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Důležité investice naplánované v
rozpočtu byly splněny. Radnice také
připravila řadu projektů na příští léta.
Nejvíce času a energie věnovala
obec v loňském roce přípravě nových
akcí, u nichž bylo nebo bude žádáno o
dotace z evropských fondů. I když zatím
nic z této práce není navenek vidět, jedná
se o obrovskou snahu získat velké peníze
na nové hasičské auto, rekonstrukci hasičské zbrojnice, rekonstrukci několika polních cest a další aktivity, které jsou nyní
předmětem podpory EU. Pokud by se vše
podařilo dotáhnout do konce, městečko by
mohlo realizovat v následujících letech
navíc, k běžným investicím, projekty za
25 milionů Kč, při nízké dvoumilionové
spoluúčasti ze svého rozpočtu. Porovnáme
-li to s tím, že roční nemandatorní
(nepovinné) výdaje obce činí kolem 3 mil.
Kč, je to obrovská částka, která výrazně
ovlivní tvář městečka. K tomu je nutné
připočítat další velké projekty za desítky
milionů korun, které připravují energetici
a další firmy v našem regionu. Některé i
díky výrazné aktivitě městečka.
Samozřejmě, i Radnice si uvědomuje, že jsou potřebné v Mlázovicích
další věci, ale vedení obce se zaměřilo
nyní především na oblasti, z nichž lze
čerpat mimořádné dotace. Buď se je pokusí získat na vyhlášená témata, nebo je
nebude mít vůbec. Tato možnost je jednorázová a časově velmi omezená.
Velkou událostí roku 2016 byl
křest knihy Martina Vágenknechta
„Mlázovické domy a pohled do života v
nich“. Dlouho očekávaný okamžik přilákal do jídelny Radnice obrovské množství
zájemců o naši historii. Za necelé tři týdny
byla publikace beznadějně vyprodána.
Po několika letech snažení se mlázovický kostel dočkal restaurování hlavních vitrážových oken. Díky dotaci Královéhradeckého kraje byla vyrobena nová
dubová okna a restaurovány původní vitráže. Nová okna, tentokráte moderní plastová, byla osazena na celé budově zdravotního střediska na náměstí.
Městečko vyslyšelo přání široké
veřejnosti a v závěru roku byly namontovány zbrusu nové hodiny na budovu Radnice. Po několikaleté odmlce je opět slyšet
jejich odbíjení. Dokončeno bylo rovněž

rozšíření chodníku v nejužší části Jičínské
ulice, vyměněny všechny klempířské prvky na budově koupaliště a zbrusu nová je
rovněž střecha na obecním skladu
„Porážka“.
Velmi nákladnou a technicky obtížnou stavbu představovala rekonstrukce
kanalizace v Kutnarově uličce před zbrojnicí. Špatný technický stav, největší průměr trubek v městečku a velmi stísněné
podmínky, přiváděli pracovníky provádějící práce před obtížná rozhodnutí. Nakonec však bylo vše zdárně dokončeno a
odpadní voda z obce již odtéká bez problémů.
Také v loňském roce se pokračovalo s postupnou modernizací místní mateřské školky. Vyměněna byla okna v technickém zázemí objektu a natřena střecha.
V další příspěvkové organizaci obce –
domově důchodců - došlo k vybudování
nových vycházkových chodníčků a celkové úpravě venkovního prostranství.
Městečko i nadále investovalo do
oprav vlastního bytového fondu. Postupnou rekonstrukcí prošly tři uvolněné byty.
Koncem roku bylo vysazeno 50 stromů
podél obecních polních cest. Vrací se tím
původní tvář okolní krajině.
V roce 2016 stát opětovně zahájil
digitalizaci katastru. Městečko pokračovalo v zaměřování pozemků a nápravě zjištěných historických chyb v katastrální
mapě. Pokračovaly výkupy zemědělských
pozemků.
Rok 2016 znamenal velký zlom v
místním hospodaření. Zemědělská akciová společnost Mlázovice změnila své
vlastníky a krátce nato také celé vedení.
Veřejnost s napětím očekává, jaký bude
další vývoj v podniku, se kterým v minulosti spojily své životy mnohé rodiny z
Mlázovic i širokého okolí.
Městečko v uplynulém roce opět
výrazně podpořilo své neregistrované
sportovce, stejně tak kulturní vyžití a různé dětské akce. O jejich pořádání se největší měrou zasloužili rodiče místních
dětí.
Ne vše se však podařilo podle
představ. Společnost ČEZ opětovně odložila kabelizaci dolní poloviny Mlázovic,
prý bude provedeno určitě v roce 2018
(pokolikáté již?). Kvůli nedostatku času i

financí městečko přesunulo zahájení
oprav zdi kostela, která je v havarijním
stavu. Po více než 20ti letech ukončilo
provoz, k nelibosti mnoha občanů, nákupní středisko Karla Všetečky.
I přes některé špatné zprávy a dílčí
neúspěchy, lze jednoznačně rok 2016 považovat pro Mlázovice za úspěšný. Obec
realizovala nejdůležitější projekty a na
příští období připravila mnoho dalších.

Zdeněk Venclů a Tomáš Kulhánek
stále na vítězné vlně
Již nějaký čas patří Zdeněk Venclů ml. a Tomáš Kulhánek k obrovským
nadějím SKP Judo Jičín. Pravidelně obsazují přední místa na závodech po celé
republice. I když občas musí překonat
handicap v postupu do vyšší věkové kategorie, kde jsou prvním rokem ve značné
váhové nevýhodě. Soupeři oběma borcům říkají, že závodí za STS Mlázovice –
Brod, jako narážku na klasickou hlášku z
filmu „Jáchyme hoď ho stroje“. Za vynikajícími výsledky však nestojí žádné
světlé dny z kondiciogramu, ale tvrdá
celoroční dřina na žíněnkách. A také obětavost rodinného týmu, který oba mlázovické reprezentanty neúnavně doprovází
na všechny závody. A že jich není málo.
Zdeněk Venclů získal v uplynulém
roce v kategorii 34kg sedm vítězství, dvě
druhá místa a třetí místo na Přeboru České republiky. Pro jičínské judo to byla
medaile po deseti letech. I přesto, že po
prázdninách přestoupil do vyšší váhové
kategorie, což pro něj nebylo jednoduché.
Po právu se také dostal do výběru nadějí
ČR a byl nominován na sportovce roku
Jičínska v kategorii do 14ti let.
Tomáš Kulhánek byl čtyřikrát
první, třikrát druhý, dvakrát třetí a na
přeboru kategorie 60kg+ obsadil skvělé
páté místo.
Oba kluci svým poctivým přístupem ke sportu dokazují, že i sportovci z
malé obce mohou dosáhnout velké výsledky na významných závodech. Městečko již dlouho nemělo tak úspěšné sportovní reprezentanty. Možná jednou, až
budeme u televize sledovat judo na olympiádě…

PROBLÉMY S ODKLÍZENÍM SNĚHU
Bohaté sněhové srážky v letošním roce způsobily problémy se schůdností chodníků v městečku. Radnice
pořídila sněhovou frézu, s úklidem pomohli i hasiči.
Několik posledních let se zdálo, že
pořádné zimy známé z Ladových pohledů
jsou definitivně minulostí. Ale nástup
roku 2017 ukázal nejistotu dlouhodobých
předpovědí. Mlázovice zasypal sníh a
sevřel tuhý mráz.
Jedná se o první „pořádnou“ zimu
po schválení tzv. chodníkové novely, která přenesla odpovědnost za úklid sněhu na
všech chodnících na obce. I když samosprávy ostře kritizovaly znění nového
zákona, nebylo jim to nic platné. A nyní
se v plné síle ukázalo, že to fungovat nemůže. Pokud během krátké chvíle spadne
velké množství sněhu, a nebo se sněžení
každý den opakuje, nejsou obce schopny
zajistit zimní údržbu tak, jak od nich chce
Parlament.
Problémy letos nastaly i v Mlázovicích. Městečko disponuje jedním svým
pracovníkem, dalšího může mít (ale nemusí) na veřejně prospěšné práce z Úřadu
práce. Kmenový pracovník musí prioritně
vyhrnout silnice jak v Mlázovicích, tak v
místní části Mezihoří. Dále, je-li to potřeba, uklízí silnice 3. třídy do Šárovcovy
Lhoty a do Chotče, protože při kalamitních situacích Správa a údržba silnic nestihá do oblasti dojet včas a do Mlázovic
by jednoduše nedojely žádné autobusy. A
lidé by se nedostali do práce, do škol, k
lékaři a poté ani zpět domů. Kompletní
vyhrnutí výše uvedených ploch traktorem
trvá 6-7 hodin. A to nezmiňujeme případy, kdy v rámci jednoho dne začne znovu
sněžit a je nutné vyhrnování opakovat.
Druhý pracovník provádí úklid
chodníků. Těch v zimě udržovaných je v
obci kolem 4 kilometrů. Většinu lze ošetřit ručně vedeným strojem, některé úseky
je nutné poté dočistit ručně hrablem. Tyto
úkony vydají také na celou pracovní směnu, fyzicky už není schopen tento pracovník udělat více.
A pokud dojde k nějaké mimořádnosti, úklid stojí nebo je proveden jen
částečně. I pro tyto zaměstnance platí zákoník práce (přestávky, odpracovaná doba, nemoc, dovolená, apod.). Jakýkoliv
výpadek vlastně nemá kdo nahradit. A
pracovníka z Úřadu práce ani vždy mít k
dispozici nemusíme. Velmi těžko se shání
kdokoliv další na podobnou práci. Studenti v naprosté většině zájem nemají, a nebo

nejsou v potřebnou dobu k dispozici, fyzicky zdatní důchodci také sníh uklízet
nechtějí. Městečko si ekonomicky nemůže
dovolit zaměstnat natrvalo dalšího člověka, který by pokryl pouze potřebu zimní
údržby pár dní v roce, když náhodou bude
třeba. Podobné problémy řeší mnoho obcí
i velkých měst.
Z výše uvedeného vyplývá, že přijde-li opravdová zima, není možné provést v krátkém čase řádný úklid sněhu ze
všech ploch, ze kterých by měl být odstraněn. Proto obecní úřad prosí občany, aby
tam, kde je to možné, prováděli i nadále
úklid chodníků před svými domy. Výrazně tím obci pomohou. Městečko se v každém okamžiku snaží dělat maximum možného, aby situaci zmírnilo. Ale to nemusí
být z pohledu obyvatel dostačující. Jiné
reálné a ekonomicky únosné řešení ale
neexistuje.
Názorným příkladem byl první
lednový týden roku 2017. Během několika dnů spadlo přes 50cm sněhu. Vysoké
srážky ještě doprovodily prudké změny
teplot a napadaný sníh rychle zvlhnul.
Ruční stroj pro úklid sněhu nebyl v některých úsecích schopen již pracovat, v hromadách sněhu se zastavoval. Proto se
starosta dohodl s hasiči a během jednoho
odpoledne provedlo 8 lidí (pracovníci
obce a hasiči) manuální úklid chodníků.
Později ještě pomáhal obci vyhrnovat pan
Zdeněk Fišer se čtyřkolkou. Všem jmenovaným úřad velmi děkuje za obětavou
pomoc.
Vzhledem k problémům se zastupitelé shodli na pořízení sněhové frézy na
chodníky. Ta byla 19. ledna 2017 nasazena a během 3 dnů došlo k podstatnému
zlepšení situace. Neprotažené chodníky
byly pročištěny, zbylé plochy se výrazně
rozšířily, aby mohl být opět použitý ručně
vedený stroj při dalším sněžení. Nyní ještě
obec uvažuje o zakoupení sypače za traktor na ošetřování zledovatělých vozovek.
V porovnání s jinými obcemi si
Mlázovice nevedly ani při mimořádných
podmínkách úplně špatně. Vyhrnuté silnice si chválili řidiči autobusů, stejně tak
návštěvníci městečka kvitovali uklizený
sníh z mnoha ploch v porovnání s okolními městy.
I když se zastupitelé a vedení obce
snaží dělat pro zimní údržbu maximum,
ne vždy mají dostatek sil a prostředků na
zvládnutí situace. Proto uvítají jakoukoliv
pomoc ze strany obyvatel, ale i pochopení
a vstřícnost, že nejde vše najednou.
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Myslivecký bál 2017: výborná nálada
na parketu, rekordy v kuchyni
O myslivecký bál v Mlázovicích je
tradičně velký zájem. To dokazuje i vysoký počet prodaných vstupenek na další
Poslední leč, která se uskutečnila v pátek
13. ledna 2017. Letos výjimečně až druhý
lednový pátek. Vzhledem k 12 hodinovému výpadku proudu, který postihnul městečko první víkend roku, to bylo velké
štěstí.
Ve slavnostně vyzdobeném sálu
Radnice ples zahájil fanfárou na lesní roh
Jiří Vích ml. a poté se již rozproudila výborná zábava. Kromě kvalitního servisu a
zkušených pořadatelů k ní přispěla vynikající konecchlumská kapela „Levou rukou“, která nenechá nikoho dlouho sedět u
stolu.
Namísto nudné půlnoční pauzy
přichází pravidelně „zlatý hřeb“ v podobě
losování vstupenek o exkluzivní ceny,
především zvěřinu. Každý si chce odnést
kance, srnu, zajíce nebo jinou z atraktivních odměn.
Jedinečnost celého večera podtrhlo
vynikající zvěřinové menu připravené
místní restaurací Radnice. Hosté si mohli
vybírat z dvanácti chodů. Vyhlášená kuchyně přilákala do místní restaurace a do
Mlázovic stovky návštěvníků během celého víkendu. Při odchodu zněla jen slova
uznání. Myslivecký ples opět dopřál všem
hostům krásné zážitky.

Střípky z našeho městečka
● Počátkem ledna řešil obecní úřad problémy v opožděných linkách autobusů. Po
vzájemné dohodě s odborem dopravy krajského úřadu došlo nejprve ke změnám u
spoje s odjezdem 6.55h do Jičína (kraj
změnil oběh autobusu tak, aby mohl včas
odjíždět už z Lázní Bělohradu). Závažné
problémy také nastaly u školního autobusu
v 7.33h do Lázní Bělohradu. Děti často
nestíhaly začátek vyučování. Nejprve byl
na tento spoj nasazen operativně jiný autobus, od 16. ledna 2017 došlo k mimořádné
změně jízdního řádu, která upravila oběh
autobusu i změnila odjezd spoje s Jičína.
● Společnost ČEZ Distribuce, a.s. provádí v těchto týdnech kompletní rekonstrukci hlavní linky přivádějící elektrickou energii do Mlázovic. I když kvůli
opravám dochází k částečnému odpojování obce, nově osazené sloupy a vodiče
výrazně zvýší spolehlivost dodávek
proudu do městečka. Původní vedení
vykazovalo časté vady, které způsobovali výpadky dodávek. Výměny vedení se
dočká také kompletní linka do místní
části Mezihoří a na Libín. Stavební firma akci zahájí v nejbližších dnech.

