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KOSTEL SE DOČKAL OBNOVY VITRÁŽOVÝCH OKEN 
 Kulturní památka v centru obce 

se pyšní novými okny. Již nehrozí jejich 

vypadnutí a zranění návštěvníků.  

 Byl to nekonečný příběh trvající 

sedm let. Na jeho počátku stála snaha 

městečka vyřešit havarijní stav všech vel-

kých vitrážových oken v mlázovickém 

kostele. Po jeho převodu z církve na obec, 

který proběhl v roce 2008, bylo nutné 

nejprve vyřešit kritický stav střechy a také 

stropních konstrukcí. To se podařilo velmi 

rychle, další v pořadí byla právě okna.   

 Poté, co dvě okna po větším větru 

vypadla i s rámem na zem, nebylo již 

možné další opravu oddalovat. Veškeré 

dřevěné prvky – rámy i křídla byly zcela 

shnilé, velké množství skel bylo poškoze-

no nebo úplně chybělo. Problematické se 

jevilo rovněž kotvení rámů do omítky. 

Městečko se proto snažilo o co nejrychlej-

ší odstranění vad, ale vzhledem k obrov-

ským nákladům přesahujícím půl milionu 

korun, nebylo možné akci realizovat bez 

dotace.   

 Přesto, že existuje několik možnos-

tí, trvalo celých šest let, než Mlázovice 

uspěly a obdržely polovinu nákladů na 

restaurátorský zásah. Dotace byla poskyt-

nuta v letošním roce z rozpočtu Králové-

hradeckého kraje, konkrétně grantu na 

obnovu památkového fondu. A tak již nic 

nebránilo zahájení potřebných prací.   

 Ve výběrovém řízení zvítězila fir-

ma Vitraj Glass z Opočna, specialista na 

obnovu oken, dveří a vitráží v památkově 

chráněných objektech. Na počátku června, 

během jediného dne, pracovníci zhotovi-

tele demontovali všechna stará okna a 

odvezli je do svých dílen. Prázdné staveb-

ní otvory byly dočasně osazeny provizor-

ními deskami.   

 Technický stav vyjmutých oken 

absolutně nedovoloval obnovu dřevěných 

částí, proto byly vyrobeny přesné repliky 

podle původních kusů, vše z dubového 

masivu. Poté přišla na řadu obnova vitrá-

žových skel. Na některá okna byla použita 

původní skla z doby výstavby kostela, 

chybějící nebo poškozená byla nahrazena 

novým sklem, které vyrábí německá sklár-

na podle původních receptur a technolo-

gických postupů. I když je sklo nové, op-

tickým neklidem evokuje původní kusy. 

Dále bylo restaurováno kování a doplněno 

o nové kusy.   

 Během restaurátorských prací pro-

vedli pracovnice Státní památkové péče, 

společně se starostou městečka, kontrolní 

den v opočenském ateliéru. Na místě vi-

děli rozsah poškození původních prvků a 

stav restaurátorských prací. Dále byly 

dořešeny drobné technické detaily.   

 V polovině září nastal dlouho oče-

kávaný okamžik. Opět během jediného 

dne byla osazena opravená okna na svá 

místa a celý projekt byl fyzicky ukončen. 

Mlázovická dominanta získala další vý-

razný prvek, který vrátil její podobu před 

mnohá staletí. Kostel Nejsvětější Trojice 

se nyní těší zvýšené pozornosti obyvatelů 

městečka i návštěvníků. Důležité také je, 

že již pominulo nebezpečí pádu na ko-

lemjdoucí.   

 Radnice se nyní bude snažit o co 

nejrychlejší realizaci druhé etapy spočíva-

jící v obnově zbylých vyplní stavebních 

otvorů. Kostel by se měl v dohledné době 

dočkat obnovy všech zbylých oken, dveří 

a okenic. Záležet bude na úspěšnosti při 

získání dalších dotačních prostředků. Bez 

nich není městečko  schopné potřebné dílo 

financovat. 

Městečko přivítalo nové občánky 
 Městečko Mlázovice uspořádalo 

v sobotu 24. září 2016 v obřadní síni na 

Radnici Vítání občánků. Letos prvního 

obřadu se zúčastnily rodiny Kristýnky 

Johnové, Dana Roby a Emičky Píchové. 

 Od posledního Vítání uběhl téměř 

rok, a tak už se celý tým lidí, který se na 

obřadu podílí, nemohl dočkat dalších mi-

minek. Obzvláště děvčata, která při cere-

moniálu přednášejí a zpívají, téměř ne-

mohla dospat. Navíc dvěma z nich se 

poštěstilo, že si mohla uvítat vlastního 

bratříčka.  

 Jak je u nás dobrým zvykem, kaž-

dé rodině byla vyčleněna zhruba hodina, 

během níž proběhla vlastní ceremonie 

spojená s podpisem do Památeční knihy 

občánků, jejíž první svazek pochází ze 70. 

let minulého století. Není proto divu, že 

mnozí současní rodiče mohou zalistovat a 

najít stránku z vlastního vítání. Po předání 

drobných dárků pro miminko a kytičky 

mamince následovalo fotografování na 

památku. Během celého dopoledne pano-

vala příjemná, přátelská atmosféra, která 

jistě působila i na nejmenší účastníky, 

neboť většinou hýřili úsměvy a s přehle-

dem zvládli pohoupání v kolébce i přesu-

ny z náruče do náruče. 

 Díky tomu, že letos byla v Mlázo-

vicích bohatá úroda nových občánků, ne-

bude vyřezávaná kolébka zahálet dlouho. 

Již na listopad chystá městečko další Vítá-

ní. 
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Proběhlo 12. zasedání zastupitelstva městečka 
V pondělí 26. září 2016 se sešli zastupitelé městečka na veřejném zasedání. Přinášíme 

zajímavé body z programu jednání:   

1. Městečko uzavře nájemní smlouvu na byt - garsoniéru č. 8 v bytovém domě Na 

Ohrádce č.p. 189 s paní Janou Burešovou, Soudná 11, 506 01 Jičín. Jedná se o uvol-

něný byt po bývalé sociální pracovnici z Domova důchodců.    
2. Dále bude uzavřena nájemní smlouva na obecní byt v č.p. 4 s paní Lucií Štěrbovou, 

Náměstí 4, 507 58 Mlázovice. V tomto případě obec využila svého práva nevyhlašovat 

záměr pronájmu a smlouvu uzavře napřímo s dcerou dosavadního nájemce, která zde již 

delší dobu žije.   

3. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 4 a č. 5/2016, které upravují původní 

rozpočet o aktuální vývoj příjmů a výdajů obecních financí.   
4. Schváleno bylo také uzavření několika smluv o smlouvách budoucích se společností 

RWE, které řeší zřízení věcných břemen na nová plynárenská zařízení. Zároveň byl 

schválen odprodej části obecního pozemku mezi Porážkou a vodárnou, rovněž této spo-

lečnosti, pro účely výstavby nové plynové regulační stanice pro celé městečko.   

5. Městečko rovněž vykoupí několik dalších zemědělských pozemků, které mu byly 

nabídnuty vlastníky.   

 Střípky z našeho městečka 
 

●  V září 2016 se uskutečnil pravidel-

ný audit hospodaření městečka. Pra-

covnice Krajského úřadu podrobně 

přezkoumaly účetnictví, nakládání s 

majetkem a celkové hospodaření 

městysu Mlázovice. Závěrem konsta-

tovaly, že vše odpovídá právním nále-

žitostem a hospodaření je bez závad. 

 Do konce roku 2016 musí mít 

všichni majitelé kotlů na pevná paliva 

provedené odborné revize. Pokud povin-

nost nesplní, hrozí vysoké pokuty.  
 Již v roce 2012 vstoupil v platnost 

zákon, který významným způsobem zasa-

huje do rozhodování majitelů nemovitostí. 

Všichni vlastníci domů, bytů a podnikate-

lé, kteří používají k vytápění kotle na pev-

ná paliva s výkonem přesahujícím 10kW, 

si musí povinně každé dva roky nechat 

provést revizi tohoto kotle. Konečným 

datumem, do kterého musí všichni mít 

hotovo, je 31.12.2016. 

 Samotnou revizi může provést pou-

ze technik, který má certifikaci od výrobce 

daného kotle. Aktuální seznam revizních 

techniků, dle jednotlivých výrobců, nalez-

nete zde: http://www.aptt.cz/opravneni-

ozo.php. 

 V případě, že není zřejmé, kdo ko-

tel vyrobil, nebo již výrobce neexistuje, 

provede revizi jiný technik, který má 

oprávnění alespoň od dvou dalších výrob-

ců. Cena za daný úkon je smluvní, ale po-

hybuje se kolem 1000 Kč.  

 Předmětem kontroly je samotný 

kotel, jeho stav, výrobní štítek, napojení do 

komína, připojení k otopné soustavě, pří-

padné kontroly expanzních nádob, různých 

pojistných a přetlakových ventilů, kontrola 

používaného paliva, kontrola kotelny, 

apod. 

 Výsledkem revize je konstatování, 

zda-li kotel a jeho příslušenství vyhovuje 

či nikoliv. V případě, že jsou zjištěny ne-

dostatky, do vydané zprávy je zaznamená-

na skutečnost, že zařízení nevyhovuje a 

jsou dána doporučení k nápravě. Pokud je 

vlastník neprovede, vystavuje se riziku 

postihu ze strany úřadů stejně, jako kdyby 

revizi neměl vůbec. 

 Zvláštní kategorií je tzv. emisní 

třída kotle. Tu udává výrobce a každý vý-

robek ji má jinou (čím vyšší třída, tím mé-

ně vypouští nebezpečných látek do ovzdu-

ší). Zde platí ještě další důležité pravidlo. 

Od 1.1.2022 musí všechny kotle splňovat 

minimálně emisní třídu 3, výrobky s nižší 

třídou musí do tohoto data majitelé odsta-

vit s provozu. Bude to také jeden z bodů 

technického posouzení.   

 A jaké hrozí postihy v případě ne-

dodržení výše uvedených legislativních 

pravidel? Dozorujícím a kontrolním orgá-

nem budou městské úřady s rozšířenou 

působností, v našem případě MěÚ Jičín, 

Odbor životního prostředí. Tento orgán má 

ze zákona kontrolní pravomoc, od kohoko-

liv si může vyžádat zmíněnou revizi. Před-

nostně budou kontrolovány nemovitosti, z 

jejichž komína se pravidelně valí černý 

dým a zamořují své okolí. Kontrola probí-

há formou ohlášené kontrolní prohlídky, 

podobně jako například kolaudace stavby 

ze strany stavebních úřadů. Pokud vyzva-

ný majitel neposkytne úřadu součinnost 

nebo nepředloží platnou revizní zprávu, 

případně nedoloží odstranění závad, může 

mu úřad uložit pokutu až do výše 50.000 

Kč, a to opakovaně až do zjednání nápra-

vy. 

 Vzhledem k blížícímu se termínu 

splnění povinností revizí topných zdrojů, 

obrací se nyní velká část veřejnosti na re-

vizní techniky, kteří již mají značně vyčer-

panou kapacitu. Proto není vhodné s těmi-

to úkony příliš váhat, majitel by se vysta-

voval případným postihům. 

Povinné revize kotlů na pevná paliva 

Mikroregionální pohár 

patří opět Mlázovicím 
 
 Volejbalisté vylepšili fantas-

tickou bilanci v tradičním turnaji 

mixů. Mlázovice ani letos nenašly 

přemožitele a vrátily se na pomyslný 

trůn po roční přestávce. 

 V sobotu 10. září 2016 se kona-

lo další dějství tradičního turnaje smí-

šených družstev ve volejbale, který 

pořádá Lázeňský mikroregion pro hrá-

če z členských obcí. Dříve toto spor-

tovní klání putovalo po několika ob-

cích, ale vzhledem k jedinečnosti a 

vstřícnosti areálu na Pecce, se pořada-

telské prostředí již nemění. Pohodový 

průběh turnaje umocnilo nádherné 

počasí. 

 Letos do městečka pod hradem 

dorazila pouze čtyři družstva. Ovšem 

na kvalitě hry to nic nezměnilo, každý 

ze startujících usiloval o vítězství. Ma-

lý počet týmů umožnil aplikovat nej-

spravedlivější a nejobjektivnější herní 

systém. Každý se utkal s každým a 

poté ještě první dva celky hrály finále 

a zbylé dva o třetí místo. Vítěz si mu-

sel své postavení tvrdě uhájit, pro žád-

né náhody zde nebylo místo. 

 Mlázovice ve skupině dvakrát 

vyhrály, jednou remizovaly 1:1. Velmi 

houževnatý a výborně hrající soupeř z 

Vidochova se stal zároveň druhým 

finalistou. V rozhodujícím utkání 

ovšem Mlázovice ukázaly svoji sílu a 

bez jakéhokoliv náznaku zaváhání 

získaly pohár předsedkyně Lázeňského 

mikroregionu a potvrdily, že jsou nejú-

spěšnějším týmem v historii turnaje. 

Za posledních pět let zvítězily hned 

čtyřikrát. Třetí místo vybojovali hráči 

z pořádající agentury Terra Nostra. 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 2016 
 

Sdružení Mlázovičtí rodiče dětem po-

řádá dětský lampiónový průvod. Sraz 

účastníků bude na mlázovickém Ná-

městí, v pondělí 31.10.2016 od 16.00h. 

Děti se mohou těšit na výtvarnou díl-

ničku, hallowenskou stezku, návštěvu 

domova důchodců a průvod s rozsvíce-

nými lampióny. 


