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MLÁZOVICE MAJÍ NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Moderní a efektivní systém
osvětluje městečko. Společně s ním byl
vybudován i nový veřejný rozhlas.
Původní soustava veřejného osvětlení v městečku pochází ze šedesátých a
sedmdesátých let minulého století. V
uplynulých letech se prováděla pouze
jeho nejnutnější údržba, proto již vykazovalo známky značného opotřebení. Svítidla poskytovala jen zlomek své původní
svítivosti. Stožáry byly na hranici své
životnosti, vykazovaly známky rozsáhlé
koroze, především v částech pod zemí.
Stařičké hliníkové kabely, které světla
napájely, zatěžovalo stále více poruch.
Údržba veřejného osvětlení byla stále
nákladnější a technicky náročnější. V
některých případech i neproveditelná.
Proto obec uvítala, když společnost ČEZ zahájila kabelizaci svých rozvodů a k projektu se přidala. Naskytla se
jí totiž jedinečná a neopakovatelná možnost přiložit své rozvody osvětlení do
stejných výkopů. Což znamenalo velkou
finanční úsporu a na mnoha místech i
jediné technické řešení, protože veřejná
prostranství jsou značně přeplněná ostatními inženýrskými sítěmi a další volný
prostor zde již není. Navíc mnoho světelných bodů bylo v minulosti instalováno
na betonových sloupech energetiků, které
se po kabelizaci poroučely k zemi. Městečku tedy nezbývalo nic jiného než vybudovat veřejné osvětlení nové.
Mlázovice se vydaly jinou cestou
než naprostá většina jiných měst a obcí.

Celkovou rekonstrukci provedly svými
pracovníky, čímž ušetřily více než půldruhého milionu korun. K tomu mělo
městečko plně pod kontrolou, jaký materiál se používá. Díky rámcovým slouvám
s výrobci či dovozci byly komponenty
pořízeny za nejnižší možné ceny. Kabely
počínaje, svítidly a sloupy konče.
Rekonstrukce kopírovala dvě etapy kabelizace rozvodů nízkého napětí.
První proběhla v roce 2017, druhá byla
dokončena letos. Městečko tak, s výjimkou jedné ulice, nainstalovalo nové osvětlení na celém svém území. Položilo několik kilometrů kabelů, vztyčilo téměř stovku sloupů a namontovalo nová světla.
Mlázovice nepodlehly silnému tlaku různých obchodníků a použily osvědčená
svítidla se sodíkovou výbojkou. Sice je
někteří lidé mohou kritizovat jako neekologická, ale zase dobře svítí. A to je u
svítidel nejdůležitější. Po podrobných
posouzeních se jedná i o ekonomičtější
variantu. Svítidla postavená na LED technologiích je nutné montovat v kratších
vzdálenostech, na vyšších sloupech a jsou
dražší. Výrazně vyšší pořizovací náklady
se buď obci vůbec nevrátí a nebo až za
desítky roků.
V Mlázovicích nyní svítí moderní
svítidla německého výrobce Siemens –
Siteco, která se osvědčila po celé Evropě.
Svítidla jsou bezporuchová, snadno udržovatelná, mají dlouhou životnost a po
celou její dobu účinně svítí. Silnice III.
třídy osvětluje model ST50, všechny

ostatní místní komunikace a prostranství
model Pilz. Vzhledem k ukončení výroby
výbojkových světel již nebylo možné
sehnat potřebný počet svítidel, proto lokalitu u koupaliště osvětlují svítidla Pilz s
LED technologií. Jedná se ovšem o novou generaci LED, jejichž účinnost se
blíží sodíkovým výbojkám a zvolená prostranství osvětlují dostatečně.
V průběhu stavby se řešila celá
řada technických problémů, především
souběh kabeláže a odstupy od jiných inženýrských sítí. Na řadě míst rozhodovaly centimetry. Ale nikde naštěstí nedošlo
k tomu, že bylo nutné natáhnout nové
kabely vzduchem. I když k tomu několikrát nebylo daleko.
Společně s novými světly městečko rekonstruovalo také veřejný rozhlas. I
zde obec nepodlehla vábení obchodníků a
opět vybudovala klasický „drátový“ rozhlas. Nemusí si tedy v budoucnu lámat
hlavu s častými a nákladnými výměnami
baterií ampliónů, jako je tomu u bezdrátových rozhlasů, řešit rušení vysílacího
pásma jinými zdroji či se bát nefunkčnosti systému v případě delšího výpadku
elektrického proudu.
Díky novému osvětlení a rozhlasu
má městečko postaráno o dva základní
obecní systémy, na desítky let dopředu.
Jeho tvář nehyzdí žádné sloupy, kabely
ani jiná elektrická zařízení. Občanům
slouží moderní a efektivní zařízení, to vše
s minimálními provozními náklady.

ROZLOUČENÍ SE ZÁVODNÍ SEZÓNOU
Hasiči ukončili letošní sportovní
aktivity s úsměvem.
Druhý ročník letos napsala hasičská akce pod názvem "Doútočná". Minulý rok vznikla tak trochu náhodou. V
rámci květnových oslav nemohl proběhnout kvůli nepřízni počasí hasičský útok,
a tak si hasiči řekli, že v září udělají netradiční závody a vynahradí si to.
Letos se „Doútočná“ konala v
sobotu 21. září 2019 za příznivého počasí. Více než o hasičské útoky jde v tomto
případě o dobrou náladu, proto tomu odpovídá i situace na hřišti. Každé družstvo
nejprve vykoná klasický požární útok a

před druhým útokem si závodníci losují
post, který budou zastávat. Může se tak
stát, že zarytý proudař půjde na koš či
obráceně. Před každým útokem je také
nutné zdolat kelímek s nápojem a až poté
přistoupit k náčiní.
Letos byly k vidění celkem čtyři
týmy. Dvě družstva reprezentovala Mlázovice, další Ostroměř a čtvrtým účastníkem bylo regionální družstvo, které bylo
složené z členů sborů Šárovcovy Lhoty,
Konecchlumí a Ostroměře. Prvenství
získali hasiči z Ostroměře, druzí skončili
mlázovičtí junioři, třetí byl regionální
mix a čtvrtí byli Mlázováci senioři. Tak

zase za rok na třetím ročníku Doútočné v
Mlázovicích nashledanou.
Tomáš Čeřovský, velitel JSDH Mlázovice

Proběhlo 6. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka
● Obecní Restaurace Radnice oznamuje občanům, že došlo k prodloužení
otvírací doby. Všechny dny v týdnu se
otevírá již v 10.30h a obědová Menu se
podávají do 14.00h. Od 1. listopadu
2019 bude navíc ještě prodloužena čtvrteční otevírací doba a to až do 20.00h.
● Městečko se dohodlo s okolními
obcemi, jejichž občané mohou využívat mlázovický sběrný dvůr, na částečné úhradě nákladů za tyto služby.
Získané finance pomohou snížit náklady na odpadové hospodářství. Jako jediné se smlouvou nesouhlasilo
Konecchlumí, jehož občané již nebudou moci odpady na SD odkládat.
● V uplynulých dnech předalo Povodí
Labe, s.p. staveniště mlázovického rybníka nové firmě, která bude provádět
jeho rekonstrukci. Práce by měly začít
každým dnem. Rybník čeká kompletní
odbahnění, oprava a navýšení hráze,
kamenování břehů a další úpravy.

V pondělí 23. září 2019 se sešli zastupitelé obce na svém dalším zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:
1. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplatném převodu několika pozemků z
majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví městysu. Jedná se o plochy pod
chodníky, případně zelenými plochami, situované při vjezdech do obce.
2. Schválena byla rozpočtová opatření, která reagují na aktuální vývoj příjmů a výdajů.
3. Městečko podá žádost o dotaci, v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2020, na projekt „Oprava ohradní zdi kostela v Mlázovicích“. Jedná se o první etapu stavby, která bude odstraňovat aktuální havarijní
stav.
4. Zastupitelé schválili Program rozvoje Městysu Mlázovice na období 2020 – 2027.
Jedná se o komplexní materiál o obci, který byl připravován několik měsíců a je požadovanou přílohou při žádostech o dotace u různých poskytovatelů.
5. Schválena byla smlouva mezi Městysem Mlázovice a Technickými službami města Hořice na likvidaci bioodpadu sebraného od občanů na sběrném dvoře.
6. Zastupitelstvo také projednalo dvě připomínky veřejnosti k návrhu budoucího dětského hřiště za trafostanicí u koupaliště. Jednou z nich byla žádost o instalaci delší dětské
skluzavky. Tento prvek byl původně i v zadání hřiště, z důvodů bezpečnosti provozu,
technických norem a příliš vysokých nákladů z něj nakonec vypadl. Nicméně, obec se
ještě pokusí o jeho instalaci jinou cestou (samostatně, mimo navržený projekt). Nutná je
však cenová dostupnost a vybraný výrobce musí mít k dispozici bezpečnostní atest a
homologaci, dle příslušných pravidel. Skluzavka by byla instalována do přilehlého svahu a její revize by probíhala nezávisle na ostatních prvcích. Druhou připomínkou byla
žádost o změnu typu dětské trampolíny. V tomto případě obec nevyhoví a zůstane u
KALENDÁŘ AKCÍ
původního řešení. Navržená zemní trampolína je špičkovým výrobkem z pohledu bez26.10.2019
Promítání ve zbrojnici
pečnosti, životnosti i odolnosti. Výměna za nadzemní trampolínu, která je „choulostivá
Hasiči
Vás
zvou
na projekci fotografií a
na zacházení“ a je nutné ji na zimu uklízet, se zastupitelům nejeví jako vhodné řešení
videí
nejen
z
jejich
života. Projekce se
pro umístění na otevřeném veřejném prostranství.
uskuteční od 18.00h v hasičské zbrojnici. Těšit se můžete na fotografie ze života zbrojnice (od výstavby v roce
1959 až po rekonstrukci v roce 2018),
pro
děti
připravili
občerstvení.
Mamince
Sdružení „Mlázovičtí rodiče dětem“ se rozhodlo zvelebit cestu k Há- Markétě Stránské, která pro děti upekla dále pak Mlázovice a okolí z výšky a
výborné muffinky a lízátka. A velký dík dálky, fotografie ze Sjezdu rodáků v
jence a děti přiblížit přírodě.
V sobotu 7. září 2019 jsme se samozřejmě patří všem, kteří se akce roce 2010 a mnoho dalších zajímavých
všichni sešli u první lavičky na cestě k účastnili a pomohli nám tak zvelebit Mlá- záběrů a videí z našeho městečka.
Hájence. Ač nám počasí od rána příliš zovice a přes nepřízeň počasí se svými 1.11.2019 - 3.11.2019 Staročeské
vepřové hody v Restauraci Radnice
nepřálo, na odpoledne se umoudřilo a tak dětmi dorazili.
jsme mohli vyrazit. Pro děti byly připraDoufám, že se nám počty dětí bu- Obecní restaurace Radnice Vás zve na
veny dva „hmyzí hotely“, které si svépo- dou rozrůstat a budeme se moci scházet jedinečné domácí vepřové hody. Těšit
se můžete na zabíjačkový guláš, prejt,
mocí naplnily. Když jsme se sešli a dětem dál.
jitrnice, jelítka, kroupy, tlačenku, zabívysvětlili, o co se jedná, všichni se rozujačkovou polévku a další dobroty. Zabítekli do blízkého lesa nasbírat šišky, klajačka bude připravena přímo v restauracíky, mech a spoustu dalších přírodnin, Text: Lenka Nováková
ci (žádné nakoupené produkty) vyhlášekterými jsme potom domečky naplnili.
Foto: Kristína Robová
ným řezníkem. Produkty lze konzumoOba domečky se moc povedly, děti
vat přímo v restauraci nebo si je odnést
i rodiče si to náramně užili a když bylo
domů. Pro nákup "přes ulici" doporučudílo dokonáno, přesunuli jsme se na místjeme předchozí rezervaci.
ní koupaliště, kde byly pro děti připrave8.11.2019 - 10.11.2019 Svatomartinny dílničky a občerstvení. Na programu
ská husa v Restauraci Radnice
byla výroba různých broučků z kamínků,
Obecní restaurace Radnice Vás zve na
jejich kreslení, tvorba postaviček z listí a
"Svatomartinskou husu", která se bude
mnohé další.
podávat od pátku 8. listopadu 2019
Tímto bych chtěla moc poděkovat
(18.00h) do neděle 10. listopadu 2019
panu Jiřímu Podzimkovi, že nám nádher(14.00h). Těšit se můžete na paštiku z
né domečky zhotovil a věnoval. Rodině
husích jater či pečenou husu se dvěma
Fišerově, že s námi odpoledne strávili a
druhy knedlíků a dvěma druhy zelí. V
nabídce bude také vynikající Svotomartinské víno (bílé - Moravský muškát a
MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.9/2019, vydáno 19.10.2019, nákladem 270 ks
rosé - Veltlínské červené) z vinařství
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Štěpán Maňák. Doporučujeme předchozí rezervaci.

Odpoledne s broučky

Více informací o dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz

