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DĚTI SE VRÁTILY DO VYLEPŠENÉ ŠKOLKY 
 Během letních prázdnin proběh-

la výměna topení, koberců, opravy 

elektroinstalace, omítek a kompletní 

výmalba prostor. 

 Na letošní prázdniny naplánovalo 

městečko rozsáhlé opravy interiérů místní 

mateřské školy. Práce začaly ihned po 

odchodu dětí 12. července 2021. Dva dny 

trvalo vyklízení a poté se již v budově 

ozvaly rozbrušovačky, sbíječky a vrtačky 

a dveře si zde podával jeden řemeslník za 

druhým.  

 Vše započalo demontáží starého 

dřevěného obložení, které již přestalo 

plnit ochrannou funkci a spíše se stávalo 

nebezpečným, protože již nedrželo všude, 

jak mělo. Následovala demontáž starých 

radiátorů a rozvodů topení a montáž nové 

topné soustavy. Až po demontáži bylo 

zjištěno, že rozvody ústředního topení 

vedou z velké části v podlahách, a proto 

bylo rozhodnuto o kompletní obnově 

celého systému. Toto rozhodnutí sice 

práce zpozdilo a finančně prodražilo, ale 

nebylo by rozumné ponechávat více než 

třicet let staré ocelové potrubí zalité v 

betonu. 

 Současně s topenáři byla provede-

na částečná obnova a rozšíření elektric-

kých rozvodů a také úplná výměna dato-

vé přípojky, která již několik let způsobo-

vala různé technické potíže. Poté přišla 

na řadu oprava omítek. Obrovský rozsah 

ploch, které se musely nově naštukovat, 

způsobil problémy v dalších návazných 

pracích. 

 Během rekonstrukce bylo rozhod-

nuto o výměně koberce v herně a lina ve 

dvou skladech. Tyto podlahové krytiny se 

prakticky rozpadaly, navíc vznikl pro-

blém s různými chybějícími částmi, které 

se objevily po odstranění dřevěného oblo-

žení.  

 Následovala výmalba celé školky 

a nátěry potrubí. Dětem také jistě udělá 

radost nová duha, která zdobí jednu ze 

stěn v herně. Po malířích se rozeběhl ge-

nerální úklid všech prostor a další drobná 

údržba, kterou prováděli pracovníci obce. 

Paní učitelky doslova pár hodin před ote-

vřením dozdobovaly prostory, aby se zde 

nejmenší cítili co nejlépe. 

 Při letošním nedostatku materiálu 

na trhu a přetíženosti řemeslníků, je malý 

zázrak, že se veškeré práce podařilo pro-

vést během pěti týdnů, a že se děti mohly 

už 1. září 2021 vrátit zpět. Společně s 

krásnou zahradou, která byla modernizo-

vána před prázdninami, mají mlázovické 

děti k dispozici krásné a moderní prosto-

ry pro předškolní přípravu. Městečko 

doufá, že si je náležitě užijí a budou se 

jim líbit. 

Z obsahu vydání: 
 

● opravená zastávka 

● nová zeleň pod hřbitovem 

● hasiči na Moravě 

 

NA ZÁVISTI PO NOVÉM ASFALTU 
 Městečko dokončilo náročnou 

rekonstrukci místní komunikace, včet-

ně chodníků a inženýrských sítí. 
 Konečně! Radost a úlevu pocítili 

obyvatelé a chalupáři, kteří mají své do-

my v ulici Na Závisti. Po nekonečných 

třech letech bláta, výkopů a uzavírek, se 

konečně dočkali. Silnice i s chodníky 

jsou dokončeny. 

 Dlouholeté výkopy v této ulici 

zahájila společnost ČEZ Distribuce. V 

roce 2018 zde provedla kabelizaci svých 

elektrických rozvodů. Přidala se také 

obec a do země položila nové 

rozvody k veřejnému osvětlení a 

rozhlasu. I když byly výkopy 

zasypány a urovnány, silnice se 

po těchto pracích proměnila 

spíše v polní cestu. V dalším 

roce proběhla rekonstrukce ka-

nalizace, včetně přípojek a v 

roce 2020 dokončili moderniza-

ci inženýrských síti vodohospo-

dáři výměnou vodovodu.  

 V letošním roce přišla na 

řadu komunikace a chodníky. Vzhledem 

k tomu, že původní asfaltové vrstvy byly 

položeny prakticky na zeminu, bez dosta-

tečných spodních konstrukcí, došlo nej-

prve k sejmutí nesoudržné vrstvy o 

tloušťce zhruba 40cm a poté k položení 

geotextílie. Následovala pokládka dvou 

frakcí štěrkodrti, instalace betonových 

obrub a asfaltování. Vše zakončila po-

kládka zámkové dlažby na vjezdy a 

chodníky, a také drobné terénní úpravy. 

 Investice do nových chodníků a 

komunikace „Na Závisti“ přesáhla jeden 

milión korun (bez nákladů na inženýrské 

sítě). Jedná se o velké peníze, které není 

snadné z rozpočtu malé obce uvolnit. 

 Pokud by práce neprovádělo měs-

tečko svépomocí, z vlastního materiálu a 

z části vlastními lidmi, ale prováděla by 

je firma systémem „zakázky na klíč“, jak 

bývá nejobvyklejší, náklady by byly 

téměř dvojnásobné. I přes velké finanční 

nároky výsledek stojí za to a je přáním 

zastupitelů, aby byly stejným způsobem 

postupně obnoveny všechny obecní ko-

munikace v Mlázovicích. 



 V rámci koordinované pomoci 

byly odklízeny trosky budov, technic-

ké konstrukce a polomy. 
 Málokdo by čekal, že mlázovičtí 

hasiči budou zasahovat na druhém konci 

republiky, konkrétně na Jižní Moravě. 

Avšak, stalo se. JSDH Mlázovice se v 

rámci hasičského odřadu Královéhra-

deckého kraje zúčastnila v termínu 1.7. 

2021 - 4.7. 2021 pomoci při odklízení 

následků tornáda v jihomoravských Mi-

kulčicích. Z každé obce se účastnili 

pouze dva členové, aby nebyla ohrožena 

akceschopnost jednotek ve svých loka-

cích.  

 Mlázovičtí hasiči se, spolu s dob-

rovolnými kolegy z Mžan, Markvartic a 

profíky z Rychnova nad Kněžnou, vyda-

li z centrální stanice v Hradci Králové, 

mlázovickým transportérem na jih Mo-

ravy. Zde je čekal obraz apokalypsy, 

který byl ve skutečnosti ještě horší než u 

televizních obrazovek.  

 Po seznámení s místem, ubikací 

a drobném odpočinku, se naplno vrhli 

na plnění úkolů. Rozsah činností byl 

velmi pestrý, fyzicky náročný a vyčer-

pávající. Ve spalujícím horku rozřezá-

vali poškozené ocelové konstrukce, 

oplechování a klempířské prvky, likvi-

dovali polomy a pomáhali s odklízením 

trosek a suti. Po psychicky a fyzicky 

náročném zásahu se v pořádku, s dob-

rým pocitem na duši, vrátili zpět na svo-

ji základnu. 

 

 

 

Text: Tomáš Čeřovský, 

velitel JSDH Mlázovice 

Foto: Ladislav John 

HASIČI POMÁHALI V MIKULČICÍCH 

 Po téměř 22 měsících se rozto-

čila soutěžní stříkačka na závodech v 

Lužanech. 

 Kvůli kovidové pauze, která za-

sáhla i hasičský spolkový a sportovní 

život, se po dlouhé odmlce 24. července 

2021 zúčastnili hasiči lužanského sran-

damače, který se konal v rámci posvíce-

ní, na fotbalovém hřišti v Lužanech.  

 Hasiči přijali pozvání a ve dvou 

neměřených útocích mohli alespoň zku-

sit, zda nezapomněli, jak se to vlastně 

všechno dělá a také mohli předvést nové 

vybavení pořízené v rámci dvou etap 

obnovy sportovního vybavení, financo-

vané převážně Královéhradeckým kra-

jem a Městysem Mlázovice. Odpoledne 

se vydařilo, útoky se povedly a vše se 

prodebatovalo nad pivem a klobásou. 

 

Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH 

Mlázovice 

Výrazné omlazení výbavy  

pro požární sport 
 

 V minulém roce získali hasiči, 

díky dotaci Královéhradeckého kraje, 

nové sportovní vybavení. V letošním 

roce byla výzva spuštěna znovu a SDH 

Mlázovice zkusil opět požádat o pod-

poru v etapě č.2, na obnovu vybavení 

požárního sportu. 

 Žádost byla opět úspěšná a pro-

jekt podpořen. Obměny se díky tomu 

dočkala stařičká káď na vodu, sportov-

ní přilby a ochranné vaky na ně. Celko-

vá suma projektu činí 22 998 Kč.  Krá-

lovéhradecký kraj jej podpořil 17 000 

Kč a dále Městys Mlázovice částkou 5 

000 Kč. Zbytek byl doplacen z hasičské 

pokladny. 

 Tímto SDH Mlázovice děkuje 

za podporu oběma dárcům - Králove-

hradeckému kraji i Městysu Mlázovice. 

 

Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH   

Hasiči oprášili svůj sportovní um 



DO AUTOBUSU NYNÍ POHODLNĚJI 
 Cestující již využívají opra-

venou autobusovou zastávku ve 

směru na Jičín. 
 Občané obce využívající služ-

by hromadné dopravy si již delší dobu 

oprávněně stěžovali na problémy, 

které způsoboval špatný technický 

stav asfaltového povrchu u zastávky 

na Jičín. Při každém větším dešti nebo 

tání sněhu přijíždějící autobusy vytla-

čovaly vodu z kaluží a ta, společně s 

blátem, létala po celé zastávce. Na 

vině bylo několik hlubokých propad-

lin, které se časem v komunikaci vy-

tvořily. Jak se povrch silnice vlnil, 

dala se do pohybu také část zámkové 

dlažby s obrubníky, kde čekají všichni 

cestující.  

 Příčinou poruchy byla nedosta-

tečně zpevněná podkladní vrstva pod 

asfaltem. Když se v 80. letech minulé-

ho století asfaltovalo náměstí, finální 

povrch byl položen pouze na odhráb-

nutou hlínu a proto nemohl odolat 

velkému zatížení linkových autobusů, 

které v daném místě jezdí stále ve 

stejné stopě. 

 Oprava poškození byla rozsáh-

lá a finančně náročná. Ale neodklad-

ná. Proto městečko využilo přítom-

nosti asfaltovací technologie při re-

konstrukci místní komunikace „Na 

Závisti“ a současně provedlo opravu 

autobusového stání na náměstí. 

 Nejprve bylo nutné kompletně 

rozebrat přiléhající chodník, poté byly 

odstraněny konstrukční vrstvy vozov-

ky. Místo komunikace se objevila asi 

40cm prohlubeň. Poté přišla na řadu 

pokládka jednotlivých vrstev – nové 

štěrkodrti, betonové stabilizace a na-

konec položení asfaltového koberce. 

Kvůli poruše finišeru byla celá akce 

nechtěně o 3 týdny prodloužena. 

 Společně se silnicí byly insta-

lovány nové obrubníky a opraven 

přilehlý chodník. Cestující se již ne-

musí obávat o čistotu svých oděvů při 

nepřízni počasí. Ti, co z autobusu 

vystupují, si zase mohou být jisti, že 

šlapou na pevný a rovný povrch. 

 Střípky z našeho městečka 
●  V půlce července poskytl městečku 

Úřad práce ČR pracovnici na veřejně 

– prospěšné práce (její mzda byla 

hrazena z dotace). Pracovnice v měs-

tečku působila do konce srpna, poté 

odešla do jiného zaměstnání. Momen-

tálně obec nemá k dispozici na této 

pozici nikoho. I přes krátkou dobu 

působení, byla práce dalšího člověka 

na vzhledu městečka znát. Obecní 

úřad také velmi děkuje několika dob-

rovolníkům, kteří pomohli s úklidem 

veřejných prostranství, nejenom před 

svým domem, ale i jinde. 

●  Městečko Mlázovice zvítězilo za 

rok 2020 v  soutěži zaměřené na 

sběr elektro – odpadů a jejich 

recyklaci. V kategorii obcí do 3000 

obyvatel jsme nenašli přemožitele, 

naši občané vytřídili nejvíce elek-

troodpadu, který následně zpraco-

vává společnost Elektrowin. Za prv-

ní místo obec obdržela drobnou 

finanční odměnu, potěšitelné je, že 

Mlázovice porazily v soutěži několi-

kanásobně větší obce. 

● Upozorňujeme občany a chalupáře, 

že dne 30.9.2021 končí splatnost po-

platku za odpady na rok 2021. Uhradit 

ho lze buď hotově v pokladně OÚ 

nebo bezhotovostně (což preferujeme) 

na účet: 1161822309/0800. Částka je 

500 Kč za osobu či chalupu, děti do 

15 let (vč.) platí 250 Kč. Jako varia-

bilní symbol uveďte č.p. domu. 

Sbor dobrovolných hasičů v Mlázovicích vyhlásil  

VÝTVARNOU SOUTĚŽ - HASIČI MLÁZOVICE 

OČIMA DĚTÍ 
 

Inspirace: zbrojnice, hasičská vozidla, vybavení, soutěž, požár, akce 

 

Soutěž je určena pro děti do 12 let (2 kategorie: 0-6 let a 6-12 let) 

Téma soutěže můžete ztvárnit libovolnou výtvarnou technikou na formát A4-A3 

Obrázky odevzdejte do 30.9.2021 v mateřské škole nebo na úřadu městysu, na 

zadní stranu obrázku uveďte své jméno, věk, název obrázku a jméno a kontakt 

na zákonného zástupce 

Autoři nejhezčích a nejoriginálnějších obrázků získají věcné ceny. 

SDH MLÁZOVICE PROSÍ VEŘEJNOST O PODPORU 
 

I když se to zdá být neuvěřitelné, mlázovičtí hasiči se opět výrazně prosadili v 

celostátní anketě „Dobrovolní hasiči roku 2021“. V letošním roce postoupili, po 

výběru odborné poroty, do finále v obou soutěžních kategoriích, což je naprosto 

ojedinělé. V kategorii „Výjezdová jednotka“ jsou Mlázovice nominovány za 

zásah při požáru bažantnice v Mlázovicích, který proběhl v neděli 20. června 

2021. 

Hlasovat lze do 20.10.2021 prostřednictvím SMS ve tvaru: HASICI JVC5 (toto 

zaslat na číslo 900 77 06) nebo na webu www.adhr.cz/hlasovani–jednotky. V 

této kategorii  může každý hlasovat 1x SMSkou a 1x na webu. 

 

V druhé kategorii „Sbor dobrovolných hasičů“ si postup vysloužili za práci s 

mládeží, konkrétně za akci „Dětský tábor Borek - požár školy po hodině che-

mie“. 

Hlasovat lze do 20.10.2021 prostřednictvím SMS ve tvaru: HASICI SVC5 (toto 

zaslat na číslo 900 77 06) nebo na webu www.adhr.cz/hlasovani–sbory. V této 

kategorii  může každý hlasovat 1x SMSkou a 1x na webu. 

 

Smyslem celé ankety je podpora a propagace činností sborů dobrovolných hasi-

čů obcí a měst v ČR a jejich ocenění za vykonávanou službu veřejnosti.  

S hasiči skoro až na MAXinec 
 

SDH Mlázovice pořádá podzimní 

dětské odpoledne 18.9.2021. Průběž-

ný start je od dětského hřiště u koupa-

liště mezi 13 a 14 hodinou.  

Pro děti je připravena trasa s hasič-

skými a přírodovědnými úkoly, ukáz-

ka techniky, vybavení a výstroje. Na 

závěr proběhne opékání buřtů.  

 

Akce se uskuteční jen 

za příznivého počasí. 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MEZI KAPKAMI DEŠTĚ 
 V sobotu 28. srpna 2021 uspořá-

dalo městečko Mlázovice letos první 

Vítání občánků.   
 V uplynulých měsících se v Mlá-

zovicích narodilo mnoho miminek. Bo-

hužel současná doba kulturním akcím 

moc nepřeje. Představitelé městečka 

dlouho zvažovali, jak to zařídit, aby rodi-

ny nových občánků o oblíbenou spole-

čenskou událost nepřišly. Jediným řeše-

ním se ukázalo být přesunutí akce z ob-

řadní síně někam ven. Z mnoha důvodů 

padla volba na altán v zahradě místního 

domova důchodců. A bylo to dobré roz-

hodnutí. Pořadatelé vítání moc děkují 

paní ředitelce Evě Lyczkowské za zapůj-

čení místa a za krásnou výzdobu. Také 

další zaměstnanci byli všemožně nápo-

mocni zdárnému průběhu akce.  

 Velkým strašákem však bylo po-

časí, které je letošní léto více než roz-

marné. Pořadatelé do poslední chvíle 

trnuli, zda déšť a vítr celou slavnost ne-

zhatí. Bez několika kapek se to sice neo-

bešlo, ale chvilkami vykouklo i sluníčko, 

a tak si Matouš Vích, Viktorie Hátlová, 

Andrea Kutková, Filip Kupka, Vojtěch 

Herbrych i všichni jejich blízcí vítání 

náležitě užili.   

 I přes změnu místa, vše ostatní 

probíhalo dle osvědčeného scénáře. Gab-

riela Čeřovská každou rodinu přivítala a 

představila panu místostarostovi Aleši 

Kodydkovi, který přednesl slavnostní 

řeč. Spolu s ním popřál dětem mnoho 

štěstí a zdraví do života i pan starosta 

Tomáš Komárek. Miminkům nad koléb-

kou přednesly krásné básničky Tereza 

Čeřovská, Kamila Robová, Anežka No-

váková a Amálie Stránská. Všechny hol-

čičky byly moc šikovné, miminka je zau-

jatě poslouchala a babičky dojaly k sl-

zám. Rodiče a svědci vše zpečetili podpi-

sy do ručně psané a malované pamětní 

knihy. Maminky potěšila květina, tatínci 

převzali dárek pro mrňousky.   

 Všechny tyto milé chvíle na pa-

mátku zvěčnila fotografka Blanka Ko-

márková. Každá rodina ještě dodatečně 

dostane CD s fotografiemi a fotoknihu. 

 Uschlé smrky nahradila nová 

výsadba keřů. Lokalitu zkrášlí a v zi-

mě budou fungovat jako sněhová bari-

éra. 

 Původní výsadbu smrku provedl v 

osmdesátých letech spolek ochránců pří-

rody Karas. Jejím hlavním důvodem byla 

eliminace velké travnaté plochy, kterou 

neměl kdo sekat. Konfigurace terénu 

neumožňovala strojní sečení tehdy do-

stupnou technikou a ručně tam seno ni-

kdo sušit nechtěl. Původní sazenice však 

ve velké míře uschly a proto bylo prove-

deno následné dosázení nových, za po-

moci pracovnic rostlinné výroby tehdej-

šího JZD Předvoj Mlázovice. 

 Pohled na Mlázovice od místního 

rybníka se nyní výrazně změnil. Městeč-

ko muselo nechat odstranit uschlé smrky 

lemující úvoz cesty pod hřbitovem. 

 Kůrovec, sucho a příliš hustý 

spon při výsadbě jim přinesl totální zká-

zu. Při každém větším větru se ulamova-

ly ze stromů silné větve a padaly přímo 

na vozovku. Tento úsek byl nebezpečný 

a často zde uklízeli hasiči i zaměstnanci 

obce. Vzrostlé stromy v minulosti rovněž 

vytvářeli hustou clonu, která byla nepro-

pustná pro sluníčko a v zimě zde vznika-

ly nebezpečné ledové koleje. 

 Jako nová výsadba byl vybrán 

keřový porost Deutzia Gracilis a Deutzia 

Hybrida (měl by být vhodný pro umístě-

ní podél silnice). Vzhledem k náročným 

terénním podmínkám provedla zahrad-

nické práce odborná firma. Ke každé 

rostlině byl instalován opěrný kůl, výsad-

ba byla provedena do mulčovací textílie 

a překryta štěpkou. Tím je zajištěno mi-

nimální prorůstání plevele a snížené po-

žadavky na zálivku, kterou případně pro-

vedou místní hasiči. 

 Až se za několik měsíců rozroste 

275ks keřů po obou stranách, vznikne 

zde pěkné zelené zákoutí, které zadrží 

dostatečné množství vody a stane se při-

rozeným úkrytem pro zvěř a drobné ži-

vočichy. Navíc v zimě poslouží jako 

přirozená sněhová bariéra, protože za-

chytí navátý sníh a silnice zůstane i za 

hustého sněžení sjízdná. 

OBNOVA ZELENĚ POD HŘBITOVEM 


