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 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ LETOS PODRUHÉ 
 V sobotu 15. září 2018 přivítalo 

městečko další nové občánky.   
 V Mlázovicích se daří mladým 

rodinám a přibývají děti. Kromě běžného 

pohledu na ulicích a na hřištích, kde stále 

častěji potkáte maminky s kočárky nebo 

malými ratolestmi, je to vidět v místní 

mateřské školce a také na Obecním úřadě, 

při slavnostním ceremoniálu „Vítání ob-

čánků“.   

 Ten proběhl letos již podruhé. V 

sobotu 15. září 2018 patřila obřadní síň 

mlázovické Radnice opět nejmenším. 

 Našimi nejnovějšími občánky jsou 

Nela Erlebachová, Adam John a Alexan-

der Křišťák. Uvítání dětí se ujal místosta-

rosta Aleš Kodydek, nad zdárným průbě-

hem celé akce bděla Květa Čeřovská, 

kulturní zpestření obstaraly Kamila a 

Klaudie Robovy a Tereza a Gábina Če-

řovské. Všem rodinám popřál hodně štěs-

tí a zdraví také starosta městečka Tomáš 

Komárek. Pro budoucí generace vše zdo-

kumentovala Blanka Komárková. Foto-

grafie dostane, jak je již dobrým zvykem, 

každá rodina na DVD. Zároveň s ním 

obdrží i krásnou fotoknihu.  

 Všechny maminky byly potěšeny 

půvabnou kytičkou, mrňouskové dostali 

malou hračku a celá rodina bude moct 

jejich pokroky zaznamenávat do pamětní 

knížky.   

 Představitelé městečka věří, že na 

další malé občánky nebudeme čekat příliš 

dlouho.   

 Poté, co nejmenší a jejich rodiny 

odešli, zažil obecní úřad ještě jednu vel-

kou slávu. Proběhnul zde totiž ceremoniál 

zlaté svatby. Manželé Dagmar a Václav 

Novákovi z Mlázovic si zde podruhé řekli 

své ANO. V doprovodu rodiny oslavili 

toto krásné životní výročí. 

Hasiči se loučili se sportovní sezónou 
 Doútočná 2018 – takový název 

měl nultý ročník rozlučkové akce s le-

tošním rokem v požárním sportu. 

 Mlázovičtí hasiči pozvali v sobotu 

22. září 2018 okolní sbory k zakončení 

letošní sezóny v požárním sportu. Jednalo 

se o nový nápad, jak se poněkud netradič-

ně sejít, zasportovat a bez tlaku na výsle-

dek strávit příjemné odpoledne.  

 Bohužel, i když se mělo u mlázo-

vického koupaliště představit 6 družstev, 

v den konání přišly hned čtyři omluvenky. 

Soutěžní klání přesto zrušeno nebylo a tak 

si požární útoky s „handicapem“ v podobě 

malého piva, vyzkoušeli alespoň domácí a 

hasiči ze Šárovcovy Lhoty. Místní hasiči 

si před každým útokem losovali, kdo bude 

zastávat jaký post a tak o zábavu rozhod-

ně nebyla nouze. 

 Na požární útoky se přišlo podívat 

také dost diváků, kteří společně s hasiči 

poseděli na koupališti až do večera. Mlá-

zovický sbor by chtěl, aby se z tohoto 

podniku stala tradiční podívána, při které 

se na podzim sejdou hasiči z našeho okolí. 



Proběhlo 23. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 24. září 2018 se sešli zastupitelé naposledy v tomto volebním 

období. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:   

1. Zastupitelé schválili zadání nového územního plánu městysu Mlázovice. Tento 

důležitý dokument obce bude pořizován zhruba dva roky, záleží na požadavcích mno-

ha dotčených orgánů státu. Městečko čeká v průběhu zpracování řada úkolů a povin-

ností.   

2. Schválena byla také dvě rozpočtová opatření, která reagují na vývoj příjmů a 

výdajů obecního rozpočtu a odhadují nutné výdaje do konce letošního roku. 

Upřesněny byly rozpočty akcí, které se ještě letos realizují.   

3. Schváleno bylo poskytnutí daru na pořízení materiálního vybavení pro volnočasové 

aktivity dětí. Konkrétně se jedná o vybavení na florbal do místní tělocvičny na cvičení 

dětí pod vedením Lenky Novákové.   

4. Dále bylo schváleno uzavření čtyř smluv o dílo s firmami, které vzešly jako 

vítězové z výběrových řízení na rekonstrukci střechy tělocvičny (Jiří Havel – 

Hakoss Valdice, realizace do konce roku, dotace POV KHK), rekonstrukci spor-

tovní podlahy v tělocvičně (DOR-SPORT, s.r.o. Bruzovice, realizace do konce 

roku, dotace POV KHK), dodání dopravního vozidla pro hasiče (THT Polička, 

s.r.o., realizace jaro 2019, dotace IROP) a rekonstrukce polní cesty k Horce 

(Miloň Hnízdo – Sivoka Nemyčeves, realizace 1. pol. 2019, dotace IROP – MAS). 

Ve všech případech byla jediným kritériem výběru nejnižší cena (požadavek 

poskytovatelů dotace). Zatímco u některých zakázek se sešlo nabídek více, u dal-

ších bylo vůbec problém získat alespoň jednu, vzhledem k vytížení firem na trhu 

v současné době. 
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 
 Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Zde 

jsou kompletní výsledky pro městys Mlázovice: 

 

Počet  zaspaných voličů v obci: 463  

Volební účast: 72,35% (tj. 335 voličů) 

POZVÁNKA  

NA LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

 

Sdružení "Mlázovičtí rodiče dětem", po-

řádá dětský lampiónový průvod. Sraz 

účastníků se uskuteční ve čtvrtek 

25.10.2018 v 16.00h, v jídelně restaurace 

Radnice, kde bude možné vyrobit pod-

zimní dekoraci či lampión (vhodné vzít s 

sebou tyčku na lampión se žárovičkou 

nebo svíčku na baterie). Okolo 17.00h se 

všichni vydají na lampiónový průvod 

městečkem. V případě deštivého počasí 

bude akce zrušena. 

Kandidátní listina Hlasy % hlasů 

Počet 

mandátů 

 

číslo název abs. v %     

1 Volba pro Mlázovice 2 647 76,72 76,72 9 

2 Občané Mlázovic 803 23,28 23,27 2 

Volba pro Mlázovice 

 

Obdržených hlasů celkem: 2 647 

 

Kandidát          Hlasy  Mandát 

Komárek Tomáš  288 ANO 

Kodydek Aleš, Ing.  256 ANO 

Votrubová Simona, Bc. 246 ANO 

Kutnar Jiří   245 ANO 

Bytnar Stanislav  226 ANO 

Čeřovský Tomáš  246 ANO 

Malina Miloš   210 ANO 

Vágenknecht Martin  263 ANO 

Kupka Filip   223 ANO 

Kutková Zdeňka  215 NE 

John Roman, Mgr.  229 NE 

Občané Mlázovic 

 

Obdržených hlasů celkem: 803 

 

Kandidát          Hlasy  Mandát 

Podzimek Jiří     59 NE 

Fišer Zdeněk   107 ANO 

Robová Kristína, Ing.   91 ANO 

Novotná Marie    59 NE 

Skrbek Zdeněk    73 NE 

Češíková Hana    67 NE 

Dědeček Jaroslav    54 NE 

Nováková Lenka    81 NE 

Rechcíglová Stanislava   72 NE 

Kváča David     90 NE 

Mádlová Jana     50 NE 

ZÁSAHY HASIČŮ 
 

28. září - Jednotka vyjela k požáru tůjí v 

Lázních Bělohradě. Plameny z dvoumet-

rových stromů již v silném větru olizova-

ly bytový dům. Proto bylo na místo po-

stupně vysláno několik cisteren (Lázně 

Bělohrad, 2x Nová Paka, Mlázovice, Ho-

řice). Požár se podařilo dostat rychle pod 

kontrolu. Mlázovice sloužily jako záloha 

velkého objemu hasiva, nakonec nezasa-

hovaly. 

 

28. září - Krátce po návratu hasičů na 

základnu se rozezvučely sirény podruhé. 

Tentokráte byli hasiči posláni k požáru 

průmyslové haly - továrny Alucon v Láz-

ních Bělohradě. Přímo v areálu pak s 

hasiči PS Hořice hledali ohnisko požáru, 

protože v objektu nebyl nikdo přítomen. 

Profesionální hasiči provedli kontrolu 

střech termokamerou a dále byl důkladně 

prohlédnut celý areál. Žádný požár nebyl 

nalezen. Zhruba po hodině se naši hasiči 

vrátili zpět na základnu. 

 

29. září - Jednotka vyjela k požáru lesa 

do Horní Nové Vsi - části města Lázně 

Bělohrad. Jednalo se o požár stromu v 

jeho pařezové části a blízkého okolí. Pr-

votní včasný zásah provedli již myslivci, 

kteří se zdržovali poblíž, zbytek uhasili 

hasiči města Lázně Bělohrad. Mlázovická 

cisterna a jednotka PS Nová Paka pak 

sloužily jako záloha vody na místě. 

 

30. září - Čtvrtý výjezd během víkendu 

směřoval k požáru v sadu v obci Kameni-

ce u Konecchlumí. Vzhledem k nedostup-

nosti místa zásahu pomáhali mlázovičtí 

hasiči jednotce jičínských profesionálních 

hasičů s rozvinutím dlouhého dopravního 

vedení, které muselo být nataženo z ko-

munikace I/35. Poté byl požár uhašen. 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=6&xnumnuts=5202&xobec=573213&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=6&xnumnuts=5202&xobec=573213&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0

