
Mlázovický 
zpravodaj 

Z obsahu vydání: 
 

● prodej Vari systému  

● střípky z městečka 

● pomocník na úklid sněhu 

● myslivecký bál 

 

Číslo 1                   Leden 2015                                                   Ročník 19 

UPLYNULÝ ROK BYL PRO MLÁZOVICE ÚSPĚŠNÝ 
 Velké dotované projekty i běžná 

údržba. Městečko pokračovalo ve vý-

znamných investicích do svého rozvoje. 

Povedlo se uskutečnit téměř vše naplá-

nované.   

 Organizačně nejnáročnější byla 

realizace projektu „Snížení energetické 

náročnosti domova důchodců“, který byl 

spolufinancován z evropské dotace. Budo-

vy zařízení se dočkaly zateplení stropů, 

výměny všech oken i vstupních dveří a 

kompletní zateplení fasády. I když se sta-

vební práce dotkly významně klientů do-

mova i zaměstnanců, odměnou jim je vý-

razně vyšší komfort bydlení a zlepšení 

pracovních podmínek. O obrovských 

úsporách energií ani nemluvě. Z vlastních 

zdrojů organizace byla v roce 2014 také 

vyměněna okna na budově kuchyně, pro-

vedena oprava terasy, topení, výměna lin 

a další významné úkony.   

 Rovněž díky dotaci, tentokrát kraj-

ské, mohla být uskutečněna výstavba 

chodníku spojující konec městečka s míst-

ním hřbitovem. Kromě ploch pro pěší se 

nové tváře dočkalo stařičké parkoviště. 

Celá lokalita byla odvodněna novým sys-

témem a výměně se neubránila ani vodo-

vodní přípojka v havarijním stavu. Do-

končením prací městečko konečně naplni-

lo více než třicetileté plány.   

 Ještě před zahájením výstavby 

uvedeného chodníku, položili pracovníci 

odborné firmy nový vodovodní řád na 

konci Hořické ulice. Ten zkvalitní dodáv-

ku vody přilehlým odběratelům, včetně 

obecního hřbitova, a zároveň umožní při-

pojit nové.   

 Díky mírné zimě bylo již v prvních 

měsících roku položeno nové potrubí od-

vádějící vodu z prameniště Žabka. Původ-

ní trasa mířící na lokalitu Rybníčka se 

nacházela v havarijním stavu a způsobo-

vala značné škody. Záměr obec naplnila 

po několika letech odkládání kvůli nedo-

statku financí.   

 Mnoho let Radnice sháněla pro-

středky na restaurování soch před škol-

kou. Až v loňském roce se podařilo získat 

peníze z MAS Brána do Českého ráje, 

která administruje dotace Programu roz-

voje venkova. Restaurátoři mohli uskuteč-

nit potřebné práce a obě významná kultur-

ní díla již nedělají na „malém náměstí“ 

ostudu.   

 V uplynulém roce významně po-

kročila revitalizace hřbitova. Největší 

pokrok zaznamenala obnova kapličky. 

Stavba má nová okna i dveře, vnitřní 

omítky či nově vydlážděné podlahy. V 

závěru roku, dokud to umožňovalo počasí, 

pokračovala rekonstrukce fasády, včetně 

obnovy ozdobných prvků a říms. Hřbitov 

se také dočkal bezbariérového vstupu, 

kompletního restaurování vstupní brány a 

kovaného plotu.   

 Okolnosti donutily městečko k 

neplánované rekonstrukci kotelny v budo-

vě Radnice. Zastaralé a poruchové techno-

logie nahradilo moderní zařízení výrazně 

šetřící náklady na vytápění objektu. Od-

borná firma dokončila rovněž nátěr střech 

a klempířských prvků na této budově, 

který započala v roce 2013.   

 Pokud se uvolnily obecní byty, 

byly před dalším pronajmutím kompletně 

zrekonstruovány. Jedná se o nutné investi-

ce, které však nejsou příliš viditelné. Pra-

covníci obce prováděli průběžně další 

údržbu na mnoha budovách i obecních 

prostranstvích.   

 Podobně jako v předchozích letech 

se úpravy dočkala další část veřejné zele-

ně. Tentokrát došlo k odstranění náletů 

kolem kostela, které poškozovaly hřbitov-

ní zeď a ohrožovaly okolí. Obnoven byl 

rovněž živý plot oddělující koupaliště od 

hřiště, do extravilánu přibyly nové alejové 

stromy.   

 Ve školce potěšila děti zbrusu nová 

šatna (nábytek, topení, výzdoba), na kou-

pališti měly radost z nového herního prv-

ku. Jeho výrobce byl pečlivě vybírán kvů-

li bezpečnosti a životnosti.   

 Velký význam pro Mlázovice má 

také schválení kompletní dokumentace k 

provozování kanalizace (povolení krajské-

ho úřadu, povolení k vypouštění vod, ka-

nalizační řád a další). Obec má nyní nově 

k dispozici veškeré legislativou předepsa-

né dokumenty, proto si kanalizační systém 

může provozovat sama a občané šetří kaž-

dý rok nezanedbatelné částky za stočné. V 

roce 2014 pokročil zásadním způsobem 

proces Komplexních pozemkových úprav 

narovnávající vlastnické vztahy v nezasta-

věné části katastru. Představitelé úřadu 

tomu věnovali desítky hodin času a velké 

úsilí, protože to považují za zásadní pro 

rozvoj Mlázovic. V rámci projektu pro-

běhlo také mnoho výkupů pozemků. Ob-

dobně pokračovalo měření geodetů prová-

děné jako příprava před digitalizací zasta-

věného území.   

 Městečko intenzivně podporovalo 

místní hasiče, kulturní pořady i dětské 

akce. V závěru roku se dětských projektů 

ujalo nově vzniklé sdružení rodičů, s nímž 

městečko samozřejmě úzce spolupracuje.   

 Dceřiná společnost Mlázovické 

služby, s.r.o. zprovoznila v březnu 2014 

profesionální meteostanici, včetně propo-

jení na obecní webové stránky, která se za 

krátký čas stala vyhledávaným zdrojem 

dat o místním počasí. Pomáhá obci, za-

hrádkářům, zemědělcům i všem ostatním, 

kteří se zajímají o počasí. Dále pokračo-

vala v rekonstrukci domu č.p. 75 v Přádo-

vě ulici.   

 Bohužel, uplynulý rok přinesl i 

některá negativa. Tím největším bylo zru-

šení oblíbeného místního kina fungujícího 

několik desetiletí, kvůli cílené likvidaci 

malých kin ze strany distribučních společ-

ností. Městečko také opakovaně neuspělo 

s žádostí o dotaci na restaurování oken 

kostela, která jsou v havarijním stavu. Z 

důvodu nedostatku finančních prostředku 

byla odložena realizace modernizace soci-

álního zařízení sportovní haly. Kaňkou na 

kráse letních měsíců se stala rozsáhlá ob-

jížďka vedoucí přes městečko, i když se jí 

povedlo alespoň částečně omezit.   

 Celkově lze hodnotit rok 2014 z 

pohledu obce jako vydařený. Podařilo se 

realizovat řadu rozvojových projektů, 

udržet v chodu složky občanské vybave-

nosti a získat významné dotace z několika 

zdrojů.  



Myslivecký bál opět na jedničku 
 Mlázovické sdružení Ostříž 

uspořádalo v pátek 9. ledna 2015 vyhlá-

šenou Poslední leč. Tentokrát s pořado-

vým číslem 45.   

 Myslivecký ples v Mlázovicích je 

velmi populární v širokém okolí. Letošní 

zájem o lístky byl ještě vyšší a na některé 

zájemce se vůbec nedostalo. Ale sál mlá-

zovické Radnice není nafukovací, proto 

již brzy znělo „vyprodáno“.   

 A čím že je tato kulturní akce tak 

výjimečná? Pěkné prostředí, umocněné 

svěží lesní výzdobou, perfektní kapela 

„Levou rukou“, vynikající menu z divoči-

ny podávané v místní restauraci a také 

bohatá zvěřinová tombola, která nemá 

konkurenci. Samozřejmě také přátelská 

společnost. Tyto atributy každoročně při-

tahují značný počet hostů.   

 Nejinak tomu bylo i druhý lednový 

pátek. Již letmý pohled na náměstí plné 

aut, signalizoval velkou kulturní událost. 

Krátce po dvacáté hodině zazněly tóny z 

lesních rohů a zábava mohla začít. Původ-

ně konecchlumská kapela „Levou rukou“ 

od prvních tónů strhla tanečníky a parket 

byl neprodyšně naplněn. A když se nehrá-

lo, probíhalo zasloužené občerstvení v 

útulném baru.   

 Namísto půlnoční nudy patří tento 

čas u myslivců velmi atraktivnímu losová-

ní vstupenek. Podlahu sálu již zdobilo 

několik divočáků, vysoká či opeřenci a 

další ceny. Díky tomu si mnozí návštěvní-

ci bálu v dalších dnech mohli doma po-

chutnat na zvěřině.   

 V průběhu večera využila většina 

hostů pozvání Restaurace Radnice a 

ochutnala nabídku z vynikajícího deseti-

chodového zvěřinového menu. Výbornou 

kuchyni si nenechali v průběhu víkendu 

ujít ani mnozí obyvatelé městečka a okolí, 

kteří na plese nebyli.  

 Návštěvníci bálu odcházeli nad 

ránem velmi spokojení, prestiž této akce 

určitě zase stoupne. Štěstí bylo, že 12ti 

hodinový výpadek proudu v celé obci 

přišel až o den později, jinak bylo po zá-

bavě.  

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Počátkem ledna muselo být, bohu-

žel, odpojeno bití radničních hodin. 

Mechanismus po seřízení dokázal fun-

govat správně pouze několik hodin a 

poté opět odbíjel špatně. Oprava, která 

by vedla k dlouhodobé funkčnosti, 

prakticky není možná. Vzhledem ke 

stáří a velkému opotřebování mecha-

nismu nezbývá, než celý systém bití 

vyměnit. Během léta se hodinář pokusí 

bití oživit, protože při plusových teplo-

tách většinou funguje, ale bude se jed-

nat pouze o provizorní řešení. Zastupi-

telé budou muset rozhodnout o dalším 

osudu radničních hodin, protože oby-

vatelům městečka  tóny hodin velice 

chybí, i když samotné zobrazování 

času funguje spolehlivě. 

● Jedna ze schválených investic le-

tošního roku putuje na obměnu ně-

kterých hudebních prvků obecní 

aparatury. Proto byly koncem roku 

pořízeny nové reprobedny (staré 

jsou již neopravitelné), nový mikro-

fon a také přehrávače (doposud obec 

ani neměla svoje, byly dlouhodobě 

vypůjčené). Aparatura, která je vyu-

žívána mnohokrát během roku, je 

nyní ve vynikající kondici. 

●  V průběhu celého měsíce ledna do-

cházelo vlivem výkyvů počasí ke zvý-

šené poruchovosti světel veřejného 

osvětlení. Několik desetiletí stará svíti-

dla vykazovala vyšší poruchovost, kte-

rá byla průběžně opravována. 

Úklid sněhu z chodníků bude snadnější 
 Městečko pořídilo nové technic-

ké vybavení pro zimní údržbu. Nahradí 

nevyhovující a zastaralé stroje.   

 Dosavadní průběh počasí zimu sice 

příliš nepřipomínal, přesto musí být měs-

tečko dobře připraveno na případný úklid 

sněhu z rozsáhlých chodníkových ploch. 

Tato povinnost vyplývá již několik let z 

novely silničního zákona.   

 Doposud byly chodníky čištěny 

ručně nebo mechanizační jednotkou Vari 

s příslušenstvím. Mlázovice mají většinou 

na zimu k dispozici 1-2 pracovníky na 

veřejně-prospěšné práce, ovšem uklízet 

více než čtyři kilometry dlažeb „ručně“, 

pomocí hrabel a košťat, někdy i několikrát 

denně, je v praxi neproveditelné. Proto 

byla většinou využívána motorová jednot-

ka Vari, která však pamatuje několik de-

setiletí a každou chvíli vyžadovala servis-

ní zásah. Navíc nebyla primárně určená k 

zimní údržbě, takže nevyhovovala rych-

lostí pojezdu, šířkou záběru, při přejez-

dech obrubníků, apod.   

 Proto zastupitelé v letošním roce 

rozhodli o pořízení nového vybavení. Ná-

kup byl směřován na začátek ledna, aby 

bylo možné nasazení ještě během aktuální 

sezóny. Od poloviny měsíce již mohou 

občané vidět v práci moderní stroj DAKR. 

Jedná se o kvalitní mechanizaci komplet-

ně vyráběnou v ČR, v továrně s dlouhole-

tou strojírenskou tradicí. To by mělo ga-

rantovat možnost vysokého zatížení při 

komunálním nasazení, spolehlivost a pře-

devším dlouhou životnost. Na rozdíl od 

více či méně povedených kopií mašinek z 

různých východních zemí.   

 Kromě radlice s gumovým břitem, 

která neničí chodníky, je součástí zařízení 

také aktivně poháněné koště. To obci do-

posud chybělo a svůj význam má přede-

vším při minimálních srážkových úhr-

nech. Malá vrstva sněhu jde obtížně od-

straňovat, brzy se ušlape a poté se vytvoří 

nebezpečné námrazky. V případě potřeby 

umožňuje v budoucnu pohonná jednotka 

agregovat další příslušenství pro celoroční 

údržbu veřejných prostranství.   

 Kromě vyššího výkonu a efektiv-

nějšího nasazení, má nový stroj svůj vý-

znam také pro životní prostředí. Motor je 

čtyřtaktní, tichý, s minimálními emisemi. 

Což je velký přínos i pro obsluhu, která u 

starého zařízení musela dýchat zplodiny z 

dvoutaktního veterána.   

 I když městečko získalo velmi 

moderního a užitečného pomocníka, stále 

nemá kapacitu na úklid úplně všech chod-

níků. Proto bude zimní údržba prováděna 

i nadále pouze na důležitých úsecích, kte-

ré jsou vymezeny v Plánu zimní údržby. 

Základním předpokladem je také přítom-

nost pracovníků dotovaných úřadem prá-

ce, kteří budou úklid sněhu vykonávat. 

Druhým důležitým faktorem funkčnosti 

celého systému je ochota vlastníků nemo-

vitostí, kteří dobrovolně pomáhají s od-

straňováním sněhu před svými domy. 
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ZÁMĚR Č.2/2015  

PRODEJ MECHANIZACE VARI 

 

Městečko Mlázovice vyhlašuje Záměr 

č.2 prodeje systému Vari: 

 

- motor s řidítky a nápravou (rok výro-

by 2004) 

- převodovka TERA T20 (1981) a TE-

RA T316 s náhonem (1981) 

- všechny komponenty jsou velmi silně 

opotřebené, odpovídají věku a velké 

zátěži při užívání v komunálních služ-

bách, u obou převodovek částečné 

vady (nutná oprava) 

- motor je v současnosti nefunkční - 

drobná závada, pravděpodobně v zapa-

lování (nutná oprava) 

 

Prodáno bude nejvyšší nabídce. Nabíd-

ky lze podávat písemně na Obecní 

úřad Mlázovice do 13.2.2015 (do 

12.00h). 


