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S ČEZEM JAKO NA HOUPAČCE 
 Po letech slibů mělo letos dojít na 

plánovanou kabelizaci poloviny městeč-

ka. I přes původně potvrzený termín 

realizace, se akce opět odkládá.   
 Rok 2015 měl být konečně tím, 

kdy z velké části obce zmizí shnilé sloupy 

elektrického vedení a nevzhledné a poru-

chové dráty. Konkrétně se jednalo o ulice 

Novopacká, U Porážky, Zemědělská, Na 

Rašelině, Na Závisti, Na Ohrádce, Přádo-

va a část Hořické. I když energetici počát-

kem roku svůj záměr potvrdili, nakonec se 

k překvapení všech kopat nebude. Důvo-

dem je propadlé stavební povolení, které 

firma ČEZ bude obnovovat několik měsí-

ců. Na samotnou stavbu by již nezbyl čas. 

A tak se plány přesouvají na první pololetí 

roku příštího, ale lze tomu věřit?   

 Městečko od roku 2010, kdy byla 

na celou akci vytvořena projektová doku-

mentace, slyšelo z úst distribuční společ-

nosti mnoho termínů, realita však byla 

jiná. Nejprve měly přednost jiné akce, 

poté finanční krize omezila většinu inves-

tic ČEZu, nyní propadlé stavební povole-

ní. Občanům, kterým stavba ovlivní jejich 

majetek, se těžko plánují různé opravy, 

úpravy a především zateplení fasád. Mno-

ho z nich práce odkládá, ale nelze to dělat 

do nekonečna.   

 Totéž platí pro plánování obce. 

Radnice by ráda opravila řadu chodníků, 

komunikací či veřejných prostranství, ale 

dokud nebudou provedeny výkopové prá-

ce pro pokládku kabelů, nemá to význam. 

Většina vynaložených peněz by přišla na 

zmar, i když jsou stavebníci povinni vrátit 

vše do pořádku. Ale většinou to není tech-

nicky možné.   

 Neustálé odklady způsobují měs-

tečku také problémy v oblasti financí. V 

lokalitách, kde má ke kabelizaci dojít, je 

většina součástí veřejného osvětlení a 

rozhlasu umístěna na zařízení energetiků, 

které bude demontováno. Proto bude obec 

muset vynaložit souběžně velké finanční 

prostředky na obnovu uvedených sítí. K 

jejich rekonstrukci by stejně muselo dojít, 

protože jsou již obě na hraně životnosti, 

ale takto musí zastupitelé již několik let 

připravit v rozpočtu peníze na osvětlení a 

rozhlas a v průběhu roku, když se dozví, 

že kabelizace nebude, vše měnit a připra-

vovat v časové tísni náhradní akce.   

 I přes veškerá negativa je projekt 

uložení rozvodů nízkého napětí do země 

pro městečko velmi přínosný. Budou od-

straněna nevzhledná, poškozená a nevy-

hovující zařízení, mnohdy téměř staletá. 

Výrazně se také zvýší spolehlivost dodá-

vek energie pro domácnosti. Novou infor-

mací je, že ČEZ by měl začít projektovat 

také kabelizaci zbylé části Mlázovic, a to 

již v letošním roce. Stavební práce druhé 

etapy by měly proběhnout v roce 2018. 

Ale vzhledem ke zkušenostem je třeba 

tyto termíny brát více než s rezervou. 

METEOSTANICE POSKYTUJE VÍCE ÚDAJŮ O POČASÍ 
 Díky nové verzi obslužného pro-

gramu mají nyní uživatelé k dispozici 

rozšířená data a také klimatologické 

údaje.   
 Meteorologická stanice, kterou 

zprovoznily Mlázovické služby, s.r.o. v 

březnu loňského roku, se v krátké době 

stala jednou z nejvyhledávanějších služeb 

na webových stránkách městečka. Data o 

počasí v Mlázovicích každý den sleduje 

mnoho uživatelů, nejenom z obce, ale i z 

širokého okolí.  

 Využití zjištěných meteorologic-

kých údajů pro širokou veřejnost umožňu-

je speciální aplikace, která 24 hodin denně 

přenáší naměřené údaje na webové strán-

ky www.mlazovice.cz, kde jsou zároveň 

dohledatelné za celou dobu měření. Sys-

tém je velice komfortní a uživatelé jej 

chválí. Proto se autoři rozhodli, v úzké 

spolupráci s městečkem, na vývoji ko-

merčního programu, který bude nabídnut 

majitelům těchto profesionálních stanic v 

celé republice. Doposud nic podobného 

neexistuje. Stávající programy nejsou v 

češtině, jsou složité a nepřehledné. Mlázo-

vická aplikace znamená průlom a přibli-

žuje meteorologii běžným lidem populární 

formou.   

 V uplynulém roce probíhalo testo-

vání a přizpůsobování stanice místním 

podmínkám. Velký problém způsobovali 

ptáci, kteří si ze srážkoměru udělali oblí-

benou zastávku v letu. Proto byl často 

ucpaný a zjištěné srážky neodpovídaly 

skutečnosti. Komplikace přinášely také 

časté výpadky elektrického proudu či ne-

kvalitní internetové připojení. Stanice je 

nyní zálohována až na 16 hodin bez prou-

du, data jsou nově posílána kabelem, pro-

střednictvím spolehlivé technologie AD-

SL. Veškeré problémy tak byly odstraně-

ny a od 1. ledna 2015 poskytuje meteoro-

logická stanice v Mlázovicích referenční 

data.   

 V březnu 2015 byl obslužný soft-

ware stanice zdokonalen a na interneto-

vých stránkách městečka je možné dohle-

dat mnohem více meteorologických dat, 

nově jsou k dispozici také data klimatolo-

gická. Zájemci se kromě základních mete-

orologických veličin dozví zajímavé úda-

je, například o počtu mrazivých, letních či 

tropických dní. Počet tropických nocí, 

kolik dní za sebou pršelo, mrzlo nebo 

historické rekordy stanice pro jednotlivé 

dny. Zcela novou funkcí je porovnání 

jednotlivých období (dnů, měsíců, let). 

Díky tomuto vylepšení si návštěvníci strá-

nek mohou porovnat libovolně zvolená 

období mezi sebou (např. březen 2014 s 

březnem 2015, který rok více pršelo, který 

byl teplejší, apod.).  

 Meteorologická stanice je velmi 

vítaným a užitečným pomocníkem pro 

technické služby obce, zemědělce, zahrád-

káře i další zájemce již od spuštění. Po 

vylepšení funkcí poskytuje nové údaje, 

které zvýší její důležitost a všem uživate-

lům usnadní práci. Přináší ještě lepší pře-

hled o počasí v Mlázovicích. 

ČARODĚJNICE 2015 
Zveme Vás na "Pálení čarodějnic", které 

se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2015, 

cca od 20.30h za trafostanicí u koupaliště. 

Na tomto místě opět proběhnou pouze 

čarodějnice pro děti. Nelze zde odkládat 

větve, roští ani jiný odpad!!! Místem pro 

odkládání roští je panelové plato, které je 

umístěno vlevo před Horkou (stejně jako 

v loňském roce). Na toto prostranství lze 
pouze do konce dubna přivážet větve, 

roští, zbytky trávy, listí a další rostlinné 

zbytky. Rodiče také nově připravují 

odpolední program pro nejmenší od 

18.00h na koupališti.  



Velikonoční tvoření a loučení se zimou 
 S příchodem jara si mlázovické 

děti nejprve užily velikonoční dílničku 

a poté vyprovodily Paní Zimu.   
 V neděli 22. března 2015 mlázo-

vičtí rodiče připravili velikonoční dílničku 

pro malé i velké. V Restauraci Radnice se 

sešlo několik maminek se svými ratolest-

mi, aby si vytvořili krásné dekorace. Pro 

malé tvořílky byly připraveny výrobky ze 

slaného těsta, které si následně sami mohli 

domalovat a dozdobit. Pro ty starší byla 

připravena spousta materiálu na tvoření. 

Každý, co si vybral. Největší úspěch však 

měly březové větvičky, které se motaly do 

tvarů vajíček, věnců, hnízdeček. Fantazii 

se rozhodně meze nekladly, a tak pod 

šikovnýma rukama vznikala překrásná 

dílka. A však maximální nadšení u těch 

nejmladších sklidil pan Libor Šimůnek s 

manželkou Dášou, kteří dětem ochotně 

ukazovali, jak se pletou velikonoční po-

mlázky. A ti nejmenší, kteří ještě sami 

pomlázku neupletou? Ani ti neodešli s 

prázdnou, každý si tu svou odnesl domů a 

teď už se jen chystá, až na Velikonoční 

pondělí bude moci vyrazit na koledu.   

 Kdo zrovna neměl chuť tvořit růz-

né dekorace, mohl pomáhat s připravením 

Paní Zimy, která se vynášela následující 

den, tedy pondělí 23. března 2015. S vlád-

kyní zimy se přišla rozloučit téměř dvacít-

ka občanů, ať už sami, nebo s dětmi. Slav-

nostní průvod začínal v parku na náměstí, 

odkud se přesunul do Domova důchodců, 

kde dětičky seniorům řekly básničky na 

vyhnání zimy a předaly velikonoční deko-

race vyrobené na nedělní dílničce. Poté se 

celý průvod v čele s Moranou a za hlasité-

ho rachocení a povídání básniček odebral 

k místnímu koupališti, kde podle tradic 

hodili Paní Zimu do vody. Děti za své 

krásné recitační výkony dostaly lízátka, a 

aby jaro vědělo, kam má zavítat, průvod 

se vrátil zpět na náměstí, ale tentokrát již s 

napučenými větvičkami, které děti předa-

ly do rukou pana starosty. 

Text: Lenka Nováková  

Foto: Veronika Huťová 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Správa a údržba silnic Královéhra-

deckého kraje uzavřela během jara dvě 

důležité silnice, které využívají naši 

občané. Pokračuje třetí etapa obnovy 

silnice mezi Chotčí a Svatojanským 

Újezdem. Objížďka, která vede přes 

Mlázovice potrvá do 24.5.2015. Druhá 

uzavírka je mezi Šárovcovou Lhotou a 

Hamerským mlýnem. Zde mají stavba-

ři opravovat až do konce června 2015. 

Městečku se v souvislosti s náročnou 

objížďkou podařilo vyjednat její přísné 

podmínky (vyloučení nákladní dopravy 

ze všech směrů do Mlázovic, uzavření 

místní komunikace Přádova, která by 

sloužila jako zkratka objížďky, vyme-

zení prostoru na Náměstí pro větší bez-

pečnost či upozornění na nebezpečnou 

zatáčku u hřbitova). I přesto je objízd-

ná trasa pro městečko velkou zátěží a 

způsobí značné škody na krajských 

komunikacích.  

● Společnost VOS Jičín provedla v 

průběhu března rekonstrukci části 

vodovodního řádu v Jičínské ulici. 

Poruchový úsek je nyní již komplet-

ně přeložen do plastu. 

●  Městečko dokončilo kompletní re-

konstrukci garsonky v bytovém domě 

Na Ohrádce. Vyměněny byly rozvody 

vody, odpady, elektroinstalace, sociální 

zařízení a podlahové krytiny. Do bytu 

se již nastěhoval nájemník z jiné obec-

ní jednotky, která nyní také projde vel-

kými opravami. 

 Mlázovičtí junioři dominují ve svých 

kategoriích Samurajské katany. V sobotu 21. 

března 2015 na velkých závodech v Jičíně o 

sobě dali opět pořádně vědět.   

 Zdendovi Venclů a Tomáši Kulhánko-

vi budou muset asi rodiče vybudovat zvláštní 

prostory pro medaile, poháry a diplomy. Neu-

stále se zlepšují v zápasnickém sportu a do-

minují ve svých kategoriích. Nyní se k nim 

přidal jako nováček Štěpán Dědeček a mezi 

svými vrstevníky v kategorii koťat, hned na 

svých prvních závodech, vybojoval senzační 

druhé místo. Vše podtrhává svými suverénní-

mi výkony velký mlázovický patriot, bratra-

nec Zdendy Venclů, Tomáš Samko.  

 Na posledních závodech v Jičíně, kte-

ré se konaly předposlední březnovou sobotu 

za účasti 320 závodníků, Tomáš Kulhánek v 

mladších žácích vybojoval zlato, Zdeněk 

Venclů taktéž zlato ve své kategorii a aby 

toho nebylo málo ještě bronz ve vyšší váze.  

Již zmiňovaný Štěpán Dědeček stříbro a To-

máš Samko, jak jinak, byl také zlatý.  

 Kluci reprezentují naše městečko 

opravdu velkolepě. Přejeme, ať se jim daří i 

nadále. 

 MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.3/2015, vydáno 13.4.2015, nákladem 270 ks 

 Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, obec@mlazovice.cz  

  

     Více informací o  dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz                                       
 

Miletínský soubor sehrál komedii  
 

V sobotu 21. března 2015 se na sále 

radnice Mlázovice konalo divadelní 

představení Vodní družstvo, které se-

hrál soubor Erben z Miletína. 

 

Téměř šest desítek diváků přišlo za 

kulturním zážitkem v podobě málo 

známé hry Vodní družstvo. Dílo na-

psal Josef Štolba, rodák z nedalekých 

Nechanic, před téměř 120 lety. Jak se 

ale ukazuje, děj hry by klidně mohl být 

ze současnosti, doba se mění, poměry 

mezi lidmi nepříliš. Autor se nechal 

inspirovat častými záplavami ve své 

obci a humorným způsobem vylíčil 

vážný úkol spolku Vodního družstva k 

provedení regulace toku řeky. 

 

Miletínští dobrovolníci předvedli, jako 

vždy, skvělé herecké výkony, za což 

jim byl odměnou bujarý potlesk spo-

kojeného publika. 

BŘEZNOVÉ ZÁSAHY HASIČŮ 

 

31. březen - Starosta městečka povolává 

jednotku k technickému zásahu - u obec-

ní bytovky Na Ohrádce došlo k pádu 

stromu na zaparkované vozidlo. Hasiči 

nejprve musí odřezat spadlou část stro-

mu z vozidla a poté odtahují vůz mimo. 

Vzhledem k poškození stromu a možné-

mu dalšímu nebezpečí, rozhoduje staros-

ta o odstranění zbytku stromu. Jedná se o 

velmi rizikové kácení (málo prostoru 

kolem, v polovině je silně poškozený a 

zeslabený kmen, fouká silný vítr). 

Nicméně zkušený člen Libor Šimůnek 

strom bez dalších škod pokácí. Poté do-

chází k celkovému úklidu místa události. 

 

4. březen - Poplach svolává jednotku k 

výjezdu do Lázní Bělohrad, kde v místní 

části Horní Nová Ves hoří hala pro skla-

dování slámy, v areálu místní zeměděl-

ské společnosti. Na místě události mlá-

zovická jednotka provádí, v součinnosti s 

ostatními sbory, ochlazování okolních 

budov vodou a dále doplňování vody do 

dalších zasahujících cisteren. 

Velké úspěchy mlázovických  

zápasníků pokračují 


