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Z obsahu vydání: 
 

● ze zastupitelstva 

● střípky z městečka 

● dopravní zátěž 

 

 V sobotu 11. září 2021 pořádalo 

městečko Mlázovice letošní druhé 

„Vítání občánků“. 
 Řešení z minulého vítání se osvěd-

čilo, proto představitelé městečka opět 

využili pergolu v zahradě místního Do-

mova důchodců. Paní ředitelka Eva Lycz-

kovská s akcí nejenom laskavě souhlasila, 

ale místo také krásně vyzdobila květino-

vými vazbami. 

 Na svou první slavnostní akci byli 

tentokrát pozváni Lukášek Jirka, Vítek 

Sehnal, Jakoubek Plančík a Maruška Do-

mínková. Všichni se dostavili v báječně 

vysmáté náladě a vzali s sebou krom rodi-

čů i spoustu dalších členů rodiny. 

 Pan místostarosta Aleš Kodydek 

pronesl dojemnou řeč, rodiče a svědci se 

zapsali do překrásné pamětní knihy a 

připili si i s panem starostou Tomášem 

Komárkem, na zdraví a šťastný život ra-

tolestí. Maminky dostaly kytičku, tatínko-

vé hračku pro dítko. Terezka a Gábinka 

Čeřovských, Anežka Nováková a Amálka 

Stránská přednesly rozkošné básničky a 

pohoupaly nemluvňátka ve vyřezávané 

kolébce. Pravda je, že vlivem dlouhého 

odkládání vítání občánků kvůli pandemii 

covidu, miminka trochu povyrostla a z 

kolébky spíš utíkala, než by chtěla kolé-

bat. 

 A když se k tomu přidá ještě krás-

né, téměř letní počasí, které to dopoledne 

panovalo, a dobrá nálada všech zúčastně-

ných, připomínala tato akce svou uvolně-

nou atmosférou takovou malou zahradní 

slavnost. Krásné vzpomínky pomohou 

zachovat i fotografie, které pro všechny 

rodiny pořídila Blanka Komárková. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OPĚT POD ŠIRÝM NEBEM 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V ČERVENOBÍLÉM 
 Mlázovičtí hasiči připravili pro 

děti atraktivní program. 
 V sobotu 18. září 2021 se děti vy-

daly na zajímavou trasu kolem koupališ-

tě, na které čekala čtyři stanoviště s plně-

ním různých úkolů. Po úvodní registraci, 

kde obdržely soutěžní kartičku a drobnou 

sladkost na cestu, mohly vyrazit. 

 Na prvním stanovišti byla připra-

vena hasičská poznávačka. Jejím cílem 

bylo přiřadit symboly k hasičskému náči-

ní a také připojit správná telefonní čísla k 

hasičům, záchranářům a policistům. Ná-

plní dalšího zastavení bylo poznávání 

stromů a zvířat. Odtud se již účastníci 

museli vydat loukou kolem kozího výbě-

hu k lesu, kde čekala opičí dráha. Od star-

tu snožmo přeskákat překážky, přejít po 

mezi stromy napnutém laně, prolézt ně-

kolika papírovými tunely a nakonec se 

trefit talířem mezi kůly. 

 A co by to bylo za hasiče, kdyby 

alespoň jeden úkol nebyl spojený s vo-

dou. Na posledním stanovišti všichni do-

stali proudnici a za pomoci hasiče se mu-

seli trefit a shodit všechny plechovky. 

Poté se již mohli vydat do cíle, kde 

ovšem ještě čekalo na zodpovězení pár 

záludných otázek. Pak jen odevzdat ora-

zítkovanou kartičku se splněnými úkoly a 

bylo hotovo. Kdo měl chuť, dostal jako 

odměnu párek v rohlíku. 

 V prostoru dětského hřiště bylo 

pro všechny připraveno zákoutí s omalo-

vánkami a dřevěnými kostkami. Nechy-

běla výstavka zásahového oblečení i 

hasičského vybavení. Na závěr zajímavé-

ho odpoledne byla připravena ukázka 

hašení vodním dělem a pak se již utvořily 

dlouhé fronty a každý si s chutí zastříkal 

z opravdových proudnic. Následovalo 

hromadné foto všech zúčastněných, děti 

se svezly Tatrou, zadováděly si na hřišti a 

odcházely spokojeně domů. 

 Hasiči děkují za slova chvály, 

Lence Novákové za organizaci přírodo-

vědného stanoviště, Blance Komárkové 

za fotodokumentaci a truhlářům Skrbkovi 

a Víchovi za dřevokostky. 

 Tak zase někdy na viděnou. 

 

 

Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH  

Foto: Blanka Komárková 
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Více informací o  dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz                                       

 Střípky z našeho městečka 
●  Během podzimu provádí městečko 

střih keřů a trvalek na celém svém úze-

mí. Dále dochází k zazimování různých 

rostlin a úpravám záhonových výsadeb. 

Během listopadu provedou zahradníci z 

odborné firmy dosazení některých rost-

lin do záhonů a také výměnu uschlých 

stromů v nové aleji k Horce. Drobnými 

úpravami také projde zeleň na zahradě 

mateřské školky.  

●  Obec v průběhu první poloviny 

roku využila několikaměsíční omeze-

ný provoz restaurace a provedla v 

jejích prostorách rekonstrukční a 

údržbářské práce. Došlo k úpravě 

elektroinstalací, modernizaci vzdu-

chotechniky, výměně rozvodů teplé 

vody, výměně osvětlení v kuchyni i 

restauraci, k výmalbě prostor a dal-

ším pracím, které měly především za 

cíl odstranit problémové body provo-

zu a také vyhovět požadavku reviz-

ních techniků, institutu bezpečnosti 

práce či požadavkům hygieny. 

●  Od počátku září došlo k výměně 

pracovnice na mlázovické poště. Z ma-

teřské dovolené se vrátila paní Zuzana 

Šídlová. Dosavadní pracovnice paní 

Martina Mazurová však u své profese 

zůstává. Nově bude střídat personál na 

několika poštách v okolí, včetně mlázo-

vické. Jedná se o projekt, který inicio-

valo městečko a využili jej starostové 

Lužan, Staré Paky, Železnice a Vršců. 

Mlázovice trpí nákladní dopravou 
 V posledních týdnech se městeč-

kem prohání desítky plně naložených 

nákladních automobilů. Znečišťují silni-

ci, víří prach, poškozují komunikace, 

apod..  

 I když byla obec připravena na 

větší zatížení dopravou, v důsledku vý-

stavby dvou polních cest, kterou v Mlá-

zovicích provádí Státní pozemkový 

úřad, realita je úplně jiná. Horší. Stavba-

ři obecních cest se chovají slušně: jezdí 

pomalu, používají auta s menší tonáží, 

uklízí po sobě, atd… Problémy ovšem 

způsobuje jiná akce, o které obec vůbec 

nebyla informována. Jedná se o rekulti-

vaci lomu na Chlumech, kterou pro Le-

sy ČR provádí firma M–Silnice Jičín. 

Desítky její plně naložených osmikolek 

vozí denně obrovské množství materiálu 

přes městečko. Jedná se o většinu z ná-

klaďáků. Obecní úřad intenzivně jedná s 

investorem - Lesy ČR, zhotovitelem - M 

Silnice Jičín, zapojil do jednání krajskou 

správu silnic i Policii ČR, ale vzhledem 

k tomu, že obec v tomto nemá žádné 

pravomoci, příliš změnit nemůže. Sice 

se podařilo redukovat rychlost vozů, 

zajistit alespoň částečný úklid a celou 

událost rozvířit, ale jak bude vše pokra-

čovat není jasné (ani, jak dlouho to ještě 

potrvá).  

 Je smutné, že z jedné nedomyšle-

né akce státního podniku LČR, zůstane 

poškozená lesní cesta, průjezd Mlázovi-

cemi i krajská silnice do Konecchlumí. 

Škody za několik miliónů korun! 

Proběhlo 15. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 20. září 2021 se sešli zastupitelé obce na veřejném zasedání. Přiná-

šíme zajímavé body z programu jednání:   

1. Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2021 o zřízení části 

školského obvodu. Nejedná se o žádnou novinku, jedná se pouze o legislativní 

naplnění změny spočívající v přistoupení obce Lukavec ke stávajícímu systému, 

který platí již od roku 2017.  
2. Schválena byla rozpočtová opatření reflektující aktuální příjmy a výdaje obecní 

pokladny.   

3. Dále zastupitelé diskutovali o aktuální ekonomické situaci státu, o výběrech 

daní a návazném financování jednotlivých obcí. Vzhledem k propadu příjmů 

obcí, který způsobuje horší výběr daní státem a vzhledem k enormnímu ná-

růstu cen prací a materiálu v letošním roce, nebude letos možné realizovat 

všechny schválené akce. Jednoduše řečeno: obec nebude mít na vše finance. 

Proto nebude realizováno dokončení povrchů komunikací v lokalitě Cihelna. 

Zastupitele tento fakt velmi mrzí, zvlášť když je dokončení slibováno obyvate-

lům již třetí rok. Jiné řešení ovšem není. Rozpočet projektu se pohybuje okolo 1 

mil. korun, který městečko, z výše uvedených důvodů, nemá k dispozici. Stavba 

bude provedena na jaře příštího roku, jakmile to dovolí počasí. Pro obec se jed-

ná o akci s maximální prioritou.   
4. Podrobně a již poněkolikáté se zastupitelé zabývali přetížeností jediného obecního 

pracovníka, který nestíhá veškeré úkony na údržbě obecního majetku a veřejných 

prostranství. Dlouhá léta to bylo řešeno zapojením pracovníků veřejně-prospěšných 

prací, které posílal Úřad práce, ale již druhým rokem není nikdo vhodný k dispozici. 

Ani výhled na další období není optimistický. Namísto obvyklých tří lidí musí vše 

zvládat jeden člověk. A to není dlouhodobě možné. Práce je velké množství, chybí 

zástupnost. Proto se vedení obce rozhodlo, že výhledově (zhruba od příštího roku) 

přijme dalšího stálého pracovníka na údržbu obce a tento problém definitivně vyřeší. 

Na veřejně-prospěšné práce se již obec spoléhat nebude. 

LEPŠÍ PŘIPRAVENOST 

NA LESNÍ POŽÁRY 

 Mlázovičtí hasiči pořídili díky 

Nadaci ČEZ nový batoh speciálně 

vybavený pro likvidaci lesních požá-

rů.   

 Speciální zavazadlo je upraveno 

tak, aby pojmulo vybavení pro zásah v 

těžkém prostředí a lesním terénu. Obsa-

huje čtyři hadice typu „D“, rozdělovač, 

dvě klasické a dvě speciální proudnice 

a drobné pomůcky jako hadicové pře-

chody a vazáky. Nové komponenty 

umožňují šetřit s hasící vodou v těžko 

dostupném terénu a díky nim lze prová-

dět efektivnější vedení zásahu. Dále 

byla z dotace pořízena dvojice ochran-

ných kukel a dva páry zásahových ru-

kavic. Celková hodnota projektu dosáh-

la 45.096 Kč. Nadace ČEZ přispěla 

částkou 41.026 Kč, dále Městys Mlázo-

vice částkou 3.000 Kč a zbytek uhradi-

la spolková pokladna. Nadaci ČEZ i 

Městysu Mlázovice patří poděkování.  

Tomáš Čeřovský,  velitel JSDH  

TRVALÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY MLÁZOVICKÉ POŠTY (od 1.10.2021) 

 

Pondělí  8.00h - 9.30h  15.45h - 17.45h 

Úterý  8.00h - 9.30h  13.15h - 15.15h 

Středa  8.00h - 9.30h  15.45h - 17.45h 

Čtvrtek 8.00h - 9.30h  13.15h - 15.15h 

Pátek  8.00h - 9.30h  13.15h - 15.15h 

Telefon na poštu: 

604 260 916 


