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● adventní dílnička 

● rozsvěcení stromečku 

● střípky z městečka 

 

 Díky finančnímu daru lze koneč-

ně jednoduše vstoupit do kostela. 
 Někteří lidé umí dělat dobré skut-

ky i po své smrti. To platí také v případě 

našeho souseda, pana Jaroslava Sudka. 

Odešel po závažné nemoci v červenci 

2021, ve věku pouhých 63 let. Přesto i v 

posledních dnech života mu leželo na 

srdci, aby mohl nějak pomoci svému oko-

lí. Prostřednictvím své dcery, paní Petry 

Machačové, poskytl městečku velkorysý 

finanční dar v hodnotě 50 000 Kč na ob-

novu místního kostela. 

 Starosta městečka s paní Petrou 

Machačovou společně hledali, jak tento 

dar nejlépe využít. Nakonec se shodli, že 

ideálním řešením bude výměna vchodo-

vých dveří do kostela. Ty byly v havarij-

ním stavu a nebylo je již možné pořádně 

zavřít. Dveře neměly ani žádnou historic-

kou hodnotu, pocházely z běžné produkce 

někdejší dílny JZD Mlázovice. V ní je 

nechal počátkem 90. let minulého století 

vyrobit pan farář, jako náhradu za doslou-

žilý vstupní portál. Památková hodnota se 

v té době nijak neřešila, důležitá byla 

funkčnost. A tak byly vyrobeny klasické 

obyčejné palubkové dveře. Po třiceti le-

tech však zcela dosloužily a při vlhkém 

počasí byl problém se do kostela vůbec 

dostat. 

 Městečko delší čas jednalo se stát-

ní památkovou péčí, která zásah na zapsa-

né kulturní památce musela schválit. Bo-

hužel se nedochovaly žádné záznamy, 

které by doložily skutečnou podobu pů-

vodních dveří. Po několikaměsíční disku-

zi se nakonec podařilo nalézt alespoň 

jednu fotografii v archivu Národního pa-

mátkového ústavu z padesátých let. Jedi-

ná fotografie tak určila výslednou podobu 

nových vstupních dveří. 

 Byly vyrobeny z dubového masi-

vu, stejně jako ostatní výplně otvorů kos-

tela. Jsou dvoukřídlé, s vnitřními kazeta-

mi, osazeny historickými panty a klikou. 

Chrání je speciální odolný nátěr v odstínu 

teak, obdobně jako ostatní obnovená ok-

na. Před montáží nových dveří městečko 

také zajistilo opravu poškozeného pískov-

ce lemujícího rám dveří. 

 I když se už několik měsíců na nás 

Jarda divá „tam shora“, opět nezištně 

pomohl. Tak, jak to byl zvyklý dělat celý 

život. Každý, kdo vstoupí do kostela, si 

může na Jardu a jeho dobré srdce vzpo-

menout. Dveře jako symbolická brána 

vzpomínek. Moc děkujeme! 

NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO KOSTELA 

Zahradu školky chrání nový plot 
 Poškozené a nekompletní oploce-

ní nahradil moderní plotový systém. 
 V loňském roce proběhla velká 

modernizace zahrady u místní mateřské 

školy. Díky evropské dotaci byl postaven 

dřevěný zahradní domek, doplněno něko-

lik herních prvků a vyměněna stará dlaž-

ba. Na poškozené oplocení však už nezby-

ly finanční prostředky, proto se zastupite-

lé rozhodli, že se pokusí vše dokončit v co 

nejkratším čase z rozpočtu městečka. 

 A tak se i stalo. Během letošního 

podzimu byl odstraněn starý plot. Na 

mnoha místech byl poškozen různými 

stavebními aktivitami, které v okolí škol-

ky probíhaly v minulé dekádě. Ve vrchní 

části úplně chyběl, původně zde byla stě-

na náletových dřevin, která ustoupila 

opravě obvodové zdi kostela. Na někte-

rých místech pletivo poškodily padající 

uvolněné bloky kostelní zdi, jinde zase 

větve ze starého jasanu, než byl pokácen. 

 Při montáži nového plotu byly 

použity betonové podhrabové desky, aby 

bylo možné provádět strojové sečení tráv-

níku až k oplocení. Namontováno je tma-

vě zelené poplastované pletivo, které je 

bezúdržbové a mělo by počasí odolávat 

několik desítek let. Vyměněna je také 

vjezdová brána a vstupní vrátka. 

 Zahrada školky se dočkala kom-

pletní rekonstrukce. Pro děti je velmi oblí-

beným místem skotačení a odpočinku. 

Paní učitelky i rodiče jsou klidnější, pro-

tože všechny prvky umístěné v tomto pro-

storu jsou moderní, bezpečné a s patřič-

nou revizí. 

KALENDÁŘ AKCÍ 

 
16.12. 2022 - 18.12.2022 Vánoční výstava 

Pořadatelé Vás zvou na tradiční vánoční 

výstavu, která se uskuteční na sále mlázo-

vické Radnice od pátku 16.12.2022 do 

neděle 18.12.2022. Těšit se můžete na 

bezpočet betlémů, vánoční výzdobu, růz-

né výtvory šikovných lidiček, včetně oby-

vatel místního domova důchodců, obrazy, 

svíčky a šperky a nově také něco pro klu-

ky, táty, dědy. V chodbách Radnice bude 

prezentovat rozsáhlou výstavu minerálů a 

výrobků ze dřeva také Jaroslav Hrnčíř. 

 

17.12. 2022 - Vánoční koncert v kostele 

Od 16.30h zde vystoupí kontrabasové 

kvarteto "The Pink Elephants", které tvoří 

špičkoví hudebníci královéhradecké 

filharmonie, spolu s naší sousedkou - 

chalupářkou Petrou Machačovou, roze-

nou Sudkovou. Vstupné je dobrovolné.  



Adventní dílnička 
 Po dvouleté odmlce se opět po-

dařilo uspořádat adventní dílničku.  
 V neděli 20. listopadu 2022 jsme 

se tradičně sešli v jídelně místní Restau-

race. Účast byla veliká a každý si přišel 

na své. Pro zájemce byly připraveny 

větve z jedle, stříbrného smrku, borovi-

ce, smrku, břízy a další přírodniny. Kaž-

dý si mohl vyrobit adventní dekorace dle 

své fantazie. Pro děti bylo připraveno 

tradiční tvoření - stromečky, sněhuláčci 

a skřítci. Všechny výrobky byly moc 

krásné, dětem se díky šikovným ručič-

kám moc dařilo a tak každý domů od-

cházel spokojen a naladěn na nadcháze-

jící adventní čas. 

 Děkujeme všem, kteří se na akci 

podíleli a děkujeme i všem, kteří nás 

přišli svou návštěvou podpořit. 

Text a foto: Lenka Nováková 
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DĚTI ROZSVÍTILY VÁNOČNÍ STROMEČEK 
 První adventní víkend se roz-

zářil obecní stromeček na náměstí. 

  

 Po dvou letech nucených odkla-

dů se městečko mohlo vrátit k dlouhole-

té tradici, která zpestřuje předvánoční 

čas. V pátek 25. listopadu 2022 v 17 

hodin, se zaplnilo mlázovické náměstí. 

Vše bylo připraveno na rozsvěcení vá-

nočního stromu městečka.   

 Program zahájila moderátorka 

Renata Kyselová. Jako první vystoupili 

nejmenší z místní mateřské školky. Zpí-

vali a recitovali se svými učitelkami a 

vše si náležitě užili. Poté je vystřídaly 

děti z bělohradské základní školy. Ten-

tokrát to nebyli jenom mlázovičtí žáci, 

ale přijelo s nimi mnoho dalších natěše-

ných spolužáků. Najednou tak vystupo-

vala skoro padesátka účinkujících. 

Krásné a poutavé pásmo koled a básni-

ček doprovodili na kytaru paní učitelka 

Hana Hlušičková, Mlázovák Martin 

Froš a obdivuhodně také teprve osmile-

tý Tobiáš Hons z Brtve.   

 Za vynikající představení obdr-

žely všechny děti nějakou sladkost a 

pak již přišlo na řadu odpočítávání. Tři, 

dva, jedna a stromeček se rozsvítil. Spo-

lečně s ním také, po dlouhé odmlce, září 

do dáli kostel Nejsvětější Trojice. V 

příštím roce bude osvětlena i jeho se-

verní strana.   

 Akci přálo počasí a podívat se 

přišlo velké množství diváků. Jejich 

počet rozšířili rovněž rodiče bělohrad-

ských dětí. Všichni mohli společně 

ochutnat občerstvení, které si připravili 

místní hasiči, a svařák, který byl drob-

ným dárkem městečka.   

 Po skončení rozsvěcení byl ote-

vřen na chodbách Radnice Adventní trh, 

jež si připravily některé maminky. Pre-

zentovaly zde svoji tvorbu a prodávaly 

různé výrobky. Povedený podvečer 

někteří zakončili sousedským poseze-

ním v místní restauraci, jiní ochutnáv-

kou zvěřinových hodů nebo jen klábo-

sením se svými sousedy na náměstí. 

Foto: Ondřej Huťa 

 

 Střípky z našeho městečka 
●  V průběhu prosince bude na obecní 

poště ukončen prodej časopisů. Jedná se 

o celorepublikový krok, kterým Česká 

pošta reaguje na dlouhotrvající problé-

my při spolupráci s distribučními spo-

lečnostmi tisku. Od ledna příštího roku 

tak na všech poštách již nebude možné 

zakoupit noviny a časopisy. 

● Vzhledem k nepříznivému počasí 

nebyla dokončena rekonstrukce chod-

níků před bytovými domy Na Ohrád-

ce. V tuto chvíli je dokončena polovi-

na díla. Nový chodník před druhou 

bytovkou se objeví ihned, jakmile to 

dovolí počasí. 

● V průběhu prosince ukončila nájem v 

obecních prostorách lesnická firma 

Egrega. Zaměstnanci se přestěhovali do 

vlastního opraveného domu v Lázních 

Bělohradě, kapacita mlázovických kan-

celáří expandující firmě již nestačila. V 

jednání je ještě pokračování pronájmu 

prostor pro další společnost z tohoto 

„holdingu“. 

● Městečko má na rok 2023 připrave-

no několik projektů na žádost o dota-

ci, nicméně až v průběhu roku bude 

zřejmé, zda-li dané dotační tituly bu-

dou vyhlášeny a za jakých podmínek. 

Obecní provozy během vánočních 

svátků a na konci roku 

Pošta - bude otevřena ve všech všedních 

dnech, na Silvestra bude omezený pro-

voz 

Sběrný dvůr - standardní provoz, zavře-

no bude 24.12.2022 a 31.12.2022  

Knihovna - 20.12.2022 bude otevřena 

naposledy v tomto roce, 27.12.2022 

bude zavřeno, 3.1.2023 bude otevřeno 

Restaurace Radnice - otevřeno dle spe-

ciální otevírací doby, vyvěšeno u vstupu 


