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MĚSTEČKO PŘIVÍTALO NOVÉ OBČÁNKY 

Z obsahu vydání: 
 

● rozsvěcení stromečku 

● střípky z městečka 

● úspěch hasičů 

 

 V sobotu 23. listopadu 2019 po-

řádalo městečko Mlázovice v krásně 

vyzdobené obřadní síni na radnici Ví-

tání občánků. 

 Na slavnostní obřad byly tentokrát 

pozvány rodiny Dominiky Vodičkové, 

Tomáše Kuříka, Viktorie Králové a On-

dřeje Herbrycha. Role obřadníka se opět 

ujal místostarosta Aleš Kodydek, rodiny 

uvedla Iva Kubíčková a fotografie na 

památku obstarala Blanka Komárková. 

Miminkům nad kolébkou zarecitovaly 

sestry Robovy a Čeřovských. Přítomen 

byl i starosta městečka Tomáš Komárek, 

který s potěšením sledoval, jak se mu 

obec rozrůstá.  

 Každá z rodin absolvovala cere-

moniál samostatně, jak je v Mlázovicích 

již dlouho zvykem. Po skončení oficiální 

části, podpisu do památeční knihy a pře-

dání květiny mamince a dárku pro mi-

minko, tak zbylo spousta času na různé 

skupinové focení a hlavně milé popovídá-

ní. 

 Dopoledne strávené v milé společ-

nosti rychle uteklo a představitelé městeč-

ka i pořadatelé této akce se již nyní těší 

na další dějství. 

 Městečko kompletně obnovilo 

další místní komunikaci. 

 Koncem roku byla dokončena dal-

ší velká stavba. Rekonstruovaná místní 

komunikace „Na Rašelině“. Akce to ne-

byla rozhodně jednoduchá a i s příprava-

mi trvala 4 roky. 

 Mlázovice se snaží každoročně 

investovat ze svého rozpočtu významné 

částky na obnovu obecní infrastruktury. 

Velmi pravidelně tak dochází k obnově 

stařičkých chodníků, silnic a kanalizace. 

Aby měly stavby smysl a zároveň vydrže-

ly co nejdéle, je nutné se na ně pečlivě 

připravit, především s ohledem na stav 

inženýrských sítí, které se nacházejí pod 

zemí. To je také jeden z hlavních faktorů 

ovlivňujících pořadí a druh stavby. I když 

se to někdy zdá občanům nelogické, proč 

právě teď se opravuje zrovna tento úsek, 

Radnice má vše naplánované do detailu a 

rekonstrukce provádí smysluplně. Občas 

to vypadá, že jiný chodník či silnice by 

potřebovaly opravu více, ale je nutné zo-

hledňovat další akce a plány v dané loka-

litě, donedávna kabelizaci elektrických 

rozvodů společnosti ČEZ a také stav vo-

dovodních a kanalizačních rozvodů. 

 Proto přišla letos na řadu ulice „Na 

Rašelině“. V předchozích letech zde byly 

provedeny úpravy některých silničních 

obrub a spádu vozovky tak, aby dešťová 

voda z celé komunikace nevyplavovala 

dva domy ležící na jejím konci. Zároveň 

zde společnost ČEZ v první etapě odstra-

nila vrchní vedení elektrických drátů a 

městečko vybudovalo nové veřejné osvět-

lení a rozhlas. Loni byla rovněž provede-

na podrobná diagnostika stavu kanalizač-

ního řádu a jednotlivých přípojek, která 

odhalila pouze dva defekty v celém úse-

ku. Ty byly letos na jaře opraveny. Kon-

cem prázdnin provedla společnost VOS 

Jičín úplnou výměnu vodovodního řádu a 

přípojek.  

 Poté již nic nebránilo rekonstrukci 

celé vozovky. Bohužel, její spodní vrstvy 

nebyly dostatečně únosné, proto muselo 

být vše odbagrováno až do hloubky 0,5m 

a provedena zcela nová konstrukce 

(poprvé v historii této lokality, před tím 

byla pouze položena slabá vrstva asfaltu 

na jílový podklad). Následně přišlo na 

řadu asfaltování a drobné terénní úpravy. 

Jakmile to počasí dovolí, dojde ještě k 

pokládce finální vrstvy zámkové dlažby 

do připravených vjezdů. 

 I když se jedná o velmi náročné a 

finančně nákladné stavební práce, hodlá 

městečko s nezměněnou intenzitou v 

těchto aktivitách pokračovat i nadále, aby 

měli za několik let všichni občané kolem 

svých domů upravené a funkční veřejné 

prostranství. 

 

SILNICE NA RAŠELINĚ ZÁŘÍ NOVOTOU 
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Mlázovičtí hasiči na stupních vítězů  Střípky z našeho městečka 
●  Obecní úřad upozorňuje občany, že 

koncem roku bude uzavřený Sběrný 

dvůr obce. Naposledy otevřeno v roce 

2019 bude v sobotu 21.12.2019. Poté až 

v sobotu 4. ledna 2020.  

●  Díky příznivému počasí se podaři-

lo pracovníkům městečka provést 

většinu pravidelných prací podzimní 

údržby zeleně (hrabání listí, prořez 

keřů, zazimování, úklid). Díky tomu  

jsou veřejná prostranství slušně při-

pravena na nadcházející zimní měsíce 

i příchod jara. 

● 30.10.2019 se uskutečnil pravidelný 

audit hospodaření městečka. Pracovnice 

Krajského úřadu podrobně přezkoumaly 

účetnictví, nakládání s majetkem a cel-

kové hospodaření městysu Mlázovice. 

Závěrem konstatovaly, že vše odpovídá 

právním náležitostem a hospodaření je 

bez závad. 

● Od 1.1.2020 bude Sběrný dvůr obce 

nově přijímat použitý jedlý olej ze 

smažení. Nejlépe slitý v PET lahvích. Obecní stromeček prozářil náměstí 
 V pátek 29. listopadu 2019 pořá-

dalo městečko Mlázovice tradiční akci 

„Rozsvěcení vánočního stromu“. Po 

celý podvečer zároveň probíhaly ad-

ventní trhy v jídelně Radnice. 
 Ty byly otevřené již od 17 hodin, a 

tak si každý mohl před zahájením hlavní-

ho programu v klidu prohlédnout krásné 

výrobky místních šikovných dívek a žen. 

Mnoho návštěvníků využilo příležitost a 

nakoupilo si drobné dekorace nejen s vá-

noční tematikou.  

 O hodinu později moderátorka 

akce Veronika Huťová přivítala všechny 

přítomné a uvedla první vystoupení. To si 

připravily děti z místní mateřské školky. 

Pásmo písní a básniček bylo moc krásné a 

roztomilé. Děti si daly opravdu záležet a 

nezalekly se ani velkého davu přihlížejí-

cích. Krom potlesku jim patřila i malá 

sladká odměna. 

 Po našich nejmenších se předvedli 

mlázovští školáci ze ZŠ Lázně Bělohrad, 

které letos doplnil ještě tamní školní sbor. 

Také jejich představení bylo pěkně připra-

vené a nápadité. Ani školáci nepohrdli 

perníčkem a mandarinkou.  

 Všem paním učitelkám patří velký 

obdiv, jaká krásná vystoupení s dětmi 

nacvičily. 

 Během celého podvečera se o hla-

dové a žíznivé návštěvníky starali místní 

dobrovolní hasiči, kteří měli nedaleko 

pódia stánek na dálku vonící klobásami a 

svařákem. Ten poskytlo městečko, spolu s 

čajem pro děti. 

 Samotné rozsvícení stromečku, 

které si děti odpočítaly, bylo pověstnou 

třešničkou na dortu. Následovaly obdivné 

výkřiky a pochvalné komentáře. Příroda 

byla štědrá a tak je stromeček tentokrát 

opravdu vydařený. I díky letos nebývale 

příznivému počasí se akce velice vydařila 

a důstojně zahájila mlázovský adventní 

čas. 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 
17.12.2019 - Poslední knihovna v roce 

2019 Knihovna Mlázovice oznamuje 

čtenářům, že bude mít naposledy v roce 

2019 otevřeno 17. prosince 2019. Další 

půjčování se uskuteční až 7. ledna 

2019.  

10.1.2020 Poslední leč, letos jubilejní 

50., na kterou Vás zve Myslivecké 

sdružení Ostříž Mlázovice. Uskuteční 

se, od 20.00 hodin, na sále mlázovické 

Radnice. Hraje skupina Levou rukou. 

Jedinečná tombola. Pro návštěvníky 

plesu, ale i pro ostatní, je po celý ví-

kend připraveno vyhlášené zvěřinové 

MENU v místní restauraci. 

24.1.2020 - Řízená degustace vinař-

ství Štěpán Maňák, se uskuteční v 

jídelně restaurace. Restaurace Radnice 

si dovoluje pozvat milovníky vína i 

všechny ostatní, kteří se chtějí o tomto 

nápoji něco dozvědět, k řízené degusta-

ci vína, kterou povede pracovník vinař-

ství Štěpán Maňák ze Žádovic. Restau-

race Radnice ochutnávku doprovodí 

speciálním občerstvením. Hosté budou 

mít možnost ochutnat jedinečnou ko-

lekci jednoho z nejlepších evropských 

vinařství a dozvědět se zajímavé infor-

mace o vínu a vinohradnictví. K pre-

zentaci bude připraven soubor cca 12 

odrůd vín (bílé, červené, rosé, Terroir, 

Pozdní sběr, Výběr z hroznů, Výběr z 

bobulí, krášlené na kvasnicích, zrálo v 

sudu, cuvée, oceněné na soutěžích, 

atd...). Vzhledem k velkému zájmu 

doporučujeme včasnou rezervaci, zbý-

vají poslední místa. 

 Fantastického výsledku dosáhla 

jednotka v celorepublikové anketě 

„Dobrovolní hasiči roku 2019“. V silné 

konkurenci se umístila na třetím místě.  
 Již 9. ročník ankety o dobrovolné 

hasiče roku 2019 byl slavnostně vyhlášen. 

Jednotka SDH Mlázovice převzala ve 

středu 20.11. 2019 v brněnském Bobycen-

tru ocenění za 3. místo v kategorii jedno-

tek sborů dobrovolných hasičů, v oblasti 

Východ Čech za rok 2019. Ta  sdružuje 

Liberecký, Pardubický a Královéhradecký 

kraj.   

 Mlázovice byly v této oblasti no-

minovány odbornou porotou do užšího 

finále za novoroční zásah u požáru rodin-

ného domu v Lužanech. Vítězem se stala 

Stráž pod Ralskem, druhá byla jednotka 

Adršpach a na skvělém třetím místě skon-

čily Mlázovice. Hasiči si odnesli šek na 

vybavení v hodnotě 35.000 Kč, dále radi-

ostanici Hytera, akumulátorové LED svíti-

dlo, hasičskou edici piva Litovel, pozdrav 

z vinařství Prokeš a CD patronky ankety. 

Programem provázel moderátor Petr 

Rychlý, zazpívala patronka Ilona Csáková 

a skupina Slza.   

 V této souvislosti je třeba připome-

nout, že umístění na stupních vítězů pro 

malou obec je velmi obtížné až nemožné. 

Soutěží s konkurenty ze třech krajů, větši-

nou daleko většími obcemi či městy, kde 

je základna hlasujících z dané obce něko-

likanásobně vyšší než v Mlázovicích. O to 

je dosažený úspěch cennější.   

 Hasiči by tímto rádi poděkovali za 

Vaše hlasy, Vaši podporu a náklonnost. 

Velice si toho vážíme a je to pro nás tou 

nejlepší motivací. DĚKUJEME!! 

Tomáš Čeřovský, velitel JSDH Mlázovice  


