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SYMBOLY MĚSTEČKA JSOU PO STALETÍCH KOMPLETNÍ
Mlázovice mají zbrusu nový
prapor, částečnou úpravou prošel také
obecní znak.
Vlastní symboly měst, obcí či států plní významnou funkci zvýraznění a
posílení identity. Patří mezi základní znaky každého samosprávného celku. Většina obyvatel je hrdá na území, na kterém
žije a ráda se k němu hlásí.
Všechna města a většina významnějších obcí historicky používala svůj
znak. Během doby docházelo k různým
změnám podoby. Vlastní znak využívaly
rovněž Mlázovice. Kdy přesně jej získaly
není známo, pravděpodobně někdy kolem
roku 1540 při povýšení na městečko. První dochovaný doklad o vlastním znaku
pochází až z roku 1659. Od tohoto data je
doložen obecní pečetí s jeho vyobrazením. Dle historických pramenů měl být
znak městečku udělen přímo Rudolfem
II., na přímluvu Albrechta ze Smiřic.
V průběhu staletí se zobrazení

znaku vyvíjelo a mnohokrát měnilo.
Vždy však byla jeho základem kamenná
věž v červeném poli. Doposud užívaná
úprava vycházela z kompendia historických městských znaků z roku 1985.
Obecní vlajku Mlázovice pravděpodobně
nikdy nepoužívaly.
V posledních desetiletích obdrželo
městečko mnoho nabídek od různých
heraldiků na vytvoření obecní vlajky.
Vzhledem k tomu, že náklady za zpracování se pohybovaly v desetitisících, zastupitelé rozhodnutí odkládali. V loňském
roce však jeden z heraldiků tyto služby
nabídl za symbolickou cenu, a tak radnice
souhlasila.
Drobnou grafickou a heraldickou
úpravou prošel dosavadní městský znak,
zároveň byla vytvořena jeho černobílá a
inverzní podoba. Vytvořeny byly také
čtyři návrhy na nový obecní prapor. Zastupitelé se jednoznačně shodli na variantě č.1, která představovala známé vyobra-

zení věže na červeném pozadí, se spodním zeleným pruhem. Dle jejich názoru
nenásilně vychází z dosavadního znaku a
je snadno zapamatovatelná a dobře graficky využitelná.
V další etapě schválila nový obecní prapor Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a zařadila ho do
databáze oficiálních městských a obecních znaků. Celý proces tvorby nového
obecního symbolu byl zakončen udělením dekretu k jeho užívání, který městečku předal předseda dolní komory Parlamentu pan Jan Hamáček.
Městečko Mlázovice má nyní k
dispozici, poprvé ve své dlouhé historii,
kompletní symboly. Pokud to bude technicky možné, vlajka obce by měla být
umístěna na budově Radnice. Samozřejmé je také užívání při významných příležitostech městečka, jeho organizací a
spolků.

HASIČI ZÍSKAJÍ DAREM NOVÉ VYBAVENÍ
Sbor dobrovolných hasičů Mlázovice byl úspěšný s žádostmi o finanční příspěvek z několika zdrojů a získá
vybavení v celkové hodnotě přesahující
115 tisíc korun.
Nadace společnosti ČEZ podpořila
nákup automatizovaného externího defibrilátoru v hodnotě 43 tisíc korun, který
velmi aktivně pomáhá obnovit základní
životní funkce, v případě náhlé srdeční
zástavy.
Dalším úspěchem je obdržení daru
od Nadace Agrofert, která podpořila zakoupení přetlakového ventilátoru slouží-

cího k odvětrání zakouřených prostor při
zásahu, osvětlení na zásahové helmy,
speciální hadicové proudnice a vysavače
hmyzu. Vše v hodnotě přes 72 tisíc. Od
společnosti Seznam.cz hasiči ještě získají
aplikaci SmartMaps off-line mapy, pro
snadnější orientaci v neznámém terénu a
rychlou navigaci k místu zásahu.
Veškeré získané vybavení bude
sloužit v nové zásahové cisterně k ochraně zdraví a majetku v celém regionu a
hasiči doufají, že ho bude zapotřebí co
nejméně. Zároveň vyslovují velký dík
oběma nadacím a společnosti Seznam.cz

za jejich štědré příspěvky a podporu dobrovolných hasičů v jejich aktivitách.
Tomáš Čeřovský, velitel JSDH Mlázovice

Kraj opraví silnici z Mlázovic do Šárovcovy Lhoty
Tříkilometrový úsek projde kompletní opravou na podzim letošního
roku.
Nekonečné výtluky, propadlé krajnice, voda na vozovce. Defekty všeho druhu trápí řidiče jedoucí po silnici III. třídy
Mlázovice – Šárovcova Lhota již několik
desetiletí. Poslední souvislá oprava zde
proběhla, dle dostupných informací, počátkem 60. let minulého století. Proto není
divu, že její aktuální stav je více než špatný. Na vozovku nebyla ani nikdy položená
souvislá asfaltová vrstva, ale pouze obalované kamenivo. Tak jak bylo dříve na silnicích nižších tříd zvykem.
Osud této důležité spojnice byl
podobný, jako u stovky a tisíců dalších.
Nejprve patřila státu, který se o ni příliš
nestaral, v roce 2000 přešla do vlastnictví
kraje. Deficit na silniční údržbě, který kraje převzaly od státu, nebylo ovšem možné
hned odstranit. Naštěstí se v posledních
letech objevilo několik možných zdrojů
financování oprav regionálních silnic, a
tak Královéhradecký kraj začal s masivními investicemi. Díky tomu se dostává i na
zmíněný úsek.
Během září a října roku 2017 dojde,
při úplné uzavírce, k opravám propadlých
krajnic, dorovnání nerovných ploch, vyčištění příkopů, obnově propustků a některých bodů odvodnění a především k pokládce nového asfaltového koberce. Opra-

vovaný úsek začíná v Mlázovicích na křižovatce „Hořické“ s ulicí „V Rybníčkách“
a končí při vjezdu do obce Šárovcova Lhota. Zároveň bude kompletně opraveno prostranství kolem lhotecké autobusové zastávky a odbočka na Mezihoří.
Po dohodě se správou silnic městys
Mlázovice opraví přilehlé obruby v Mlázovicích a některé vjezdy na pole a propustky. Lesy České republiky zase zprůchodní propustek pod cestou vedoucí nad
Lhotou na hřebeny. Pečlivou přípravou a
koordinací všech zainteresovaných subjektů by měla být vytvořena kvalitní stavba,
která potěší mnoho motoristů na okrese.

Okrsková soutěž v požárním sportu 2017
Šest družstev okrsku poměřilo
své síly v požárním útoku. Mlázovice
letos až čtvrté.
V letošním roce proběhla okrsková
soutěž dříve, než bývá zvykem a to 13.
května 2017 v Konecchlumí. Místní hasiči
připravili soutěžní pole na fotbalovém
hřišti za bývalou poštou. V polojasném a
příjemném sobotním odpoledni přivítali
všechny okolní sbory, jež přijely bojovat
pouze v požárním útoku. Pravidla byla

nastavena tak, že každé družstvo mělo
možnost vykonat tři útoky, přičemž do
konečného hodnocení se počítaly pouze
dva nejlepší časy. Někdo této možnosti
využil, jiný musel a někomu stačily jen
pokusy dva.
V celkovém hodnocení chybělo
Mlázovicím na třetí místo 92 setin sekundy a hasiči se tak umístili na bramborové
4. příčce. Po velmi vyrovnaných časech se
družstva umístila v tomto pořadí: 1. Konecchlumí, 2. Choteč, 3.
Lužany, 4. Mlázovice, 5.
Šárovcova Lhota, 6. Svatojánský Újezd. Příští rok se
okrsková soutěž bude konat v
Mlázovicích, kde mlázovický
sbor oslaví své 115. narozeniny.
Text i foto: Tomáš Čeřovský,
velitel JSDH Mlázovice
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Střípky z našeho městečka
● V květnu 2017 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.
● Počátkem května došlo k pravidelnému čištění koupaliště, které provedli
mlázovičtí hasiči s několika dalšími
dobrovolníky. Kromě čištění bylo letos
také opraveno zábradlí, schodiště a lokální poruchy ve stěnách. Nyní je již
koupaliště napuštěné a plně slouží svému účelu.
● Městečko Mlázovice dokončilo další
kompletní opravu jednoho ze svých bytů.
V garsoniéře bytového domu Na Ohrádce
č.p. 189 byly rekonstruovány veškeré inženýrské sítě, vyměněna sanita i podlahové krytiny. Byt je již předán nájemnici.
● V rámci rekonstrukce veřejného
osvětlení (společně s kabelizací ČEZ)
byly již vybudovány základy nových
sloupů osvětlení v části městečka.
CIFERNÍKY HODIN KOSTELA
NA ČAS OSLEPLY
Městečko na letošní rok naplánovalo, že
obnoví chod věžních hodin kostela, které
se zastavily před desetiletími. Jako první
přišla na řadu demontáž hodinových ručiček, protože zub času je narušil natolik, že
aktuně hrozil jejich pád z věže dolů.
Vzhledem k jejich váze šlo o ohrožení
zdraví a životů všech kolemjdoucích. Demontáž byla provedena z plošiny, čímž
městečko ušetřilo desítky tisíc korun za
postavení lešení. Ručičky se vrátí na věž
do konce prázdnin, stejný termín platí i
pro spuštění vlastního hodinového stroje.

