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Zdeněk Venclů je mistrem České republiky
Mlázovický závodník dominoval
celou sezónu a připsal si řadu úspěchů.
O tom, že v Mlázovicích žije velmi
nadějný judista, kterému se daří v dorostenecké kategorii (do 46 kg), jistě každý ví.
Letos ovšem Zdeněk Venclů překonal
všechna očekávání a stal se nejlepším v
republice.
Zdenda letos zintenzivnil tréninky
a ještě lepší výsledky na sebe nenechaly
dlouho čekat. V tomto roce začal hostovat
v dorostenecké lize za Sokol Hradec Králové a sbírá v takzvané muší váze zkušenosti i body. Vyhrál celý seriál Českého
poháru (Ostrava, Jablonec nad Nisou,
Chomutov, Brno a Teplice) naprosto suverénně ve své kategorii s počtem 64 bodů.
Další pódium přidal na mistrovství
v Poznani, kde vybojoval krásné druhé
místo. Na mistrovství Koroška Open ve
Slovinsku se pral jako host za TSC Turnov, pod vedením trenéra Jakuba Mareše,
a získal ceněné páté místo. O bronz bojoval pět minut.
Jeho největším úspěchem v tomto
roce je však stříbrná medaile v nejprestiž-

nějším turnaji, s celosvětovou účastí, na
WARSAW JUDO OPEN, kde porazil
soupeře z Maďarska, Belgie, Polska a
Litvy. Až ve finále, po velmi vyrovnaném
souboji, podlehl soupeři z Ukrajiny. Bral
nádhernou stříbrnou medaili a užil si překrásný ceremoniál.
Aby toho nebylo málo, nadělil si
pěkný dárek k narozeninám. Byl první
nasazený na Mistrovství České republiky,
konané v sobotu 3. listopadu 2018 v Městské sportovní hale v Brně, které v den
svých patnáctých narozenin vyhrál a zaslouženě získal titul Mistra republiky!
Nyní hlavní sezóna končí, ale
Zdenda jezdí dále trénovat několikrát týdně do Hradce Králové, k renomovanému
trenérovi panu Pavlu Petříkovovi staršímu
a připravuje se na další sezónu. Dostal
pozvánku do české reprezentace a v příštím roce se také chystá na studium v Hradci Králové.
Zdendo, ať se Ti daří ve sportu i při
studiu, a hlavně ať Tě to stále baví a vydrží zdraví!

Vedení městečka pokračuje beze změn
V pondělí 5. listopadu 2018 se
sešlo nové zastupitelstvo městečka na
ustavujícím zasedání pro období 20182022. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání.
1. Všichni zastupitelé složili svůj slib a
ujali se výkonu mandátu.
2. Bylo rozhodnuto, že volba starosty a
místostarosty proběhne veřejným hlasováním. Dále, že místostarosta bude neuvolněný (funkci bude vykonávat při zaměstnání) a starosta uvolněný (bude pro obec
pracovat na hlavní pracovní poměr). Situace tak zůstává stejná jako v předchozích
volebních obdobích.
3. Jako starosta byl opět zvolen pan Tomáš Komárek. Tuto funkci bude vykonávat již čtvrté volební období v řadě (jako
starosta začíná třináctý rok).
4. Místostarostou zvolili zastupitelé pana
Ing. Aleše Kodydka, který tento post zastával i v uplynulém období.
5. Dále zastupitelé zvolili pana Stanislava
Bytnara předsedou finančního výboru (i
on pokračuje ve funkci). Dalšími členy
finančního výboru jsou Bc. Simona Votru-

bová a pan Miloš Malina.
6. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Tomáš Čeřovský, členy pan Martin Vágenknecht a pan Jiří Kutnar.
7. Již několikáté volební období se zastupitelé vzdali nároku na odměny. Kromě
starosty, který pobírá plat za výkon pracovního poměru a místostarosty, který
bude dostávat odměnu v silně redukované
výši (oproti doporučeným tabulkám a
zvyklostem), se všichni zastupitelé rozhodli, že svoji funkci chápou jako čestnou
službu své obci a odměnu pobírat nebudou. Z prostředků ušetřených na odměnách zastupitelů budou uspokojovány žádosti o příspěvky z oblasti práce s dětmi,
kultury a sportu. Před tímto rozhodnutím
je nutné smeknout, neboť v naprosté většině obcí dochází k výplatám odměn zastupitelům, mnohde ještě kumulativně navýšeným o další funkce v zastupitelstvu.
Poznámka: Všichni, kteří kandidovali do
volených funkcí, byli jedinými kandidáty.
Nikdo další ze zastupitelů se o žádný z
uvedených postů neucházel.

HASIČI PŘEVZALI
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Jednotka mlázovických hasičů
převzala v Brně, na slavnostním galavečeru, ocenění za vynikající páté místo v osmém ročníku celorepublikové
ankety.
Smyslem a posláním ankety je
podpora a propagace činností sborů dobrovolných hasičů obcí v České republice,
jejich ocenění za vykonávanou službu
veřejnosti za posuzované období a motivace k dalšímu zlepšování služeb veřejnosti. Dále podpora prevence požární
ochrany v rámci činností sborů.
Mlázovičtí hasiči se do ankety
přihlásili zásahem z prosince 2017, při
kterém vyjeli premiérově s novou Tatrou
do Třtěnic k nahlášenému požáru rodinného domu. Nakonec se tato událost
změnila v záchranu psů, kterých bylo
téměř dvacet. Celý dům bylo jedno velké
skladiště, náročný zásah musel probíhat
v dýchací technice a trval od 21 hodiny
do 2 hodiny ranní.
Z oblasti „východ Čech“, kam
patří Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, se Mlázovice umístily na
pátém místě z celkových 15ti přihlášených jednotek. V této oblasti vyhráli
hasiči z Horního Maršova, následovaní
sborem z Březin a dále sborem ze Stráže
pod Ralskem. Slavnostní předávání cen
se konalo na brněnském výstavišti v historickém pavilonu A.
Hasiči na medailových místech
obdrželi finanční a věcné dary v hodnotě
přes 2 400 000 Kč. Během ceremoniálu
zazpívala patronka ankety Ilona Csáková, Meky Žbirka a Petr Kolář. Celým
večerem provázel Petr Rychlý.
Tomáš Čeřovský, velitel JSDH

Stromeček rozzářil náměstí i dětské oči
Městečko Mlázovice ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči
uspořádalo v pátek 30. listopadu 2018
„Rozsvěcení stromečku“. V jídelně
Radnice se souběžně konal Adventní
trh.
Je to k neuvěření, ale po roce je
opět tu. Advent. Jeho začátek bývá neodmyslitelně spojen s rozsvěcením obecních vánočních stromečků. Ani Mlázovice nejsou výjimkou. Tato oblíbená akce i
letos vylákala z tepla domovů spoustu
místních i přespolních. Všichni se těšili
na roztomilé vystoupení.
Nejprve se na pódium postavily
děti z místní mateřské školy, které bravurně zvládly předvést pásmo básniček a
písniček a nezalekly se mikrofonů, reflektorů ani davu diváků. Po nich přišli
na řadu jejich starší a zkušenější kamarádi. Místní školáci, kteří navštěvují ZŠ v
Lázních Bělohradě. Rozhodně se nenechali zahambit a i jejich krásné vystoupení sklidilo zasloužený potlesk. A pak již
přišlo na řadu společné odpočítávání: tři,
dva, jedna a stromeček městečka pro rok
2018 se rozzářil.

V průběhu celé akce místní hasiči
zajišťovali občerstvení a rozlévali svařené víno, které každý příchozí obdržel
jako dárek. I po skončení oficiálního
programu zůstalo na náměstí ještě mnoho lidí, kteří využili možnosti sousedského setkání a užili si ho, jak se patří.
Během odpoledne a v podvečer
připravilo sdružení „Mlázovičtí rodiče
dětem“ Adventní trhy v jídelně Radnice.
Všichni příchozí měli možnost zakoupit
pěkné a originální vánoční dárečky pro
své blízké, které vyrobily šikovné ruce
maminek, babiček, ale i mnohých jejich
ratolestí. Tradičně nechyběly ani krásné
dekorace vytvořené klienty místního
domova důchodců.

ADVENTNÍ DÍLNIČKA

HASIČI ROZŠÍŘÍ
SVÉ VYBAVENÍ

I letos jsme se v předvánočním
čase rádi sešli a v neděli 25.11.2018,
odpoledne, uspořádali příjemnou adventní dílničku.
Každoroční akce měla i letos velký úspěch. V jídelně Restaurace Radnice
se sešly maminky i tatínkové se svými
ratolestmi, babičky s vnoučátky a každý
se s hlavou plnou nápadů pustil do tvoření. Pro děti bylo připraveno sušené ovoce,
které si napichovaly na špejle a zdobily s
ním přinesená jablíčka a pomeranče. Maminky si rády připravily adventní věnce
na dveře a stoly. Kdo měl zájem, pomohl
i s výrobou ozdob na vánoční strom na
náměstí. Děti i rodiče byli nadšení a každý odcházel domů s krásným výrobkem,
který již nyní zdobí nejednu domácnost.
Těšíme se na spolupráci v dalších
letech a přejeme za sdružení „Mlázováci
dětem“ všem krásné svátky vánoční a
úspěšný rok 2019.

Hasiči byli úspěšní se svojí žádostí o finanční podporu od státního
podniku Lesy ČR a získali na pořízení
nového vybavení částku 23 000 Kč.
Nově se tak rozšíří vybavení o
pomůcky při práci s motorovou pilou,
konkrétně o protipořezový oblek, dřevorubeckou helmu se sluchátky, protipořezové rukavice a přetlačnou lopatku, dále
o speciální tubus který se zapojuje do
hadicového vedení a vkládá se do něj
kartuš zlepšující hasební vlastnosti vody.
Nově bude pořízen i variabilní ruční
vyprošťovací nástroj, sloužící pro různorodé činnosti při zásahu.
Tomáš Čeřovský, velitel JSDH

Lenka Nováková
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Střípky z našeho městečka
● V letošním roce budou mlázovičtí, ale
i další, občané ochuzeni o populární vánoční koncert v kostele. Po mnoho letech
se letos neuskuteční ani jedno charitativní
vystoupení pod taktovkou Miroslava Vobořila. Celý program koncertů byl vystupujícími bez náhrady zrušen. V příštím
roce počítají pořadatelé s obnovením oblíbené akce.
● V průběhu listopadu instalovali pracovníci odborné firmy nové izolace na
únikovou terasu mateřské školy. Nyní
již do objektu nezatéká a je možné v
něm provést další opravy a úpravy.
● Městečko provedlo opravu cesty na
vjezdu do areálu bytovek Na Ohrádce.
Byla využita technika provádějící v obci
jinou stavbu a díky tomu byla dána do
pořádku alespoň malá část komunikace,
která se nacházela v havarijním stavu.
● Obecní úřad informuje občany, že
Krajský úřad zrušil bez náhrady autobusový spoj, který odjížděl v 15.35h z
Mlázovic do Hořic, kvůli velmi malému
vytížení cestujícími. Cestující do Hořic
mohou využít spojení přes Lázně Bělohrad, ovšem do ostatních obcí na trase
se lidé nedostanou.
● V listopadu 2018 se uskutečnil pravidelný audit hospodaření městečka. Pracovnice Krajského úřadu podrobně přezkoumaly účetnictví, nakládání s majetkem a celkové hospodaření městysu Mlázovice. Závěrem konstatovaly, že vše
odpovídá právním náležitostem a hospodaření je bez závad.
● Knihovna v Mlázovicích informuje
čtenáře, že naposledy v letošním roce
bude otevřeno v úterý 18.12.2018 v
obvyklém čase 17.30h - 19.00h. Poté se
knihovnice budou těšit na své čtenáře
až 8.1.2019 v obvyklém čase.
● Mateřská škola vyhověla dlouhodobému přání sdružení "Mlázovičtí rodiče
dětem" a přenechá tomuto sdružení, již
od příštího roku, pořadatelství dětského
karnevalu, který se koná tradičně v měsíci březnu. Důvodem je, že se do této akce
zapojují rodiče nejenom dětí ze školky,
ale i mnozí další. Nově tak případný výdělek z této akce připadne celý pořadatelskému sdružení rodičů, které ho využije
na další dětské akce v obci.
● Městečko bylo úspěšné s žádostí o
dotaci z Úřadu práce ČR, na prodloužení zaměstnanců na veřejně - prospěšné práce. Nyní bude záležet, zda-li
úřad dokáže obci přidělit vhodné uchazeče o práci, které obec potřebuje
(např. fyzické zdatné může na zimu).
● Společnost ČEZ Distribuce, která i
přes upravený plán zahájila 2. etapu kabelizace, postupovala velmi rychle a stačila koncem roku položit část vedení.
Další práce budou pokračovat na jaře.

