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HERECKÉ LEGENDY POBAVILY MLÁZOVICKÉ PUBLIKUM 
 V sobotu 15. února 2014 vystou-

pil na sále Radnice Tomáš Magnusek se 

svými hosty, herečkou Reginou Rázlo-

vou a bavičem Eduardem Hrubešem, v 

pořadu „Setkání s legendami“.   

 Tomáš Magnusek zavítal do Mlá-

zovic již potřetí. V předchozích případech 

přijel do radničního kina představit své 

filmové novinky. Při poslední návštěvě 

nabídl městečku svůj zábavný pořad, 

do kterého zve zajímavé hosty z řad 

herců, zpěváků, bavičů či sportovců. 

Podobné kulturní akce si nemůže malá 

obec vůbec finančně dovolit. Díky mlá-

zovickým sympatiím pana režiséra a 

hlavního autora programu, vystoupili 

umělci v sobotní podvečer za velmi 

přijatelných podmínek. A tak se všem z 

městečka i blízkého okolí naskytla je-

dinečná a těžko opakovatelná příleži-

tost, vidět na vlastní oči tři zajímavé 

osobnosti. Podobná, jako když v roce 

2010 vystoupil v rámci Sjezdu rodáků, 

bez nároku na honorář, mlázovický patriot 

Bob Klepl.   

 Během večera nebyla nouze o pře-

kvapení. Již při příchodu herců k obecní-

mu úřadu se najednou ozval výkřik: 

„Nazdar Čáňo“. Touto nezaměnitelnou 

přezdívkou přivítala Regina Rázlová v 

Mlázovicích žijícího herce Vlastimila 

Čaňka, se kterým před několika desetiletí-

mi hrála v kladenském divadle. A nezů-

stalo pouze u pozdravu, bývalí kolegové 

si měli dlouhou dobu o čem povídat. Aby 

toho nebylo málo, za pár minut dostal pan 

Čaněk nabídku od Tomáše Magnuska na 

natáčení v právě připravovaném seriálu 

pro TV Prima.   

 Zajímavá setkání ale pokračovala. 

Umělci dopředu netušili, s kým budou v 

pořadu vystupovat. A tak když se objevil 

Eduard Hrubeš, následoval další údiv a 

dlouhé objetí. Oba hlavní aktéři totiž v 

sedmdesátých letech uváděli známý Ki-

noautomat. A neviděli se mnoho let. Vše 

je o to zajímavější, že sobotní setkání byla 

čistě náhodná. Účinkující si vybrala obec 

a nikdo netušil o jejich předchozích spo-

lečných aktivitách.   

 Nálada před vystoupením byla 

fantastická, z původně rutinního vyprávě-

ní se stalo doslova nezapomenutelné se-

tkání i pro samotné účinkující. Vynikající 

obecenstvo, které mělo vstup zdarma, 

podpořilo jedinečný večer. Opakovaný 

aplaus, zajímavé dotazy a častý smích, 

doprovázely herecké povídání od počátku 

až do konce. Není divu, že se původně 

hodinový pořad protáhl na 140 minut!   

 Oproti obdobným formátům herci 

nevyprávěli smyšlené „veselé“ filmové 

historky, ale skutečné silné příběhy, které 

psal život. Diváci se dozvěděli zajímavé 

momenty z dětství obou protagonistů i 

mezníky v jejich kariéře. Možná poprvé 

slyšeli o začátcích významné české hereč-

ky a pozdější profesorky FAMU nebo o 

praktikách televize NOVA, která chtěla 

likvidovat úspěšné pořady České televize. 

Pozadu však nezůstal ani moderátor, zná-

mý český herec a režisér, Tomáš Magnu-

sek. Jeho zážitky z natáčení a zkušenosti s 

některými hereckými hvězdami, byly sku-

tečně skvostné. Když už by se zdálo, že 

publikum je méně aktivní, vyskočila Regi-

na Rázlová ze svého křesílka a během pár 

vteřin dokázala, že je prvotřídní herečka, 

bez ohledu na věk. Okamžitě jí bylo plné 

jeviště a dokázala strhnout veškerou 

pozornost.   

 Část večera byla věnována dota-

zům z publika. A tak přišla zmínka o 

Martinu Dejdarovi, jehož učila na zá-

kladní škole jedna z divaček a poté 

Regina Rázlová na vysoké škole. Zmí-

něna byla rovněž návštěva tatínka Re-

giny v Mlázovicích v sedmdesátých 

letech, v té době coby předsedy vlády 

ČSR. Rozpomněl se i Eda Hrubeš na 

svoji tehdejší návštěvu městečka, spo-

lečně s kapelou Kozlovka, kterou roky 

vedl. A padaly další a další dotazy a 

vtipné odpovědi.   

 Vše musí jednou skončit a tak byl 

naplněn i čas tohoto jedinečného a milého 

setkání v Mlázovicích. Vystupující byli 

odměněni dlouhotrvajícím potleskem. 

Zájemci se mohli s hvězdami vyfotit a 

získat podpis do památníčku. Nadšení 

diváci nešetřili chválou. Několikrát zazně-

lo, kam se na Magnuskovy mlázovické 

legendy „hrabou“ známé televizní 

„talkshow“.  

 Ukázala se také obrovská profesio-

nalita „staré školy“. V den pořadu skonči-

la manželka Edy Hrubeše v nemocnici. 

Přesto přijel a nedal na sobě nic znát.   

 Všichni účinkující si ještě dlouho 

po skončení pořadu mezi sebou povídali a 

vlastně se jim ani nechtělo domů. V Mlá-

zovicích se jim velice líbilo. Lze říci, že si 

je zapsali hluboko do paměti. Ten večer 

potěšili diváky i sami sebe. 

O víkendu 15.-16. února 2014 proběhly u 

hasičské zbrojnice první vepřové hody. I 

přesto, že podle kalendáře má panovat zi-

ma, počasí po celý víkend bylo takřka jarní. 

Šikovností a zručností několika členů sboru  

si mohli hasiči vychutnat ovar, světlé a tma-

vé jitrnice, světlou a tmavou tlačenku, krou-

py, prejt, ovarovou polévku a škvarkové 

sádlo. I přes obavy nakonec poptávka mno-

honásobně převýšila nabídku všech výrob-

ků. Byl to první pokusný ročník a pokud 

sklidí kladný ohlas, budou jistě hasiči pře-

mýšlet o jeho pokračování. Poděkování 

patří všem členům, přátelům a lidem, díky 

kterým mohla akce proběhnout. Ať tím, že 

byla přiložena ruka k dílu, nebo zapůjčeno 

potřebné technické vybavení.  
                                  Tomáš Čeřovský 

PRVNÍ HASIČSKÉ VEPŘOVÉ HODY MINULOSTÍ 
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 VODA Z PRAMENE „ŽABKA“ 

 ODTÉKÁ NOVÝM POTRUBÍM 

 Po několika letech došlo na re-

konstrukci sběrače vody podél cesty k 

Hájence. Prameny již nebudou poško-

zovat okolní pole a zanášet obecní ka-

nalizaci blátem.  

 Asi již nikdo nedohledá, ve kterém 

roce vybudovali hospodáři odvodnění 

prameniště u Žabky. Jisté je, že se tak 

odehrálo v dobách První republiky. Pálené 

meliorační trubky byly položeny mezi 

cestou k Hájence a dnešními 

„Rybníčkami“ a po dlouhá desetiletí odvá-

děly vodu z blízkého pramene, který byl 

dříve oblíbeným výletním místem.   

 Od té doby však uplynulo téměř 

sto let a původní stavba dávno dosloužila. 

Jednotlivé kusy vedení se od sebe vzdálily 

a na mnoha místech popraskaly, a tak vo-

da strhávala z pole značné množství zemi-

ny. Tento stav se rok od roku zhoršoval. 

Způsoboval časté zanášení veřejné kanali-

zace a zároveň docházelo ke znehodnoco-

vání okolních pozemků. Nejhorší situace 

nastávala v období jarního tání a při příva-

lových deštích. V současnosti existuje na 

poli několik míst, která kvůli poškozené-

mu potrubí nelze obhospodařovat. Lokál-

ně vznikly obrovské jámy, do kterých se 

téměř schová i dospělý člověk.   

 I když městečko zahrnovalo opa-

kovaně rekonstrukci díla do svého roz-

počtu již od roku 2010, nikdy nedošlo k 

její realizaci, z důvodu nedostatku financí. 

Kritický stav ovšem již nesnesl dalšího 

odkladu, proto byla akce zahájena počát-

kem letošního roku. Všemu napomohl 

mírný průběh zimy, proto se počátkem 

ledna rozběhly výkopové práce a poklád-

ka nového vedení.   

 Kvůli finanční úspoře a kapacitě 

stávajících úseků kanalizace nebylo nové 

potrubí napojeno do Rybníček, ale k nové 

části odvádějící dešťovou vodu v lokalitě 

Cihelna. Instalovány byly také moderní 

revizní šachty a propustek pod silnicí. 

Sanace se dočkal rovněž úsek přilehlého 

příkopu, ve kterém zůstávala často voda 

následně poškozující komunikaci.  

 Projekt městečko realizovalo čás-

tečně svépomocí, s přímým nákupem ma-

teriálu u výrobce, což přineslo citelné 

úspory, oproti realizaci prostřednictvím 

generálního dodavatele. Během jarních 

měsíců dojde ještě k finální úpravě terénu 

v místě výkopu a ke kultivaci poškoze-

ných míst uprostřed polí.  

 V pondělí 24. února 2014 se opět sešli zastupitelé městečka. Vybíráme zajímavé 

body z tohoto jednání:  

1. Městečko bude patřit i nadále, v letech 2014 až 2020, do územního obvodu MAS 

Brána do Českého ráje. Nové rozhodnutí souvisí s novým programovacím obdo-

bím fondů Evropské unie, které se připravují. Postoj byl jednoznačný, zkušenosti 

městečka s touto MAS z předchozích let jsou velmi kladné. Prostřednictvím tohoto 

občanského sdružení se podařilo získat významné dotace na rozvoj obce i místních 

podnikatelů.   
2. Mlázovice poskytnou finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč společnosti Apropo Jičín, 

která zajišťuje speciální sociální služby. Schválená dotace poslouží jako částečná úhra-

da provozních nákladů na osobní asistenci poskytovanou nevidomému občanu městeč-

ka.  

3. Městečko zahájilo výběrové řízení na dodavatele, který bude realizovat projekt 

restaurování dvou pískovcových soch před budovou mateřské školky. Na tuto akci 

je již přislíbena dotace. Druhý výběr dodavatele se týká vybudování nového chod-

níku ke hřbitovu a nového parkoviště před hřbitovem. Je požádáno o dotaci, na 

rozhodnutí se ještě čeká.   
4. Zastupitelé rozhodli o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v bytovém domě Novo-

packá 1. Po vyhodnocení podaných žádostí bude nová smlouva uzavřena s panem On-

dřejem Batelkou, Jičínská 164, Mlázovice.   

5. Dále zastupitelstvo schválilo nákupy několika pozemků v extravilánu obce, v 

rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav katastru. 

Teplá zima umožnila rozsáhlé úpravy zeleně 
 Namísto zimní údržby se pracov-

níci obce i externí zahradníci mohli 

věnovat zvýšené péči o zeleň. Upravená 

tvář mnoha lokalit zatraktivní městeč-

ko. 
 Příznivé počasí uplynulých měsíců 

ovlivnilo rozsah prací na veřejných pro-

stranstvích. Po mnoha letech došlo na 

vyřezání rozsáhlého náletu dřevin 

v blízkosti obvodové zdi areálu mlázovic-

kého kostela. Některé stromy byly pro-

rostlé úplně mezi kameny zdi a způsobily 

značná poškození této stavby. Nevhodně 

rostoucí dřeviny také začaly poškozovat 

severní stranu fasády kostela a zastiňovat 

další zeleň v okolí.   

 Kromě odstranění náletů bylo pro-

stranství uklizeno od neuvěřitelného 

množství odpadků, upraven terén a vyfré-

zovány pařezy. Po konzultaci s odborníky 

byly vykáceny i některé stromy přílišně 

zahušťující další místa. Nevhodná výsad-

ba před lety zapříčinila velkou konkurenci 

v prostoru, při čerpání vláhy i využití 

světla, což se projevilo ve zhoršeném sta-

vu všech stromů. U zbylých jedinců byl 

proveden odborný řez. 

 Jako každý rok, i letos provedli 

zahradníci tvarovací řez velké skupiny 

stromů, která byla zasazena v rámci pro-

jektu „Revitalizace veřejných prostranství 

městysu Mlázovice“ v centru obce. Úpra-

vy se dočkaly desítky stromů a keřů. 

 Odborná firma se věnovala také 

novým stromečkům naproti hasičské 

zbrojnici a na hřbitově. Výchovný řez byl 

proveden také na javorové aleji lemující 

cestu k Hájence. 

 Pracovníci obce provedli odstraně-

ní náletových dřevin za budovou zázemí 

koupaliště. Docházelo zde k poškozování 

střechy a fasády objektu, mnoho větví 

také směřovalo do elektrického vedení. 

Pokud by nedošlo k jejich seříznutí, pro-

vedli by výrazný zásah pracovníci skupi-

ny ČEZ. V této lokalitě bude muset ještě 

městečko přistoupit k dalším úpravám, 

aby došlo k vytvoření požadovaného 

ochranného pásma drátů nízkého napětí. 

 V rámci úprav na koupališti byl 

rovněž odstraněn starý živý plot oddělují-

cí fotbalové hřiště. Jeho zmlazení či rege-

nerace již nebyly možné, proto byl vysá-

zen ve stejném úseku plot nový. Ten by 

měl dosáhnout cílové velikosti do dvou 

let. 

 Zasazení stromu je důležitý krok 

k pěknému okolí, ovšem péče o zeleň tím 

nekončí. V následujících letech je třeba 

provádět pravidelné zásahy tak, aby bylo 

vytvořeno vhodné prostředí pro keře, tr-

valky i velké stromy. Právě tyto zásahy do 

značné míry ovlivní kvalitu a životnost 

zasazených rostlin. Proto 

městečko každoroční 

úpravě nové zeleně věnuje 

náležitou pozornost. 
POZVÁNKA DO KINA MLÁZOVICE 

 

PŘÍBĚH KMOTRA 
Pátek 14. ledna 2014 od 20.00 hodin 

Ondřej Vetchý a Lukáš Vaculík v jednom z 

nejlepších filmů posledních let !!! 


