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MLÁZOVICE PŘIVÍTALY NOVÉ OBČÁNKY 
 Tři chlapci a děvčátko vstoupili 

tuto sobotu 1.září 2007 oficiálně do ži-

vota našeho městečka během slavnost-

ního ceremoniálu v zasedací síni Radni-

c e . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

 Vítání občánků - tento obřad, který 

v dnešní době téměř nahrazuje tradiční 

křtiny. Často první slavnostní chvíle v 

ţivotě malého človíčka. Městečko Mlázo-

vice mělo tu čest přivítat své nové občán-

ky Samuela Zhoufa, Vanesku Johnovou, 

Martínka Froše a Dominika Memmela. 

Tuto malou slavnost si nenechali ujít ani 

sourozenci, prarodiče a další blízcí, kteří 

spolu s rodiči maličkých proţili nezapo-

menutelné, dojemné chvíle.  LLLLLLLLL 

 Role ceremoniáře se pro tentokrát, 

z důvodu časové zaneprázdněnosti p. Ale-

še Kodydka, ujal náš pan starosta Tomáš 

Komárek. Organizaci obřadu měla na 

starosti paní místostarostka Zdenka 

Rechcíglová, hudební doprovod obstaral 

Míra Dvořák, fotografovala Blanka 

Johnová. O krásné kulturní zpestření obřa-

du se postaraly Renata Kubíčko-

vá, Veronika Huťová a Kateřina Viková, 

které přítomným přednesly  básničku a za 

doprovodu hry na kytaru zazpívaly.  

 Svůj slib, ţe z děťátka vychovají 

řádného člověka, stvrdili rodiče, spolu se 

dvěma svědky, podpisy do pamětní knihy. 

Tento akt se provádí jiţ od 70.let, takţe 

mnozí dnešní rodiče by našli v knize zápis 

o svém vlastním vítání.LLLLLLLLLLLL  

 Kaţdé děťátko dostalo jako upo-

mínku na tuto slavnostní chvíli pár drob-

ných dárečků, maminky potěšila krásná 

kytička. Všechny rodiny obdrţí fotografie 

z průběhu ceremoniálu v digitální podobě 

na CD v grafice našeho městečka a ještě 

malé překvapení.LLLLLLLLLLLLLLLL  

 Byly bychom rádi, kdyby se pro 

kaţdou z rodin z Vítání občánků stala 

důleţitá rodinná událost, na kterou budou 

ještě dlouho vzpomínat. 

 Celorepublikové zvyšování porodnosti se projevuje i u nás 

 Po více než čtvrt roce byla kompletně 

dokončena modernizace zasedací místnosti 

Obecního úřadu. Mlázovice tak mají koneč-

ně k dispozici odpovídající prostory pro slav-

nostní ceremoniály a důležitá jednání.  
 Původní přístavba Radnice v Mlázovi-

cích, ve které jsou umístěny veškeré prostory 

Obecního úřadu, byla dokončena 

v sedmdesátých letech. Od té 

doby se zde neprováděly ţádné 

větší úpravy ani opravy. Po třice-

ti letech si jiţ objekt vyţádal 

rozsáhlejší adaptaci. Společně s 

etapovou  rekonstrukcí velkého 

sálu Radnice, která je naplánová-

na do několika let, přistoupilo 

městečko i k modernizaci zasedací místnosti 

Obecního úřadu, protoţe tyto prostory jiţ neby-

ly příliš vhodné na slavnostní události (vítání 

občánků, jednání s poslanci, krajskými úřední-

ky, jednání s firmami a organizacemi).  

 Prvním krokem byla výměna oken, která 

proběhla jiţ na jaře tohoto roku, společně s vý-

měnou na čele budovy Radnice. Dále následo-

vala kompletní výměna stropu a integrovaného 

osvětlení. Tato fáze byla prováděna v květnu, 

společně s výměnou stropu na sále Radnice. 

Sdruţení prací s obdobnými úkony jinde na 

budově, výrazně sníţilo náklady na moderniza-

ci. Dále byly v zasedací místnosti 

vyměněny radiátory, lino, zásuv-

ky a vypínače, zazděn průzor do 

knihovny a provedeno vymalová-

ní. Posledním úkonem byla vý-

měna dřevěného obloţení, která 

byla dokončena v srpnu.  Měs-

tečko má nyní k dispozici zase-

dací místnost, za niţ se nemusí 

stydět a kterou potřebuje pro výkon svých čin-

ností. Za několik málo dní od ukončení prací 

zde proběhlo vítání občánků a některá důleţitá 

jednání. Dokonce jsme obdrţeli i předběţný 

poţadavek na provedení svatebního obřadu. 

Městečko má již k dispozici reprezentativní prostory Mlázovické mixy druhé 

 v mikroregionu 
Lázeňský mikroregion, jehoţ 

jsou Mlázovice zakládajícím 

členem, letos poprvé uspořádal 

sportovní turnaj dospělých ve 

volejbale smíšených druţstev. 

Soutěţ pořádala obec Pecka ve 

svém sportovním areálu, v so-

botu 22. září. Náš turnajový 

kapitán Honza Štěrba dokázal s 

týmem ve sloţení Jan Štěrba, 

Tomáš Komárek, Jiří John, 

Zdeněk Břízek, Renata Kubíč-

ková a Ţaneta Damková vybo-

jovat vynikající druhé místo, ze 

šesti startujících obcí. Hráči 

předvedli bojovný výkon se 

spoustou pohledných herních 

kombinací a vzorně reprezento-

vali Mlázovice. Naši volejbalis-

té patří v oblasti, která zahrnu-

je 23 obcí mezi špičku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTUPITELÉ PŘEHODNOTILI PLÁN DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

 Výstavba nového, moderního 

dětského hřiště byla ve schváleném plá-

nu investičních akcí městečka pro tento 

rok. Nové hřiště v prostoru za  zahra-

dou školky však nevyrostlo. Zastupitelé 

přehodnotili původní plány. Lllllllllllllll

 Podle prvotních úvah městečko 

připravilo projekt velkého dětského hřiště 

v prostorách pod kostelem, za budovou 

MŠ a její zahradou. Projekt měl slouţit 

jako podklad pro dotaci z krajského roz-

počtu. Předpokládané investice měly do-

sahovat z obecního rozpočtu 50 tisíc Kč a 

s minimálně stejnou částkou bylo počítá-

no z kraje. Vzhledem k tomu, ţe Krajský 

úřad nakonec příslušný dotační titul nevy-

hlásil, obec hřiště nezačala budovat a vše 

doznalo výrazných změn. Protoţe děti a 

mládeţ mají velmi dobré podmínky pro 

vyuţití volného času ve sportovním areálu 

u koupaliště, je potřeba vybudovat zaříze-

ní pouze nejmenší. Zároveň chtějí radní 

řešit i poţadavek na modernizaci dětských 

prvků na zahradě místní mateřské školky, 

neboť většina dosavadních musela být 

kvůli nevyhovujícímu stavu a poţadav-

kům na bezpečnost odstraněna. Proto bu-

dou oba problémy řešeny společně. Na-

místo velkého hřiště tedy vznikne hřiště 

menší, přímo na zahradě školky. K opra-

veným houpačkám, pískovišti a chatičkám 

přibude několik herních prvků podle po-

ţadavků mateřské školky.  Hřiště bude 

řádně oploceno a vstup na něj budou mít 

nejenom děti ze školky, ale i všechny 

ostatní děti, ale pouze v doprovodu rodičů 

nebo osoby starší 18ti let. Všem ostatním 

bude vstup zakázán. Obec si od tohoto 

kroku slibuje lepší dohled nad provozem 

zařízení (dozor školky, nájemníci obecní 

bytovky i pracovníci OÚ) a také rozum-

nější vyuţití nemalých finančních nákla-

dů. V neposlední řadě se na hřišti určitě 

bude lépe dařit udrţovat pořádek a nebude 

docházet k úmyslnému poškozování her-

ních prvků. Na tomto postupu se shodli 

zastupitelé obce i pracovnice mateřské 

školky. Hřiště bude vybudováno na jaře 

příštího roku.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Střípky z práce Obecního úřadu 
 

  Významná část obecního lesa byla na-

padena kůrovcem, proto bylo přistoupeno 

k okamţité těţbě a příslušným opatřením. 

Vytěţeno muselo být 460m3 dřeva. Vzhle-

dem k průběhu letošního roku (orkán Kyril 

a kůrovcové kalamity) je bohuţel nízká 

výkupní cena dřeva na trhu. 

 Na systém veřejného osvětlení byla 

instalována automatika se světelným 

čidlem. Bez celoročního dotyku lidské 

ruky bude systém automaticky rozsvěcet 

a zhášet pouliční osvětlení podle mo-

mentální potřeby v daném okamžiku, ne 

stroze dle hodin. Navíc lze nyní nastavit 

individuálně obsluhu každého dne v týd-

nu a probíhá automatický přechod při 

časovém posunu. Za zanedbatelné ná-

klady, které automatika stála, ušetří 

městečko slušné peníze na elektrické 

energii a nepotřebuje lidskou obsluhu. 

  Po několika jednáních se Správou silnic 

došlo k výměně dopravního značení pod 

Radnicí, které chybně zobrazovalo směr na 

Konecchlumí. Řada řidičů proto zbytečně 

bloudila a vjíţděla do slepé ulice za kostel, 

kde to způsobovalo řadu problémů. 

 Krajský úřad Královehradeckého 

kraje poskytnul mlázovickému Domovu  

důchodců provozní dotaci ve výši 

400000 Kč. Jedná se o další významnou 

finanční injekci, která zabezpečí provoz 

tohoto zařízení, bez dotací z obecního 

rozpočtu. 

 Obecní úřad opět upozorňuje, ţe na 

skládku skla u Poráţky nepatří autoskla, 

porcelán ani sanitární technika. Občané, 

kteří toto nařízení nerespektují a uvedený 

odpad zde ukládají se vystavují riziku vy-

soké pokuty. Hlavně si však sami znečišťu-

jeme prostředí, ve kterém ţijeme!!!  

 Na obecním majetku dochází v posled-

ních obdobích k výraznější údržbě, kte-

rá je nutná (zednické práce, instalatér-

ské práce, elektro apod.). Většinu úkonů 

si zařizuje obec sama, prostřednictvím 

zaměstnanců obce a pracovníka VPP. 

POZVÁNKA NA CYKLOZÁVODY 

Lázeňský mikroregion pořádá pro své členy 

(platí i pro naše městečko) cyklistické závo-

dy dětí a mládeţe. Závod je podle věku 

rozdělen do čtyř kategorií, zvlášť startují 

chlapci a zvlášť děvčata. Start je v sobotu 

13. října 2007 v 9.00h v Lázních Bělohrad, 

soutěţní okruh vede na Byšička, délka je 

uzpůsobena dané kategorii. Všichni zájemci 

o start v závodě za Mlázovice se mohou 

přihlásit na OÚ. Účast v závodě je zdarma. 

POZOR NA PODVODNÍKY !! 

Obecní úřad varuje všechny občany, 

především dříve narozené, aby si dávali 

pozor na všechny podomní prodejce a 

osoby, které se vydávají za zaměstnance 

energetických společností s tím, ţe jdou 

vrátit přeplatky za plyn, vodu, telefon, 

apod. Ţádná z energetických společností 

takto nepostupuje!! Jedná se o podvodní-

ky, nepouštějte je do bytu. V těchto týd-

nech jsou aktivní i na Jičínsku !!!! 

 Ve dnech 19. a 20. září 2007 proběhly v Brně mezinárodní dětské atletické hry 

pod názvem EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES. Těchto her se zúčastnilo 870 

závodníků z 82 oddílů třinácti zemí Evropy. Závodu se zúčastnila i Sára Špidlenová z 

Mlázovic, jako reprezentatka atletického oddílu Dětského centra Ostroměř, která soutě-

ţila ve skoku vysokém. Sára v závodě vybojovala fantastické druhé místo, v konkurenci 

24 závodnic ze 13ti zemí, úctyhodným výkonem 145cm. Sáře jménem našeho městečka 

blahopřejeme a přejeme ji řadu dalších výborných sportovních výkonů. 

Mlázovické lípy (Josef Kubart) 
 

Stoleté lípy sešlé věkem, do kůry srdce vyry-

tá, by padesátku braly s vděkem, neb kaţdý 

rok se počítá. 

Na kmenech vrásky přešlých let, podobné 

vráskám lidí, těm stejný osud splet, co starý 

člověk vidí. 

Co bouří, dešťů, slunných dnů, do větví, vla-

sů, tváří, co štěstí, nesplněných snů, neţ při-

šlo jejich stáří. 

I stromy mohou umírat a větve se jim lámou, 

pak slzy musíš utírat a začít práci známou. 

Porazit strom co neţije, to není lidským 

hříchem, ten kořeny jiţ nepije a uctíme ho 

tichem. 

Stejně tak jako dědové, sázeli mladé lípy. Po 

letech květy medové, roznese amor šípy. 

Sára Špidlenová stříbrná v evropské konkurenci 

Úplná uzavírka silnice mezi Mlázovicemi a Chotčí 3. 10 - 4. 10. 2007 
Obecní úřad informuje občany, že ve středu a čtvrtek 3.10. a 4.10. 2007 dojde k 

úplné uzavírce silnice Mlázovice - Choteč.  Správa a údržba silnic zde bude pro-

vádět částečnou opravu vozovky za ukončovací tabulí obce v délce 150m. V dů-

sledku uzavírky může dojít ke zpoždění autobusových spojů, které budou jezdit 

po objížďce přes Svatojánský Újezd.  ČSAD upozorňuje, že návazné spoje nemu-

sí na zpožděné linky z Mlázovic čekat. Umožní-li to situace na stavbě, autobusy 

projedou uzavřeným úsekem. Uzavírka bude denně, maximálně  od 7 do 17 h. 


