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Projekt přinesl výrazné zlepšení prostředí pro klienty i zaměstnance

DOMOV DŮCHODCŮ PO REKONSTRUKCI ŠETŘÍ ZA ENERGIE
Projekt realizovaný za finanční
podpory Evropské unie přinese významné úspory a zkvalitní podmínky
obyvatelům zařízení.
Ve druhé polovině října byla provedena kolaudace náročného projektu
„Snížení energetické náročnosti Domova
důchodců Mlázovice“, který byl realizován díky evropské dotaci poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR.
V rámci akce byla vyměněna veškerá okna i vchodové dveře, provedeno
zateplení fasády a všech stropních konstrukcí. Cílem bylo zlepšit energetickou
bilanci objektu, ve kterém se většinu roku
topí a jehož parametry ani zdaleka neodpovídaly současným standardům.
K realizaci úsporných opatření
ovšem vedla dlouhá a složitá cesta. Vše
začalo v roce 2012, kdy se městys Mlázovice, společně s vedením zařízení, rozhodl
pokusit získat dotační peníze a již tehdy
započala příprava žádosti. O poskytnutí
podpory se rozhodovalo o rok později a
městečko bylo úspěšné. V ostré konkurenci nekonečného počtu žadatelů získalo
dostatečný počet bodů a tím finanční prostředky na rekonstrukci. Důležité je také
zdůraznit, že venkovské zařízení takového
rozsahu není schopné, bez podpory z dotačních zdrojů, provádět velké investice.
Následovalo složité výběrové řízení na zhotovitele stavby. Teprve na jaře
letošního roku mohla stavební firma OBIS
z Nové Paky zahájit práce. Nejprve byly
zatepleny půdní prostory budovy lázní i
okálu. Na stropní konstrukci byla položena 30cm vrstva minerální vaty, v některých částech musely být rovněž zbudovány náhradní pochozí plochy.
Nejsložitější etapou byla výměna
oken a vchodových dveří. Práce výrazně

zkomplikovaly provoz celého zařízení, ale
díky pečlivé organizaci činností ze strany
domova a velké vstřícnosti klientů i zhotovitele, se podařilo všechny výplně stavebních otvorů obměnit podle plánu. Nad
rámec projektu byly instalovány dvoje
automatické dveře, které zvýšily bezbariérovost objektu.
Posledním krokem, který je vidět
již z dálky, byla instalace nové fasády.
Dělníci nejprve odstranili původní obkladové desky, poté přišlo na řadu zateplení
minerální vatou ve vrstvě 15ti centimetrů.
Barevná pastovitá omítka zakončila celou

skladbu pláště, na sokly byla natažena
speciální směs. Projektant zároveň barevně rozčlenil jednotlivé části budov, čímž
značně opticky vylepšil celkový pohled na
areál. Během rekonstrukce byla nově osazena okna na sociální zařízení pokojů v
okále. Denní světlo v místnosti a možnost
přímého větrání zvýšili komfort prostředí
celého domu.
Společně s fasádou byly instalovány nové okapy a římsy. Městečko uhradilo také rekonstrukci problematické části
pochozí střechy, do níž zatékala voda.
Mimo projekt také řemeslníci vyspravili
omítky v části lázní a provedli další údržbové práce.

I když bylo letošní léto náročné pro
zaměstnance i klienty domova, vynaložená energie se určitě vyplatila. Všichni
budou mít nyní mnohem příznivější životní a pracovní podmínky. Skončí nepříjemnosti s průvanem nebo nedostatečným
vytopením některých prostor. Stejně tak
již nebude problém s větráním díky moderním oknům. Nejvýraznějším efektem
je však plánovaná úspora plynu a elektrické energie. V průměrném roce by měla
dosáhnout neuvěřitelných 250 000 Kč
ročně, což znamená návratnost investice
do pěti let.
Celkové náklady projektu dosáhly
3 690 000 Kč a staly se jednou z největších investic městečka v jeho historii, stejně tak domova důchodců od jeho vzniku v
roce 1953. Dotace SFŽP ČR činila téměř
2 miliony Kč, zbylé peníze uhradil městys
Mlázovice jako zřizovatel a na financování se výrazně podílela také sama příspěvková organizace.
Hlavní stavební práce byly ukončeny v září. Jak bývá v Mlázovicích zvykem, nestříhaly se žádné pásky, nikdo
nepózoval pro média. Důležitá stavba
začala tiše a plynule sloužit obyvatelům
domova po
její kolaudaci
21.
října
2014.

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2014
V pátek 10. října 2014 a v sobotu
11. října 2014 probíhaly volby do zastupitelstva městečka. Zde jsou konečné
výsledky:
Volební účast: 49,68%
Vydané obálky: 236
Pořadí kandidátů podle počtu hlasů:

1. Komárek Tomáš
2. Huťová Marcela
3. Fišer Zdeněk, st.
4. Kodydek Aleš
5. Robová Kristína
6. Votrubová Simona
7. Skrbek Zdeněk
8. Kutnar Jiří

200 hlasů
167 hlasů
158 hlasů
156 hlasů
153 hlasů
151 hlasů
146 hlasů
145 hlasů

9. Bytnar Stanislav 142 hlasů
10. Čeřovský Tomáš 140 hlasů
11. Malina Miloš
112 hlasů
Do zastupitelstva městysu Mlázovice na
volební období 2014 - 2018 byli zvoleni
všichni kandidáti.

Hasiči cvičili v těžko dostupném terénu
SDH Mlázovice má za sebou další náročné cvičení. Tentokrát šlo o vyproštění zavalené osoby a požár lesa u
kamenických jezírek.
V poslední době přibývá mimořádných událostí mimo obydlená území, takže se tomuto trendu musí přizpůsobovat i
práce záchranářů. Bohužel, mnoho nové
techniky IZS není schopno překonávat

K místu zásahu vedla špatná cesta,
ale stařičký trambus překonal veškeré
překážky. Přesto zbylých více než 100
metrů museli hasiči po svých. Nejprve
bylo třeba najít ohlášený zával. Zraněného
dělníka vyprostili pomocí motorové pily a
ošetřili ho. Poté zlikvidovali rozšiřující se
požár listí a nízkého porostu, za pomocí
vzdáleného vedení od cisterny.
Na závěr došlo k vyhodnocení
celého zásahu a analýze jednotlivých postupů. Pro všechny členy jednotky se jednalo o velmi důležitou a vítanou zkušenost, která usnadní poskytnutí pomoci u
skutečného neštěstí.
Foto: Tomáš Čeřovský

složitější překážky, proto je velmi důležitá
součinnost s dobrovolnými hasiči, kteří
mají perfektní znalost místního terénu a
také vhodnější techniku, jíž nezastaví ani
složitější přírodní podmínky.
V sobotu 4. října 2014, krátce po
17.00 hodině, vyjela mlázovická jednotka
k vyproštění zavalené osoby a likvidaci
lesního požáru. Při výjezdu se hasiči dozvěděli, že u známých jezírek v katastru
sousední Kamenice spadl na lesníka strom
a od rozžhavené motorové pily došlo k
zahoření lesní hrabanky. Teprve po příjezdu na místo události zjistili, že se jedná o
taktické cvičení.

ZÁSAH JSDH MLÁZOVICE
28. říjen 2014 - V 17.25h jsou hasiči povoláni k zásahu do obce Podhorní Újezd.
Hoří zde hromada odpadů poblíž velké
trafostanice. Po příjezdu na místo je již
požár uhašen hasiči ze stanice Hořice.

KALENDÁŘ AKCÍ
Vánoční dílnička - kterou pořádají maminky dětí, proběhne 23.11.2014 od
15.00h v prostorách jídelny Radnice
Mlázovice. Společně si vyrobíme vánoční ozdoby, věnce a dekorace. Tvoření i pro dětičky. Doneste si: základ pro
zdobení (věneček, květináček, atd.),
svíčky, drobné přízdoby, dobrou náladu
a moře trpělivosti. Chvojí a přírodniny
zajištěny. Přijďte se podělit o inspiraci a
užít si pěkné předvánoční chvíle.
Staročeská zabíjačka - pořádá SDH
Mlázovice, v sobotu 22.11.2014. Od
15.30h budou k dispozici zabíjačkové
produkty, v průběhu odpoledne zahraje
ve zbrojnici na harmoniku Stanislav
Dejl.
Výroční schůze SDH Mlázovice - koná
se v pátek 5.12.2014 od 18.30h v hasičské zbrojnici
Rozsvěcení vánočního stromu - v sobotu 6.12.2014 (17.00h). Vystoupí děti
z MŠ Mlázovice a ZŠ Lázně Bělohrad.
Letos profesionálně ozvučeno. Občerstvení zajistí mlázovičtí hasiči.
2. zasedání zastupitelstva - proběhne v
pondělí 15.12.2014 od 19.30h v zasedací síni OÚ Mlázovice
Vánoční výstava - tradiční výstava výrobků s vánoční tématikou a dílnička se
uskuteční na sále Rad nice od
11.12.2014 do 14.12.2014
Koncert v kostele - vánoční melodie i
populární hudba zazní v neděli
20.12.2014 od 16.00h v místním kostele
(koncert M. Vobořila a dětského sboru)

PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ NEMILÉ PŘEKVAPENÍ
Hasiči testovali likvidaci požáru
v domově důchodců spojenou s částečnou evakuací jeho klientů.
Městečko ve spolupráci s místními
hasiči apelovalo delší čas na Hasičský
záchranný sbor, aby vyzkoušel případnou
mimořádnou událost v místním domově
důchodců. Vzhledem ke členitosti objektu, složitému přístupu a velkému počtu
špatně se pohybujících lidí, je mnohem
lepší znát místní situaci a mít připravené
varianty postupu.
Ve čtvrtek 30. října 2014, kolem
půl druhé odpoledne, byl ohlášen požár
kuchyňky v objektu bývalých lázní. Kromě profesionální jednotky z Jičína na
místo vyrazili pochopitelně také mlázovičtí hasiči. Jako přístupovou cestu zvolili
místní komunikaci Pod Macnarkou a zadní vjezd do areálu. Požární útok byl veden zahradou domova. Jičínští hasiči je
doplnili vjezdem z Nádražní ulice. Kromě

zasahujících záchranářů v dýchacích přístrojích, byl využit také přetlakový ventilátor snižující zakouření vnitřních prostor.
Během pár chvil dorazilo z útvaru další
zásahové vozidlo, které z Nádražní ulice
doplňovalo vodu svým kolegům.
Ještě před příjezdem hasičů provedli zaměstnanci sociálního zařízení
evakuaci všech klientů z postiženého
křídla. Během šesti minut shromáždili
všechny osoby v kulturní místnosti, kde
nehrozilo žádné nebezpečí.
Cvičení byl přítomen také bezpečnostní technik, požární velitel objektu z
řad zaměstnavatele, ředitelka domova,
starosta obce a pracovníci HZS KHK.
Kromě vlastního zásahu byly probrány
možnosti nasazení výškové techniky,
dostupnost evakuačního autobusu, použití
a stav hydrantů v areálu zařízení, riziková
místa budov a další aspekty mající vliv na
bezpečnostní situaci. Zásahu také před-

cházelo školení zaměstnanců, na kterém
se dozvěděli, jak postupovat v případě
krizových situací.
Jakákoliv mimořádnost v domově
důchodců, která by vyžadovala opravdový zásah složek záchranného systému, by
byla velmi nebezpečná. Vyplývá to z
vysokého počtu a zdravotního stavu osob,
které zde žijí. Nicméně, přípravné cvičení
a další preventivní opatření tato rizika
snižují.

Tomáš Komárek pokračuje jako starosta městečka
Místostarostou zůstává Aleš Kodydek, zvoleni byli také předsedové a
členové finančního i kontrolního výboru zastupitelstva.
Noví mlázovičtí zastupitelé se poprvé sešli na ustavujícím zasedání v pondělí 3. listopadu 2014. Hlavním programem jednání byla volba představitelů
městečka. Funkci starosty obhájil Tomáš
Komárek, který v této pozici začíná třetí
volební období. Ani na postu místostarosty nedošlo k žádné změně, důvěru získal
Aleš Kodydek.
Zastupitelé rovněž ustavili finanční
a kontrolní výbor, jejichž činnost vyplývá
ze zákona. Předsedou toho finančního se
stal Stanislav Bytnar, stejně jako v předchozích letech. Doplnila ho Marcela Huťová a Simona Votrubová.
Jedinou změnou je obsazení předsedy kontrolního výboru. Irenu Fišerovou,
která již ve volbách nekandidovala, nahradila Kristína Robová, dalšími členy jsou
Zdeněk Fišer a Zdeněk Skrbek.
Zastupitelé se jednoznačně shodli,
že budou pokračovat v dlouholeté mlázovické tradici a nebudou pobírat za svoji
práci odměny. Své funkce chápou jako

čestné a rádi pro svoji obec něco vykonají. Toto rozhodnutí není v okolí zcela obvyklé, městečku však ušetří nemalé peníze na potřebné projekty.
Kromě náležitostí souvisejících s
ustavujícím zasedáním, pokračovalo zasedání nejvyššího orgánu obce běžným programem. Schválil Plán společných zařízení, který byl vyprojektován v rámci procesu Komplexních pozemkových úprav katastrálního území Mlázovice. Jedná se o
dokument, který definuje veřejně prospěšné stavby v katastru, jako jsou cesty, biokoridory, vodní toky a další prvky významné pro ekologickou stabilitu a dostupnost krajiny. Dokument je propracovaným kompromisem mezi požadavky
životního prostředí a hospodařících zemědělců i obce, který v důsledku zajistí trvale udržitelný rozvoj Mlázovic.
Schváleno bylo také přijetí drobné
dotace na technické vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, kterou
městečku pro rok 2014 poskytne Královéhradecký kraj.
Na závěr obdrželi zastupitelé informace o dokončených a rozpracovaných
projektech obce.

Podzimní rej Broučků a Berušek s lampiony
Mateřská škola Mlázovice a několik ochotných maminek připravily na
čtvrtek 30. října 2014 pro děti Lampionový průvod s doprovodným programem.
Babí léto skončilo, zima na krku,
ráno „šedivák“, brzo tma a většinou
pošmourná obloha. Kdo by měl tuto část
roku rád! A tak se ji od nepaměti snaží
lidé zpříjemnit, jak jen to jde. Chybějící
sluníčko nahrazujeme rozličnými světélky. A z této tradice vychází i slavení svátku Všech svatých, nebo chcete-li Dušiček
a Halloweenu. Děti z mlázovské mateřinky si tyto oslavy vylepšily ještě o Lampionový průvod.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne už
většinou zeje hřiště za školkou prázdnotou. Zato dnes se to tam hemží Broučky,
Beruškami a další hmyzí havětí se světýlky. Nejprve si děti trochu zatvoří, poté
rodičům předvedou pod vedením paní
učitelek pár tanečků a písniček. Poté, co
se posilní kouzelnými koláčky a cukrovím
od šikovných maminek a zahřejí se čajem,
může se vyrazit na průvod. Barevný světélkující had obkrouží Náměstí a mizí v
areálu Domova důchodců.
Tam už na ně čekají natěšení klienti i personál. Děti jim opět předvedou

krátké pásmo písniček a tanečků. Babičky
a dědové zatleskají a jde se domů. Ale co
to? Kam vede ta cestička vyznačená
světýlky? Hlavně aby tam nečekala Ježibaba! A taky že ano! A s ní i Duchové,
Pirát, Vodnice Česílka, Strašák, no a kdo
se to tady prochází pod stromy? Bílá paní!
Ale žádný strach, strašidla jsou ochočená
a statečným dětem dávají sladkosti.
Nejenom děti si uplynulý podvečer
užily. Plno zážitků a radosti se dostalo i
na klienty Domova a přihlížející dospěláky. Díky podobným akcím nám všem
zima uteče jako nic. Chystá se rozsvěcení
stromečku, Vánoční výstava, koncert v
kostele, plesy, ....

Nejprve si děti na zahradě školky zatancovaly, poté
vyrazily na průvod městečkem

Střípky z našeho městečka
● Obecní úřad a Mateřská škola Mlázovice děkují všem dobrovolníkům a
Domovu důchodců v Mlázovicích za
velkou pomoc při pořádání letošního
lampionového průvodu. Krásná atmosféra a zajímavý program připravené
právě v areálu domova potěšil všechny
účastníky průvodu i klienty zařízení.
● Obecní úřad varuje občany před
různými nabídkami, které jsou distribuovány do poštovních schránek
a které slibují všelicos. V posledních
týdnech se například objevila nabídka na rozbory pitné vody. Informujeme, že se jedná o povrchní testování, které nemá žádný velký význam.
Slouží pouze jako záminka pro
vstup do domácnosti a možnost nabízet předražené produkty pochybné jakosti. Kvalita vody v Mlázovicíh je pravidelně testována akreditovanou laboratoří, prostřednictvím
provozovatele vodovodu, společnosti
VOS Jičín. Zjištěné parametry odpovídají normám pro pitnou vodu a
jsou k dispozici v sídle vodáren. Proto je třeba velké obezřetnosti při
posuzování podobných letáčků. V
případě jakýchkoliv pochybností se
neváhejte obrátit na Obecní úřad.
● Domov důchodců organizuje sbírku
šactva a dětských hraček pro Diakonii
Broumov. Jedná se o použité, ale dále
využitelné věci, jako je oblečení, bytový textil, obuv či dětské hračky. Vše
bude dále využito na charitativní účely.
Sbírku zajišťuje paní Iva Kubíčková,
textil můžete zanechat u ní v kanceláři,
a to denně mezi 8h a 15h, do konce
listopadu. Zdůrazňujeme, že věci musí
být čisté, suché a dále nositelné. Jinak
je lze odkládat v kontejneru na textil na
sběrném dvoře městečka.
● Příznivé počasí v průběhu celého
října umožnilo pracovníkům městečka pokračovat v zazimování mnoha parkových ploch a další údržbě
zeleně. Dosekány byly plochy podél
všech obecních cest, provedeny úklidy znečištěných veřejných prostranství a také byl dokončen řez keřů a
trvalek.
● Obecní úřad opětovně vyzývá občany, aby neodkládali odpady před bránou sběrného dvora, mimo jeho otevírací dobu. Způsobují tak velký nepořádek a zároveň porušují zákon o odpadech (toto chování lze pokutovat). Pravidelným celoročním provozem, včetně sobot, je zajištěna maximální dostupnost pro všechny občany i chalupáře z Mlázovic i okolních obcí.

Kompletní průvodce likvidací a recyklací odpadů z domácností

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V MLÁZOVICÍCH
Po dvou letech přinášíme kompletní informace, jak nakládat s různými typy odpadů. Průběžně dochází ke změnám v odpadovém hospodářství obce, stejně tak se rozšiřuje množství
komodit, které lze recyklovat a odevzdávat na sběrném dvoře
městečka.
Co všechno lze třídit a jak s kterým odpadem v Mlázovicích
naložit se dočtete v následujících řádcích:
1
1) Směsný komunální odpad – takto je nazýván běžný odpad,
který sypeme do popelnic nebo pytlů s logem TS (jedná se o
plastové pytle o objemu 110l s natištěným logem Technických
služeb). Technické služby nám tyto pytle prodávají a svážejí
pouze tento typ (pokud někdo odkládá odpad v jiných pytlích,
není svezen). Popelnicové nádoby si každý občan zajišťuje sám,
lze je i koupit za zvýhodněnou cenu na Obecním úřadě (dodávka
přímo od výrobce). Řada lidí plní popelnici zbytečně i odpady,
které lze bez problémů recyklovat, takže nekončí na skládkách,
ale jsou využívány jako surovina pro další výrobu.
2) Papír – do této kategorie patří noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenkové obaly od
různých spotřebičů, kartóny, papírové obaly (např. sáčky). Veškerý papír musí být čistý, suchý, bez příměsí (nelze sbírat např.
mastné papíry od salámů, oleje, mokrý papír, uhlový, voskový,
použité plenky či hygienické potřeby, apod. – to vše patří do
popelnice). Papír lze v Mlázovicích odnášet do modrého kontejneru na sběrný dvůr.
3) Sklo – do této kategorie patří lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo (nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla – opět tyto věci patří do popelnice nebo na skládku). Sklo lze v Mlázovicích odnášet opět
na sběrný dvůr do zeleného kontejneru.
4) Plasty – jeden z nejčastějších odpadů domácností. Plasty se u
nás sbírají do libovolných pytlů (ty lze obdržet také na Obecním
úřadě nebo použít i vlastní plastové). Mezi plasty lze sbírat PET
láhve (smáčknuté), plasty všeho druhu, kelímky od jogurtů
(vymyté), obaly od šamponů, zubních past, sáčky, fólie a podobně (nepatří sem novodurové trubky, obaly od olejů, barev a podobně – to jsou nebezpečné odpady – nakládání s nimi viz. níže).
Naplněné pytle s plasty mohou občané odnášet na sběrný dvůr
obce do žlutého kontejneru. Sem patří nově i tvrdé plasty jako
zahradní nábytek, kbelíky, přepravky, hračky, apod.
5) Kovy – veškeré kovové odpady bez příměsí lze odnášet na
sběrný dvůr obce do hnědého kontejneru. V případě většího množství kovů v domácnosti (cca více jak 50 kg) lze kontaktovat Obecní úřad, který z vaší domácnosti kovy bezplatně odveze. Za kovy nejsou považovány elektrospotřebiče (pračky, lednice apod.).
6) Nápojové kartony – sběr nápojových kartonů od džusů, šťáv,
vína či mléka funguje podobně jako sběr plastů. Do libovolných
pytlů lze ukládat sešlápnuté nápojové kartony. POZOR: Před
sešlápnutím a odložením do pytlů je potřeba je vypláchnout.
Naplněné pytle (i menší) lze odnést na sběrný dvůr obce.
7) Polystyrén – lze odnášet v plastových pytlích (nalámaný do
pytlů) na sběrný dvůr obce, odkud je odvážen ke zpracování.
8) Vyřazené elektrospotřebiče – jako jsou pračky, lednice, televize, monitory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky,
drobné domácí spotřebiče, zahradní techniku, vysavače, apod.,

lze odnášet na sběrný dvůr obce. POZOR: Tyto spotřebiče musí
být kompletní (včetně všech součástí, přívodních šňůr, kompresorů apod.). Pokud něco chybí, nejedná se o vyřazené elektrozařízení, ale o nebezpečný odpad, jehož likvidace je mnohem složitější a nákladnější.
ll
9) Objemné odpady – jedná se o staré koberce, lina, nábytek,
umyvadla, toalety apod. Tyto odpady lze odvážet na sběrný dvůr
obce do oranžového kontejneru. Rovněž je lze odvést, v případě
většího množství, přímo na skládku do Popovic.
10) Zářivky - světelné trubice jako jsou zářivky, výbojky a
úsporné zářivky lze odvážet na sběrný do speciální nádoby.
11) Nebezpečné odpady – zbytky barev, lepidel, obaly od olejů,
obaly od uvedených látek či nekompletní elektrospotřebiče je
možno odnášet na sběrný dvůr obce.
l
k
12) Akumulátorové články – veškeré akumulátorové články
(baterie) lze odnášet na sběrný dvůr do speciální nádoby.
13) Autobaterie - ať již suché nebo plné, v různých velikostech
lze odvážet na sběrný dvůr obce.
14) Bioodpad - na sběrný dvůr lze odnášet do hnědého kontejneru rostlinné zbytky ze zahrádek, listí, tráva, větve či roští. Nelze
sem odnášet zbytky z kuchyně, tekutý odpad nebo uhynulá zvířata. Přesto doporučujeme lidem na zahrádkách kompostovat, protože tím ušetří náklady za dopravu materiálu na SD a nezbavují
se ze zahrady cenné organické hmoty, kterou poté ve formě substrátů draze kupují v obchodech.
15) Textil - do speciálního kontejneru na SD lze odkládat veškerý textil, oděvy, bytový textil a obuv. Materiály neslouží pro
charitativní využití, ale průmyslově se zpracovávají na tkaniny.
16) Hračky - do speciálního kontejneru na SD lze odkládat jakékoliv hračky. Materiál je dále recyklován a zpracován.
Co na Sběrný dvůr odložit nelze:
Pneumatiky - Je možné vracet bezplatně prodejcům při zakoupení nových (jsou ze zákona povinni je odebrat) nebo odvézt na
skládku do Popovic u Jičína. Zatím je nelze recyklovat.
Stavební odpad - sutě, výkopové zeminy, zbytky betonu a další
odpad ze staveb je nutné odvézt přímo na skládku Popovice.
Provozní doba sběrného dvora v Mlázovicích:
Sběrný dvůr v Mlázovicích je otevřen celoročně v úterý od 14.00
do 16.00h a v sobotu od 8.00 do 11.00h (mimo svátky). Provozovatelem je společnost Mlázovické služby, s.r.o.
Kdo může sběrný dvůr využít:
Zařízení je k dispozici občanům i chalupářům městysu Mlázovice a obcí Lužany, Choteč, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota a
Konecchlumí. Podle podmínek poskytovatele dotace nemohou
dvůr užívat podnikatelé (ani fyzické podnikající osoby ani firmy). Občané okolních obcí musí mít při sobě občanský průkaz,
bez něj nebude odpad přijatý.
Důrazně také upozorňujeme veřejnost, že pokud je sběrný dvůr
uzavřen, nelze před jeho branou zanechávat žádné odpady, je
nutné je odvézt zpět. Veškeré odkládané odpady musí převzít
obsluha a zapsat je do provozní knihy, včetně jména a adresy
člověka, který je odevzdává. Prostory dvora a okolí jsou monitorovány kamerovým systémem, protože městečku hrozí vysoká
pokuta od kontrolních orgánů.
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