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DLOUHO ODKLÁDANÁ KABELIZACE OBCE ZAČÍNÁ 
 Městečko čekají měsíce plné vý-

kopů, prachu a různých omezení. Na 

konci všeho bude nové zemní vedení 

elektřiny, které přinese vyšší spolehli-

vost v dodávkách proudu.   

 Když v roce 2009 oznámila společ-

nost ČEZ, že hodlá položit své elektrické 

rozvody do země ve spodní části obce, 

nikdo ještě netušil, jak dlouho bude trvat, 

než pracovníci specializované firmy popr-

vé kopnou do země a jaké komplikace se 

v průběhu příprav rozsáhlé akce objeví.   

 První termín prací byl stanoven na 

rok 2010. Z různých důvodů byl několi-

krát odložen, až investorovi propadlo sta-

vební povolení. A tak museli projektanti 

opakovat velkou část práce, především 

jednání s vlastníky nemovitostí a domluvy 

o trasách kabelových vedení. Dvakrát 

musel vše projednat také stavební úřad.   

 Skutečný začátek kabelizace se tak 

posunul o 7 let, až do roku 2017. Mnoho 

lidí se již domnívalo, že staré dráty budou 

mít na svých domech snad napořád. Ale 

vše se blíží ke zdárnému konci. Obecní 

úřad i jednotlivé domácnosti již kontakto-

vala společnost AZ Elektrostav Nymburk, 

která bude pro ČEZ zakázku provádět. 

Práce budou zahájeny v průběhu dubna 

2017 a potrvají minimálně od konce srpna 

2017.   

 Před zahájením prací v jednotli-

vých lokalitách navštíví jednotlivé domy 

stavbyvedoucí, který s majiteli zkonzultu-

je konkrétní umístění pojistkových skříní 

na fasádách či v plotech a zároveň domlu-

ví propojení nových zařízení se stávající-

mi rozvody. Samozřejmě vše na náklady 

distribuční společnosti. Pokud nemovitosti 

slouží pouze k občasné rekreaci, bude 

majitel kontaktován.   

 Během kabelizace se musí obyva-

telé městečka obrnit trpělivostí. Ve větši-

ně ulic je čeká prach, výkopy, bláto, hluk, 

různá dopravní omezení a omezení vjezdu 

do domů či garáží. Ale krátkodobá úskalí 

značně převýší dlouhodobý efekt spolehli-

vosti v dodávkách proudu do domácností 

a také zlepšení tváře městečka. Z ulic zmi-

zí nevzhledné, zkorodované stožáry a také 

všechny dráty, které dnes hyzdí mnohá 

pěkná zákoutí.   

 Společně s novými elektro rozvo-

dy, provede obec zásadní opravu stávající-

ho veřejného osvětlení. Některé světelné 

body jsou nyní na sloupech ČEZu, které 

budou odstraněny. Úpravy se dočkají také 

kabelové rozvody. Samozřejmostí bude 

výměna starých sloupů a svítidel. Obdob-

né platí i pro veřejný rozhlas. Po ukončení 

prací zmizí protivné vrčení z amplionů, 

které se ozývá především v zimě a které je 

způsobeno poškozením izolací starých 

kabelů.   

 Firma provádějící práce je v úzkém 

kontaktu s obecním úřadem. Snahou je 

domluvit vždy takový postup, který co 

nejméně omezí život občanů. Prvním vý-

sledkem intenzivní komunikace s obcí je 

odklad termínu zahájení o několik týdnů, 

kvůli dešti a předpokládanému zablácení 

veřejných prostranství. Domluveny byly 

také kratší realizační úseky, aby pracovní-

ci stačili pokládat nové kabely a ihned 

provádět zásypy. Uzavřené úseky budou 

co nejkratší a rychle by se měly posouvat. 

 V letošním roce bude uloženo do 

kabelů vedení ve většině ulic od Náměstí 

na sever. Na rok 2018 je naplánována 2. 

etapa, která se nyní projekčně dokončuje. 

Ta zahrnuje zbylé úseky městečka, vyjma 

ulice Pod Macnarkou a V Rybníčkách, 

kde rozvody zatím zůstanou na sloupech 

(jsou relativně nové a distributor je nechce 

likvidovat). 

V Mlázovicích konečně funguje pečovatelská služba 
 Pečovatelky každý den pomáhají 

seniorům zajistit základní potřeby. 

 Městečko se snažilo více než deset 

let, aby na jeho území byla poskytována 

terénní pečovatelská služba. Ta je dostup-

ná ve většině měst republiky, ale v části 

jičínského okresu to byl dlouhou dobu 

neřešitelný problém. Žádné z organizací, 

které pečují o seniory, se nechtělo zajíždět 

do Mlázovic a okolních obcí. 

 Vše se změnilo od 1. ledna 2017. 

Oblastní charita v Jičíně rozšířila své služ-

by a pečovatelky začaly zajíždět také do 

Mlázovic, Chotče, Svatojanského Újezda, 

Šárovcovy Lhoty, Konecchlumí a Lužan. 

V rámci zákonem definované sociální 

služby nabízejí seniorům celou paletu 

služeb. Pomoc při zvládání běžných úko-

nů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně, zajištění stravy, pomoc při zajiš-

tění chodu domácnosti nebo zprostředko-

vání kontaktu s úřady, různými instituce-

mi, lékaři apod.  

 Zjednodušeně řečeno vše potřebné, 

aby měli senioři ve svém vlastním domo-

vě zajištěny základní životní podmínky, 

když už si je nedokážou zajistit sami. Dí-

ky pečovatelské službě mohou lidé zůstá-

vat mnohem déle ve svém vlastním pro-

středí, namísto toho, aby předčasně od-

cházeli do domovů pro seniory. 

 Pečovatelskou službu si částečně 

klienti platí sami (ale mohou tak činit z 

finančního příspěvku na péči od státu), 

dále je provoz hrazen z dotací státu, kraje, 

darů od sponzorů a podobně. Na provoz 

přispívá také městys Mlázovice i okolní 

obce.  

 Pokud někdo pečovatelskou službu 

v Mlázovicích potřebuje využívat, lze 

jednoduše kontaktovat Oblastní charitu 

Jičína na telefonu 737 139 089 a její pra-

covníci již domluví a zařídí vše potřebné. 

Službu lze maximálně přizpůsobit potře-

bám a požadavkům každého ze zájemců. 

 Díky rozšíření působnosti pečova-

telské služby získávají senioři v městečku 

trvale účinnou pomoc při zajišťování kaž-

dodenních potřeb. Zvyšuje se tím kvalita 

života na venkově a možnost přijatelně žít 

ve své domácnosti. Společnost tím vrací 

svým nejstarším občanům část úsilí, které 

vynaložili během života na její rozvoj. 

Podobné pohledy budou brzy minulostí 
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Proběhlo 15. zasedání zastupitelstva městečka 
V pondělí 27. března 2017 se sešli zastupitelé obce na veřejném zasedání. Přinášíme zají-

mavé body z průběhu jednání:  

1. Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy na podíl 2/10 pozemkové parcely 

č. KN 1308/1 v k.ú. Mlázovice s Českou republikou. Jedná se o podíl na pozemku, 

který tvoří cestu mezi domem p. Procházkové a p. Fejfara. V minulosti již obec vy-

koupila podíly od dalších vlastníků, nákupem od státu bude vše dokončeno a celá 

cesta bude probíhat nově jen po obecních pozemcích.   
2. Schváleny byly pravidelné členské příspěvky Lázeňskému mikroregionu a Místní akč-

ní skupině Brána do Českého ráje na rok 2017.   

3. Zastupitelé projednali účetní závěrky a hospodaření obecních příspěvkových or-

ganizací a společnosti Mlázovické služby, s.r.o. za uplynulý rok.   
4. Schválena byla také rozpočtová změna č.1/2017, která upravuje rozpočet městečka na 

základě aktuálního vývoje příjmů a výdajů.   

5. Mlázovice poskytnou finanční dar ve výši 8.000 Kč, na rok 2017, Oblastní charitě 

Jičín, na zajištění pečovatelské služby pro seniory a dlouhodobě nemocné v městysu 

Mlázovice. Tato organizace začala vyjíždět na území obce od ledna letošního roku.  
6. Schválen byl prodej hasičského dopravního vozu AVIA. Pro mlázovické hasiče se již 

jedná o zastaralé a hůře využitelné vozidlo, které vyžaduje velké náklady na běžnou údrž-

bu a provoz. Avia bude prodána malému sboru v Pardubickém kraji. 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Koncem března městečko dokončilo 

rekonstrukci dalšího bytu 3+1 v byto-

vém domě Na Ohrádce. Kompletní 

obnovou prošly rozvody elektro, vody, 

i odpady. Nové jsou obklady, sociální 

zařízení i kuchyň. Vyměněny byly 

také podlahové krytiny. Byt je již pro-

najatý nové nájemkyni. 

●  S příchodem jara byla vybudová-

na nová pasivní ventilace do sklep-

ních prostor původní budovy Radni-

ce. Obec se tím snaží bojovat proti 

velké vlhkosti ve sklepě a v základo-

vém zdivu. Systém sklepních otvorů 

na větrání byl na budově i v minu-

lém století, při rekonstrukci v osm-

desátých letech byl však ke značné 

škodě celé stavby úplně zlikvidován. 

●  31. březen 2017 byl posledním 

dnem, kdy bylo možné na Obecním 

úřadě zakoupit propan-butanové láhve. 

Po více než dvaceti letech byl tento 

prodej ukončen, protože nový státní 

systém elektronické evidence tržeb již 

neumožňuje vzít zboží do konsignace 

(zapůjčit si jej) a platit pouze za proda-

né kusy. Městečko navíc ani nesplňo-

valo technické požadavky na usklad-

nění lahví. Vzhledem k tomu, že po-

ptávka po propan-butanu je již mini-

mální a místní prodejna Jednoty tento 

produkt nabízí, nemělo by to pro obča-

ny znamenat přílišnou komplikaci. 

●  Koncem března skončil jednomu 

z pracovníků veřejně-prospěšných 

prací u obce pracovní poměr. Měs-

tečko sice dostalo dotaci na další 

místo, ale vzhledem k tomu, že je 

velký nedostatek vhodných uchaze-

čů o práci (úřad práce jich eviduje 

nejméně za dobu celé své existence), 

místo se zatím nepodařilo obsadit. 

Absence pracovníka se bohužel pro-

jeví v rychlosti úklidu a údržby ve-

řejných prostranství. 

 

 V sobotu 11. března 2017 se sál 

Radnice Mlázovice proměnil v říši kou-

zelných a pohádkových postav. 

 Konal se zde dětský karneval, který 

již tradičně pořádala Mateřská škola Mlá-

zovice, ve spolupráci se sdružením 

„Mlázovičtí rodiče dětem“. Sešlo se téměř 

sedmdesát dětí v nádherných kostýmech se 

svými rodiči a prarodiči. Účast byla jako 

vždy obrovská a o zábavu bylo postaráno. 

K tanci a poslechu hrál výborný DJ Míra 

Dvořák. Občerstvení zajistila místní re-

staurace Radnice. 

 Pro děti byla připravena spousta 

soutěží a v neposlední řadě i bohatá tom-

bola, za kterou děkujeme všem rodičům a 

sponzorům, díky nimž nezůstalo žádné 

dítko bez milé drobnosti. Doufáme, že i v 

roce příštím se nám podaří tuto příjemnou 

událost zorganizovat a tak děti nebudou 

ochuzeny o svůj krásný den. 

 

 

Text: Lenka Nováková 

Foto: Mirek Dvořák 

Dětský karneval 2017 

MÍSTO PRO ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ 

 

Protože se blíží pěkné počasí a práce 

na zahrádkách, připomínáme občanům, 

že dalším místem pro odkládání roští a 

větví je panelové plato, které je umís-

těno vlevo před Horkou (stejně jako v 

předchozích letech). Na toto prostran-

ství lze přivážet pouze větve, roští, 

trávu, listí a další rostlinné zbytky. Je 

přísně zakázáno odkládat zde jakýko-

liv domovní či jiný odpad. V případě 

nedodržení těchto podmínek bude vi-

ník pokutován Odborem správních 

agend MěÚ Jičín. Na toto plato lze 

větve vozit minimálně do konce květ-

na. Bližší info obdržíte na OÚ. 

30. dubna 2017 od 20.00h 

Městys Mlázovice Vás zve na "Pálení ča-

rodějnic 2017", které se uskuteční v  areá-

lu koupaliště (za trafostanicí), v neděli 30. 

dubna 2017, cca od 20.00h. Připravena 

bude vatra pro děti, stejně jako v loňském 

roce. Připomínáme, že toto místo již ne-

slouží k odkládání větví! V průběhu celé-

ho odpoledne a večera bude otevřeno ob-

čerstvení na koupališti s bohatou nabídku 

občerstvení. 

 

30. dubna 2017 od 15.00h 

Zdeněk Fišer Vás zve k příjemnému pose-

zení v areálu místního koupaliště. Opět na 

Vás čeká široký výběr z teplých i stude-

ných nápojů, rychlého občerstvení a samo-
zřejmě řada sportovních i zábavných akcí 

pro děti a dospělé. Pokračovat budou také 

pravidelné páteční pochoutky z grilu a udír-

ny. Sezóna bude zahájena "Čarodějnicemi" 

v neděli 30. dubna 2017 od 15.00 hodin. K 

poslechu bude hrát country kapela, připra-

vena budou uzená žebra z vlastní udírny.  


