
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlázovický 
zpravodaj 

Vybíráme z obsahu čísla: 
 

  informace z práce OÚ 

  začaly opravy chodníků 

  jeďte s námi na Hurvínka 

  zájem o výtvarný krouţek 

 

Číslo 3                           Březen 2007                                Ročník 11 

OBEC ROZHODNE O OSUDU POŠKOZENÝCH LIP NA NÁMĚSTÍ 

 Lipová alej z dvacátých let minulé-

ho století, kterou obdivují generace obča-

nů i návštěvníků náměstí, byla vždy vý-

razným a nezaměnitelným symbolem ob-

ce. Proto jsou jakékoliv její úpravy a změ-

ny přísně sledovány. Bohužel, současný, 

velmi nelichotivý stav drtivé většiny lip, 

které tvoří souvislou alej, vyvolal otázky, 

jak postupovat dále, aby bylo naše náměs-

tí takové, jako dříve. Pouhý laický pohled  

napovídá, že něco není v pořádku. Ze 

stromů se samovolně odlamují větve a 

ohrožují chodce, některé kusy jsou úplně 

uschlé, řada stromů zahnívá, má pahýly, 

houbové choroby a další neduhy.  Obec se 

proto spojila s několika odborníky - auto-

rizovanými společnostmi na úpravu 

vzrostlých stromů, zahradníky, zahradní-

mi architekty a především s Agenturou na 

ochranu přírody a krajiny, což je státní 

instituce, jejíž pracovníci provádějí pro 

účely obcí posudky stavu zeleně a navrhu-

jí potřebná pěstební opatření. Všichni 

oslovení odborníci se shodli na tom, že 

kritický stav stromů, který vznikl přede-

vším velmi nesprávným řezem, poškodil 

většinu lip natolik, že již není možné je 

žádnými sadovými úpravami zachránit a 

je nutné je odstranit. S napětím jsme proto 

čekali, více než čtvrt roku, na posudek 

výše zmiňované státní agentury, jejíž dva 

dendrologové navštívili obec a pečlivě 

prozkoumali každý strom. Několika strán-

kový odborný posudek, který vypracovali, 

konstatuje rovněž závažné poškození stro-

mů (chybným řezem v minulosti) a řadu 

chorob. Dle jejich vyjádření je několik 

jedinců nutno okamžitě odstranit, u jiných  

je možné se pokusit o nákladný ozdravný 

řez, který ovšem může prodloužit život-

nost těchto stromů maximálně  o deset let. 

Zastupitelé obce tedy musí rozhodnut, 

jaký zvolí v tomto případě další postup. 

Buď se přikloní k variantě odstranění ně-

kolika neživotaschopných jedinců, čímž 

vytvoří v aleji proluky a dále bude prove-

den nákladný řez zbylých stromů, který 

prodlouží jejich život o pár let  nebo se 

přikloní k odstranění  celé aleje (mimo 

dvou vysokých lip Svobody a Švermovy), 

s následnou okamžitou výsadbou lip no-

vých. Rozhodování to bude jistě velmi 

těžké a plné emocí. Nicméně havarijní 

stav aleje a nová koncepce revitalizace 

obecní zeleně, která si klade za cíl obnovit  

obecní parkové plochy, bude nutit všech-

ny zastupitele k 

přijetí zodpovědné-

ho a dlouhodobého 

řešení. Tato otázka 

bude projednávána 

na zasedání obec-

ního zastupitelstva 

v pondělí 26. břez-

na 2007 od 19.00h 

v jídelně Radnice. 

 Umístění transformační stanice u 

Kostela Nejsvětější trojice výrazně kazí 

výhled na historickou dominantu Mlázo-

vic. Situaci výrazně zhoršuje fakt, že je 

velmi zanedbaná, má rezavou střechu, 

poškozenou a špinavou fasádu a bortí se 

část základu. Již několik let usiluje obec o 

její opravu. Letos, po přímém jednání 

obce s generálním ředitelem společnosti 

ČEZ distribuce, p. Jiřím Kudrnáčem, bylo 

dosaženo dohody o kompletní rekonstruk-

ci budovy. Při celkové opravě, kterou ješ-

tě v tomto roce provede ČEZ, budou re-

spektovány naše požadavky na odstíny 

nátěrů střechy a fasády. Z Mlázovic tak 

zmizí další nepěkná budova. 

Trafostanice u kostela se konečně 

dočká výrazné rekonstrukce 
OBEC VYUŢIJE NABÍDKU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ 

 Hned dva výhodné zdroje využijí Mlázovice pro získání pracovníků, které po-

třebují pro zvýšenou péči o obecní zeleň a všechny ostatní veřejné plochy. Prvním z 

nich jsou lidé odsouzení k trestu veřejně prospěšných prací. Nejedná se o žádné nebez-

pečné pachatele, ale o lidi, kteří např. způsobili dopravní nehody, neplatili výživné  

nebo spáchali další, méně společensky závažné delikty. Proto obec podepsala smlouvu 

s Probační a mediační službou ČR, která zajišťuje výkon trestu těchto osob. O tuto 

službu je mezi obcemi obrovský zájem, práce je vykonávána zcela zdarma. 

Druhým zdrojem je evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Pokud úřad 

smlouvu schválí, sepisuje s obcí smlouvu na dobu určitou (obvykle na sezónní práce) a 

přispívá výraznou část mzdy zaměstnávaného pracovníka. Rozšířenou možností pra-

covníků, kteří budou k dispozici, bude možno mnohem lépe pečovat o vzhled obce.  

Zastupitelé projednají jiţ v pondělí 26. března plán obnovy zeleně 

Kroužek šikovných rukou se těší obrovskému zájmu mládeže 

 Když v lednu letošního roku vznika-

la myšlenka vytvořit pro děti a mládež 

zájmový kroužek, se zaměřením na kresle-

ní  a další výtvarné techniky, našla 

se řada lidí, kteří  tvrdili, že takové 

aktivity v dnešní době neuspějí. 

Opak je pravdou. Místní malíř, pan 

Jiří Otruba, založil, za podpory 

obce Mlázovice, právě takovýto 

kroužek. Zájem o něj je obrovský. 

Již třetí měsíc přichází každý týden kolem 

dvaceti  dětí a dvě hodiny se věnují kresle-

ní, malování, modelování a dalším výtvar-

ným technikám. Účastníci kroužku se mo-

hou těšit i na malování v přírodě nebo 

účast na letošních čarodějnicích, pro které 

vyrábějí čarodějnici, která prý ne-

bude mít široko daleko konkurenci. 

Protože zájem o kroužek neutichá a 

začínal být problém s prostory, 

bylo provedeno rozdělení účastníků 

na dvě skupiny. V úterý od 16.00h 

chodí ti mladší a ve středu, ve stej-

ný čas, starší. Všichni další zájemci jsou 

srdečně zváni. Výtvarná dílka kroužku jsou 

k vidění v budově Radnice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAČALA ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 

 S t a v 

n a p r o s t é 

v ě t š i n y 

chodníků v 

Mlázovicích 

je terčem 

dlouhodobé 

kritiky ob-

čanů i ná-

vštěvníků a také velkou ostudou obce. V 

minulosti bylo sice vybudováno několik 

kilometrů kvalitních dlažeb, ale po mnoha 

překopech inženýrských sítí a řadě staveb-

ních aktivit, došlo k jejich výraznému po-

škození. Prasklé nebo chybějící kusy, 

viklající se dlaždice, propadlé části, vy-

stouplé nájezdy a vpusti. To je běžný ob-

raz pro každého, kdo vyjde na ulici. Proto 

je rekonstrukce chodníkových systémů 

jednou z priorit zastupitelstva obce. 

Opravné práce se budou odvíjet dvěma 

směry. V místech, kde jsou chodníky nej-

poškozenější, dojde k jejich úplné opravě a 

zadláždění zámkovou dlažbou. Tento po-

stup je samozřejmě velmi nákladný a tak 

můžeme každý rok takto opravit pouze pár 

stovek metrů. V letošním roce se počítá se 

zadlážděním obou stran z náměstí kolem 

Jednoty nahoru. Tam, kde lze ještě opravit 

starou pokládku nebo kde jsou plánovány 

výkopové práce, bude provedena demon-

táž starých dlaždic, jejich podsypání a 

nová pokládka. Touto cestou, kterou pro-

vádí ve vlastní režii obec, lze opravit delší 

úseky. Opraveny byly již chodníky v okolí 

budovy Radnice a  nyní se bude postupo-

vat na malé náměstí v okolí školky. V pří-

padě, že si bude někdo chtít přeložit chod-

ník před vlastním domem sám, nabízí obec 

bezplatné dodání podsypové drti přímo na 

místo. Případné žádosti je třeba směřovat 

na Obecní úřad.  

  Obecní úřad jedná již několik měsíců s 

ČSAD Semily o náhradě za zrušený po-

lední spoj z Jičína, který citelně chybí 

mnoha cestujícím. V současné době je 

návrh  projednáván na Krajském úřadě. 

 Obec nabízí všem zájemcům prodej 

n o v ý c h  p o p e l n i c o v ý c h  n á d o b 

(kovových). Vzhledem k tomu, ţe jsou 

získány přímo od výrobce, je jejich ce-

na cca o 30% niţší neţ v obchodě. K 

dispozici jsou na Obecním úřadě. 

  V průběhu měsíce dubna bude na míst-

ním hřbitově instalována kamera, která 

bude 24 hodin monitorovat prostor kolem 

kontejneru. Zařízení má obec bezplatně 

zapůjčené na několik let. Je napájeno svě-

telnou energií, umožňuje noční vidění a 

data přenáší přes GSM síť do počítače. 

Prostor kolem kontejneru tak bude neustá-

le sledován a bude zabráněno jeho zneuží-

vání na nelegální odkládání domovního 

dopadu. 

 2. března proběhla na Radnici  v Mlá-

zovicích valná hromada Lázeňského 

mikroregionu. Obec tak přivítala dvě 

desítky starostů z okolních obcí. 

 V březnu bylo zprovozněno veřejné 

osvětlení v Kutnarově uličce, v dubnu 

bude rozsvícena také lampa v Tarantově 

ulici. 

 V Mlázovicích bude instalována za-

stávka naučné cyklostezky, která bude 

propojovat jičínskou trasu s hořickou. 

Trasa vzniká za podpory prostředků 

EU. V obci bude umístěna velká naučná 

tabule s její historií. 

 Obec nabízí za úplatu služby hasičské 

techniky (pro dopravu vody, čerpání vody 

ze studní či sklepů apod.). Cena za služby 

bude stanovena dle konkrétních podmí-

nek. 
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Střípky z práce Obecního úřadu 

Čelo Radnice jiţ zdobí nová okna 

 Jedním z úkolů, které si stanovilo 

zastupitelstvo pro letošní rok, byla výměna 

části oken na budově Radnice. Akce je 

dokončena, nová okna jsou již namontová-

na. Okna na všech částech společensko-

správního centra v Mlázovicích, jsou více 

než třicet let stará. Letmým pohledem je 

patrné, že jejich životnost je u konce. Do-

chází tím k obrovským tepelným ztrátám, v 

některých částech již není možné je otevřít 

a někde dokonce hrozilo vypadnutí křídel z 

rámu. Z těchto důvodů přikročila obec k 

výměně oken za nová. Protože dřevěná 

okna vyžadují častou a náročnou údrž-

bu, byla zvolena varianta výrobků z plastu 

(s fólií imitace ořechu). Vítězem poptávko-

vého řízení, realizujícím celou akci, se stala 

renomovaná společnost VEKRA, a.s., kte-

rá zaručuje vysokou kvalitu práce a záro-

veň nabídla nejlepší cenu a nejdelší záruku. 

Vzhledem k rozsahu potřebných prací a 

finančním možnostem obce, byl proces 

rozdělen do několika etap. První, která byla 

právě dokončena a obec za ni zaplatila 250 

000 Kč, zahrnovala výměnu oken u restau-

race, jídelny, salónku, sálu, kuchyňky, soci-

álního zařízení sálu a vstupní chodby. Veš-

keré práce byly dokončeny za čtyři dny, 

vše v perfektní kvalitě. Radnice se tak mů-

že pochlubit novým vzhledem, který se 

velmi podobá stavu z počátku minulého 

století. Změnu v architektonické podobě 

oken kvitoval pochvalně i autor posledních 

stavebních úprav budovy p. Ing. arch. Petr 

Kutnar, kterému se použití školských oken 

v sedmdesátých letech nelíbilo, ale jiná v tu 

dobu nebyla k dispozici. V následujících 

letech chce obec pokračovat v dalších eta-

pách výměny. Vše bude záležet především 

na stavu obecního rozpočtu. 

 Mateřská školka Mlázovice a SRPŠ 

uspořádaly dne 24.2.2007 na sále Radnice 

Dětský maškarní bál. Karneval se vydařil. 

Přišlo více než 300 návštěvníků, z toho asi 

130 dětí v překrásných nápaditých mas-

kách. Vstupné bylo více než symbolické. 

20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti. Ke 

každé dětské vstupence patřila ještě pou-

kázka na občerstvení v podobě  párku s 

chlebem a hořčicí. Na všechny čekal zají-

mavý program. Hudbu zajišťoval nepřeko-

natelný Míra Dvořák. Však to také malí 

tanečníci dovedli náležitě ocenit. Vůbec se 

jim nechtělo domů a křepčili by nejraději 

do večera. V průběhu odpoledne byla při-

pravena řada soutěží. Děti prokázaly svou 

šikovnost například při sbírání houbiček, 

lovení rybek na magnet, nošení pinpongo-

vého míčku na lžíci a podobně. Také tom-

bola byla opravdu bohatá - různé hračky, 

potřeby na kreslení, plyšová zvířátka, nebo 

třeba překrásné "pohádkové" dorty. Přesto, 

že bylo přichystáno 366 cen, byla během 

pár minut rozprodána. Ceny do tomboly 

byly získány díky sponzorským darům, 

ať již věcných, či v podobě finančního pří-

spěvku prostřednictvím kasiček, které byly 

mnoho týdnů předem umístěny v místních 

obchodech a v Restauraci Radnice. Výtě-

žek akce byl předán do pokladny SRPŠ 

Mateřské školky v Mlázovicích pro potřeby 

dětí školky. Velké poděkování patří všem 

sponzorům, organizátorům, a především 

organizátorkám, této povedené akce.  

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL POTĚŠIL STOVKU DĚTÍ 

Obec Mlázovice pořádá 14. dubna 2007, 

zájezd na představení divadla Spejbla a 

Hurvínka v Praze. Odjezd je ve 14 ho-

din. Cena 150 Kč vč. dopravy a vstupné-

ho. Zájemci mají postaráno o dopravu 

(Mlázovice - Praha a zpět), parkování a 

vstupné. Zá- jezd je po-

řádán doslo- va formou 

bez starosti od domu 

do domu. Diváci na-

víc ušetří na slevě za 

s k u p i n o v é v s t u p n é , 

hromadnou dopravu a dotaci obce Mlá-

zovice. Zájemci, kteří chtějí využít tuto 

jedinečnou a cenově výhodnou nabídku, 

se mohou hlásit na OÚ nebo v Restaura-

ci Radnice. Jedná se o představení diva-

dla Spejbla a Hurvínka v Praze s ná-

zvem Hurvínkův popletený víkend. 


