novopacké ulici. V době jeho pů-

sobení v obci jsme v něm poznali 

velmi šikovného a pracovitého 

člověka, dobrého vlastence a aktiv-

ního sokola, znamenitého sportovce, 

cvičence na bradlech a hrazdě. V nad-

cházejícím těžkém válečném tažení 

mu sportovní průprava přišla nadmíru 

vhod.   

Začátky svého působení na 

vojně prožil při výcviku v jičínských 

kasárnách, odkud vycestoval železnicí 

se svým útvarem na srbskou frontu. 

Srbsko se stalo zemí, proti níž bylo 

rozpoutáno peklo na zemi a do něhož 

byla postupně zatažena většina zemí 

světa. Proč k této tragédii došlo, bylo 

již v mnoha případech popsáno. Přišlo 

v ní o život na desítky miliónů obyva-

tel a tisíce koní. Válka uvrhla do bídy 

celé národy. 

 Po atentátu v Sarajevu, 

v hlavním městě Bosny a Hercegovi-

ny, zaslala rakouská vláda Srbsku ulti-

mativní notu, která nebyla protistra-

nou v plném znění přijata, a proto byla 

habsburským mocnářstvím vyhlášena 

Srbsku válka. Podunajská monarchie 

se ve svých úvahách a rozhodnutích 

velice zmýlila, neboť nepočítala 

s odhodláním Ruska a západních moc-

ností, a též zradou Itálie, která se při-

dala na stranu Dohodových mocností 

proti sice mocnému, ale velmi špatně 

připravenému spolku Rakouska-

Uherska, Německa, Turecka a Bulhar-

ska.  

 Pokud se týká proži-

tých zkušeností Jana Horáka z váleč-

ného tažení centrálních mocností Srb-

skem, jednalo se o smutné až drastic-

ké vzpomínky. Stěžoval si nejvíce na 

arogantní a surové chování rakous-

kých a maďarských vojáků vůči civil-

nímu obyvatelstvu. Při 

postupu armády smě-

rem na Bělehrad byly 

mnohé vesnice se zbyt-

kem obyvatel, matkami 

s dětmi a zvířectvem 

vypalovány, zajatci, 

staří a nemocní obyva-

telé zajímáni a stříleni 

či věšeni na stromy bez 

sebemenší lítosti. Spíše 

to vše prováděli 

s nadšením či dokonce 

s osobní hrdostí. 

 V prvopočátku 

války byl postup na 

tomto úseku v mnoha 

případech poklidný, 

bez velkého odporu ze 

srbské strany. To 

ovšem neznamenalo, že 

to bude stále bez obtíží. 

Cestou kudy procháze-

li, byly na velkých čás-

tech území vykopány 

hluboké příkopy a též 

vysoké hromady ozna-

čené kříži jako společ-

né hroby. Jak se pozdě-

ji naši vojáci od míst-

ních obyvatel dozvědě-

li, byla tu zakopaná děla a další bojo-

vá technika. Zároveň tato místa měla 

sloužit pro zaměření rusko-srbskému 

dělostřelectvu.   

 Postup okupační armády dále 

za hlavní město do místa soustředěné 

obrany trval několik dnů a po bojo-

vém střetu stihla část vojska přeběh-

nout zpátky tento úsek téměř za půl 

dne. Zdatnějším jedincům se podařilo 

zdolat po pontonovém mostě řeku Sá-

vu a poté byl i ten okamžitě vyhozen 

do povětří, aby byl tisícihlavé zbída-

čené armádě další ústup znemožněn. 

Jednotlivé pluky za řekou i před ní se 

tak promíchaly, že nebylo možné pro-

vést reorganizaci.  

 Celá poraženecká armáda byla 

železniční cestou přepravena po velké 

části Srbska a Chorvatska až do Slo-

vinska blížeji k hranicím Rakouska. 

Tak neslavně skončilo válečné dobro-

družství rakousko-uherské armády se 

značnou podporou německého vojska, 

které se protáhlo až do konce roku. 

Tvrdé boje trvaly do 15. pros-

ince 1914 a Srbům se nakonec po-

dařilo vyhnat rakousko-uherská vo-

jska ze svého území. Jejich statečný 

odpor byl zlomen až v následujícím 

roce. Jan Horák se z této těžké války 

vrátil velmi unaven, ale zdráv. 

 Po krátkém zdravotním odpo-

činku se znovu pustil do obnovy cuk-

rářské živnosti, ve které nacházel ra-

dost a uspokojení. Tento obchod mu 

velmi prosperoval, neboť nabízel 

opravdu dobré zboží. Byl velmi praco-

vitý, přitom také nadmíru podnikavý. 

Každý rok rozvážel během celého léta 

na motorové tříkolce kvalitní zmrzli-

nu, velkou pochoutku, na plně obsaze-

né místní koupaliště.  O sobotách a 

nedělích jezdíval do okolních obcí na 

pouťové a posvícenské oslavy, včetně 

vzdálenějších Lužan a Hřídelce. Jan 

Horák byl nenapodobitelným mistrem 

ve výrobě překrásně vyzdobených 

velikonočních punčových kraslic 

všech velikostí. Zůstaly nám na něho 

jen ty nejlepší vzpomínky.   

MLÁZOVIČTÍ VOJÁCI V RAKOUSKO-UHRSKÉ ARMÁDĚ - 1. DÍL 

Před již neexistujícím domem č.p.3, vedle Radnice. Zleva: Josef Jiřičko, 

Václav Kňourek, Jan Horák, František Vízek, Marie Kňourková, paní 

Břízková, Zdenka Podlipná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1914


 Střípky z našeho městečka 
 

●  Městečko obdrželo poděkování od sta-

rostů obcí postižených povodní, ve kte-

rých zasahoval SDH Mlázovice. Děkovný 

dopis zaslal rovněž ředitel HZS Ústeckého 

kraje za pomoc v Litoměřicích. Touto 

cestou by chtěl poděkovat velitel SDH  

Mlázovice všem členům jednotky, kteří se 

na uvedených zásazích podíleli. 

● V průběhu července bylo využito 

krátkého zhoršení počasí a vypustilo se 

koupaliště. Následně provedl provozo-

vatel občerstvení s několika dobrovolní-

ky bleskové vyčištění nádrže a již po 

třech dnech se mohli návštěvníci koupat 

v čisté vodě. 

●  Kvůli extrémnímu suchu provádělo 

městečko v červenci několikrát zálivku 

nově vysazené zeleně na hřbitově. O tuto 

činnost se střídavě podělili pracovníci 

obce s místními hasiči. 

●  Městečko umístilo novou dopravní 

značku "Slepá ulice" při vjezdu z Ná-

městí do ulice Na Tvrzi. Proudy aut, 

které omylem  do této ulice vjížděly, 

způsobovaly obrovské problémy. Proto-

že zde není ani prostor na otáčení, často 

trpěly také ploty, domy a zaparkovaná 

vozidla. Změnou prošly také směrové 

značky SúS a software v navigacích. 

 Z vystěhované ubytovny, která 

byla součástí společensko-správního 

centra na náměstí, vybudovalo městeč-

ko bytovou jednotku. Po roční rekon-

strukci jsou prostory opět využity.   

 Při přestavbě Radnice koncem 

sedmdesátých let byly, jako její součást, 

vybudovány prostory, které měli sloužit 

pro krátkodobé ubytování zaměstnanců 

hospody, návštěvníků obce, brigádníků 

tehdejšího JZD nebo různých řemeslníků. 

Zmíněná část budovy byla v roce 1991 

pronajata společně s restaurací.   

 V září loňského roku došlo k pře-

dání prostor původním nájemcem a měs-

tečko začalo řešit, co dál. V prvé řadě 

bylo rozhodnuto, že prostory nijak nesou-

visí s provozem restaurace. Proto zastupi-

telé rozhodli o jejich vyjmutí z nové ná-

jemní smlouvy. Poté se řešilo, jak s nimi 

rozumně naložit.   

 Vzhledem k době a formě užívání 

bylo jasné, že je nutná poměrně rozsáhlá 

úprava. Protože poskytování krátkodobé-

ho ubytování není pro obec nijak zajíma-

vé, zvítězila myšlenka rekonstrukce části 

budovy na nájemní byt. Zároveň se tím 

vyřešily i problémy související s veřejným 

pořádkem, hlukem a dalšími negativními 

jevy, na které si opakovaně za provozu 

ubytovny stěžovali její sousedé.   

 Stavební práce započaly v únoru 

letošního roku a trvaly do konce června. 

Na základě projektu došlo k posunu ně-

kterých příček, část byla odstraněna a část 

naopak vznikla nově. Byt byl stavebně 

oddělen od zbytku budovy tak, aby měl 

samostatný vchod z venkovní části. Záro-

veň byly obnoveny veškeré inženýrské 

sítě, včetně nových přípojek, aby bylo 

možné individuálně měřit a účtovat spo-

třebu energií. Obnoveno bylo také sociál-

ní zařízení.   

 Byt byl zastupitelstvem přidělen 

budoucímu nájemci již loni na podzim, 

ještě před zahájením rekonstrukce. Zastu-

pitelé využili zájmu nového provozovate-

le restaurace a pronajali ho za tržní cenu 

jemu. Považují za rozumné, aby v tomto 

objektu bydlel někdo, kdo k němu bude 

mít nějaký vztah. Zároveň tím odpadají 

pravděpodobné stížnosti na sníženou kva-

litu bydlení z důvodu obtěžování kuchyň-

skou technologií (mrazicí boxy, sporáky, 

pára z oken, apod.) či hlukem z restaura-

ce, kuchyně nebo sálu. Městečko má bo-

haté zkušenosti z řešení podobných pro-

blémů v dalších svých bytech a proto je 

eliminovalo již na začátku.   

 Mlázovice tímto projektem vyřeši-

ly otázku, jak využít opuštěné prostory a 

zároveň rozšířily nabídku obecního bydle-

ní, po kterém je vysoká poptávka. To vše 

s rozumnými náklady a rychlou návrat-

ností. 
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Volejbalisté ukončili sezónu čtvrtým místem 
 Okresní přebor smíšených druž-

stev má za sebou další ročník. Mlázo-

vičtí hráči slibnými výkony v jarní části 

atakovali stupně vítězů, nakonec skon-

čili čtvrtí.   
 Před zahájením ročníku 2012/2013 

se vedla velká diskuze, zda-li vůbec do-

mácí družstvo přihlásit do soutěže. Dlou-

holetá tradice účasti a zájem mladší gene-

race, která chtěla sbírat zkušenosti, roz-

hodly o podání přihlášky.   

 Podzim se ovšem nevydařil podle 

plánů. Nevyrovnané výkony a časté změ-

ny v sestavě kvůli absenci mnoha opor, 

vedly k nelichotivým výsledkům a Mlázo-

vice přezimovaly v tabulce dva body od 

posledního místa. V Jarní části se do hry 

zapojili prakticky všichni, kdo mohli a na 

výkonech to bylo hned znát. Výrazně se 

zlepšil herní projev a s ním přišly i po-

vzbudivé výsledky. Vždyť Mlázovice 

porazili celkově třetí Bělohrad na jeho 

půdě, velmi potrápily druhý Tužín a se-

hrály vyrovnanou partii ve Vysokém Ve-

selí, které bylo neotřesitelným lídrem sou-

těže. Bohužel, rozhodující poslední utkání 

doma s Vysokým Veselím se nevyvíjelo 

šťastně a tak celkově patří domácím hrá-

čům a hráčkám těsně čtvrté místo.   

 I když původní plány jistě mířily 

na vyšší pozice, můžeme vzhledem k vý-

voji během podzimu hovořit o solidním 

výsledku. Především předvedená hra v 

jarní části jasně dokazuje stabilní kvalitu 

mlázovického volejbalu a je příslibem do 

dalších let.   

 Za Mlázovice v OP Mixů 

2012/2013 nastupovali: Jiří John, Ondřej 

Huťa, Martin Kinčl, Zdeněk Břízek, To-

máš Komárek, Milan Dittrich, Martin 

Černý, Karel Všetečka, Vlasta Johnová, 

Veronika Huťová, Monika Tringelová, 

Marcela Dittrichová.  

 Konečné pořadí: 1. Vysoké Vese-

lí 21 b., 2. Lesan Tužín 20 b., 3. Lázně 

Bělohrad 18 b., 4. Mlázovice 17 b., 5. 

Šárovcova Lhota 15 b., 6. ASPV Jičín 

14 b., 7. Gymnázium Jičín 11 b. 

DOMÁCÍ FOTBALISTÉ OBHÁJILI 

LOŇSKÉ PRVENSTVÍ 

   Pouhý bod ztratili mlázovičtí fotbalisté 

za celý turnaj v minikopané, který se 

uskutečnil v sobotu 20. července 2013 v 

Mlázovicích. S přehledem tak obájili i 

jeho druhý ročník. 

   Letošní počasí bylo k hráčům vstřícněj-

ší, téměř ideální. Již od rána se na hřiště u 

koupaliště sjížděli hráči různých týmů, 

kteří se těšili na zajímavé souboje. Nako-

nec do hry vstoupila družstva z Mlázovic, 

Lukavce, Vysokého Veselí, Borovnice a 

další domácí pod hlavičkou koupaliště. 

   Hrálo se systémem 5+1 na 2x13 minut. 

Vzhledem k počtu přihlášených se všech-

ny týmy utkaly navzájem. Mlázovice v 

elitní sestavě David Kváča, Karel Špidlen, 

Josef Štěrba, Karel Vojtěch a dva hosté, 

již od prvního hvizdu dávaly jasně najevo, 

kdo je na hřišti nejlepší. Pouze v zápase s 

fotbalisty Lukavce ztratili bod, všechna 

ostatní utkání byla vítězná. 

   Proto po zásluze vyhráli i druhý ročník 

tohoto nového turnaje. Na druhém místě 

se umístil Lukavec, třetí Vysoké Veselí. 

   Během celého dne se přišlo do areálu 

podívat mnoho diváků, kteří shlédli pěkné 

výkony. Pro všechny účastníky bylo při-

praveno občerstvení na koupališti. Jedinou 

kaňkou za jinak povedeným turnajem bylo 

zranění domácího brankáře, který skončil 

pár minut po konečném hvizdu v oblastní 

nemocnici s natrženou achilovkou. 


