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CO PŘINESL MĚSTEČKU ROK 2013 
 V Mlázovicích byla realizována 

řada potřebných projektů. Kvůli velké 

vodě v jarních měsících, která odhalila 

špatný stav některých potrubních vede-

ní a vinou neplánovaných havárií, mu-

selo být několik akcí odloženo. Přesto se 

občané dočkali mnohých vylepšení.   

 Již v jarních měsících pokračovala 

druhá etapa regenerace hřbitova. Pracov-

níci odborné firmy provedli podřezání 

kapličky proti zemní vlhkosti a dále bylo 

zdivo odizolováno od sousedního pole. 

Společně s provedenými terénními úpra-

vami se konečně celému objektu ulevilo a 

nebude dále docházet k poškozování pís-

kovců vlivem vzlínající vlhkosti i stékající 

vody z pole. Poté pokrývači opravili zvo-

ničku i krov a vyměnili starou, nevzhled-

nou plechovou krytinu za tašky bobrovky, 

které se na stavbu z 19. století hodí roz-

hodně více. Namontovány byly také oka-

py, které do té doby chyběly a kvůli tomu 

dešťová voda silně narušila římsy i zákla-

dy celé stavby. V květnu byla, rovněž 

díky dotaci z Lázeňského mikroregionu, 

obnovena zanedbaná „Boží muka“ upro-

střed hřbitova. Rozsáhlá úprava místa 

posledního odpočinku bude dokončena v 

roce 2014.   

 Mlázovice vybudovaly nový obec-

ní byt v prostorách bývalé ubytovny za 

hospodou a zrekonstruovaly další dva 

byty. Veškeré opravy obecního bytového 

fondu jsou investičně velmi náročné, ale 

stávající objekty a prostory je nutné ro-

zumně využít, stejně tak je potřebné vy-

měnit dosluhující rozvody a technologie u 

prázdných bytových jednotek. Díky tomu 

může městečko nabídnout, poměrně po-

četné skupině obyvatel, kvalitní bydlení 

za rozumnou cenu.   

 Po mnoha desetiletích se dočkal 

zásadní opravy přítok koupaliště, jehož 

havarijní stav každoročně zhoršoval pod-

mínky pro provoz místní nádrže. V celé 

délce došlo k výměně rozpadlého a poško-

zeného potrubí, osazeny byly i revizní 

šachty pro snazší kontrolu a čištění. Také 

díky úpravě prameniště je nyní zajištěno 

dostatečné množství kvalitní a čisté vody 

na koupání.   

 Jedna z největších akcí roku se 

odehrála v mateřské škole. Po dlouhých 

přípravách proběhla kompletní rekon-

strukce sociálních zařízení a kuchyňky. 

Vyměněny byly rozvody vody, odpady, 

topení, elektroinstalace, dále veškeré ob-

klady a dlažby. Prostory jsou osazeny 

novou sanitou, novým nábytkem a dveř-

mi. Oproti původnímu plánu bylo nutné 

vyzdít nově několik příček, které neměly 

potřebné parametry pro rozvody či insta-

laci oken. Tento nečekaný přídavek akci 

citelně prodražil, ale bez něj by to nešlo.  

 Pokračovala také další etapa mo-

dernizace sálu Radnice, konkrétně prostor 

přilehlého baru. Obnoveny byly rozvody 

vody a odpady, elektrická instalace, osvět-

lení, dlažba a nábytek. Budova Radnice se 

dočkala nového nátěru střechy a říms, 

odstraněn byl poměrně závažný havarijní 

stav. Další havárií bylo silné poškození 

kanalizačního řádu v ulici Na Tvrzi. I přes 

silné mrazy musela provést odborná firma 

pokládku nového úseku a připojení přileh-

lých budov.   

 Zázemí obce dostalo do vínku 

zbrusu nový přístřešek pro techniku. Nyní 

již neprší na traktorový vlek, výsuvný 

žebřík, kontejnerový nosič ani další po-

mocníky.   

 V rámci rozšiřování a úprav zele-

ně, zahradníci vysázeli nové stromy, keře 

a trvalky kolem pískovcového kříže na-

proti hasičské zbrojnici. V lokalitě tím 

vzniklo další pěkné využívané odpočinko-

vé místo.   

 Městečko v roce 2013 opět silně 

podpořilo místní hasiče. Kromě úhrady 

běžných provozních nákladů, přispělo na 

pořízení nového vyba-

vení, vzdělávání členů 

i připomenutí výročí 

110. let založení sbo-

ru. Oslavy byly roz-

počtově skromné, ale 

pro oko diváka velmi 

atraktivní a vysloužily 

si pochvalu mnoha 

přítomných hostů. 

Hasiči také získali 

důležitou státní dotaci 

na nákup technického 

vybavení. Mohlo dojít 

k dalšímu zvýšení 

materiálního zázemí 

nutného pro kvalitní činnost a profesionál-

ní zásahy.   

 V uplynulém roce se činila i dceři-

ná společnost Mlázovické služby, s.r.o.. 

Podařilo se jí získat velmi důležitou dotaci 

na pořízení kontejnerového nosiče, který 

zefektivňuje a zlevňuje odpadové hospo-

dářství a dopravní činnosti. Společnost 

také koupila od obce dům č.p. 75 v Přádo-

vě ulici a bude jej ze svého zisku postupně 

opravovat, čímž uleví obecnímu rozpočtu. 

V letošním roce již došlo k odstranění 

staré stodoly, opravám střešní konstrukce 

a podřezání proti vlhkosti.  Mlázovické 

služby nezahálely ani v lese, kde kromě 

běžných lesnických činností byly také 

upraveny některé cesty.   

 Městečko v průběhu celého roku 

finančně i organizačně připravovalo nej-

větší projekt příští sezóny – „Energetické 

úspory domova důchodců“. Uskutečnilo 

se výběrové řízení na dodavatele, dokon-

čila projektová dokumentace a vyřídila 

veškerá požadovaná povolení úřadů, včet-

ně stavebního.   

 Rovněž probíhal proces Komplex-

ních pozemkových úprav. V rámci něj se 

změnila velká část obecní hranice se čtyř-

mi sousedními katastry, proběhl bezpočet 

geodetických měření, byl schválen Plán 

společných zařízení, revidovány půdní 

bonity, vyvoláno mnoho dodatečných 

dědických řízení a odstraněna řada 

„historických“ chyb.  

Dokončení na str. 2 
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Pokračování ze strany 1: 

 

 Pokračovalo také geodetické zamě-

řování zastavěných částí obce, které si 

objednali vlastníci nemovitostí jako obra-

nu před nesmyslnou digitalizací katastrál-

ní mapy. Na základě rozdílů zjištěných při 

měřeních, byly uzavřeny desítky smluv o 

prodeji pozemků, jak mezi obcí a soukro-

mými vlastníky, tak mezi sousedy navzá-

jem. Zároveň byla prováděna pasportizace 

staveb a odstraněna řada chyb v katastru 

nemovitostí. Veškeré tyto kroky koordi-

noval a občanům pomáhal Obecní úřad. 

 Mlázovice sice v červnu unikly o 

fous velké vodě, ale vydatný objem srážek 

ukázal řadu kritických míst, kde voda 

napáchala nebo mohla napáchat škody. Na 

základě těchto zkušeností byly provedeny 

úpravy drenáží v okolí koupaliště, kom-

pletně vybudován systém odvádění povr-

chové vody z areálu Cihelna a na několika 

místech provedeny opravy kanalizace. 

Cenné místní informace o chování vodní-

ho živlu nechala obec zapracovat do Plánu 

společných zařízení, v rámci projektova-

ných pozemkových úprav. Při jeho reali-

zaci by mělo v budoucnu dojít k výrazné 

eliminaci rizik spojených s přívalovými 

dešti. 

 Kvůli platné a zpřísňující se le-

gislativě, městečko požádalo o důležité 

prodloužení Povolení k vypouštění vod z 

kanalizace do vodního toku, Povolení 

Krajského úřadu k provozu veřejné kana-

lizace a také zpracovalo nový Kanalizační 

řád. Dále byla uzavřena smlouva o odbor-

ném dozoru při provozování obecní kana-

lizace. I když se většina těchto úkonů ode-

hrává „pouze na papíře“, jsou pro městeč-

ko životně důležité. Jednak mu šetří ne-

malé finanční prostředky, nebrzdí další 

rozvoj území a v neposlední řadě umožňu-

jí legální provozování kanalizace vlastním 

silami, což každé domácnosti v Mlázovi-

cích šetří několik tisícovek ročně a řadu 

dalších starostí. 

 Na přelomu loňského roku spustilo 

městečko nové internetové stránky. Již tak 

populární a hojně navštěvovaný web se 

ještě zatraktivnil, přibyly nové funkce, ale 

především stále přináší všem návštěvní-

kům aktuální, zajímavé a důležité infor-

mace o dění v městečku. Kvůli ukončení 

programové podpory starého účetního 

systému, musela obec neplánovaně pořídit 

nové účetnictví a další systémové moduly, 

což znamenalo velkou finanční i časovou 

zátěž. 

 Mezi příznivé informace roku lze 

jistě zařadit definitivní konec úvah státu o 

výstavbě přehrady Mlázovice – Šárovcova 

Lhota, která by změnila náš region k ne-

poznání. Stejně tak, že městečko uhájilo v 

roce dramatických škrtů dopravní obsluž-

nost na přijatelné úrovni. Oproti roku 

2012 se Úřady práce vrátily k původnímu 

systému veřejně prospěšných prací a tak 

mohli téměř celý rok dva pracovníci, do-

tovaní státem, pomáhat při řadě prospěš-

ných činností. 

 Ani loni se nezapomnělo na pod-

poru kultury (knihovna, kino, divadla, 

besedy, akce pro děti, apod.), sportovní 

akce i dlouhodobější sportovní aktivity, 

stejně tak sociální služby.  

 Kvůli nepřidělení krajských dotací 

nebyla realizována výstavba chodníku ke 

hřbitovu a restaurování oken kostela. 

Oproti původním plánům se nedostalo ani 

na opravu odvodnění pramene Žabky a 

obnovu sociálních zařízení v tělocvičně. 

Především kvůli nepředpokládanému na-

výšení rozpočtu některých akcí a také 

většímu počtu havárií. Všechny uvedené 

projekty budou přesunuty do příštího 

roku. 

 Městečko v loňském roce pokračo-

valo v systému realizace mnoha oprav a 

investic svépomocí. Mlázovice mají uza-

vřené výhodné rámcové smlouvy s několi-

ka výrobci a předními dodavateli a naku-

pují mnoho materiálových položek napří-

mo, za úplně jiné ceny, než jsou nabízené 

realizačními firmami. Vlastní práci pak 

provádějí buď přímo pracovníci městečka, 

nebo řemeslníci, kterým je placena pouze 

práce. I když je to pro obecní úřad časově, 

organizačně i odborně velmi náročné, šetří 

tento model mnoho peněz. Velkým kla-

dem je také kontrola nad kvalitou použí-

vaných materiálů a komponent. Samozřej-

mě tento systém nelze aplikovat vždy, je 

řada prací, které je nutno objednat doda-

vatelsky. Díky systému vlastních činností 

však může každoročně obec investovat 

výrazně více. 

 Výčet dokončených akcí je dlouhý, 

přesto není ani zdaleka kompletní. Chybí 

v něm především desítky údržbářských 

zásahů, které většinou nejsou vidět nebo 

nikdy nekončící úprava zeleně, veřejných 

prostranství, budov či komunikací. 

 Obecní úřad i všichni zastupitelé se 

snažili, aby všechny uskutečněné projekty 

měly význam a přinesly obyvatelům i 

návštěvníkům městečka užitek. O to samé 

budou usilovat i v roce 2014. 

 Ve dnech 6. – 8. prosince 2013 se 

na sále Radnice Mlázovice konal již 9. 

ročník Vánoční výstavy. Jejími oběta-

vými organizátory a zároveň hlavními 

vystavovateli jsou již několik sezon 

manželé Šimůnkovi s dcerou Kateři-

nou. 

 Každému, kdo druhý prosincový 

víkend zavítal do výstavních prostor mlá-

zovické Radnice, muselo být jasné, že 

Vánoce jsou opět za dveřmi. Hned u 

vchodu návštěvníka ovanula vůně jehličí z 

nazdobeného smrčku a mohl obdivovat 

první betlémy.  

 V podobném duchu pak pokračo-

vala celá výstava, nepřeberné množství 

betlémů z nejrůznějších materiálů se stří-

dalo s uměleckými dílky místních obyva-

tel. K vidění byly šperky z fimo hmoty, 

dřevořezby, obrazy i obrázky. Velkou 

pozornost budila výstavka adventních 

věnců a svícínků, které stvořily šikovné 

ruce klientek místního domova důchodců. 

Je vidět, že ženy nezahálejí ani na 

odpočinku. Velká škoda, že jsme 

byli letos ochuzeni o divadelní 

představení, které si pro nás babič-

ky a dědečkové, pod vedením soci-

álních pracovnic, každoročně při-

pravovali. Nedílnou součástí vánoč-

ní výstavy jsou i populární tvořivé 

dílničky pro děti. 

 Vánoční výstava se opět 

vydařila. Je důkazem, že i v dnešní 

době komerce a Santa Clause, ty 

naše milé české Vánoce nevymřely.   

 Rok uteče jako voda a zanedlouho 

tu bude jubilejní 10. ročník výstavy. Za-

pojit se může každý z Vás, organizátoři 

budou moc rádi, když jim pomůžete vy-

myslet nějaké zpestření. 

Vánoční výstava naladila na Advent 



FRANTIŠEK JANĎOUREK   

(1.6.1887 - 10.4.1957)  
 

František Janďourek, mlázovický 

rodák, voják I. světové války, příslušník 

vojenského útvaru k. u k. rezerve spital 

zdravotní školní roty v Čáslavi, v civilním 

životě významný pražský podnikatel, 

vlastník drogistického a materialistického 

obchodu. 

K malé čtvrti několika domků Za 

Porážkou vedla původně úzká ulička od 

kostela až k faře a za farskou zahradou 

pokračovala k domku čp. 78, který byl 

postaven na obecním gruntě. Po odkoupe-

ní této parcely jej tam postavil v roce 

1810 Václav Chmelík, tkadlec s malou 

stodůlkou na seno a stelivo – při svém 

zaměstnání měl ještě malé hospodářství. 

Stavba byla bohužel celá dřevěná.  

 Po třiceti letech zdědil toto hospo-

dářství jeho syn František. 10. dubna 1865 

sice vyhořelo, ale během jednoho a půl 

roku postavil chaloupku novou, opět dře-

věnou. Při velké smůle, a také kvůli svíce-

ní svíčkou ve stodole v zimě r. 1867, vy-

hořel podruhé, tentokrát do základu. Na-

stalou situací byl František Chmelík velmi 

rozezlen a ještě téhož roku toto místo na 

dolním konci obce opustil. Spáleniště od 

něho odkoupil v roce 1868 švec František 

Janďourek starší. Ten již musel stavět o 

několik metrů výše dle regulační čáry, aby 

se spodní ulice od křižovatky na malém 

náměstí na trávníku směrem k dalším 

domkům, jatkám a rašenilišti pod Břidy 

rozšířila. V těchto dobách se oné ulici 

započalo říkat Za Porážkou a název se 

uchoval až do dnešní doby. Výše zmíněné 

stavení, později již kamenné, 

zdědila v roce 1905 dcera Fran-

tiška Janďourka – Filoména.  

 Ve své kronice František 

Horák píše, že za života ševce 

Františka Janďourka, se u nich po 

večerech často vojančilo a bese-

dovalo o válce s jejími účastníky 

– vojáky 1. světové války. Mezi 

ně patřil soused Josef Kutnar 

z čp. 82 – „trávnickej“ starosta, 

Josef Klepl z čp. 89 – policajt, 

Václav Klepl z čp. 97 – kovář, 

Jan Janák z čp. 73 – krejčí, někdy 

i Jan Nožička – známý pytlák a 

další. 

 Filoména Janďourková 

stavení prodala roku 1913 Josefu 

Buřilovi, jehož otec byl rodák 

z Hřídelce. Filoménin nemanžel-

ský syn František Janďourek, 

narozený 1. 6. 1887, si pořídil 

v Praze drogistický a materialis-

tický obchod proslulý ve velké 

části našeho hlavního města. Ani 

on se ale 1. světové válce nevyhnul. 

 V roce 1914, kdy byla vyhlášena 

všeobecná mobilizace a válka Srbsku, 

nastoupil k odvodu již v hodnosti Zuks-

fürer, to znamená, že už před válkou mu-

sel projít poddůstojnickou zdravotnickou 

školou v Čáslavi. Jinak by totiž hodnost 

četaře nemohl získat. Pokud není naše 

domněnka správná, tak se po rovných 100 

letech již stejně mnoho nedozvíme. Dů-

sledky tohoto vpádu do Srbska, které byly 

publikovány v Mlázovickém zpravodaji č. 

7 v červenci 2013, popsal účastník těchto 

bojů, náš občan Jan Horák, cukrář z čp. 

87. K výpovědi Jana Horáka lze ještě do-

dat, že v těchto bojích došlo k velkým 

ztrátám na životech vojáků, ale i civilního 

obyvatelstva v důsledku neutuchající dě-

lostřelecké palby ruského vojska, které 

bylo vysláno spřátelené slovanské zemi na 

pomoc.  

 František Janďourek byl pomenší 

postavy, ale člověk velkých činů. Ačkoliv 

se stal Pražákem a úspěšně zde podnikal, 

duší i srdcem zůstal věrný rodným Mlázo-

vicím. Dle vyjádření potomků Kutnarovy 

rodiny na malém náměstí čp. 82 se dozví-

dáme, že František Janďourek na vojně 

nezůstal celé čtyři roky. Za jakých okol-

ností se vrátil do civilu, však není známo. 

Možná, že byl pro armádu v obchodě dů-

ležitější, než kdyby zahynul někde na bo-

jišti. 

  

 

FRANTIŠEK JANĎOUREK   

A SPOLEK PŘÁTEL MĚSTEČKA  

MLÁZOVIC 

 

V dalším pojednání o životě na-

šeho pokrokového rodáka Františka Jan-

ďourka bych se rád pozastavil, s jakými 

osobnostmi spolupracoval. Pokud do-

podrobna pročítám jména těchto lidí, tak 

zjišťuji, že ve většině případů to byli nej-

schopnější a nejvěrnější osobnosti naší 

obce, ať již v té době žili v Praze nebo 

v Mlázovicích. 

 Po tomto úvodu je potřeba nejprve 

říci, že se skupinou našich bývalých spo-

luobčanů žijících v Praze založil krátce po 

1. sjezdu rodáků v 1928 „Pražský spolek 

přátel městečka Mlázovic“. Zápisy ze 

schůzek z tehdejších let již nejsou 

k dispozici, ale je možné, že se nacházejí 

v některém z archivů. Nám může náhra-

dou posloužit kniha z roku 1948, kdy do-

šlo k obnovení spolku, ale již s názvem 

kroužek. V té době se připravoval 2. sjezd 

rodáků našeho městečka.  

 První zápis přípravného výboru zní 

takto: Kroužek rodáků a přátel městečka 

Mlázovic v Podkrkonoší a okolí konaný 

18. ledna 1948 v klubovně Národního 

domu na Smíchově v Praze. Přítomni byli: 

Janďourek František, Klepl Jaroslav, 

Pácal Josef, Zeman Karel, Valenta Josef, 

Kunt Miroslav, Dr. Pejml Karel a Pácal 

Jiří, který přivítal přítomné a informoval 

je o dávných snahách rodáků a přátel měs-

tečka Mlázovic, kterých dnes žije v Praze 

dle neúplných seznamů 68. Všichni pří-

tomní vzali s radostí na vědomí fakt, že 

konečně dochází k uskutečnění této krás-

né myšlenky a jednotlivě projevují díky 

přednášejícímu za jeho iniciativu. Pro 

funkci jednatele byl jednomyslně zvolen 

Josef Valenta.  

MLÁZOVIČTÍ VOJÁCI V RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDĚ - 6. DÍL 

Na fotografii z roku 1914 je František Janďourek druhý zprava nahoře 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  V prosinci 2013 se uskutečnil pravidel-

ný audit hospodaření městečka. Pracovni-

ce Krajského úřadu podrobně přezkouma-

ly účetnictví, nakládání s majetkem a cel-

kové hospodaření městysu Mlázovice. 

Závěrem konstatovaly, že vše odpovídá 

právním náležitostem a hospodaření obce 

je bez závad. 

● Závěrem roku obdrželi mlázovičtí 

hasiči dvě dotace. První uhradila část 

nákladů na výjezdy k zásahům během 

roku a odborná školení. Druhá, mimo-

řádná dotace od státu, ve výši téměř 

105000 Kč, umožnila sboru pořídit vy-

bavení nutné pro kvalifikované zásahy a 

také ochranné pomůcky hasičů. Z těchto 

prostředků bylo pořízeno kalové čerpa-

dlo, několik hadic různých velikostí a 

typů, zásahové obleky, pracovní obleky, 

svítilny, ruční nářadí apod.. 

Proběhlo 23. zasedání zastupitelstva městečka 
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 Zaplněný Kostel Nejsvětější 

Trojice byl v neděli 22. prosince 2013 

svědkem jedinečného vystoupení Miro-

slava Vobořila, dívčího sboru a dalších 

hostů, kteří zpříjemnili předvánoční 

chvilku známými melodiemi.   
 Po pěti letech se vánoční koncert 

opět vrátil do mlázovického kostelíka. 

Známý hudebník Miroslav Vobořil, ka-

pelník populární skupiny Servis-Vokap, 

autor mnoha filmových a divadelních 

melodií a také několika znělek České 

televize, si ke svému projektu přizval 

kolegu - zpěváka Pavla Jenčovského, 

sólistu na zobcovou flétnu Lukáše Černé-

ho a také pětici mladých dívek s krásnými 

hlasy.   

 Letošní série vánočních vystoupe-

ní dostala ještě jeden rozměr. Kromě hu-

dební potěchy měla za cíl pomoci roční 

Vanesce, která trpí nevyléčitelnou nemocí 

motýlích křídel. A tak celý výtěžek z 

dobrovolného vstupného při vystoupeních 

v Mlázovicích, Ostroměři a Hořicích, 

putoval na charitativní účely. Proto ná-

vštěvníci nešetřili a do kasiček přispívali 

pěknými částkami podle svých možností.  

 Mlázovický kostel byl slavnostně 

nasvícen, což příjemně dotvářelo sváteční 

atmosféru celého vystoupení. Hudebníci 

začali hrát a zpívat po 16.00 hodině a již 

od prvních minut zaujali více než stovku 

přítomných diváků z městečka a okolí. 

Zazněly tradiční vánoční koledy, ale i 

populární hity Karla Svobody, Zdeňka 

Borovce či Michala Tučného. Několik 

skladeb si vypůjčili i z repertoáru Johna 

Lennona, Franka Sinatry, Sarah 

Brightman či Abby. Vyjímečná akustika 

dala vyniknout znamenitým hlasům dív-

čího kvintetu a Pavla Jenčovského, který 

především při skladbách Karla Gotta uká-

zal, jak vynikajícím je zpěvákem.   

 Hodinka určená pro vystoupení 

utekla jako voda. Jenomže diváci nechtěli 

účinkující pustit domů, a tak se po dlou-

hém, bouřlivém potlesku přidávalo. Hale-

luja Václava Neckáře z filmu Alois Nebel 

rozezpívalo celý kostel a za zvuku nesmr-

telného hitu Karla Svobody „Jdi za štěs-

tím“ se všichni rozcházeli do svých do-

mů. Nadšeni z vynikajícího vystoupení, 

plni vánočních nálad a také s dobrým 

Kostelem zněly krásné vánoční melodie 

 V pondělí 16. prosince 2013 se sešli zastupitelé městečka naposledy v tomto 

roce. Vybíráme zajímavé body z tohoto jednání: 

1) Zastupitelé odsouhlasili dotaci v částce 11300 Kč, pro rok 2014, Knihovně Václava 

Čtvrtka v Jičíně. Již druhým rokem městečko přispěje na nákup knih do výměnného 

fondu v rámci regionálních knihovnických služeb. Poté, co Královéhradecký kraj snížil 

od loňského roku své příspěvky na tyto účely, musí se všechny obce s knihovnami v 

okrese podílet na financování výměnného fondu. Jinak by přišly o nejatraktivnější náplň 

své činnosti – neustálou obměnu knih a časopisů na půjčování, včetně mnoha novinek, 

které se dostávají na knižní trh.   

2) Zastupitelstvo projednalo nedodržování podmínek nájemní smlouvy u jednoho z 

bytů v bytovém domě Novopacká č.p. 1. Konkrétně se jedná o problematickou pla-

tební kázeň a velmi často opožděné platby nájemného. I když byl v době konání 

zastupitelstva dluh vyrovnán, nájemkyně obdrží výzvu zastupitelstva k nápravě 

platební kázně a v případě přetrvávajících problému nebude prodloužena nájemní 

smlouva na tento byt, která je uzavřena na dobu určitou. Od 1. ledna 2014 může 

zároveň obec u všech svých bytů využít ustanovení nového Občanského zákoníku, 

který posiluje práva pronajímatelů a v případě neplacení nájemného či dalších 

hrubých porušení smluvních podmínek, lze ukončit nájemní smlouvu a nájemníka 

vystěhovat i bez rozhodnutí soudu, což doposud nebylo možné.  
3) Dále bylo vyhodnoceno výběrové řízení na byt č. G8 P. Zastupitelé posoudili žádosti 

obdržené na základě zveřejněného Záměru č. 14/2013 a schválili uzavření nájemní 

smlouvy se slečnou Lucií Breuerovou, která pracuje v místním domově důchodců. 

Smlouva bude podpesána na dobu určitou, s možností automatického prodloužení, v 

případě plnění stanovených podmínek. Byt bude předán v průběhu ledna 2014 po do-

končení prováděné rekonstrukce.  

4) Schválena byla také rozpočtová změna č. 4/2013, která odráží aktuální vývoj 

příjmů a výdajů obce v daném kalendářním roce.  
5) Zastupitelé také schválili rozpočet městysu Mlázovice na rok 2014. Jeho obsahem je 

i výčet investičních akcí a oprav, které by se měly v městečku uskutečnit během příštího 

roku. Jejich výčtu se budeme věnovat v samostatném článku. Rozpočet je koncipován 

jako vyrovnaný.  

6) Projednána byla činnost kontrolního výboru zastupitelstva a výsledek pravidel-

né kontroly příspěvkové organizace Domov důchodců Mlázovice.  

NOVÉ DRUHY ODPADŮ  

VYBÍRANÉ NA SBĚRNÉM DVOŘE 

Díky smlouvě uzavřené s rakouskou fir-

mou REVANGE, a.s., je nyní možné na 

sběrném dvoře odevzdávat další význam-

né odpady. Jedná se o bytové a další textí-

lie, oděvy, boty a hračky. Vše musí být 

suché a čisté. Veškerý materiál je dále 

využit pro průmyslové zpracování, nekon-

čí na skládce. Městečko to nestojí ani ko-

runu, sběr je financován smluvním partne-

rem. Z popelnic může zmizet další složka. 

pocitem, že benefiční koncert přispěl ale-

spoň kapkou naděje ke zlepšení jednoho 

pohnutého osudu. 


