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Díky dotacím byly obnoveny významné památky městečka

SOCHY PŘED ŠKOLKOU JIŽ NEDĚLAJÍ OSTUDU
Poslední zářijový den byl dokončen projekt, díky kterému jsou kompletně zrestaurované sochy sv. Václava
a sv. Jana Nepomuckého na malém náměstí.
Neutěšený stav dvou pískovcových
soch, které stojí v těsné blízkosti mateřské
školy, nutil městečko ke snaze získat finanční prostředky na jejich celkovou obnovu. Bohužel bylo s tímto projektem
dlouho neúspěšné. Od roku 2007 se opakovaně nedařilo uspět s žádostmi o dotaci
v různých programech.
Až letos to vyšlo. Mlázovice získaly finance v rámci realizace rozvojové
strategie Místní akční skupiny (MAS)
Brána do Českého ráje. Toto občanské
sdružení řídí projekty Programu rozvoje
venkova na našem území, které spolufinancuje Evropská unie. MAS podpořila
projekt s názvem „Obnova kulturního
dědictví před budovou MŠ“ dotací ve výši
112.000 Kč. Dalších 40.000 přidala obec
a mohlo se začít s realizací dlouho připravovaných plánů.
Jako vítěz z výběrového řízení
vzešel akademický sochař Ondřej Sklenář
z Lužan, který se počátkem prázdnin pustil do díla. Nejprve se obnovy dočkala
socha sv. Václava stojící blíže školy. Poté
se šikovné ruce sochaře pustily do restaurování svatého Jana Nepomuckého, státem zapsané kulturní památky. Toto dílo

neznámý autor vytvořil roku 1735 a až do
roku 1864 stálo na Náměstí v místě dnešního Mariánského sloupu. Poslední dostupné zprávy hovoří o větší obnově sochy právě v roce 1864, takže si památka
po stopadesáti letech patřičnou péči zasloužila.

Obě díla byla omyta tlakovou vodou, poté došlo k odstranění uvolněných
částí a starých tmelů. Následovala výsprava ulomených částí a přetmelení veškerých spár. Dlouhý čas zabrala také obnova
veškerých nápisů. Nakonec byly sochy
barevně sjednoceny a naimpregnovány
proti vodě a mechu. Specifické a složité
bylo odstraňování zasolených částí u sv.
Václava a pozlacení svatozáře u sv. Jana
Nepomuckého.
Nyní jsou již obě pískovcové památky v perfektním stavu. Během sedmi
let se městečku podařilo kompletně

Mlázovice opět první v mikroregionu
Počtvrté v řadě triumfovali mlázovičtí volejbalisté na turnaji mixů pod
hradem Pecka.
Sobota 13. září 2014 patřila tradičnímu klání amatérských volejbalových
týmů z obcí a měst Lázeňského mikroregionu. Tentokrát do pěkného areálu peckovského koupaliště zavítalo 6 družstev. Proto
byl zvolen způsob jedné skupiny a utkání
každého s každým. Což je zároveň nejobjektivnější.
I když byla sestava mlázovických
volejbalistů značně pozměněna, oproti
tradičnímu složení, ani letos nenašli přemožitele. Celý den poráželi soupeře 2:0 na
sety, jedinou výjimkou byl silný tým Nové

Paky. Ten dokonce zvítězil těsně 26:24 v
prvním setu, ale ve druhém už Mlázovice
jasně dominovaly a sadu získaly hladce
25:12. Tento duel se nakonec ukázal jako
rozhodující v boji o první místo.
Volejbalisté z našeho městečka již
počtvrté zvítězili v prestižním turnaji. Stali
se tak bezkonkurenčně nejlepší obcí v
historii tohoto sportovního podniku. V
letošním ročníku se jako druzí umístili
hráči z Nové Paky a třetí Lázně Bělohrad.
Povedený turnaj zakončila předáním cen
vítězům starostka městyse Pecka a předsedkyně Lázeňského mikroregionu paní
Hana Štěrbová.

zrestaurovat soubor všech pískovcových
soch na svém území (mimo děl stojících v
areálu kostela). Z velké části se na financování podílely dotace (Lázeňského mikroregionu, Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje) a samozřejmě nemalá
částka putovala z obecní pokladny. Kromě
pěkného pohledu na udržovaný odkaz
našich předků, jsou sochy také zabezpečeny před působením povětrnostních podmínek, které je dokáží nevratně poškodit.

Volby do obecních zastupitelstev 2014
JAK UPRAVIT HLASOVACÍ LISTEK?

V pátek 10. října 2014 (14.00h - 22.00h)
a v sobotu 11. října 2014 (8.00h - 14.00h)
se uskuteční volby do obecních zastupitelstev. Na obecní úřad se obrací řada
občanů s dotazy, jak upravit hlasovací
lístek. 1) Lze zaškrtnout křížkem celé
sdružení (do čtverce před názvem sdružení), v tom případě od Vás obdrží hlas
každý člen sdružení.
2) Lze vybrat jednotlivé kandidáty
(křížkem do obdélníku před jménem kandidáta), v tom případě obdrží Váš hlas
pouze zaškrtnutý kandidát. Můžete takto
označit libovolný počet jmen.
Na každém hlasovacím lístku musí být
zaškrtnutý minimálně jeden křížek (před
sdružením nebo jmény kandidátů), jinak
bude Váš hlas neplatný.

Proběhlo 27. zasedání zastupitelstva městečka
V pondělí 22. září 2014 se v zasedací síni Obecního úřadu sešli zastupitelé městečka ke svému poslednímu veřejnému zasedání ve volebním období 2010 – 2014. Vybíráme zajímavé body z programu jednání:
1. Zastupitelstvo schválilo prodej dvou menších pozemkových parcel tvořících celistvý
pozemek podél ulice Hořická (na místě bývalé Horákovy kovárny) panu Jiřímu Johnovi
z Mlázovic.
2. Dále zastupitelé rozhodli o prodeji několika pozemkových parcel nacházejících
se v areálu dílen Zemědělské a.s. Mlázovice, právě této společnosti. Celý proces
navazuje na kompletní zaměření areálu geodetem, v rámci příprav před digitalizací katastrální mapy městečka.
3. Zastupitelé také souhlasili s Dodatkem č.3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských
pozemků, uzavřené se Zemědělskou akciovou společností Mlázovice. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření výčtu pronajatých parcel o další, které městečko získalo v poslední době v rámci procesu Komplexních pozemkových úprav.
4. Schválena byla Rozpočtová změna č.3, která reaguje na aktuální tok příjmů a
výdajů obce.
Na závěr zasedání starosta městečka poděkoval všem zastupitelům za příkladnou a obětavou práci, kterou vykonávali bez vyplácení odměn po celé volební období. Díky tomu
se podařilo v městečku realizovat v uplynulých čtyřech letech celou řadu důležitých
projektů. Zastupitelé naopak ocenili práci starosty a bezproblémovou vzájemnou spolupráci v průběhu uplynulých čtyř let.

Běžecký závod se změnil v boj o holý život
Scény, jak z natáčení televizního
seriálu Sanitka, zažila kolem poledne
odlehlá osada Libín mezi Mlázovicemi a
Šárovcovou Lhotou. Sobota 13. září 2014
se zapíše do její historie. Do lokality, v
níž trvale žije pouze jeden obyvatel, zamířil konvoj vozů rychlé záchranné služby a přistával zde opakovaně záchranářský vrtulník.
Právě Libín si vybral oddíl orientačního běhu Slavia Hradec Králové k uspořádání dalšího dějství seriálu Českého poháru
štafet. Asi v 10.15h, pouhých deset minut
po startu, jedna ze závodnic šlápla do sršního hnízda. Rozzuřený roj zaútočil na desítky závodníků.
Jako první byli u události pořadatelé
a mlázovičtí hasiči, kteří zajišťovali závodu
technickou podporu. Okamžitě požádali
vysílačkou operační středisko záchranářů v
Hradci Králové o rozsáhlou pomoc zdravotníků a další pomoc profesionální jednotky hořických hasičů, kteří jsou vybavení na
likvidaci nebezpečného hmyzu.
Přihlížející se snažili poskytnout
poraněným první pomoc, ale bez potřebného vybavení to nebylo možné. Na místo
postupně přijelo osm vozů rychlé záchranné služby z mnoha míst regionu, jedna dokonce z padesát kilometrů vzdálené Jaroměře či Vrchlabí. Rychle dorazilo několik
lékařů a během krátké chvíle zde také přistál vrtulník letecké záchranné služby z
Hradce Králové. Ten se později na libínské
louky vracel ještě jednou pro dalšího pacienta.
Postupem času sršně napadaly další

osoby, v oblasti se v tu chvíli pohybovala
asi tisícovka závodníků a diváků. Proto
záchranáři museli spustit speciální režim
práce hromadného postižení zdraví. Vzhledem k vysokému počtu napadených osob
začaly na místě docházet potřebné léky.
Situaci komplikoval nepřístupný terén.
Mlázovičtí hasiči museli na nosítkách
transportovat zraněné z lesa na cestu do
sanitek i vrtulníku.
O rozsahu neštěstí svědčí i to, že
celý zásah trval přes dvě hodiny. Ošetřeno
bylo více než třicet pacientů, mnoho z nich
napočítalo přes deset žihadel v těle, především v okolí hlavy a zad. Ty zároveň spustily alergickou reakci. Někteří po podání
léků a infuzí odjeli domů, pět pacientů však
skončilo v nemocnici. Bohužel, stav dvou z
nich byl velmi vážný.
Nejsilněji postižená žena dostala
více než padesát žihadel. K její další smůle,
chvíli před sršním útokem, odešla z prostoru startu na procházku do lesa lékařka, která má v lokalitě chalupu. Pokud by mohla
silně pobodané pacientce rychle poskytnout
odbornou první pomoc, na kterou měla
doma, pár stovek metrů od trati vybavení,
následky nemusely být tak drastické.
Další desítky lidí pomoc nevyhledaly. Odhadem sršni napadly asi stovku osob.
Po 13té hodině se vozy záchranářů vrátily
na své základny, kde již začaly chybět k
dalším zásahům v kraji. Tato událost výrazně prověřila připravenost všech složek Integrovaného záchranného systému k řešení
hromadných mimořádných událostí v odlehlých oblastech.

Střípky z našeho městečka
● V průběhu září provedli pracovníci
městečka nátěr kovaného plotu u místního hřbitova. Použit byl opět kvalitní
nátěrový systém německé firmy, který
městečko používá v posledních letech.
Stejným systémem je ošetřena také
vstupní brána, která se dočkala kompletní opravy.
● Městys Mlázovice uspěl s žádostí o
dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů, který obdrží od Královéhradeckého kraje 15.000 Kč na pořízení
drobného provozního vybavení
(obleky, nářadí, pomůcky, apod.).

Draci nelétali, ale děti se nenudily
V sobotu 20. září 2014 se sešlo
v areálu koupaliště mnoho dětí s
rozličnými létajícími draky. Bohužel, počasí bylo proti. Přesto si děti
odpoledne užily v tvůrčí dílničce a
při mnoha soutěžích.
Skupinka ochotných rodičů
uspořádala, ve spolupráci se Zdeňkem
Fišerem, druhý ročník mlázovické
drakiády. Počasí ovšem přesně zopakovalo svoji loňskou tvář. V sobotu
odpoledne se nehnul ani lísteček, takže
děti nemohly vyzkoušet své létající
příšerky. Jen pár z nich se snažilo během po fotbalovém hřišti zvednout
svého draka do vzduchu alespoň na
pár okamžiků. Největší aplaus sklidila
jedna maminka, která se pokoušela
překonat přírodní síly „roztažením“
draka na kole.
I když byly nejmenší účastníci
akce zpočátku smutní, velice rychle se
jim zlepšila nálada. Na koupališti pro
ně bylo připraveno několik stanovišť,
na kterých mohli plnit různé úkoly,
soutěžit a také získat nějakou tu cenu.
Velký zájem byl o výtvarnou dílničku.
Stříhalo se, slepovalo, kreslilo a malovalo a během pár okamžiků byly stoly
plné rozličných výtvorů.
Samozřejmě nemohlo chybět
ani tolik oblíbené opékání špekáčků.
Odpoledne všem uteklo jako voda a
každý, kdo přišel do Podlesí, odcházel
spokojen. Snad bude příští rok počasí
konečně lítání příznivě nakloněno.
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