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MLÁZOVICE SI PŘIPOMNĚLY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 

 Příjemné sousedské posezení 

orámovalo skromné oslavy vzniku sa-

mostatného státu.   
 V neděli 28. října 2018 si napříč 

republikou občané různými způsoby při-

pomněli vznik Československa před 100 

lety. Městečko nechtělo pořádat žádné 

pompézní oslavy, ale přejít toto jubileum 

bez povšimnutí by také nebylo správné. 

 Proto byl připraven slavnostní 

program s různými aktivitami. Bohužel, 

již od rána se proti oslavám výrazně po-

stavilo počasí. Teplota kolem nuly, vytr-

valý déšť a silný vítr. I přes tato úskalí 

bylo ve čtrnáct hodin zahájeno kladení 

pietních věnců na počest našich předků. 

Starosta městečka, společně se starostou a 

velitelem mlázovických hasičů, položil 

první k Pomníku padlých na Náměstí, 

jako vzpomínku na mlázovické oběti prv-

ní a druhé světové války. Zimě navzdory 

se ceremoniálu zúčastnilo poměrně mno-

ho místních občanů. Ti, všichni společně, 

po zapálení svíček, zazpívali českou a 

slovenskou státní hymnu.   

 Následoval podobný akt v areálu 

obecního Kostela Nejsvětější Trojice, kde 

všichni vzdali hold významným mlázo-

vickým rodákům, ale i běžným občanům, 

kteří tu byli v minulých stoletích pocho-

váni. Třetí věnec 

byl položen u kříž-

ku na místním hřbi-

tově.   

 V 15 hodin 

se veřejnost sešla na 

malém náměstí, kde 

proběhlo vysazení 

"Lípy republiky". 

Strom nahradil ji-

nou lípu, která byla 

vysazena na jaře 

loňského roku a 

nedokázala si pora-

dit s extrémně tep-

lým a suchým 

létem. Náměstí zdobí krásný, již vzrost-

lejší strom, který bude od prvního dne 

tvořit významnou dominantu lokality. 

Každý ze zúčastněných vzal do ruky rýč a 

přihodil část zeminy ke kořenům. Nechy-

běl krátký proslov, společný přípitek a 

fotografování. I když v tu dobu začalo 

ještě pršet, nikdo nelitoval, že se účastnil 

velmi zvláštního slavnostního okamžiku 

vysazení nové mlázovické „Lípy republi-

ky“, tak jako mnoho našich předků před 

desítkami let. Někteří se jako děti účastni-

li také výsadby předchozí lípy v roce 

1968 a na tuto událost krátce zavzpomí-

nali.   

 Poté se všichni přesunuli do tepla 

Radnice, kde bylo připraveno sousedské 

posezení s promítáním starých fotografií 

obce a besedou s kronikářem. Zaplněná 

jídelna si nejprve vyslechla projev staros-

ty městečka, ve kterém zdůraznil význam 

založení samostatného státu a také to, jak 

na něj byly předchozí generace Čechů 

hrdí. Zavzpomínal, že mnoho mlázovic-

kých rodin mělo ve svých řadách legioná-

ře z několika front, kteří by se asi divili 

dnešnímu světu, ale dost možná i posto-

jům svých potomků. Zdůraznil, že lidská 

sounáležitost se vytrácí už i na venkově a 

svět drtí sociální sítě, bezohlednost, pře-

tvářka, konzum a globální korporace. 

 28. října 1918 byla v Mlázovicích 

přijata zpráva o vzniku samostatného čes-

koslovenského státu s nadšením. 29. října 

bylo městečko vyzdobeno národními pra-

pory a večer byl lampionový průvod s 

hudbou po náměstí. Před radnicí starosta 

p. Josef Valenta vysvětlil význam vzniku 

republiky a provolal slávu všem, kteří se 

o to přičinili za bouřlivého souhlasu všech 

přítomných. 

 Na jaře 1919 byly podle usnesení 

obecního zastupitelstva na náměstí vyká-

ceny kaštany a místo nich vysázeny lípy. 

Dne 13. dubna byla uspořádána slavnost, 

při níž byla uprostřed náměstí (před Rad-

nicí) vsazena „Lípa svobody“ na počest 

prvního prezidenta Československé re-

publiky T.G. Masaryka. S projevem vy-

stoupil řídící učitel Josef Haněl, který 

nastínil zásluhy Masarykovy o vznik re-

publiky. Starosta p. Valenta prohlásil, že 

obec přijímá lípu pod svou ochranu.  

 V neděli 8. července 1928 byla v 

Mlázovicích slavnost odhalení pomníku 

padlým hrdinům v 1. Světové válce. Po-

mník je na vyvýšeném místě na náměstí. 

Pomník vytvořil kamenický mistr z Pod-

horního Újezda Josef Kysela nákladem 

12.000 Kč. Návrh pomníku zpracoval 

arch. V. Weinzettel, ředitel sochařsko 

kamenické školy v Hořicích. Jména 34 

hrdinů jsou vytesána na podstavci pomní-

ku spolu s bronzovým reliéfem portrétu 

prezidenta Masaryka, který je tam nepře-

tržitě dodnes. Jsou tam jména 19 padlých, 

9 zemřelých na následky z války a 5 ne-

zvěstných obyvatel Mlázovic. 

 
Zdroj: PhDr. Oldřiška Tomíčková, Pod Zvičinou  
  

připravil Stanislav Bytnar 

Střípky z historie Mlázovic k 100. výročí vzniku ČSR 
 Závěrem vyslovil přání, aby každý 

z nás více naslouchal druhým, dokázal se 

zastavit a pohovořit se svými sousedy a 

život dokázal brát trochu s  nadhledem. 

 Následovalo promítání fotografií a 

videí městečka za celou dobu jeho repub-

likové historie, až do současnosti. Zajíma-

vými materiály provázel Tomáš Čeřovský 

a Martin Vágenknecht, kteří prezentaci 

připravili. Kolem 19té hodiny se všichni 

rozešli domů, naplněni příjemnými zážit-

ky z povedeného sousedského odpoledne. 

VÝZNAMNÉ LÍPY MLÁZOVICKÉ 
13.4.1919 - Lípa Svobody (před Radni-

cí), vysazena slavnostně, roste dodnes 

1.5.1934 - Lípa Švehlova (Náměstí, před 

č.p. 7), vysazena při slavnosti pořádané 

Sokolem a republikánským dorostem, 

roste dodnes 

28.10.1968 - Lípa Republiky - vysazena 

slavnostně na  malém náměstí, pokácena 

v roce 2016 



CHODNÍK V NOVOPACKÉ JE KONEČNĚ HOTOV 
 Po mnoha problémech a termí-

nových odkladech mohou občané vyu-

žívat moderní chodník na důležité tra-

se v obci.   

 Nechtěným evergreenem se stala 

rekonstrukce chodníku spojujícího malé 

náměstí s koncem obce, směrem na Cho-

teč. O zásadní obnově se uvažovalo více 

než deset let. Celou tuto dobu se občané 

museli potýkat s nerovnostmi, rozpadlý-

mi obrubníky a různými propadlinami 

způsobenými závadami na kanalizaci či 

sedáním předchozích výkopů. I když se 

městečko snažilo alespoň ty nejhorší 

defekty odstraňovat v rámci provozní 

údržby, pěkná procházka to zde rozhod-

ně nebyla.   

 Je třeba zdůraznit, že neutěšený 

stav nezpůsobila obec. Již od roku 2007 

společnost ČEZ avizovala pokládku ka-

belů nízkého napětí v této lokalitě, proto 

nebylo možné zahájit nákladnou rekon-

strukci povrchů. Bohužel, kvůli několika 

odkladům kabelizace, se zde dlouhé roky 

nic nedělo.   

 Až v loňském roce se konečně 

začalo kopat a nevzhledné elektrické 

dráty zmizely pod zemí. Společně s tím 

položilo městečko nové rozvody veřejné-

ho osvětlení a rozhlasu a vyměnilo 

všechna svítidla. Během téhož byl prove-

den monitoring kanalizace (tam, kde to 

bylo technicky možné) a opraveny zjiště-

né závady na potrubí. Pozadu nezůstali 

ani vodohospodáři a po dohodě s obcí v 

celém úseku vyměnili hlavní vodovodní 

řád.   

 Zdálo se, že novému chodníku již 

nic nestojí v cestě. Akce byla naplánova-

ná na letošní jaro, jakmile se po zimě 

slehnou všechny provedené výkopy. 

Neutěšená situace na trhu se stavebním 

materiálem zhatila všechny naplánované 

termíny. I přes včasnou rezervaci nebyly 

k dispozici ani obrubníky a později ani 

dlažba. To způsobilo minimálně třímě-

síční skluz na stavbě. Když konečně ma-

teriál dorazil, dělníci zjistili, že několik 

desítek palet zámkové dlažby (čtyři ná-

kladní soupravy) nelze použít, protože je 

špatně vyrobená. Následovala reklamace 

a další čekání na výměnu zboží. Veškerý 

potřebný materiál v požadované kvalitě 

dorazil do Mlázovic až začátkem září. 

 I když měli všichni na tento ter-

mín nasmlouvané již jiné stavby, díky 

pochopení a velké aktivitě pracovníků, 

byl chodník na předem připravené kon-

strukce položen během pouhých dvou 

týdnů.   

 Obyvatelům ulice se po letech 

ulevilo. Žádné klopýtání, žádné bláto či 

štěrk na botách. Zlepší se samozřejmě 

také kvalita zimní údržby, protože chod-

ník bude možné lépe vyčistit od sněhu. 

 Pěkný chodník, společně s novým 

moderním osvětlením, nyní dobře slouží 

obyvatelům lokality i všem dalším. Na-

příklad těm, kteří míří na sběrný dvůr. 

Stejným způsobem by měly být obnove-

ny i další staré chodníky a komunikace v 

obci. Volba úseků bude závislá na stavu 

inženýrských sítí, aktuálním stavu chod-

níků i hustotě provozu v daném místě. 

Snad to v jiných lokalitách půjde s men-

šími problémy než v Novopacké. 
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
 

 Děti si během dílničky vyrobily 

dekorace, poté při průvodu rozsvítily 

městečko. 

 Ani v roce letošním sdružení 

„Mlázováci dětem“ nezahálelo a pro děti 

připravilo lampionový průvod. I když 

nám během celého dne počasí příliš ne-

přálo, i tak jsme se ve čtvrtek 25. října 

2018, v podvečerních hodinách, sešli v 

hojném počtu. Pro děti byla od 16ti ho-

din připravena v Restauraci Radnice 

dílnička, kde si mohly vyrobit krásné 

podzimní dekorace do oken, zápichy ve 

tvaru duchů a kdo chtěl, mohl si za po-

moci rodičů a prarodičů vyrobit krásnou 

lucerničku. 

 V 17 hodin jsme se sešli před 

Radnicí s dalšími účastníky průvodu a 

pomalu vyrazili rozsvítit obec krásnými 

pestrobarevnými lucerničkami. Nejprve 

jsme však šli potěšit babičky a dědečky 

do místního domova důchodců, kde jsme 

se jim na pokojích a chodbách zařízení 

ukázali v plné parádě. Po krásné ná-

vštěvě jsme se vydali napříč obcí a po 

společném fotografování před Radnicí 

jsme se rozešli ke svým domovům. 

 Děkujeme všem za účast a doufá-

me, že i další akce budou vydařené a 

sejdeme se v hojném počtu. 

Lenka Nováková 

Do Mezihoří po novém mostě 
 Koncem října byl otevřen nový 

most na silnici mezi Šárovcovou Lho-

tou a Ostroměří.   
 Pro místní část Mezihoří je silnice 

na Lhotu a pak dále do Mlázovic praktic-

ky jedinou použitelnou cestou do mateř-

ské obce. Pro tamní obyvatele, a nejenom 

pro ně, znamenala půlroční uzavírka 

mostu zásadní problémy. Odměnou jim 

nyní je moderní a bezpečná stavba. 

 Královéhradecký kraj se rozhodl 

stařičký, nevyhovující most odstranit a na 

jeho místě postavit zcela nový. Již při 

letmém pohledu bylo vidět, že základy 

stavby nejsou v dobrém stavu, samotná 

mostovka se drolila na několika místech. 

Největší varování přinesly povodně před 

pár lety, při kterých bylo toto místo téměř 

zaplaveno. Nedokonalá stavba takový 

tlak vody nemohla bez úhony dlouho 

vydržet. 

 V rámci stavebních prací nejprve 

dělníci provedli kompletní demolici pís-

kovcového oblouku, včetně základů. No-

vý most byl, kvůli nestabilitě podloží, 

založen na 8m pilotech. Proto ho nyní 

neohrozí ani velká voda. Součástí stavby 

byla také oprava 90m komunikace, smě-

rem ze lhotecké křižovatky a úprava říč-

ního koryta v bezprostředním okolí.  

 Nový most přišel krajskou poklad-

nu na 17,5 mil. Kč, většinu prostředků 

poskytl stát prostřednictvím dotace ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Jedná se o moderní konstrukci, která une-

se i nejtěžší nákladní vozy. Po komplexní 

opravě mostku na silnici Šárovcova Lho-

ta – Mlázovice se v krátké době jedná o 

realizaci druhé důležité stavby překlenu-

jící Chotečský potok. 

KALENDÁŘ AKCÍ 

30.11.2018 od 18.00h Rozsvícení vánoč-

ního stromu městečka 

30.11.2018 od 17.00h Vánoční trh v 

jídelně Radnice - prodej vánočních vý-

robků a drobných dárků, které vyrobily 

šikovné ruce mlázovických dětí a jejich 

maminek 

6.12.2018 od 17.00h - Andělsko-

čertovské řádění v jídelně Radnice 

více na www.mlazovice.cz 


