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MĚSTEČKO PŘIVÍTALO DALŠÍ NOVÉ OBČÁNKY
Obřadní síň na Radnici městečka
Mlázovice patřila v sobotu 1. července
2017 nejmenším. Konalo se tam první
letošní Vítání občánků.
Vítání občánků je milá tradice,
kterou udržuje většina měst a obcí. Však
při dnešním stárnutí populace je každý
nový přírůstek radostí nejen pro rodinu,
ale i pro celou obec.
Do slavnostně vyzdobené obřadní
síně na Radnici městečka byli tentokrát
pozváni Beata Čermáková, Stanislav Herbrych a Veronika Komárková. Všechny tři
děti doprovodili nejenom rodiče, ale i
široké příbuzenstvo, takže o milé i dojemné okamžiky nebyla nouze.
Zvláštní náboj měl ceremoniál
zejména pro manžele Komárkovi, kteří se

dlouhá léta podílejí na jeho organizaci, a
nyní si mohli již podruhé vše užít z druhé
strany jako rodiče.
Role obřadníka se opět ujal místostarosta Aleš Kodydek, na zdárný chod
akce dohlížela Iva Kubíčková. Slzy dojetí
maminkám a babičkám kapaly při milém
vystoupení děvčat Terezky a Gabriely
Čeřovských, zpěvem a hrou na kytaru je
doprovodila Renata Kyselová. O secvičení pásma se postarala Veronika Huťová.
Nedílnou součástí mlázovského
vítání je i ručně psaná a ilustrovaná pamětní kniha, kde má každý vítaný občánek vyčleněnou svou stránku. Její tradice
sahá až do 70. let 20. století. Mnozí dnešní rodiče v ní tudíž mohou najít záznam o
svém obřadu.

Po přípitku následovalo předání
drobných dárků pro miminka a kytice
maminkám. Památku na průběh ceremoniálu budou mít rodiny díky fotografiím
Mirka Dvořáka, které dostanou od městečka zdarma na DVD spolu s krásnou
fotoknihou. V Mlázovicích je každé miminko vítáno samostatně a na každou
rodinu je vyčleněno dost času na to, aby
se po skončení oficiální části stihlo různé
skupinové focení, ale i příjemné popovídání.
Rok 2017 je v Mlázovicích na miminka nebývale úrodný, takže vyřezávaná
kolébka se již brzy dočká dalších malých
návštěvníků.
Foto: Mirek Dvořák

NOVÁ TATRA PRO HASIČE DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU
Zástupci městečka a hasičů navštívili závod THT Polička, kde proběhl
kontrolní den. Hasičský speciál pro
Mlázovice bude během měsíce dokončen.
Největší dotační projekt městečka
se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Před
rokem a půl podaly Mlázovice žádost o
dotaci na nákup nové hasičské cisterny, za
necelý měsíc již bude parkovat v garáži.
Když loni o prázdninách podpořil
Integrovaný regionální operační program
nákup nové velkokapacitní cisterny pro
JSDH Mlázovice, vyvolalo to mezi mlázovickými hasiči obrovskou eufórii. Do
konce projektu však zbývalo ještě mnoho
práce.
Kromě několika změn a úkonů
vůči poskytovateli dotace, které se odehrávaly pouze v elektronickém systému,
bylo nutné zrealizovat výběrové řízení.
Vzhledem k tomu, že náklady akce přesa-

hují 7 mil. Kč, jednalo se o nadlimitní
výběrové řízení, které je striktně upraveno
zákonem. Nabídku nakonec podaly pouze
dvě firmy, THT Polička, s.r.o. a Kobit –
THZ. Jediným kritériem výběru byla nejnižší cena, proto zakázku získala THT
Polička. Nabídnutým řešením byla velkokapacitní cisterna na osvědčeném podvozku Tatra Terno.
Po všech nezbytných kontrolách
došlo k podepsání smlouvy a stanovení
data dodání na srpen 2017. Situaci komplikovala velká poptávka po vozech Tatra
(kapacita výrobce byla vyprodána na více
než půl roku dopředu). Podobně tomu
bylo i u výrobců hasičských nástaveb,
vzhledem ke zvýšené poptávce vyplývající z jednorázových evropských dotací. Na
tak velké počty aut během jediného roku
nejsou pochopitelně tuzemské firmy připraveny.
Ale vše se nakonec vyřešilo a nový

vůz pro mlázovické hasiče mohl jít do
výroby. S dodavatelem bylo domluveno
provedení kontrolního dnu. Po vzájemné
dohodě proběhl v úterý 11. července
2017. A v jaké fázi se nyní cisterna nachází? Na podvozku je namontovaná nádrž,
vysokotlaké čerpadlo a konstrukce pro
skříně výbavy. V kabině jsou prováděny
úpravy elektroinstalace pro následnou
montáž vysílaček, tabletu, přídavných
světel, majáků, atd. V příštích dnech ještě
proběhne olakování bílým výstražným
pruhem a olepení příslušnými nápisy. Do
vozu bude také instalována požární výbava, z části nová a z části dovezená zástupci obce z dosavadní cisterny. Vybavení,
které mají hasiči zánovní a tudíž zcela
vyhovující, městys z projektu nepořizuje,
ale bude doplněno ze stávající CAS RTO.
Většina výbavy však bude dodána nová,
společně s vozidlem. Dodání vozu se plánuje na 9. srpen 2017.

VELKÉ INVESTICE ENERGETIKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTEČKA
Několik výrazných rekonstrukcí
provádí společnost ČEZ Distribuce,
a.s. na území Mlázovic. Díky tomu
dojde k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie i zlepšení vzhledu městečka.
V září letošního roku bude plně
rekonstruována linka vedení vysokého
napětí v oblasti Mlázovice – Choteč Hřídelec na Jičínsku. Náklady na opravu
přesáhnou 4 miliony korun. Současně ve
dvou etapách bude realizováno kabelové
vedení nízkého napětí v části obce Mlázovice, kde náklady na rekonstrukci dosáhnou téměř 14 milionů korun. Obnova
vedení zvýší spolehlivost dodávky energie v této části Královéhradeckého kraje.
„Rekonstrukce vedení vysokého i
nízkého napětí posílí kapacitu sítě v této
oblasti a výrazně omezí poruchovost.
Jičínsko se tak stane dalším z regionů,
kde zajistíme vyšší úroveň spolehlivosti
a bezpečnosti dodávky energie pro obyvatele,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce.
Rekonstrukce pěti kilometrového
úseku vedení vysokého napětí v trase
Mlázovice – Choteč – Hřídelec byla zahájena v září loňského roku a dokončena
bude v září letošního roku. Stávající vedení, které sloužilo od roku 1969, již
nevyhovovalo. Po celé délce 5 kilometrů
je demontováno a v původní trase nahrazeno novým venkovním vedením vysokého napětí. Původní sloupy jsou postupně nahrazovány novými, betonovými,

které jsou zkonstruovány tak, aby nedocházelo k zasažení ptactva elektrickým
proudem. Vyměněny jsou i izolátory a
vodiče. Obyvatelé této části Jičínska se
tak již na podzim mohou těšit na posílení
kapacity a omezení poruchovosti dodávek energie.
Na území městysu Mlázovic proběhla také rekonstrukce vedení vysokého
napětí na trase - Libín, Mezihoří, Tikov,
Po celé délce 2,8 kilometrů bylo demontováno a v původní trase nahrazeno novým venkovním vedením vysokého napětí. I v tomto případě byly původní
sloupy nahrazeny novými, betonovými,
které jsou zkonstruovány tak, aby nedocházelo k zasažení ptactva elektrickým
proudem. Následovala vyměněna odpínačů a veškerých vodičů. Stavba navazuje na loni dokončenou rekonstrukce vrchního vedení vysokého napětí v oblasti
Červená Třemešná – Černín – Dobeš,
nedaleko Hořic v Podkrkonoší. Náklady
na celkovou rekonstrukci se vyšplhaly na
8 milionů korun.
V uvedené oblasti se snažíme o
omezení odběratelů co nejméně a k dodávkám energie po dobu rekonstrukce
používáme náhradní zdroje.
V plném proudu jsou také práce
přímo v části obce Mlázovice, kde od
listopadu loňského roku probíhá rekonstrukce nadzemního vedení nízkého napětí, které bude nahrazeno novým kabelovým vedením. Ve dvou etapách budou
realizovány necelé dva kilometry kabelo-

Loukotě a řemeny se zastavily v Mlázovicích
Spanilá jízda
auto a moto veteránů
zavítala i do Mlázovic. Obyvatelé městečka si prohlédli
nádherné historické
kousky.
Nadšenci automobilové historie z
Jičínska pořádají každoročně sraz automobilových a motocyklových veteránů pod názvem „Loukotě a řemeny“. Podmínkou
účasti strojů je rok výroby do roku 1918. Již
po několikáté tato zajímavá jízda projela i

Mlázovicemi. V neděli
9. července 2017, krátce před polednem, zastavily desítky vyšperkovaných historických
unikátů na mlázovickém náměstí. I když
akce nebyla předem
ohlášená, během chvíle
se zde sešlo velké
množství zvědavých
diváků, kteří si s velkým zájmem prohlíželi
jedinečné exponáty.
Pořadatelé na
příští rok uvažují o
změně pravidel. Jízdu
by nově zakončili na
mlázovickém náměstí.
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vého vedení za téměř 14 milionů korun.
Celá akce by měla být dokončena v prosinci letošního roku.
„Rekonstrukci jsme samozřejmě
přivítali a doufáme, že energie bude
proudit novým vedením bez problémů a
bez poruch ještě letos. Spolehlivá dodávka energie pro obyvatele je naší prioritou. A také se těšíme i na hezčí vzhled
ulic, ze kterých zmizí stožáry a proslulé
„nástřešáky,“ doplnil Tomáš Komárek,
starosta městyse Mlázovice.
Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ
pro region východní Čechy

Střípky z našeho městečka
● Deštivý červenec roku 2017 si připsal
jedno statistické prvenství. V neděli 30.
července 2017 spadlo, kolem 20té hodiny, úctyhodných 37mm srážek za necelou
třičtvrtě hodinu. V jeden okamžik dosahovala intenzita srážek 116 mm/h. Jedná
se o absolutní rekord za celou dobu provozu meteostanice v Mlázovicích.
●
Obecní úřad děkuje touto cestou
členům výjezdové jednotky SDH Mlázovice, kteří zajistili bourací a přípravné práce při další etapě rekonstrukce
radničního sálu. Nedostatek pracovníků a blížící se termíny nástupu dalších
řemeslníků komplikovaly realizaci této
akce. Díky hasičům se vše podařilo
připravit dle původních plánů a oprava sálu mohla začít.
● Obecní úřad opětovně žádá občany,
aby dodržovali pravidla na sběrném dvoře obce a odkládali vytříděný odpad pouze tam, kam patří. Neustále se vykytují
odpady v kontejnerech, kam nepatří. Obci
se zvyšují náklady na úklid i zpracování.
Pokud budou neustálé prohřešky i nadále
přetrvávat, není vyloučeno zvýšení poplatků za odpad, aby bylo možné uhradit
následný úklid a přetřídění.
ZÁSAHY HASIČŮ
30. červenec - Pár minut poté, co se
hasiči vrátily domů z předchozího zásahu,
opět je povolává krajské operační středisko k hašení požáru objektu v Lázních
Bělohradě. Ihned po vyjetí ze zbrojnice je
však výjezd odvolán, neboť se jedná o
planý poplach.
30. červenec - Městečkem se přežene
velmi intenzivní přívalový déšť. Následky na sebe nenechávají dlouho čekat. Na
pokyn starosty hasiči vyrážejí do bytového domu V Rybníčkách, kde voda valící
se z pole, zatopila sklepní a vstupní prostory domu. Je prováděn úklid a čerpání
vody.

