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KOMUNIKACE V CIHELNĚ DOKONČENY
Obyvatelé nejmladší místní části
se konečně dočkali nové sinice a parkovacích stání.
V roce 2007 provedlo městečko
úklid areálu bývalé mlázovické cihelny a
započalo přípravu území pro výstavbu
nových rodinných domů. V roce 2009
byly vybudovány inženýrské sítě a o rok
později základy obslužné komunikace s
první krycí vrstvou. Zastupitelé nechtěli
riskovat poškození finálních asfaltů stavební činností, proto bylo rozhodnuto, že
se vše dokončí až po zastavění území.
I když většina domů u koupaliště
stála již v roce 2018, na dokončení cesty
se čekalo další čtyři roky. Na vině byl
nejprve nedostatek finančních prostředků,
plná vytíženost asfaltérských firem a také
chaos, který způsobila covidová epidemie.
Dokončení komunikací se tak posunulo až na letošní rok. Vzhledem k
několika odkladům to byla pro obec zásadní priorita. Ovšem i tentokrát akci
provázely obrovské problémy. Nejprve
vše začalo podle plánu. Po skončení zimy
byly v lokalitě provedeny terénní úpravy,
osazeny obrubníky, vytvořena odlehčova-

cí parkovací stání a vydlážděny vjezdy a
vstupy k jednotlivým domům. Dále byly
vyrovnány vrchní hrany kanalizačních
šachet a ve spolupráci s vodohospodáři
provedena výměna vrchních částí šoupat
vodovodních přípojek.

Poté měli nastoupit asfaltéři, ale
vzhledem k nedostatku a vysokým cenám
plynu, byl problém s nákupem asfaltové
směsi z obalovny za rozumnou cenu. Sice
s mírným zpožděním, ale přeci, firma
koncem června provedla pokládku první
asfaltové vrstvy. Na druhou se však čekalo více než dva měsíce a reálně hrozilo,
že kvůli plynové krizi nebude letos stavba
dokončena. Naštěstí se vše povedlo uskutečnit, i když za cenu navýšení rozpočtu.

Střípky z našeho městečka
● V uplynulých měsících se v městečku
během několika dní objevilo velké množství různých závad (rozvaděč a spínací
hodiny veřejného osvětlení,
porucha
odbíjení hodin na Radnici, poškození
příslušenství k tenisu na hřišti, prasklé
skákací prkno na koupališti, problém s
vodovodní armaturou na hřbitově, porucha čerpadla v kašně na náměstí, atd.). I
když se pracovníci městečka snažili vše
rychle opravit, ne vždy to bylo možné
(nedostatek materiálu, problémy s dodávkou nových výrobků, opakované závady,
apod.). I když to někdy vypadalo, že obec
vady nijak neřeší, na jejich odstranění se
pracovalo velmi intenzivně. Nyní již vše
funguje, jak má.
● Městečko provedlo opatření směřující k odvodu dešťové vody z části nově
opravené polní cesty HC-1 (směrem do
Kamenska). Po několika deštích se
ukázalo, že drenáž, kterou v této lokalitě instalovali stavbaři, dle projektu

stavby, je nedostatečná a dešťová voda
odtékající z panelového plata a přilehlých polí poškozuje okraj silnice. Proto
bylo přistoupeno k vyhloubení nového
příkopu a odvedení vody zpět na pole.
Poté byla opravena krajnice cesty.
● Městečko využilo příležitosti a získalo
do svého vlastnictví dům č.p. 82 v ulici
„U Porážky“. Stavbu odkoupilo od potomků paní Pospíšilové. Vzhledem k jeho
špatnému technickému stavu a nemožnosti rozumné opravy, bude provedena
demolice. Vzniklé prostranství není možné využít jako stavební pozemek (malá
plocha 380m2, úřady zde nepovolí výstavbu), proto ho obec využije jako manipulační prostor pro své účely. Odstraněním starého domku se zároveň uvolní
prostor pro provedení rekonstrukce sousedního objektu obecních garáží a dílen
(podřezání, oprava štítu, požární odstup,
atd.), kde bude připraveno zázemí pro
obecní technické pracovníky.

Na závěr provedli zahradníci úpravy zelených pásů mezi obrubníky a ploty
domů a vyseli zde trávu.
Během výstavby obec čelila několika dotazům, proč je budovaná komunikace tak úzká. Stavba byla provedena
podle projektu i platných norem, ale hlavně s ohledem na účelné využití obecních
prostředků. Případné rozšíření silnice o
další metr by znamenalo navýšení rozpočtu o další milion korun. Což při obsluze dvou až tří domů na každé straně by
bylo naprosto zbytečné a finančně nerozvážné.
Obyvatelé nejnovější čtvrti se po
letech dočkali dokončení kompletní infrastruktury. Sice se zpožděním, ale obec
tím splnila svůj slib, který dala všem při
nákupu pozemků. Nyní mohou využívat
novou silnici a přilehlá parkovací stání,
která poslouží také případným návštěvám. Nemělo by se tak nikdy stát, že kvůli zaparkovanému vozu před domem neprojedou další řidiči, popeláři, záchranáři
apod. tam, kam budou potřebovat.

VOLBY 2022
(OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
A SENÁT)
V pátek 23. září 2022 (od 14.00h
do 22.00h) a v sobotu 24. září 2022 (od
8.00h do 14.00h) proběhnou volby do
obecního zastupitelstva a 1. kolo voleb do
Senátu. Případné 2. kolo voleb do Senátu
se uskuteční v pátek 30. září 2022 a v sobotu 1. října 2022. Volební místností pro
celé městečko je zasedací síň obecního
úřadu (Náměstí 4, Mlázovice). Volební
lístky jsou distribuovány do schránek v
těchto dnech. Pokud voliči zdravotní stav
neumožňuje, aby se dostavil do volební
místnosti, může požádat Obecní úřad a
volební komise ho navštíví s přenosnou
urnou u něj doma. Může tak volit. Tato
služba je bezplatná a
je nutné si ji objednat předem na obecním úřadě (osobně
nebo telefonicky na
telefonním čísle 493
697 223, popř. 725
081 058).

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Na sobotu 27. srpna 2022 si
hasiči připravili pro děti zábavné a
soutěžní odpoledne.
Již dopoledne začala příprava
soutěžní trasy, která se nesla v loňském
duchu. Počasí si, jak již bývá hasičská
tradice, hrálo na ryze podzimní, ale někdo se za hasiče přimluvil a po začátku
ve 13h, se jen a jen lepšilo.
Děti po registraci obdržely soutěžní kartičku a mohly vyrazit na trasu
se čtyřmi úkoly. Čekala je hasičská a
přírodovědná poznávačka, opičí dráha a
nakonec stříkání na terč. Se splněnou a
orazítkovanou kartičkou musely ještě v
cíli zodpovědět veliteli záludné otázky a
za splnění obdržely drobnou sladkost.
Na asfaltovém hřišti byla vystavena
Tatra i dopravní automobil a jejich vybavení. Děti si také mohly skládat dře-

vokostky nebo zastříkat si z opravdové
proudnice.
Jelikož počasí předvedlo obrat z
dopoledních chmur do plného slunce a
25 stupňů, byla dětem slíbena oblíbená
pěna. Hasiči tak připravili velký polštář
pěny a mohla začít bílá párty. Celé odpoledne svým hudebním citem podkreslil Míra Dvořák a po pěnové koupeli
začala diskotéka.
Zcela speciální disciplínou se
naprosto neplánovaně a z "hecu", stala
soutěž hasičů i nehasičů ve výběhu k
dubu. Každý soutěžící v zásahovém
obleku, zásahových botách, helmě a s
batohem na hašení lesních požárů o
váze 20kg, musel zdolat výběh strmé
stráně za asfaltovým hřištěm, dotknout
se dubu a zase seběhnout stráň zpět.
Celkem si to vyzkoušelo jedenáct běžců

a vítězem se stal Jakub Hátle v čase
16.75s. Druhý byl Tomáš Sláma s časem 20.58s a třetí místo obsadil velitel
hasičů Tomáš Čeřovský v čase 22.18s.
Kdo ví, jestli z tohoto obyčejného hecu,
nevznikne při podobných příležitostech
tradice.
Tak zase někdy na viděnou a
děkujeme za podporu!
Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH
Mlázovice
Foto: Blanka Komárková

ZÁSAHY HASIČŮ

Hasiči mezi indiány

1. červenec - Jednotka vyjela k odstranění násleků bouřky. Jednalo se o spadlé větve a stromy v těchto lokalitách:
komunikace Mlázovice - Choteč (část
koruny ovocného stromu), místní komunikace k Horce, komunikace Mlázovice
- Šárovcova Lhota (větve kolem hřbitova) a na místní komunikaci do Kamenska (vzrostlý smrk a větve). Dále hasiči
prováděli úklid způsobený velkým větrem v celém katastru obce.
1. červenec - Hasiči byli povoláni ke
spadlým větvím na elektrických rozvodech a spadlé bříze na komunikaci do
sousední obce Svatojanský Újezd. Jednotka z Hořic zabezpečila do příjezdu
energetiků místo zásahu a poučila místní obyvatele. Jednotka z Mlázovic rozřezala spadlou břízu a uvolnila komunikaci.
29. červenec - Během výborové schůze
byl vyhlášen poplach, hasiči odjeli, v
půl desáté večer, do Lužan, na pomoc
při pátrání po pohřešovaném devítiletém
chlapci. Ten se naštěstí brzy našel - bez
vědomí rodičů odcestoval autobusem do
Prahy.

radovánkám a tak se stříkalo na plechovky, kropilo navzájem a na závěr
proběhla pěnová bitva. Hasiči vytvořili
peřinu pěny a dětem odstartovali zatroubením Tatry velkou bitvu. Vymydlené a
opláchnuté mohly jít rovnou do peřin.
Všem organizátorům tábora patří velké
V průběhu srpna byl jednotce vyhlášen
díky!
dvakrát poplach (požár louky v Lužanech a požár lesa v Brtvi), ale před oběma výjezdy byli hasiči odvoláni, protože
Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH
na místě již byl dostatek sil i prostředků.
Mlázovice
Obdobně se neuskutečnil ani výjezd k
rozsáhlému požáru NP České Švýcarsko. Odřad jednotky byl připraven na
MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 7, 8/2022, vydáno 17.9.2022, nákladem 270 ks
žádost HZS ČR vyjet na pomoc, ale v
Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice
naplánovaném termínu již nebyly v okoobec@mlazovice.cz
lí Hřenska další hasiči potřební.

Indiáni se potkali s hasiči a
byla z toho pěnová bitva.
Třetí červencový týden proběhl
příměstský tábor pro školkové děti s
indiánskou tématikou. Děti poznávaly
indiánské tradice a v pátek 22. července
2022 si pro rodiče připravily krátké
představení se zpěvem a přijímacím
rituálem od samotného nejvyššího indiána. Hasiči se tak trochu indiánům vkradli do programu a po představení a opečeném buřtíku si pro ně také připravili
malé překvapení. Počasí přálo vodním

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

