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OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST ZÍSKAT KOMPOSTÉRY ZDARMA 
 Jedná se o zajímavý projekt, 

jehož cílem je omezit vznik biologické-

ho odpadu. Zapojit se mohou i všichni 

chalupáři.   

 Městečko tuto možnost připravilo 

ve spolupráci s Lázeňským mikroregio-

nem. Každý vlastník nemovitosti, uživatel 

domácnosti nebo chalupář, má možnost 

získat nový plastový kompostér o objemu 

přibližně 1000 l. A to zcela zdarma.  Zá-

jemci musí podat písemnou přihlášku (je 

přílohou Zpravodaje č. 12/2016 a je umís-

těna u tohoto článku na webu obce) na 

Obecní úřad v Mlázovicích,  nejpozději 

do pátku 27.1.2017. Pozdější podání žá-

dosti a připojení se k projektu není možné. 

Proto je nutné během několika dní pečlivě 

zvážit své rozhodnutí. Totéž se týká i cha-

lupářů, u nichž je problém, že se v zim-

ních měsících v Mlázovicích nezdržují. 

Bohužel pravidla stanovená poskytovate-

lem dotace neumožňují odklad termínu.   

 Následně proběhne zpracování 

přihlášek a začne se zpracovávat analýza 

odpadů. Poté dojde k podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu životní 

prostředí. Z větší části se jedná o evrop-

skou dotaci, z části projekt financuje stát. 

V případě, že bude finanční podpora zís-

kána (a je to velmi reálné), uzavře Lázeň-

ský mikroregion, prostřednictvím městysu 

Mlázovice,  smlouvu o bezplatné výpůjč-

ce s jednotlivými občany. Po uplynutí pěti 

let se kompostér stane jejich vlastním 

majetkem.   

 Cílem projektu je snížení množství 

biologicky rozložitelné složky odpadu 

ukládané do popelnic, na skládky či sběr-

né dvory. Uživatel kompostéru, za cenu 

minimální práce, získá kvalitní přírodní 

hnojivo. Nezbavuje se toho nejcennějšího 

materiálu, který na zahradě má. Obcím se 

zmenší starosti s likvidací bioodpadu a 

klesnou náklady na odpadové hospodář-

ství. Hlavní přínos je však ve významné 

podpoře ochrany životního prostředí. 

 V sobotu 17. prosince 2016 se od 

17 hodin v mlázovickém Kostele Nejsvě-

tější Trojice konal Vánoční koncert.   

 Ve spolupráci s městečkem ho po-

řádal známý hudebník a skladatel Miro-

slav Vobořil. Vstupné bylo dobrovolné a 

jeho výtěžek, který v Mlázovicích dělal 

bezmála 5 tisíc, šel na pomoc děvčátku 

Vanesce, která trpí nevyléčitelnou nemocí 

motýlích křídel.   

 O čem byly ty pravé Vánoce, než je 

moderní doba změnila ve svátky konzumu 

a honby za dárky a uklizeným bytem? 

Byla to doba pokory, radosti, pomoci bliž-

nímu, setkávání… A právě tyto hodnoty 

připomněl charitativní Vánoční koncert. Je 

to krásná, dojemná akce, plná výborné 

hudby, která navíc pomáhá. Za těch něko-

lik let, co se u nás koncert koná, se už stal 

nedílnou součástí mlázovského Adventu a 

mnoho místních i okolních si ho nikdy 

nenechá ujít.   

 Duchovním otcem a zároveň hlav-

ním organizátorem a producentem je zná-

mý hořický hudebník a skladatel Miroslav 

Vobořil. Ten zároveň během koncertu 

hraje na klávesy. Doprovodili ho František 

Vích na basovou kytaru a Václav Tláskal 

na nejrůznější bicí nástroje. Sólo na zob-

covou flétnu zahrál Lukáš Černý. Anděl-

ský zpěv nesoucí se chrámovou lodí byl 

dílem dívčího sboru ve složení Adéla Chu-

dobová, Lucie Krylová, Eliška Sedláčko-

vá, Denisa a Kateřina Vobořilovy. Sytým 

tenorem je pak doplnil zpěvák Pavel Jen-

čovský, několik písní si zazpíval i letošní 

host Václav Tláskal.   

 Zazněly skladby české i zahraniční, 

filmová hudba, populární písně i tradiční 

koledy. Jako každý slavný hudebník či 

skupina, i soubor pana Vobořila už má ve 

svém repertoáru kusy, které kdyby neza-

hráli a nezazpívali, nepustí je posluchači 

snad ani domů. V tomto případě se jedná 

například o Jdi za štěstím od Karla Svobo-

dy, Půlnoční, kterou nazpíval Václav Nec-

kář či Hallelujah od Leonarda Cohena.   

 Nadšené publikum si také po hodi-

novém poslechu v promrzlém kostele ještě 

vytleskalo přídavek. To vše spolu s výší 

vybrané částky vypovídá o velkém úspě-

chu tohoto koncertu, který tradičně prová-

zí úžasná, až magická atmosféra.   

Vánoční koncert pomáhal i potěšil 

ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ VODA 

JIŽ NEPOŠKOZUJE 

 

Budova koupaliště má vyměněné veške-

ré klempířské prvky. Použitá technolo-

gie je bezúdržbová, dobře vypadá a 

vydrží léta.   

 V roce 2009 silně poničili neznámí 

vandalové střechu na kabinách a hospůdce 

na koupališti. Obci nezbylo nic jiného než 

poškozené šindele odstranit a nechat insta-

lovat kompletně novou krytinu. Tehdy 

byly namontovány hliníkové pásy, které 

jsou lehké a bezúdržbové. Již při této 

opravě upozorňovali pokrývači na špatný 

stav okapů, střešních říms a dalších prvků 

z pozinkovaných plechů. Kvůli financím 

byly ale ponechány na místě.  

 Situace se zhoršovala, do budovy 

začalo zatékat kolem komínů a přes další 

místa oplechování. Na mnoha místech 

také protékaly okapy. Proto byla v letoš-

ním rozpočtu schválena výměna veške-

rých klempířských prvků budovy. Namís-

to pozinkovaného plechu byly namontová-

ny veškeré prvky z barveného hliníku, 

tedy stejného materiálu, ze kterého je zby-

tek střechy.  

 Výměny se dočkaly okapy a svody, 

lemování komínů, žlab mezi letním parke-

tem a jeho přístavbou i střešní římsy. Zce-

la nová je střecha nad kuchyňkou, na které 

byl původně falcovaný plech. V těchto 

prostorách již silně zatékalo do interiéru, 

na dalších místech do podbití střechy. 

Nově byly na střechu namontovány sně-

hové zábrany, které omezí nebezpečí pádu 

sněhu ze střechy a případné zranění ko-

lemjdoucích. Ochrání také nové okapy 

před zbytečným prohýbáním způsobeným 

pohybem sněhu a ledu.  

 Po provedené výměně je budova 

zázemí koupaliště kompletně ochráněna 

před deštěm i tajícím sněhem. Vzhledem k 

použitému materiálu nebude muset měs-

tečko do střešní konstrukce investovat 

několik dekád. 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Obecní úřad prosí občany, aby při od-

klízení sněhu pouze shrnovali sníh z chod-

níků na jejich okraj nebo okraj silnice, ale 

nerozhazovali ho do celé plochy silnice. 

Hromady takto vyházeného sněhu většinou 

nestačí včas roztát, namrzají a jsou poté 

velmi nebezpečné pro veškerý provoz. 

Pokud je obecní traktor chce vyhrnout 

zpět, musí vyvinout větší rychlost, sníh 

většinou přeletí až k domu a jeho majitel 

musí opět vyhrnovat. Nastává tak neko-

nečný koloběh přehazování materiálu sem 

tam, k nelibosti obou stran. 

●  Provozovatel skiareálu v Mezihoří, 

spolek Karas, poskytnul městysu Mlázo-

vice 4 pernamentky na sjezdovku. Jsou 

půjčovány zdarma na OÚ, přednost má 

vždy ten, kdo ještě půjčeno neměl nebo 

méněkrát.  

●  Pracovníci obce provedli v prosinci 

vysázení dalších téměř 50ti kusů ovocných 

stromů v extravilánu obce. Pokračují tak v 

navracení původního vzhledu krajiny a 

přidávají  do území prvky ekologické sta-

bility. Letošní výsadbu uhradilo Honební 

společenstvo Mlázovice, jako svůj příspě-

vek k obnově krajiny. Obecní úřad Mlázo-

vice za tento dar velmi děkuje. 

● Před koncem roku provedli pracovní-

ci specializované firmy drcení betonů a 

stavební suti, které byly uloženy na par-

kovišti u koupaliště a které pocházely z 

rekonstrukce kanalizace v Kutnarově 

uličce, ale i z dalších stavebních aktivit 

obce. Tato recyklace je nejlevnějším 

řešením likvidace sutí. Materiál bude 

navíc použitý jako zásyp dalších výko-

pů, takže obec ušetří další peníze. Jedná 

se také o nejekologičtější řešení. 

●  Po mnoha letech nebyl letos koncem 

roku osvícen mlázovický kostel. Obec 

musela odpojit přívody světel z trafostani-

ce, stejně jako přesunout svítidlo veřejné-

ho osvětlení. Bohužel, složitou technickou 

situaci s přívodem nového kabelu ke kos-

telu, se zatím nepodařilo vyřešit. 

Proběhlo 13. zasedání zastupitelstva městečka 
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 V pondělí 19. prosince 2016 se letos naposledy sešli zastupitelé na veřejném 

zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:  

1. Zastupitelstvo schválilo rozpočet městečka na rok 2017. Ten je koncipovaný ja-

ko vyrovnaný. Akcím, které budou z rozpočtu financovány věnujeme samostatný 

článek.   
2. Schváleny byly rozpočtové změny upravující dosavadní rozpočet obce o aktuální 

vývoj příjmů a výdajů.   

3. Městečko uzavře smlouvu se státním podnikem Povodí Labe, která zajistí pří-

stup stavebních firem k mlázovickému rybníku, během rekonstrukce hráze, kterou 

by měl stát realizovat v roce 2017 z evropské dotace.   
4. Dále byly schváleny smlouvy se společností ČEZ Distribuce o zřízení věcných bře-

men kabelových vedení, při kabelizaci rozvodů nízkého napětí v obci – 2. etapy, která 

se právě projektuje.   

5. Městečko, i v roce 2017, poskytne finanční dar Městské knihovně Václava Čtvrt-

ka v Jičíně, ve výši 11 000 Kč, který bude sloužit na nákup výměnného fondu pro 

malé knihovny.   
6. Zastupitelé projednali zprávu o činnosti kontrolního výboru.   

7. Zastupitelstvo zamítlo žádost ZŠ Bodláka a Pampelišky z Veliše na částečnou 

úhradu provozních nákladů v roce 2017 za žáka dojíždějícího z Mlázovic. Vzhle-

dem k tomu, že všechny ostatní děti navštěvují školy, které příspěvek nepožadují 

(jejich zřizovatelé ho dostávají přímo od státu), nechce městečko zvýhodňovat jedi-

ného žáka oproti ostatním. Ke všem dětem vykonávajícím základní školní docház-

ku chce aplikovat jednotný postup.   
8. Vyhodnocena byla také anketa, ve které občané odpovídali na otázku možného ote-

vření obecního obchodu. Hlasovat mohli všichni obyvatelé obce starší 15ti let a dále 

vlastníci nemovitostí (chalupáři) – ti vždy jen 1 hlasem za nemovitost. Odevzdáno bylo 

celkem 242 platných hlasů, pro zřízení obchodu se vyslovilo 212 hlasů, proti 30 hlasů. 

Nyní obec zjišťuje požadavky dotčených orgánů státní správy a dalších institucí, zda-li 

je vůbec možné do zvažovaných prostor funkční obchod uspořádat. Jakmile budou zná-

my všechny požadavky a data, zastupitelé danou věc znovu posoudí. Mělo by se tak stát 

do konce února 2017. 

Půjdem spolu na betlémy…. do Mlázovic na Radnici 
 Ve dnech 16. – 18. prosince 2016 

se na sále Radnice Mlázovice konal již 

12. ročník Vánoční výstavy. Pořadateli 

byli Dagmar a Libor Šimůnkovi s vy-

datnou pomocí dcery Kateřiny. 

 Hlavní atrakcí výstavy byly beze-

sporu betlémy, kterých se Šimůnkovým 

podařilo shromáždit ně-

kolik desítek. Část z nich 

vzešla ze šikovných ru-

kou samotných pořadate-

lů. Tradiční výjev svaté 

rodiny ve chlévě byl k 

vidění v mnoha provede-

ních od zcela moderních, 

po skvosty z předminulé-

ho století. Pozorný ná-

vštěvník si mohl všimnout, že betlém se 

dá vyrobit téměř ze všeho. Nejčastěji byly 

samozřejmě zastoupeny papírové a dřevě-

né, ale našly se i látkové, keramické, 

plstěné, skleněné, drátěné, voskové a 

mnohé jiné jesličky.  

 Na výstavu přispěli svými krásný-

mi výrobky také obyvatelé místního do-

mova důchodců, několik šikovných ma-

minek nebo třeba děti ze včelařského 

kroužku při ZŠ Veliš. Mnohé výrobky 

byly i k zakoupení.    

 Exponáty s vánočním motivem 

vhodně doplnily obrazy a další výtvory 

Kateřiny Šimůnkové, a nemohly chybět 

ani velmi obdivované 

dřevořezby jejího otce 

Libora.  

 Aby se na výsta-

vě zabavili i nejmenší, 

byla opět připravena 

populární dílnička. Letos 

si malí šikulové mohli 

vyrobit třeba rybičku, 

andílka, přáníčko nebo 

sádrovou figurku.  

 Výstava zcela naplnila své motto, 

které zní: „Zastavte se na chvilku v tom 

věčném shonu a přijďte nasát trochu té 

vánoční atmosféry.“, neboť malí i velcí 

návštěvníci odcházeli domů se spokojený-

mi úsměvy a jiskřičkami v očích. A o tom 

by Vánoce měly být především. 

Statistická ročenka počasí za rok 2016 

Díky meteostanici v obci přinášíme zajímavé 

údaje o počasí za loňský rok: 

Nejvyšší teplota: 34,9°C (11.7.)  

Nejnižší teplota: -21,8°C (22.1.)  

Průměrná roční teplota: 9,0°C 

Počet letních dnů: 63 (nad 25°C) 

Počet tropických dnů: 16 (nad 30°C) 

Počet ledových dnů: 28 (stále pod 0°C) 

Počet mrazivých dnů: 114 (pod 0°C) 

Počet arktických dnů: 7 (pod -10°C) 

Poslední jarní mráz: 30.4. (-1,8°C)  

První podzimní mráz: 3.11. (-2,6°C)  

Úhrn ročních srážek: 401,8 mm 

Největší náraz větru: 35,3km/h (2.12.) 

Převažující směr větru: severozápadní 

Nejvyšší tlak vzduchu: 1044,3 hPa 

Nejnižší tlak vzduchu: 989,8 hPa 

Nejdelší období bez srážek: 16 dní (od 9.3.)  

Nejdelší souvislé období srážek: 5 dní (od 30.1.) 


