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OBEC JEDNALA S NÁMĚSTKEM HEJTMANA KRAJE O FINANACOVÁNÍ DOMOVA DŮCHODCŮ
Hlavním tématem
rozhovoru,
kterého se za
krajský úřad
zúčastnil
i
náměstek
hejtmana kraje Miloslav Plass, poslanec Dr. Otakar
Ruml, z naší strany starosta, místostarostka a ředitelka Domova důchodců, bylo
financování Domova důchodců. Obec
bude, společně s krajem, iniciovat změnu
l e g i s l a t i v y .
Provoz Domova důchodců, jehož
je obec zřizovatelem od roku 1992, bývá
tématem mnoha rozhovorů občanů Mlázovic a jedním z hlavních témat, se kterým
se obracejí na své zastupitele, především v
souvislosti s financováním této organizace. Mlázovice, stejně jako další podobná
zařízení na okrese Jičín, se staly obětí
experimentu, který probíhal v devadesátých letech. Okresní úřad nutil, na základě
později zrušeného pokynu státu, aby si
obce vzaly na svá bedra provozy sociálních ústavů na svých územích a staly se
jejich zřizovateli. Tento proces proběhl
prakticky pouze na Jičínsku, ostatní regiony v ČR vyčkaly a k převodům již nedošlo, neboť byl kontroverzní pokyn zrušen.
V těchto oblastech jsou zřizovateli zaříze-

n í

K r a j s k é
ú ř a d y .
Na okrese Jičín však zodpovědnost zůstala na obcích, které většinou nemají, ve svých omezených rozpočtech, prostředky na jejich provoz a tak
jsou každoročně odkázány plně na dotace
ze státního rozpočtu nebo kraje. Novela
zákona o sociálních službách, která platí
od 1. ledna tohoto roku přinesla výrazné
změny do této oblasti, nicméně problémy
s financemi budou pravděpodobně přetrvávat. Jedná se především o získávání
prostředků na větší investice do budoucího rozvoje sociálních ústavů.
Vzhledem k této složité situaci byl
do Mlázovic pozván náměstek hejtmana
Královehradeckého kraje a předseda sociálního výboru kraje pan Miloslav Plass,
společně s ním dorazil poslanec kraje Dr.
Otakar Ruml. Se starostou obce, panem
Tomášem Komárkem, místostarostkou
Zdenkou Rechcíglovou a ředitelkou Domova důchodců v Mlázovicích, Ing. Evou
Lyczkowskou, řešili při více než 2 hodinovém jednání, možnosti a zdroje financování místního Domova důchodců.
Obě strany zůstávají i nadále v
kontaktu při řešení této složité problematiky. Jedním z konkrétních závěrů z tohoto
jednání je, že obec Mlázovice se bude,
společně s Krajským úřadem Královehradeckého kraje a Asociací krajských úřadů,

RETARDÉRY OD KOUPALIŠTĚ BYLY ODSTRANĚNY
Instalace retardérů v ulici ke koupališti před dvěma lety, patřila k jedné z nejdiskutovanějších staveb v obci za poslední roky. Někteří občané si jejich montáž pochvalovali, protože si od ní slibovali uklidnění dopravní situace a zvýšení bezpečnosti chodců.
Jiní zase poukazovali, že to problémy stejně nevyřeší a zařízení naopak komplikuje provoz. Firma, která akci dodavatelsky prováděla, několikrát musela opravovat fixace plastových pásů k vozovce. To se ale nikdy úplně nepodařilo. Stejně tak řada lidí, kteří si
pletou místní komunikace se závodní dráhou, nezměnila styl jízdy . Obec přistoupila v
polovině prosince 2006 k definitivnímu odstranění retardérů a souvisejících dopravních
značek. Hlavním důvodem byla jejich nebezpečnost. Na mnoha místech z pásů vystupovaly nedržící šrouby, a to až do výšky několika centimetrů. Stavba se tak stávala velmi
nebezpečnou, především pro cyklisty. Pokud by někdo najel předním kolem na vystouplé šrouby, mohlo by dojít k velmi vážné nehodě, s mnoha případnými následky.
Obec si nemůže dovolit a také nechce nést riziko právní a ekonomické odpovědnosti za
poškození zdraví či majetku. Dalším významným důvodem demontáže bylo postupné
rozpadání pásů a s tím spojená nefunkčnost systému. V neposlední řadě se po jejich odstranění vrací, části Mlázovic, původní vzhled, který nehyzdí 18 dopravních značek.
Někeré odstraněné značky byly použity v obci na výměnu poškozeného či chybějícího
značení. Pro zvýšení bezpečnosti v lokalitě u koupaliště, bude vybudován chodník.

snažit inicializovat změnu příslušné legislativy, která by zohlednila a zahrnula
povinnost obcí, ze kterých klienti do ústavů přichází, na spolupodílení se při financování tohoto zařízení (obdobně jako mají
obce povinnost hradit jiné obci náklady za
povinnou školní docházku svých obyvatel). V delším časovém horizontu bude
řešena možnost změny zřizovatele, především ve vztahu k obchodní společnosti,
jejíž zakladateli by mohly být obce a města, popř. jejich sdružení. Velmi bedlivě
budou dále sledovány i další možnosti,
včetně maximální snahy využití všech
možných zdrojů financování (státní rozpočet, kraj, klientské úhrady, úhrady pojišťoven, příspěvky na péči apod.).
V souvislosti s touto problematikou budou do naší obce pozváni někteří
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, abychom společně podpořili iniciativu na změnu zákonů. Obec v tuto chvíli
činí všechna potřebná opatření, která zajistí, aby provoz Domova důchodců nijak
výrazně neovlivňoval chod a investice
obce do svých aktivit. A zároveň umožňoval standardní fungování tohoto zařízení.

Mlázovický zpravodaj vychází v
nové podobě
Obecní občasník vychází již deset
let. Jedenáctý ročník v jeho historii bude
znamenat řadu významných změn. Obec
chce, aby se stal významným prostředkem pro sdělování aktuálních informací
občanům. Proto bude vycházet 1x měsíčně. Výrazně se změní i jeho obsah a grafická úprava. Vydáván bude počítačovou
technikou, výtisky budou k dispozici
elektronicky na internetu. Všichni zájemci jej mohou dostávat automaticky emailem. Obměna se dotkne i redakční
rady, stejně tak způsobu distribuce. Automaticky jej obdrží všichni obyvatelé
Mlázovic přímo do schránek, roznos
zajistí zastupitelé. Distribuován bude
nově do Mezihoří. Redakce uvítá jakékoliv náměty na jeho další zlepšování, stejně tak nové členy redakce, kteří se budou mít zájem podílet na jeho vydávání.

NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE ZASEDALO JIŢ POTŘETÍ
Noví zastupitelé se do konce roku
2006 sešli jiţ třikrát. Vybíráme zajímavé body ze třetího zasedání:
1) Zastupitelé schválili změnu územního
plánu obce (Změnu č.I). Ta zahrnuje změny původního úzmeního plánu z roku 2005
v 6 lokalitách. Jedná se o možnosti obytné
zástavby u koupaliště, za porážkou, na
konci obce směrem ke hřbitovu (pod cestou i nad cestou), výstavbu rozhledny na
Chlumech (chtějí vybudovat obce Podhorní Újezd a Vojice) a obnovení těžby v lomu kamene nad Hájenkou (bude sloužit
pouze pro interní potřeby lesů - opravy
cest v dané lokalitě, bez dopravy materiálu
obcí a zatěžování obyvatel).
2) Zastupitelelstvo schávlilo příspěvěk pro
Lázeňský mikroregion, jehož je obec, spolu s dalšími 22 obcemi, členem. Příspěvěk
je stanoven ve výši 8,- Kč za obyvatele
(takto hradí všichni členové). Slouží pro
úhradu nákladů na provoz mikroregionu,
vydávání propagačních materiálů, které
jsou distribuovány na turistických centrech
a d alších p o d ob n ých místec h.
3) Byla odsouhlasena veřejnoprávní
smlouva s městem Jičínem na projednávání přestupkového řízení. Podle novely zákona o obcích je nutné, aby přestupkové
řízení řešil právník. Celý proces je navíc
velmi komplikovaný. I větší města (např.
Lázně Bělohrad) uzavírají smlouvu s Jičínem, pro projednávání. Jičín si účtuje
1000,- Kč za každý započatý projednávaný případ a 500,- Kč za jeho dokončení
(projednání, uložení pokuty, odložení ap.).
4) Zastupitelstvo schválilo působnost občanského sdružení Brána do Českého ráje
na území obce. Jedná se o sdružení podnikatelů, zemědělců, zástupců veřejné správy, neziskových organizací ap., které vypracovává územní strategii a snaží se získat, pro dané území, dotace z rozpočtu
EU, konkrétně z programu LEADER.
POZVÁNKY NA RŮZNÉ AKCE
- 19.1. se uskuteční 37. poslední leč od
20.00h na sále Radnice. Hraje Eminent
- 20.1. proběhne ve sportovní hala v Mlázovicích od 8.30h nohejbalový turnaj tří členných družstev. Vítány jsou smíšené týmy.
VEŘEJNÁ VÝZVA OBCE Č.1/2006
(prodej palivového dřeva)
Obec Mlázovice nabízí k odprodeji palivové dřevo, které pochází z povoleného odstraňování náletu dřevin v areálu bývalé
cihelny. Podmínky nabídky a bližší informace jsou k dispozici na obecním úřadě,
úřední desce nebo obecních webových
stránkách.
OBEC MLÁZOVICE BLAHOPŘEJE
rodičům Vanesy Johnové, která se narodila
krátce před koncem roku. Přejeme jí hodně
zdraví a štěstí do života.

Každý zájemce o spolupůsobení v této
iniciativě, jehož činnost je provozována v
katastru obce Mlázovice, je tímto rozhodnutím přiřazen do výše uvedené skupiny.
V případě zájmu dalších osob budou na
Obecním úřadě poskytnuty doplňující informace k dotačnímu procesu .
5) Zastupitelé odsouhlasili žádost obce pro
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o
navrácení statusu městečka. Navrácení
statusu je možné na základě legislativních
změn z poloviny roku 2006. Mlázovice
byly městečkem do roku 1948, kdy nám
byl status neoprávněně odebrán. Pokud se
opět staneme městečkem, nepřinese nám
to sice žádné závratné změny do života
(nezmění se objem čerpaných prostředků
ze státního rozpočtu, neovlivní to čerpání
dotací apod.), ale chápeme to jako prestižní krok, který posílí postavení obce. S tímto procesem nejsou spojeny velké organizační změny ani finanční náklady.
6) Obec bude na počátku roku 2007 hospodařit na základě schváleného rozpočtového provizoria. Důvodem je pozdní přijetí státního rozpočtu. V tak krátkém časovém intervalu již nebylo možné připravit
řádný rozpočet obce. Znamená to, že než
bude schválen řádný rozpočet obce
(předpoklad je na veřejném zasedání koncem ledna 2007), nebudou zahajovány
žádné investiční akce a čerpání prostředků
bude probíhat pouze na běžný provoz.
Totéž se týká i organizací, jejichž zřizovatelem je obec, tedy Domova důchodců a
Mateřské školky v Mlázovicích.
7) Obec přispěje svému nevidomému občanovi Matouši Zídkovi, na asistenční
služby, částku 15.000,- Kč. Příspěvěk obdrží asistenční společnost Apropo Jičín.
Zastupitelé museli vzít v úvahu omezené
obecní prostředky a zároveň se chtěli solidárně podílet na péči o těžce postiženého
chlapce.

Střípky z práce Obecního úřadu
Poslední týden v roce došlo k rozsáhlé
havárii na kotelně v mateřské školce.
Ihned byly zahájeny rekonstrukční práce,
rozsah závady si však vyžádá náklady ve
výši cca 70.000 Kč (vyměňuje se poškozený centrální rozvod obou budov). Školka přijala opatření k omezení provozu.
Druhý lednový týden se opět bude topit.
Byl vytvořen provozní řád sportovní
haly a klubovny obecního úřadu. Jasně
definuje moţnosti a podmínky vstupu.
Měl by zamezit devastaci prostor, která
nastala v posledních letech. Nový řád je
k dispozici na internetu, obecním úřadě
a v dotčených prostorách. Klíče budou,
při splnění podmínek, půjčovány v Restauraci Radnice.
Obecní úřad začal odstraňovat nepořádek
a náletové dřeviny z areálu bývalé cihelny.
Prostor je připravován pro výstavbu rodinných domů.
V průběhu prosince došlo po 8 letech k
dokončení rekonstrukčních prací na
kostele Nejsvětější trojice a poslední
pracovní den roku byla úspěšně provedena kolaudace provedených prací.
V prosinci byla také dokončena rekonstrukce ulice Na Tvrzi. Spolu s novým
povrchem byly přeloženy chodníky, vybudovány nové kanály, vjezdy, opraven odvodňovací systém a provedena řada terénních úprav. Vzhledem k termínovému
prodlení dodavatele, byla domluvena
kompenzace ve formě víceprací v hodnotě 100.000 Kč, které firma provedla zdarma.
Obec provedla na svém území opravu
veřejného osvětlení.
Obecní úřad děkuje Martinu Kutkovi za
bezplatnou pomoc při odklízení sněhu v
obci, v průběhu vánočních svátků, kdy
zastoupil pana Šimůnka, který byl na dovolené.

UDÁLOSTI UPLYNULÝCH DNŮ
Poslední dny roku 2006 byly doslova nabity
různými společenskými událostmi:

16.-18. prosinec - na sále Radnice proběhnul 2. ročník vánoční výstavy zaměřené na expozice hraček, kolejových vozidel, modelů techniky. V letošním roce
přidali organizátoři díla místních
umělců a návštěvníci mohli nahlédnout do obecních kronik.
20. prosinec - vánoční besídka
dětí s rodiči v Mateřské školce
25. prosinec - Štěpánská taneční zábava
na sále Radnice, hrála skupina SERVISVOKAP. Akci navštívilo cca 300 lidí.

27. prosinec - do Mlázovic zavítal divadelní soubor Erben z Miletína, který společně s Bělohradským ženským pěveckým
sborem vedeným sbormistrem Zdeněk
Prchal, sehrál novodobě pojaté představení Ježíškova košilka. Herecké výkony,
pod taktovkou Vlastimila Čaňka, shlédla stovka diváků.
28. prosinec - v místní Restauraci byl uspořádán silvestrovský
šipkový turnaj. Vítězem prvního klání se
stal, ze 16 účastníků, Stanislav Hloušek
31. prosinec - na sále Radnice proběhla
silvestrovská zábava .
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