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MLÁZOVICE ZPROVOZNILY METEOROLOGICKOU STANICI
Na ploše Sběrného dvora byla
spuštěna profesionální meteostanice.
Díky přenosu dat na webové stránky
městečka, jsou přesné, aktuální i historické údaje o počasí dostupné komukoliv.
Počasí v posledních letech překvapuje stále více lidí. V létě je zima, zimy
jsou převážně bez sněhu. Stále častěji
přicházejí kroupy nebo vichřice a způsobují nemalé škody. Proto se o meteorologii a předpověď počasí zajímá stále širší
veřejnost. Velký rozmach zažily také prodeje domácích meteostanic, i když jsou
jimi naměřené údaje spíše orientační. Nutno však dodat, že o počasí se lidé zajímají
od nepaměti, stačí se podívat například na
obsáhlé zápisy ve starých kronikách.
Novou, moderní kapitolu sledování
přírodních jevů v regionu otevřela společnost Mlázovické služby s.r.o., která v dubnu letošního roku zahájila ostrý provoz
profesionální meteorologické stanice v
Mlázovicích. Hlavním důvodem byla povinnost monitorovat denně počasí na sběrném dvoře. Pro obec je také důležité znát
předpověď a naměřené hodnoty pro rozhodování o zimní údržbě či preventivních
opatřeních zabraňujících vyplavení některých lokalit přívalovými dešti.
Proto nakonec zvítězila právě vari-

anta automatického zařízení. Vybrána
byla velice kvalitní stanice americké firmy DAVIS, která je specialistou v oboru
již několik desetiletí. Kalibrovaná čidla
měřících přístrojů jsou umístěna přesně v
souladu s doporučeními Českého hydrometeorologického ústavu, takže zjištěná
data jsou do značné míry referenční a porovnatelná v celostátním měřítku.
A které veličiny dokáže zařízení
zjišťovat? V tuto chvíli je měřena teplota,
tlak a vlhkost vzduchu, směr, síla a nárazy
větru, množství srážek a jejich intenzita.
Dopočítáván je rosný bod, pocitová teplota či předpověď počasí. Veškeré naměřené
hodnoty jsou databázově uchovávány a
dále se z nich odvozují různé rekordy a
statistiky. Výhledově se ještě uvažuje o
instalaci modulu na měření UV záření,
oblačnosti, výparu nebo vlhkosti půdy.
Obrovské využití údajů z meteostanice je umožněno jejím neustálým propojením s internetovými stránkami městečka. Data jsou obnovována každé dvě minuty, proto si mohou návštěvníci webu
zjistit aktuální počasí v Mlázovicích, ať
již jsou místní, z Prahy či z druhého konce
světa. Kromě obyčejných veličin je meteosekce doplněna o řadu zajímavých grafů
a výpočtů. Lze dohledat průběh počasí za
celou dobu měření v jednotlivých dnech či

Čarodějnice předala vládu jaru
Oblíbené pálení čarodějnic shlédli děti i dospělí. Komu nestačil pohled
na šlehající plameny, užil si čarodějné
veselí na párty, která zahájila letošní
sezónu koupaliště.
Teplé počasí přilákalo mnoho
dětí, jejich rodičů i
dalších obyvatel
městečka k tradičnímu
rituálu
„Pálení čarodějnic“. Již poněkolikáté byla připravena vatra ze dřeva a
klestí u místního
koupaliště. Samozřejmě nechyběla pořádná čarodějnice,
která na přítomné shlížela z jejího vrchu.
Krátce po půl deváté večer se z

hranice začal valit hustý dým a několikametrové plameny definitivně zbavily vládkyni tmy a zimy kouzel. Letos „pálení“
přihlížela pěkná řádka dalších čarodějnic.
Od nejmenších po
velké, které vozily
děti na svých košťátkách.
Většina diváků se poté
přesunula do areálu koupaliště, kde
byla připravena
čarodějnická párty.
Na tanečním parketu bylo celý večer plno. Jedlo se,
pilo a veselilo. Ti
nejvytrvalejší odcházeli domů až nad ránem.

měsících (např. kdy nejvíce pršelo, kdy
byla minimální teplota, kdy foukal nejsilnější vítr, kolik dní v kuse nepršelo a
mnoho dalšího). To půjde i po několika
letech, takže informace o místním počasí
bude velmi přesná a komplexní.
Meteorologická stanice byla z velké části financována ze sponzorského
daru, zbylé prostředky věnovaly Mlázovické služby. Zařízení plní stanovené povinnosti, ale zároveň poskytuje veřejnosti
užitečné informace, podle kterých se mohou o svých nadcházejících aktivitách
rozhodovat technické služby, zemědělci,
zahrádkáři, ale třeba i turisté.
ZDENĚK VENCLŮ ZÁŘÍ NA TATAMI
Mlázovice byly vždy sportu zaslíbené.
Vyrostla zde celá řada kvalitních sportovců.
Připomeňme například vynikající běžce, plavce, střelce či atlety. Nevyčerpatelnou zásobárnou byly vždy volejbalové a fotbalové týmy.
Právě volejbalisté s nohejbalisty patří k okresní
špičce i dnes.
Jako blesk z čistého nebe se objevil
další nadějný mlázovák, který dominuje ve své
disciplíně - judu. Zdeněk Venclů je po pár
měsících tréninku zcela suverénní ve své kategorii do 27 kg. Společně se svým bratrancem
Tomášem Samkem, v barvách SKP Jičín,
ovládli jičínský turnaj „Samurajská katana“,
který se konal 12. dubna 2014. Zdenda vyhrál
kategorii do 27kg, Tomáš do 52kg. Škoda jen,
že se závodů nemohl zúčastnit další mlázovák
Tomáš Kulhánek, který týden před tím obsadil
krásné druhé místo na poháru v České Skalici.
Na své úspěchy Zdenda Venclů navázal na závodech krajského přeboru v Novém
Bydžově, v sobotu 10. května 2014. Opět získal zlatou ve své kategorii!
Nezbývá než všem klukům poděkovat
za vzornou reprezentaci městečka a popřát jim
takto skvělé úspěchy i v budoucnu.

Proběhlo 25. zasedání zastupitelstva městečka
V pondělí 28. dubna 2014 se sešli zastupitelé městečka. Vybíráme zajímavé body z tohoto jednání:
1. Mlázovice zaznamenaly velký úspěch. Jako jedna z pouhých čtyř obcí okresu získaly
letos dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Finanční částka ve
výši 496 000 Kč výrazně pomůže vybudovat chodník ke hřbitovu, včetně odvodnění a
parkovací plochy před hřbitovem.
2. Schválen byl pravidelný roční členský příspěvek Lázeňskému mikroregionu a
Místní akční skupině Brána do Českého ráje.
3. Podepsána bude nová smlouva se společností Eko-kom, která zastřešuje zpětný odběr
odpadů a použitých obalů. Díky spolupráci s touto společností získává městečko každoročně odměnu za sběr a recyklaci odpadů. Nová smlouva musela být podepsána kvůli
aktualizaci legislativy, podle které je uzavírána.
4. Zastupitelé vyhodnotili výběrové řízení na restaurátora, který bude v nadcházejících týdnech realizovat projekt „Obnova kulturního dědictví před MŠ Mlázovice“. Smlouva bude uzavřena s MgA. Ondřejem Sklenářem z Lužan, který předložil nejvýhodnější nabídku. Mlázovice s ním spolupracují k velké spokojenosti již
několik let. Projekt spočívá v komplexním restaurování dvou pískovcových soch na
malém náměstí. Na akci městečko obdrželo dotaci prostřednictvím MAS Brána do
Českého ráje.
5. Schváleny byly také účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací Domov
důchodců a Mateřská škola. Zastupitelé dále projednali hospodaření dceřiné společnosti
Mlázovické služby, s.r.o. v uplynulém roce a schválili účetní závěrku i této společnosti.
Konstatovali, že fungování společnosti má pro městečko velký přínos, pozitivní je také
hospodářský výsledek, který vytváří.
6. Schválen byl nákup pozemku, který tvoří část místní komunikace „Zemědělská“
od dvou jeho majitelů. Nesrovnalosti byly zjištěny při pokračujícím zaměřování
domů a zahrad před digitalizací katastrální mapy.
7. V rámci probíhajících Komplexních pozemkových úprav byl schválen nákup pozemků v extravilánu obce od několika vlastníků.

Střípky z našeho městečka
● Městečko bylo úspěšné s žádostí o
dotaci na zřízení míst pro veřejně prospěšné práce. Díky tomu od počátku
dubna opět obci pomáhají dva zaměstnanci se sezónními pracemi. Jejich
mzda a odvody jsou hrazeny z prostředků Evropské unie a státu.
● Pracovníci obce provedli počátkem
dubna kompletní zametení všech
komunikací a dalších ploch, na kterých byl v zimních měsících aplikován posyp. Výrazně se tak snížila
prašnost v městečku.
● I v letošním roce provedla odborná
firma udržovací řez mnoha desítek
stromů vysázených v posledních letech
v městečku. Díky tomu mladé aleje
získávají optimální vzhled i zdravotní
stav.
● V rámci jarní údržby zeleně bylo
provedeno doplnění mulčovací kůry
do všech záhonů na náměstí, malém
náměstí, před zbrojnicí i u hřbitova.
Tento postup je sice finančně náročnější, vynaložené prostředky se však
v průběhu sezóny vrátí na úsporách
při následné péči o výsadby. Pozitivní vliv má také na vitalitu rostlin.

KOUPALIŠTĚ ZPESTŘILA NOVÁ HERNÍ SESTAVA
I když je koupací sezóna ještě
daleko, místní plovárna se nyní stala
častým cílem dětí. Chtějí si vyzkoušet
nové houpačky a skluzavku, které se
zde objevily počátkem dubna.
Děti si velice oblíbily dvě houpačky instalované na koupališti v roce
2006, ovšem špatný technický stav donutil městečko k jejich odstranění během
loňského léta. Dřevěný prvek nebyl příliš
zdařilý od samého počátku, ale každoroční servis prováděný pracovníky obce
ho udržel použitelným alespoň několik
let. Bohužel, jeho zkáza pokračovala
rychle a kvůli bezpečnosti musel být
demontován.
A tak započala diskuze, zda-li
pořídit nějaký nový prvek, vyrobit jej
svépomocí nebo prostor koupaliště ponechat bez dětské atrakce. Zastupitelé se
shodli, že dosavadní houpačky byly dětmi hojně využívány, nejenom v průběhu
léta, ale po většinu roku. Proto zvítězila
varianta nové instalace. Vzhledem k
přísným bezpečnostním normám a odpovědnosti majitele za případné úrazy či
jejich následky, byla záhy vyloučena

možnost postavení atrakce v režii pracovníků obce a místních dobrovolníků.
Nezbývalo než hledat v obrovské
záplavě nabídek na trhu. Hlavními požadavky byla dlouhá životnost, kvalitní
zpracování, příslušné certifikáty a přijatelná cena. Jenomže splnit tato kritéria
znamenalo, že pomalu nebylo z čeho
vybírat. Odmítnuty byly prvky ze smrkové kulatiny (mají malou životnost), z
akátu (neakceptovatelná cena neodpovídá kvalitě dodaného výrobku) i z plastu
(problémy se statickou elektřinou). Propracované kvalitní sestavy byly zase
mimo finanční možnosti městečka.
Jako velký problém se ukázala
také dopadová zóna. Podle předpisů musí být kolem herní sestavy s výškou plošinek nad 1m, předepsaný materiál tlumící pády. Lze zvolit speciální pryž (ta
je ovšem finančně nákladná a nelze ji
zajistit proti odcizení) nebo písek, který
by se ovšem v blízkosti lesa stal
„zvířecím rájem“. Případné oplocení by
znamenalo další investice a podle dosavadních zkušeností by ho brzy poškodili
nenechaví jedinci. Jediným řešením, jak
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splnit uvedené požadavky a vyhnout se
komplikacím, byla volba prvků, jejichž
nejvyšší pochozí části jsou do 1 metru.
Když to již vypadalo, že koupaliště přijde o tuto dětskou atrakci, podařilo
se zajistit nabídku jedné brněnské firmy,
která splnila veškeré požadavky. Po negativních zkušenostech z minula byly
prohlédnuty také obdobné referenční
výrobky v našem regionu.
Výslednou sestavu tvoří dvě houpačky, skluzavka, vyhlídková věž a lezecká plošinka s lanem. Je vyrobena z
kvalitních lepených hranolů, namáhané
části jsou ze žárově zinkovaného kovu
nebo odolného plastu. Není zde třeba
řešit dopadovou plochu, stačí obyčejný
trávník.
Výběr herního prvku byl nesmírně zdlouhavý a komplikovaný, přesto se
podařilo najít řešení, které bylo přijatelné
pro obec a jistě potěší naše nejmenší
občánky. O jejich nadšené reakci svědčí
první dny provozu. Místo láká děti k
vycházkám a je doslova v obležení. Pokud se tento výrobek osvědčí, hodlá městečko v příštích letech podobnou technologií výrazně modernizovat a doplnit
hlavní dětské hřiště u mateřské školy,
které je sice v provozu pár let, ale jeho
technická životnost se bohužel blíží ke
konci.

