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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZBROJNICE A PŘEVZETÍ DODÁVKY

Úvodní slavnostní proslovy hostů a představitelů městečka i místního sboru

Velké hasičské slávě v Mlázovicích jsou věnovány stránky 2 a 3

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Z MILETÍNA
V sobotu 4. května 2019 se představili miletínští ochotníci na sále Radnice.
Divadelní soubor Erben je vždy
zárukou profesionálního přístupu a dobré
zábavy. Nejinak tomu bylo i první květnovou sobotu. Mlázovické publikum mělo možnost shlédnout tradiční
divadelní kousek „Staré pověsti
české“. Režisér Kněžourek si je
tentokrát upravil tak, aby se podobaly současné situaci ve společnosti. A tak nejedna z aktuálních narážek rozesmála diváky.
Kromě povedených dialogů oživili herci představení svým
výstupem v publiku. V jednu
chvíli sešli z jeviště a zapojili
diváky do svého příběhu. Hra,
která je určena všem od 6 do 100

let, jak tvrdí autor, jistě pobavila více než
šedesát přihlížejících diváků. Ti dlouhým
potleskem ocenili vynikající výkony miletínského souboru, který se do Mlázovic
rád vrací, protože mlázovický sál je pro
ochotníky ideální.

Střípky z našeho městečka
● V průběhu jara provedla autorizovaná
stavební firma výměnu hlavní vodovodní
přípojky pro obecní bytovku na Ohrádce
č.p. 188 a č.p. 189. Původní potrubí bylo
již několik let v havarijní stavu a permanentně hrozilo, že vytopí sklepní prostory.
● V květnu bylo dokončeno zametení
městečka po zimě. Část úseků (ty potřebné) uklidili pracovníci městečka,
část technika Údržby silnic KHK. Na
zmenšené prašnosti se kladně projevila
obcí dlouhodobě požadovaná výměna
posypového vozu provádějícího zimní
údržbu. Nový již umožňuje klasické
solení, takže není aplikován písek, který
je prašný a ucpává kanalizaci.
● Městečko bylo úspěšné se svojí žádostí
o dotaci a z krajského rozpočtu obdrží
vítaný finanční příspěvek ve výši 150 000
Kč na tvorbu nového územního plánu.

MLÁZOVIČTÍ HASIČI HRDĚ VYKROČILI DO DALŠÍHO OBDOBÍ
Předání rekonstruované zbrojnice a nového dopravního vozu formálně zakončilo realizaci tří projektů
na obnovu techniky a zázemí SDH
Mlázovice.
Výjimečná událost se odehrála v
sobotu 25. května 2019 v Mlázovicích.
V odpoledních hodinách převzali místní
hasiči krásnou, kompletně zrekonstruovanou základnu a zbrusu novou dodávku Volkswagen Transporter T6 4x4 s
přívěsným vozíkem.
Těsně před zahájením slavnosti
se na Mlázovice hnala černá mračna,
která nevěstila nic dobrého. Všude v
okolí silně pršelo. Všichni měli v živé
paměti loňské narozeninové oslavy sboru, které zasypaly kroupy. Svatý Florian
se na poslední chvíli nad svými chráněnci slitoval, spadlo jen několik kapek
a velká sláva mohla začít.
Tuto významnou akci si pochopitelně nenechala ujít většina místních
obyvatel. Mnoho lidí dorazilo také z
okolních vesnic. Městečko rovněž přivítalo řadu vzácných hostů: plk. Libora
Zikeše, ředitele územního odboru Jičín
HZS Královéhradeckého kraje, mjr.
Ladislava Oborníka specialistu HZS
KHK pro dobrovolné jednotky okresu
Jičín, obchodního ředitele společnosti
THT Polička pana Ing. Martina Baláše,
starostku OSH ČMS paní Evu Šteinerovou, projektantku stavby p. Libuši Hrochovou a mnohé další. Ještě před oficiálním zahájením celé akce, navštívil
zbrojnici hejtman Královéhradeckého
kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., který si
prohlédl zázemí i novou techniku a nešetřil chválou na adresu obce a místních
hasičů. Byla to první návštěva hejtmana
v obci v celé historii Královéhradeckého
kraje. Bohužel, kvůli jiné akci, musel
ještě před oficiálním zahájením odjet.
Po úvodním přivítání následovaly proslovy. Starosta seznámil stručně
přítomné s tím, jak se vyvíjel proces
žádostí o dotace a jak se vše postupně
realizovalo. Zdůraznil, že dle jeho názoru je přínos dotačních peněz právě v
podpoře neziskových projektů pro hasiče, které chrání obyvatelstvo. Zároveň

připomněl, že je dobře, že dotace podpořily projekty malé obce, protože ta ze
svého rozpočtu nemůže vynakládat milionové prostředky na obnovu techniky či
zázemí zbrojnice. Musí však plnit stejné
povinnosti jako hasiči z větších měst,
která mají úplně jiné finanční možnosti.
Přitom náklady na vybavení jsou pro
všechny stejné, bez ohledu na počet
obyvatel. Starosta také uvedl, že pokud
chce obec mít aktivní hasiče, musí jim k
tomu vytvořit patřičné podmínky.
Vzhledem k tomu, že výjezdová jednotka je používána v rámci IZS prakticky
„do první linie“, musí tomu odpovídat i
vybavení. Pravděpodobně se jednalo o
jedinou příležitost k radikální obměně
hasičských zařízení, která se v tomto
rozsahu již nebude v příštích letech opakovat.
Zástupci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje vyjádřili obdiv nad realizovanými projekty.
Vítají, že mají na okrese k dispozici
takto vybavenou a akceschopnou jednotku a uvedli, že to není úplně obvyklé
ani u měst, natož na malé obci.
Poté přišlo na řadu poděkování z
úst starosty sboru p. Františka Čípa a
velitele jednotky pana Tomáše Čeřovského. Oba vzpomněli na období před
60ti lety, kdy jejich dědové začali s výstavbou nové zbrojnice. Zároveň ocenili
práci všech členů jednotky i sboru, kteří
obětují hasičině velkou část svého volného času.
Následovalo požehnání opravené
zbrojnice, kterého se ujal farář římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad, pan
Grzegorz Puszkiewicz.
V zápětí zazněla slavnostní fanfára, otevřela se vrata zbrojnice a ven
vyjel nový dopravní vůz Volkswagen
Transporter. Starosta předal veliteli jednotky symbolický klíč od vozu a popřál
jeho bezproblémový provoz. Vyjádřil
přání, aby auto vyjíždělo často na technickou pomoc obci, ale co nejméně k
„ostrým“ zásahům.
Své překvapení si připravili i
hasiči. Po převzetí klíčů od dodávky
předali dojatému starostovi obce plaketu

čestného člena sboru a zarámované
nášivky člena s obecním znakem a věnováním od výboru SDH.
Následovala dlouho očekávaná
prohlídka zbrojnice, obou zásahových
vozů a další techniky. Všem zvídavým
návštěvníkům byly zodpovězeny dotazy
týkající se nového vybavení. Důležitým
bodem programu bylo i skupinové focení členů sboru. Vždyť kdy se přihodí,
aby se všichni sešli pohromadě a navíc
u tak významné příležitosti.
Jako zpestření programu si hasiči
připravili ukázku skutečného výjezdu.
Velitel veřejnosti podrobně popsal, co
se děje od zpozorování požáru a jaké
kroky předchází vyjetí k zásahu. Následovalo rozezvučení sirény, přiběhli nebo přijeli členové jednotky do zbrojnice,
převlékli se do zásahových obleků a
vyjeli s velkoobjemovou cisternou na
místo mimořádné události.
Po jejich návratu následovala
neméně zajímavá disciplína – hasiči
svezli v Tatře i v dodávce všechny zájemce, především děti. Obě auta musela
kroužit v okolí Mlázovic velmi dlouho,
než uspokojila všechny požadavky. Děti
ale čekaly rády. Nestává se každý den,
aby se mohly svézt v tak pěkných hasičských speciálech.
Celý program byl v podvečerních
hodinách zakončen volnou zábavou v
zasedací místnosti zbrojnice, které vévodil především semifinálový duel hokejového MS Česko – Kanada.
Ve tvářích místních byla vidět
velká hrdost na to, že se v jejich městečku podařilo uskutečnit tak velké akce.
Po příjemně prožitém odpoledni odcházeli spokojeně domů. O významu realizovaných projektů, který přesahuje rámec regionu, svědčí i fakt, že si je vybralo Ministerstvo pro místní rozvoj
jako vzorové, na prezentaci daného dotačního programu pro celou Českou
republiku.

Členové SDH Mlázovice (25. 5. 2019): Zleva nahoře: František Číp, Jitka Vrabcová, Daniela Vrabcová, Josef Číp, Michal
Vrabec, Štěpán Vrabec, Martin Vágenknecht, Miloš Malina, Martin Kutko, Václav Gabriel, Václav Malina, Jiří Čeřovský,
Josef Stoklas, Jiří Kutnar, Jiří Mach, Ladislav John, Tomáš Čeřovský, Václav Vojtěch a Zdeněk Gabriel. Zleva dole: Marek
Vojtěch, František Skrbek, Luděk Čeřovský, Tomáš Holoubek, Emil Kutko, Zdeněk Břízek, Josef Bekera, Jakub Hlavatý a
Martin Ramšák

HASIČI JENOM NEHASÍ
Když se řekne hasiči, všichni
si jistě vybaví muže v modrém s
proudnicí z které chrlí voda a bojuje
s plameny. Ale činnost sboru dobrovolných hasičů Mlázovice je velmi
různorodá.
Hasiči se během roku pravidelně zapojují do technických činností
spojených s chodem městysu. Pomáhají čistit místní koupaliště, zalévají výsadbu zeleně a zdokonalují se v práci s
technikou.
V letošním roce za sebou mají i
speciální činnosti. Před odjezdem výkopové techniky z rybníka pomáhali s

omytím bagrů, po výkopových pracech
spojených s kabelizací elektřiny omývali komunikace a u hasičské zbrojnice
zase rozváželi hlínu na terénní úpravy
do míst, kam se nedostala technika.
Na začátku dubna se také hasiči
podíleli na likvidaci odkladného plata u
horky, kde se díky nezodpovědnému
přístupu občanů stala skládka. Kvůli
jejich lenosti navštívit sběrný dvůr v
době jeho otevírací doby, se zde celý
den musely separovat plasty, sklo, železo a další suroviny, které se zde nahromadily a vůbec sem nepatřily.
Hasiči jsou připraveni vždy zasáhnout s pomocnou rukou a technikou.
Tomáš Čeřovský,
velitel SDH Mlázovice

VÝZNAMNÉ MILNÍKY
V HISTORII SDH MLÁZOVICE
1903 - založení SDH Mlázovice
1909 - zakoupena nová ruční stříkačka
1931 - zakoupena první motorová stříkačka (Stratílek, Vysoké Mýto)
1947 - v čp. 35 zřízen hasičský dům
1959 - 1964 - výstavba hasičské zbrojnice
1961 - prodej hasičského domu čp. 35
1965 - pořízení vozidla Praga RN
1966 - vznikl současný hasičský okrsek
1979 - přidělení nové stříkačky PPS 12
1980 - Mlázovice získaly vůz Škoda 706
1990 - změna názvu organizace na Sbor
dobrovolných hasičů
1991 - do Mlázovic přidělena Avia A31
od profesionálního sboru
1999 - první historická mlázovická ruční
stříkačka prodána do Humburk, kde se
dočkala renovace
2017 - získání nového vozidla Tatra 815
Terno, odprodej RTO 706 a Avia
2018 - přestavba hasičské zbrojnice
2019 - nové dopravní vozidlo VW Transporter T6 s přívěsem
Martin Vágenknecht, kronikář

Proběhlo 4. zasedání zastupitelstva městečka
V pondělí 20. května 2019 se sešli zastupitelé obce na veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:
1. Městečko podá výpověď smlouvy o využití sběrného dvora v Mlázovicích obci
Konecchlumí, protože tamní zastupitelé nesouhlasili s požadovanou výší úhrady
nákladů na provoz zařízení. Na provozu se budou nově finančně podílet obce Šárovcova Lhota, Choteč a Svatojanský Újezd. Se sousedními Lužany ještě probíhají
jednání. Náklady na odpadové hospodářství skokově narůstají, Mlázovice nemohou v dalších letech hradit ze svého rozpočtu likvidaci odpadů občanů okolních
obcí. Ty se musí na provozu podílet nebo zajistit svým občanům jinou možnost
likvidace odpadů.
2. Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení, ve prospěch společnosti GasNet Ústí nad Labem (provozovatel plynovodu). Jedná se o administrativní dokončení přeložky plynovodu v Kutnarově uličce.
3. Odsouhlasen byl také bezúplatný převod dvou parcel do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Jedná se o pozemky, které se historicky nacházejí pod stavbou silnice III/28435 Konecchlumí – Šárovcova Lhota, která je také ve vlastnictví kraje.
Stejným způsobem získal pozemky od kraje i městys Mlázovice v minulých letech.
4. Schválena byla účetní závěrka společnosti Mlázovické služby, s.r.o. za rok 2018 a
dále zastupitelé vzali na vědomí informace o hospodaření firmy.
5. Vzhledem k tomu, že se obec stala loni na podzim plátcem DPH, došlo k posouzení vzájemného vztahu mezi obcí a její dceřinou společností Mlázovické služby,
s.r.o.. Zastupitelé rozhodli o ukončení smlouvy o hospodaření v lesích a smlouvy o
zajištění provozu sběrného dvora v Mlázovicích. Obě tyto činnosti přecházejí zpět
pod přímé řízení obce (vzhledem k plátcovství DPH obce již další pokračování
smlouvy s s.r.o. ztratilo smysl). Obecní s.r.o. bude nadále vykonávat provoz technických služeb (sečení příkopů, kontejnerová doprava, apod.), provoz pošty, provoz restaurace Radnice a prodej papírenského a drogistického zboží. U uvedených
podnikatelských činností je, dle názoru zastupitelů, výhodnější provozování dceřinou společností. Zatím otevřená zůstává otázka další rekonstrukce domu č.p. 75,
který je ve vlastnictví s.r.o..
6. Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č.1/2019 a č.2/2019, která reflektují aktuální
vývoj příjmů a výdajů obce.
7. Schválen byl rovněž nákup lesního pozemku v k.ú. Mlázovice do vlastnictví obce.
8. Dále byla odsouhlasena smlouva o zajištění zásahu požární jednotky SDH Mlázovice
ve společnosti Deprag CZ Lázně Bělohrad. Tato firma bude obci hradit náklady za případné výjezdy jednotky způsobené „planým poplachem“ zabezpečovacího systému.
9. Zastupitelé zamítli žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek na provoz. O prospěšnosti služby není pochyb, ale dle jejich názoru není možné, aby malá obec přispívala na projekty celorepublikového charakteru (ty musí být financovány jiným systémem). Městečko má problém i s financováním vlastních služeb a projektů.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v Mlázovicích
Ve dnech 24.5.2019 a 25.5.2019
proběhly volby do Evropského parlamentu 2019. Přinášíme výsledky v Mlázovicích.

5. - 6. SPD - 6,75% (10 hlasů)
5. - 6. KSČM - 6,75% (10 hlasů)
7. ČSSD - 6,08% (9 hlasů)
8. KDU-ČSL - 5,40% (8 hlasů)

Volební účast: 32,61%
Počet platných hlasů: 148

Ostatní kandidující subjekty nepřesáhly v
Mlázovicích 5% hranici pro vstup do EP.

Pořadí:
1. ANO 2011 - 31,08% (46 hlasů)
2. ODS - 14,68% (22 hlasů)
3. Česká pirátská strana - 10,13% (15
hlasů)
4. Koalice STAN, TOP 09 - 7,43% (11
hlasů)
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Policie ukončila technopárty
na mlázovickém hřebenu
Čarodějnice slaví každý po svém.
Zvláštní představy o jejich náplni měla
skupina lidí, kteří holdují všem možným
návykovým látkám. Rozhodli se, že poslední dubnový den a několik prvních májových stráví v lůně přírody. Nejednalo by
se o nic divného, kdyby si nevybrali místo, které jim nepatří a ještě na něm nepáchali nelegální činnost.
Již v podvečer 30. dubna 2019 bylo
mlázovickým občanům podivné, že na
lesní cestu u hájenky míří mnoho zcela
cizích aut. Nabízelo se vysvětlení, že došlo k nehodě na silnici do Šárovcovy Lhoty a navigace sem neznalé řidiče směřuje
na objížďku, i když se jedná o špatně
sjízdnou lesní cestu.
Ovšem důvod byl zcela jiný.
Všichni mířili do bývalého lomu Lesů ČR,
který přiléhá k hřebenové cestě na mlázovickém Chlumu. Měli zde domluvený
skvostný večírek plný alkoholu, omamných látek, techna a bůhví čeho ještě. Mělo to jen háček – vlastník pozemku akci
nepovolil ani o ní nevěděl.
Proto požádal starosta městečka, na
jehož území se lom nachází, na přelomu
noci z 30. dubna 2019 Policii ČR o kontrolu situace a případný zásah. Zhruba v
1.30h policisté zjistili, že se jedná skutečně o nepovolenou „technopárty“. Zadokumentovali na místě situaci, zjistili totožnost většiny účastníků a vyzvali je k ukončení nelegální akce. Vzhledem k jejich
stavu však bylo rozhodnuto o pokračování
policejního zásahu až po rozednění.
V průběhu ranních hodin měli
účastníci ještě konflikt s myslivci, kteří
vyjeli z Podhorního Újezda „po sluchu“ a
vyzývali je k opuštění prostoru a k nastolení klidu a pořádku.
Dopoledne 1. května 2019 se na
místo akce Policie vrátila v posíleném
počtu a všechny účastníky této
„povedené“ akce donutila k opuštění prostoru a úklidu. Dohrou pro mnohé z nich
bude projednání jejich nelegální činnosti
příslušnými úřady.
Následující den ještě vyšlo najevo,
že s „bujarým večírkem“ souvisela pátrací
akce několika jednotek hasičů, kteří ve
večerních hodinách hledali dvě osoby,
které se ztratily v lesích nad obcí a z nichž
jednu poté odvezla záchranná služba do
nemocnice.
Mlázovická radnice velmi intenzivně monitoruje, co se na jejím území děje.
Pro podobné jednání zde není a nebude
místo. Důležitá je rovněž spolupráce občanů, aby obec upozorňovali na jakékoliv
podezřelé skutečnosti již v jejich začátku
či na pohyb podezřelých osob.

