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AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU DĚNÍ V MĚSTEČKU
Vláda České republiky vyhlásila 12.
března 2020 "Nouzový stav" pro celé území
státu. V dalších dnech byla vyhlášena celostátní karanténa, uzavřeny hranice a omezen pohyb osob. Následovaly ještě další
opatření. V tomto článku informujeme občany o některých důležitých dopadech uvedených vládních opatření na život v Mlázovicích.
Omezení pohybu na veřejnosti
Od 18.3.2020 12.00h platí z Nařízení vlády
ČR zákaz vstupu na jakékoliv veřejné prostranství (t.j., ulice, parky, obchody, pošty,
úřady, apod.) bez zakrytých dýchacích cest
(t.j. nosu a úst) rouškou, ústenkou, respirátorem, šátkem, šálou a obdobnými prostředky).
Pokud někdo (především senioři) nemá roušku
k dispozici, obecní úřad zprostředkuje nabídku
dobrovolníků, kteří je šijí. Zároveň je omezeno
shlukování osob na veřejnosti. Pokud se nejedná o rodinu či výkon povolání, nesmí se na
veřejných prostranstvích a veřejných budovách shlukovat více než 2 osoby dohromady.
Prodejna potravin Jednota
Od 24.3.2020 došlo z Nařízení vlády ČR k
další úpravě režimu v obchodech a to tak, že
mezi 8.00h a 10.00h mohou vstupovat do obchodů pouze osoby nad 65 let. Protože je v
Mlázovicích prodejna menší podlahové plochy, toto opatření se jí sice už netýká závazně,
ale prodavačky prodejny prosí zákazníky, aby
přesto dobu vyhrazenou pro důchodce dodržovali i nadále. Aby bylo toto opatření účinné,
tzn. ochránilo seniory, žádáme zároveň seniory, aby tento vyhrazený čas pro nákup využívali a naopak nechodili do obchodu v jiné
hodiny, protože tím zbytečně riskují kontakt s
větším počtem obyvatel a zároveň přetěžují
obchod v době, kdy je prioritně určen pro
jinou skupinu.
Pošta
I přes různá opatření na pobočkách České
pošty v republice, zůstává provozní doba mlázovické pošty i nadále stejná, jak jsou klienti
zvyklí. Stávající provoz vyhovuje klientům i
obsluze, klienti dodržují odstupy a vstupují na
poštu po jednom (oknem se lze podívat, zda-li
je pošta v daný okamžik prázdná). Obec proto
nechce měnit fungující systém a zbytečně
zhušťovat klienty do kratší doby. Česká pošta
zároveň upozorňuje seniory, že se v celé ČR
mění, s okamžitou platností, systém vyplácení
penzí a to tak, že bude důchod nejprve doručen poštovním doručovatelem do místa bydliště seniora (i v případech, kdy měli senioři
zajištěný odnos z pošty a chodili si pro něj).
Pouze v případě, že doručovatel seniora doma
nezastihne (v dané situaci by to mělo být jen
vy výjimečných případech), bude důchod k

vyzvednutí po dobu 2 dnů na poště.
Restaurace Radnice
Byla uzavřena do odvolání. Od pondělí 16.
března 2020 restaurace nabízí přes výdejní
okénko obědové MENU, zejména pro závodní
stravování či další zájemce. Oběd je připraven
na základě objednávky (den předem na místě archy s jídelním lístkem nebo po zavolání na
tel.: 604 265 309). Výdej probíhá výhradně
prostřednictvím jednorázových termoboxů,
které si hosté vyzvednou ve výdejním okénku,
každý všední den mezi 11.00h a 12.00h.
Zdravotní středisko
Praktický lékař i stomatolog v místním zdravotním středisku ordinují v omezeném režimu,
jen pro akutní případy (ideální domluvit telefonicky na 493 697 212). Důrazně přitom
žádají veřejnost, aby dodržovala státem nařízené postupy, mimo jiné, aby pacienti, kteří mají
příznaky infekčních respiračních chorob nebo
se vrátili z rizikových zemí nebo se setkali s
osobami, které jsou v karanténě nebo mají
jakékoliv pochybnosti ve vztahu k onemocnění koronavirem, aby v žádném případě osobně nechodili do ordinací a čekáren a kontaktovali svého lékaře telefonicky nebo postupovali dle pokynů státu (volat celostátní infolinku tel. 1212, krajskou hygickou stanici v HK
tel. 778 532 313, svého lékaře, apod.).
Obecní úřad
Obecní úřad žádá občany, aby po dobu státní
karantény nechodili do jeho prostor, pokud to
není nezbytně nutné. V případě jakýchkoliv
dotazů jsou pracovníci úřadu plně k dispozici
celý týden na telefonu 493 697 223 a řeší veškeré požadavky. Případně lze komunikovat
také elektornicky, e-mail: obec@mlazovice.cz.
Splatnosti veškerých poplatků a nájemného,
které občané platí v pokladně úřadu jsou posunuty, lze je bez sankcí uhradit až po skončení
nouzového stavu, popř. lze telefonicky nebo emaielm požádat úřad o platební údaje a uhradit
převodem z účtu. Prodej drogerie probíhá i
nadále, je třeba předem zavolat a výdej probíhá bez problémů z okna na boku budovy.
Mateřská škola
Mateřská škola Mlázovice zůstala v nouzovém
provozu, avšak požádala rodiče, kteří jsou
doma a neřeší hlídání dětí kvůli zaměstnání,
aby v těchto dnech nedávali svoje děti do školky (minimalizuje se tak pohyb dětí i dospělých
v zařízení). Od 18.3.2020 byla školka uzavřena z důvodu nízkého počtu dětí (zbylo pouze 1
dítě). Rodiče, kterých se to týká mají mobilní
telefon na paní ředitelku a budou situaci aktualizovat podle zdraví svých dětí a případných
potřeb umístění dítěte do MŠ. V případě potřeby bude školka opět otevřena.

Domov důchodců
Domov důchodců má vyhlášený úplný zákaz
návštěv, zároveň prosíme o maximální opatrnost při kontaktu s jeho zaměstnanci.
Omezení v dopravě
V celém Královéhradeckém kraji platí prázdninové jízdní řády, což znamená redukci spojů
(provoz je stejný jako o letních prázdninách).
Od 26.3.2020 dochází ještě k další redukci
vlakových i autobusových spojů v kraji. Před
jízdou si ověřte, zda Váš spoj opravdu jede,
ideálně na internetovém portálu www.idos.cz
nebo www.oredo.cz.
Úplně uzavřeny byly až do odvolání:
sál Radnice, kadeřnictví, sběrný dvůr, tělocvična, knihovna a kostel, vše pro jakékoliv
aktivity.
Obecní úřad také opakovaně vyzývá
všechny chalupáře, aby zůstali doma a nejezdili do Mlázovic. Pokud již tak učiní a do obce
přijedou, žádáme je, aby se chovali maximálně
odpovědně ke svému okolí a po obci se pohybovali pouze v minimální míře, jen v nevyhnutelných případech. To vše s maximální opatrností a eliminací kontaktů s místními obyvateli. Připomínáme, že v obci se nachází jeden z
největších Domovů pro seniory v Královéhradeckém kraji!
Obecní úřad velmi žádá občany i chalupáře k velké ohleduplnosti, odpovědnosti a
preventivní opatrnosti, v souvislosti s návštěvou veřejných prostor, obchodu, pošty, sousedů, apod., pokud existuje i malé riziko případného přenosu nákazy, pokud se necítí dobře,
pokud je podezření na setkání s nakaženým,
apod.
Podrobné informace sledujte ve sdělovacích prostředcích a v informačních kanálech
státních úřadů. Bližší informace upřesňující
aktuální situaci v městečku najdete na webových stránkách obce v sekci „Krizové řízení“ a
jsou pravidelně vyhlašovány obecním rozhlasem.
Vláda České republiky i Obecní
úřad v Mlázovicích DŮRAZNĚ DOPORUČUJÍ, aby občané starší 70ti let či občané
nemocní, nevycházeli za dané situace z domovů. Pokud se o ně nemůže nikdo postarat (rodina, sousedé, ap.) a vznikne u nich
jakákoliv potřeba zajištění nákupů, dovozu
léků nebo zajištění jakýchkoliv služeb, mohou kontaktovat mlázovický obecní úřad
(Telefon: 493 697 223), který danou službu
zajistí.

Proběhlo 8. zasedání zastupitelstva městečka
V pondělí 24. února 2020 se opět sešli zastupitelé obce na veřejném zasedání.
Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:
1. Byly schváleny další smlouvy na uzavření věcných břemen na kabelová vedení
se společností ČEZ.
2. Zastupitelstvo učinilo další kroky při tvorbě nového územního plánu, který je zpracováván průběžně od loňského roku a měl by být letos dokončen.
3. Schváleno bylo poskytnutí finančních darů, na rok 2020, Oblastní charitě Jičín
a Apropu Jičín. Obě organizace poskytují sociální služby pro obyvatele městečka.
4. Projednány a schváleny byly účetní závěrky za uplynulý rok u příspěvkových organizací obce – Domova důchodců Mlázovice a Mateřské školy Mlázovice.
5. Zastupitelé schválili nájemní smlouvu na uvolněnou garsonku v bytovém domě
Na Ohrádce č.p. 189. Novým nájemníkem se stal Vojtěch Holeček.
6. Vyhodnoceno bylo také výběrové řízení na pronájem občerstvení na místním koupališti. I když městečko hledalo nového nájemce prakticky celý rok (protože bylo jasné,
že po konci sezóny 2019 již tehdejší nájemce pokračovat nebude), nenašel se nikdo
seriózní, kdo by o pronájmu koupaliště alespoň uvažoval. Proto jeho činnost v letošní
sezóně zajistí dceřiná společnost obce Mlázovické služby, s.r.o., která zajišťuje i chod
Restaurace Radnice. Režim provozu, oproti předchozím rokům, bude upraven, bližší
informace budou veřejnosti sděleny před otevřením provozovny.

Zaplněný sál Radnice během hasičského bálu hosté se dobře bavili (foto: T. Čeřovský)

Mlázovickem prosvištěly dvě dámy
Dvě tlakové níže, které nesly
dámská jména Sabina a Julie, se v posledních dnech přehnaly i přes Mlázovice.
I když se nenaplnil nejhorší scénář
předpovědi a nárazy větru nebyly tak
silné, zaměstnal silný vítr místní hasiče i
technického pracovníka městečka. Při
první bouři jménem Sabina, padlo dne 10.
února 2020 pod silným náporem větru
několik ovocných stromů lemujících komunikaci z Konecchlumí do Mlázovic.
Další zasaženou lokalitou byla cesta z
Mlázovic do Šárovcovy Lhoty, kde vítr
zlomil několik vzrostlých smrků a zastavil autobus. Posledním vážněji postiženým místem bylo koupaliště, kde byl v
polovině své výšky zlomen stříbrný smrk.
Po vesnici si mnoho lidí řešilo individuálně odlétanou střešní krytinu a naštěstí jen

drobné škody.
Druhá bouře jménem Julie atakovala ve večerních hodinách 23. února
2020 především mezihořské údolí, kam
byli hasiči vysláni operačním střediskem
v Hradci Králové ke zprůjezdnění komunikace, na kterou spadl smrk. Hasiči místo uvolnili a následně zkontrolovali celou
silniční trasu ze Šárovcovy Lhoty až do
Ostroměře.
Pro zajímavost, při bouři Julie
dosáhl vítr na Sněžce v nejsilnějším nárazu rekordních 223km/h. Data z meteostanic v Mlázovicích ukazovala nejvyšší
nárazy při obou bouřích v rozmezí 140168km/h.
Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH
Mlázovice

Hasičský ples minulostí
V pátek 21. února 2020 proběhl
na sále Radnice tradiční hasičský bál.
Hasiči se, jako každý rok týden
před plesem, vydali do obce, pozvat
všechny spoluobčany na svůj ples. Již po
zvaní byla v očekávání slušná návštěvnost. Předpoklady se naplnily a celý sál se
zaplnil tance a zábavy chtivými návštěvníky.
Po úvodní zdravici a slovu starosty
sboru Martina Vágenknechta, byl ples
zahájen lidovými tanci. Před jedenadva-

cátou hodinou přišla na řadu se svým
vystoupením skupina Crazy step z Lázní
Bělohrad. Sklidila velký potlesk a pak se
již naplno dostala skupina Alibi Rock ke
svému slovu a melodii. Celý večer se
střídalo několik žánrů a všichni se dle
plného parketu dostatečně bavili. I přes
pár kritiků na účet hudby a kapely, si to
většina užila a odcházela řádně unavena.
Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH
Mlázovice
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Mlázovičtí hasiči zprůjezdňují silnici
do Šárovcovy Lhoty po vichřici
(foto: T. Čeřovský)

ZÁSAHY HASIČŮ
23. únor - Na žádost operačního střediska vyjela jednotka k odstranění spadlého
stromu na silnici mezi Mezihořím a Ostroměří. Po zprůjezdnění silnice následovala kontrola dalších úseků a návrat na
základnu.
21. únor - Hasiči pomohli Záchranné
službě Královéhradeckého kraje s transportem pacientky z domu v Mlázovicích
do sanitky.
10. únor - Další výjezd na sebe nenechal dlouho čekat. Ještě týž den v podvečer hasiči odstraňovali spadlý stříbrný
smrk u koupaliště, který zatarasil příjezdovou cestu k č.p. 140.
10. únor - Po bouři Sabina vyjela jednotka na žádost starosty městysu k likvidaci smrků spadaných přes komunikaci
z Mlázovic do Šárovcovy Lhoty. Poté se
přesunula na silnici z Mlázovic do Konecchlumí, na kterou popadaly zlomené
koruny ovocných stromů lemujících
cestu. Překážky rozřezány a odstraněny
mimo komunikaci. Dále jednotka řešila
drobné události v obci (zlomené větve a
spadaná střešní krytina). Poté ještě provedla průzkum cesty do místní části
Mezihoří.

