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MLÁZOVICE PŘIPRAVUJÍ OBNOVU ZDI KOLEM KOSTELA 

Z obsahu vydání: 
 

● lampiónový průvod 

● střípky z městečka 

● kalendář akcí 

 

 Nebezpečnou kamennou zeď, 

která se rozpadá před očima, má za-

chránit ambiciózní projekt kompletní 

obnovy.   
 Stavba ohradní zdi kolem kostela 

má složitou historii. Přesné datum jejího 

postavení už se asi nikdy nedovíme, ale 

bylo to krátce poté, co se v roce 1736 

objevil na vyvýšeném místě, blízko dneš-

ního náměstí, dominantní Kostel Nejsvě-

tější Trojice. Areál sloužil, kromě církev-

ních obřadů, více než 150 let také jako 

veřejné pohřebiště. Po druhé světové vál-

ce si tento majetek přivlastnil stát, který 

se o stavby staral – nestaral téměř 50 let.  

 Po roce 1989 připadl kostel církvi, 

ale přilehlý pozemek s ohradní zdí zůstal 

ve vlastnictví státu. Státní úředníci sice 

majetek evidovali v inventurách, ale fy-

zicky o něj nejevili žádný zájem. Lze říci, 

že co neudělala obec nebo její občané, tak 

nebylo. Městečko se proto dlouhé roky 

aktivně snažilo získat do svého vlastnictví 

tento strategický pozemek, včetně kamen-

né zdi, jenomže nevyřešené restituce a 

církevní plomba, znemožňovaly jakékoliv 

rozumné řešení. 

 Nakonec došlo ke kuriózní situaci. 

Mlázovice se domluvily s Královéhradec-

kou diecézí a bezúplatným převodem 

získaly celý kostel. Nutno podotknout, že 

na poslední chvíli. Kromě jiných technic-

kých problémů byla v havarijním stavu 

střecha. Uhnilé patky krovů hrozily pro-

padnutím malé věže a větší části střechy 

přímo do kostela, což by prakticky zna-

menalo okamžitý zánik této kulturní pa-

mátky a jedinečné místní dominanty. Dí-

ky dvěma dotacím se povedlo střechu 

rychle opravit. 

 Okolní pozemek a ohradní zeď 

však takové štěstí neměly. I když kostel 

již dávno patřil městečku a důvod církev-

ní plomby pominul, stát tyto nemovitosti 

stále nechtěl převést do vlastnictví obce. 

Zároveň však odmítal jakékoliv investice 

do její obnovy či údržby. Po několika 

letech složitých jednání však nastal prů-

lom a Mlázovice se v roce 2015 staly 

konečně vlastníkem zbylých částí kostel-

ního areálu. 

 Prakticky okamžitě začaly přípra-

vy na rekonstrukci ohradní zdi, která byla 

v havarijním stavu, jenomže vše se zabrz-

dilo při diskuzích s památkáři. Obec se s 

nimi neshodla na variantách obnovy. Do-

konce došlo k pokusům o vyjmutí zdi z 

památkové ochrany, ale to skončilo neú-

spěchem. Po čtyřech letech nakonec do-

šlo ke sblížení názorů a městečko obdrže-

lo kladné závazné stanovisko orgánu stát-

ní památkové péče, které je nezbytnou 

součástí žádosti o stavební povolení.  

 Velkou práci odvedla projektant-

ka, paní Libuše Hrochová z Náchoda, 

která vypracovala kompletní dokumentaci 

na obnovu ohradní zdi a vyjednala s pa-

mátkáři rozumné podmínky pro realizaci 

tohoto projektu. Paní projektantka záro-

veň odmítla svůj honorář ve výši cca 30 

000 Kč a své služby obci poskytla zcela 

zdarma, jako svůj příspěvek složité a ná-

kladné obnově kulturního dědictví a záro-

veň jako poděkování za dlouhodobou 

spolupráci s obcí. 

 Nyní začíná další, neméně důležitá 

fáze. Náklady na celkovou opravu kostel-

ní zdi, která měří 145m, jsou odhadovány 

na astronomických 2,5 mil. Kč, což je 

zcela mimo finanční možnosti městečka. 

Proto se bude Radnice maximálně snažit 

o získání finančních prostředků z různých 

zdrojů. Úspěšnost získání dotací určí 

rychlost opravy celé obvodové zdi. Sou-

časný stav ohrožuje všechny kolemjdou-

cí, uvolněné kameny padají na sousední 

pozemky a rozpadající se zeď je ostud-

ným prvkem v jinak velmi pěkném centru 

malebného městečka. 

 Obecní restaurace nově nabízí 

vína od uznávaného vinařství Štěpán 

Maňák ze Žádovic na Hodonínsku. 
 Městečku se podařilo uzavřít zají-

mavý kontrakt na dodávku kvalitních vín. 

Nápojový lístek se obohatil o celou řadu 

moravských vín v různých odrůdách i 

přívlastcích.  

 Vinařství Štěpán Maňák je firmou 

rodinného typu a bylo založeno v roce 

1992. Najdete ho v Žádovicích u Hodoní-

na, ve slovácké podoblasti Jižní Moravy, 

asi 6km od Kyjova, v blízkosti pohoří 

Chřiby. Pečuje o vinice v celkové rozloze 

téměř 25ha. Veškeré vinohrady jsou ob-

hospodařovány v systému Integrované 

produkce, což je něco mezi BIO produkcí 

a klasickým hospodařením. Patří k prů-

kopníkům šetrného vinohradnictví, např. 

používá dravé roztoče pro udržení harmo-

nického ekosystému, osévá speciální by-

linné směsi pro lepší biodiverzitu půdy či 

pěstuje nové tzv. PIWI odrůdy, které jsou 

odolnější chorobám.  

 Především však vinařství Maňák 

vyrábí kvalitní přívlastková vína, typická 

pro jižní Moravu. Vinařství je pravidel-

ným účastníkem nejprestižnějších soutěží 

„Salón vín České republiky“, TOP 77 

ČR, Vinex, Prague Wine a celé řady dal-

ších. Kromě výrazných úspěchů u nás, 

získává významná ocenění svých vín po 

celém světě – např. Jižní Afrika, Izrael, 

USA, Rakousko, Slovensko, atd.  

 Ocenění jsou jedna věc, kvalita a 

chuť však druhá. Přijďte ochutnat někte-

rou z mnoha odrůd nabízených v mlázo-

vické restauraci. Za nízké ceny, jako pří-

mo ve vinařství, máte příležitost ochutnat 

opravdu jedinečná a výrazně jiná vína. 

Většina nabízených odrůd je přívlastko-

vých – od „Pozdního sběru“ až po „Výběr 

z bobulí“. Nabídka je široká, naleznete v 

ní vína, která zrála v akátových sudech, 

krášlená na kvasnicích, různá Terroir a i 

poslední horkou novinku – vína, která 

zrála v betonových sudech. V případě 

větších odběrů či firemních nákupů lze 

domluvit ještě individuální slevy. 

 Kromě doporučení vhodného vína 

je restaurace připravena jej i dárkově za-

balit. Pokud tedy chcete někoho potěšit 

originálním a pěkným dárkem, věnujte 

mu víno od Maňáka. 

 Aby se veřejnost mohla s nabíd-

kou vín a vinařstvím Maňák seznámit 

podrobněji, je na pátek 24. ledna 2020, 

připravena řízená degustace vín, kterou v 

jídelně Radnice zajistí samo vinařství. 

Restaurace Radnice ochutnávku doprovo-

dí speciálním občerstvením.  

 Díky špičkovým vínům z vinařství 

Maňák má nyní mlázovická restaurace 

Radnice, vedle vynikající kuchyně, pocti-

vého piva a vyhlášené zmrzliny, pro své 

hosty další jedinečný produkt, za který by 

se nemusel stydět ani pětihvězdičkový 

hotel. 

  

RESTAURACE RADNICE NABÍZÍ ŠPIČKOVÁ VÍNA 
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 Střípky z našeho městečka 
●  Pracovníci odborné firmy provedli 

radikální omlazení starého živého plotu 

na náměstí. Porost byl již velmi pro-

schlý a řídký, běžným řezem nebylo 

možné dosáhnout požadovaného vzhle-

du. Na záhon byla položena netkaná 

textílie a mulčovací kůra. Keře byly 

odborně ošetřeny a přihnojeny. 

●  Obecní úřad informuje občany, že 

ani v letošním roce se neuskuteční 

vánoční koncert v kostele. Účinkují se 

letos již bohužel nesešli.  

Dílnička a lampiónový průvod 
 Ve čtvrtek 24.10.2019 proběhla 

tradiční dětská Haloweenská dílnička.  

 V prostorách Restaurace Radnice 

byla pro děti připravena spousta zábavy, 

tvoření a dovádění.  Jídelnu jsme vyzdo-

bily do Haloweenského a dětičky nezkla-

maly a přišly v nápaditých kostýmech. 

Vyrobit si mohly duchy z lízátek a fáčů, 

vystřihnout a vyrobit zápichy ve tvaru 

duchů, netopýrů a strašidel, závěsné du-

chy na klíče a spoustu dalších podivností.  

 A aby se dítka nenudila, ta která 

neměla kostým,  byla ovázána  společný-

mi silami obinadly a krásné mumie byly 

na světě. Okolo 18té hodiny jsme se spo-

lečně s našimi světélky vydali na průvod 

obcí. Nejprve jsme s dětmi navštívili 

místní Domov důchodců, kde jsme nejed-

nu babičku a dědečka potěšili pohledem 

na krásné lucerničky a masky. Poté jsme 

prošli obcí křížem krážem a spokojeni 

jsme se vydali ke svým domovům. Těší-

me se na další společné akce. 

 

Lenka Nováková 

KALENDÁŘ AKCÍ 
29.11.2019 - Rozsvícení vánočního 

stromu městečka, od 18.00h na mlázo-

vickém náměstí. Připraveno bude vy-

stoupení dětí MŠ Mlázovice a mlázo-

vických dětí navštěvujících ZŠ Lázně 

Bělohrad. K dispozici bude také malé 

občerstvení.  

29.11.2019 - Adventní trh, který při-

pravilo Sdružení „Mlázovičtí rodiče 

dětem“  od 17h v prostorách jídelny 

restaurace Radnice v Mlázovicích. Těšit 

se můžete na vánoční výrobky a drobné 

dárky, které pro Vás vyrobily šikovné 

ručičky mlázovických dětí a jejich ma-

minek. Akce bude pokračovat i po slav-

nostním rozsvěcení vánočního stromu. 

1.12.2019 - Vánoční dílnička, kterou 

připravilo Sdružení "Mlázovičtí rodiče 

dětem" v neděli 1.12.2019 od 15.00h v 

prostorách jídelny Radnice Mlázovice. 

Těšit se můžete na výrobu věnců a vá-

nočních dekorací. Drobné přízdoby, 

mašličky, jablíčko či pomeranč si vez-

měte s sebou. Větve a přírodní přízdoby 

zajištěny. 

6.12.2019 - 8.12.2019 - Malé zvěřino-

vé hody, na které Vás zve Obecní re-

staurace Radnice,  se uskuteční v re-

stauraci od pátku 6. prosince 2019 

(18.00h) do neděle 8. prosince 2019 

(14.00h). Můžete se těšit na několik 

výborných zvěřinových lahůdek v po-

dání naší skvělé kuchyně. Doporučuje-

me předchozí rezervaci menu a míst. 

13.12.2019 - 15.12.2019 Vánoční vý-

stava, která se uskuteční na sále mlázo-

vické Radnice. Program výstavy je uve-

den na webu a plakátovacích plochách. 

 Zdeněk i nadále vítězí na českých 

i zahraničních turnajích a je jednou z 

největších judistických nadějí Česka.  

 Mlázovický závodník v roce 2019 

přestoupil do Judo clubu Hradec Králové 

a nyní trénuje pod vedením Pavla Petříko-

va staršího, legendy českého juda.   

 Letos se Zdenda ve všech kolech 

Českého poháru umístil „na bedně“ a v 

celkovém součtu se stal s 58 body opět 

vítězem celého seriálu. Tím si zajistil start 

jako první nasazený na Mistrovství České 

republiky, které se konalo počátkem listo-

padu v Brně. I když ho na konci sezóny 

provází drobné zdravotní potíže, na šam-

pionátu všechny zápasy vyhrál a ve finálo-

vém bloku zvítězil krásnou „uchimatou“ 

před uplynutím časového limitu. Zaslou-

ženě se tak stal potřetí Mistrem ČR, tento-

krát ve váze do 50 kg.   

 Dalším jeho velkým úspěchem, v 

tomto roce, byl start na WARSAW JUDO 

OPEN, kde měl nepříznivý los a v prvním 

kole prohrál s Belgičanem v „golden sco-

re“ v šesté minutě. Favorizovaný Belgičan 

jej „vytáhl“ do dalších bojů a Zdenda v 

repasáži suverénně porazil soupeře z Pol-

ska , poté před časovým limitem „upáčil“ 

soupeře z Azerbajdžánu a nakonec pora-

zil, v boji o bronz, soupeře z Běloruska. V 

tomto zápase se pral jako o život, v neuvě-

řitelné atmosféře. V „golden score“, v 

šesté minutě, se mu podařilo nastoupit a 

„uchimatou“ získal „wazari“. Zápas skon-

čil a Zdenda si odvážel fanstastickou 

bronzovou medaili.   

 Sezóna končí 23. listopadu 2019 v 

Liberci posledním kolem dorostenecké 

ligy, kde se Zdenda pere za favorizovaný 

Judo club Olomouc. V barvách tohoto 

klubu se pral v deseti zápasech a všechny 

vyhrál. Olomouc si brousí zuby na zlato a 

tak se uvidí, jak vše nakonec dopadne.   

 V posledních desetiletích mají 

Mlázovice velké štěstí na obrovské spor-

tovní talenty v mnoha odvětvích. Zdeněk 

Venclů patří bezesporu mezi absolutní 

špičku i v celorepublikovém měřítku. 

Městečko mu děkuje za vzornou reprezen-

taci a přeje hodně úspěchů a také zdraví 

do dalších bojů. 

MIKULÁŠE SI OBJEDNEJTE VČAS! 

Organizátoři vyzývají rodiče, aby si  

včas domů objednali návštěvu Mikulá-

še a jeho družiny (na čtvrtek 

5.12.2019). Vzhledem k nutnému na-

plánování trasy a časové náročnosti lze 

akceptovat objednávky nejpozději do 

30.11.2019 (objednávejte u pana 

Šimůnka, tel.: 728281156). Pozdější 

požadavky již nebude možné uspokojit. 


