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CO ČEKÁ OBYVATELE MĚSTEČKA V ROCE 2018 
 Ani letos nebude v Mlázovicích 

nouze o řadu oprav, rekonstrukcí a 

vylepšení. Některé akce si bohužel vyžá-

dají další výkopy.   
 Největším projektem roku je gene-

rální rekonstrukce hasičské zbrojnice. 

Stavební firma zahájila práce již počát-

kem února a celý areál pro hasiče se mění 

doslova před očima. Moderní zázemí by 

mělo být zkolaudováno koncem roku. 

Celkové náklady se budou pohybovat 

okolo 8 mil. Kč, 90% bude hrazeno z do-

tace Integrovaného regionálního operační-

ho programu.   

 Velmi náročná akce čeká obyvatele 

poloviny obce. Společnost ČEZ Distribu-

ce bude pokračovat druhou etapou v kabe-

lizaci rozvodů nízkého napětí, které ještě 

vedou vzduchem. Společně s tím městeč-

ko v dotčených ulicích dokončí kompletní 

obnovu veřejného osvětlení a rozhlasu. 

Sice to bude znamenat zátěž hlukem, pra-

chem a celkovým nepohodlím, ale výsle-

dek rozhodně stojí za to, což je již od pod-

zimu vidět všude, kde probíhala první 

etapa.   

 Velkou změnou projde Novopacká 

ulice. Po dlouhých letech čekání zde bude 

vybudován zbrusu nový chodník od malé-

ho náměstí až k bývalé truhlárně. I když 

ten starý připomínal spíše překážkovou 

dráhu, nebylo možné investici realizovat 

dříve. V roce 2017 zde probíhala poklád-

ka nových kabelů ČEZu, veřejného roz-

hlasu i osvětlení, dále byl vyměněn hlavní 

vodovodní řád a o rok před tím provedeny 

lokální opravy kanalizace. Po dokončení 

chodníku bude infrastruktura v této lokali-

tě prakticky kompletně obnovena.   

 V roce 2018 bude zahájen velmi 

důležitý projekt tvorby nového územního 

plánu obce. I když jej Mlázovice měnit 

nepotřebují, je nutné tento strategický 

dokument pořídit zcela nový tak, aby od-

povídal požadavkům změněné legislativy 

od roku 2020. Vzhledem ke složitosti se 

předpokládá dokončení až za tři roky.   

 Městečko rovněž zrealizuje výstav-

bu nového vodního vrtu v areálu Podlesí. 

Bude sloužit jako záložní zdroj pro čerpá-

ní užitkové vody, pro hasiče a další po-

třebné obecní účely.   

 V letošním roce se plánuje dokon-

čení oprav vstupu ve zdravotním středis-

ku. Odborná firma provede hydroizolaci 

jedné vnitřní stěny, bude položena nová 

podlaha a prostory dostanou nové barvy. 

Ordinace stomatologa dostane zbrusu 

nový digitální rentgen, protože dosavadní 

již nová legislativa neumožní dále využí-

vat.   

 Značné úsilí bude věnováno obecní 

kanalizaci. V Gebauerově ulici (úsek od 

Náměstí až k odbočce Tarantova) projde v 

létě potřebnou opravou. Podrobnou kame-

rovou revizí projde kanalizační systém v 

ulicích Na Rašelině a Na Závisti. Podle 

jejího výsledku bude stanoven další po-

stup obnovy v této lokalitě. Na Rašelině 

bude zároveň vybudováno lokální odvod-

nění komunikace a část nového chodníku. 

 Nový asfalt bude položen v Kutna-

rově uličce, která je v neutěšeném stavu 

po loňské výměně hlavního kanalizačního 

řádu. Hydroizolace se dočká úniková ram-

pa mateřské školy (zatéká do stropní kon-

strukce), pokračovat bude rekonstrukce 

obecního bytového fondu.   

 Zastupitelé také rozhodli o dokon-

čení rekonstrukce tělocvičny (v uplynu-

lých letech zde byly provedeny již 3. eta-

py). V poslední fázi dojde k výměně spor-

tovní palubovky (nyní je v dezolátním 

stavu, místy nebezpečná). V případě při-

dělení dotace z Programu obnovy venko-

va Královéhradeckého kraje se k palubov-

ce přidá ještě zateplení střechy a výměna 

střešní fólie haly.   

 Zrekonstruované sociální zařízení 

se objeví také u kluboven na Radnici, 

opravy se dočká traktorový vlek. Obec se 

bude snažit zlepšit péči o veřejná pro-

stranství (údržba zeleně, úklid, drobné 

opravy), ale to bude do značné míry závis-

lé na přidělování pracovníků na veřejně 

prospěšné práce ze strany Úřadu práce 

ČR.   

 Pokračovat bude příprava projektů 

a žádostí o dotaci na další roky. Konkrét-

ně se jedná o rekonstrukci tří polních cest, 

rekonstrukci kotelny v Domově důchodců 

či nákup dopravního vozidla pro hasiče. V 

průběhu roku se může objevit i jiný vhod-

ný dotační titul.   

 Pozadu nezůstane ani společnost 

Mlázovické služby, s.r.o.. Jejím hlavním 

letošním úkolem je zajistit rozjezd poštov-

ní pobočky, včetně oprav prostor, kde 

bude Pošta nadále fungovat. Je nutné zde 

vytvořit důstojné a příjemné prostředí pro 

klienty. Nadále bude pokračovat v rekon-

strukci domu č.p.75 na malém náměstí.   

 Na území městečka by v letošním 

roce měly své projekty realizovat také 

Lesy České republiky a Povodí Labe, kte-

ré odbahní mlázovický rybník a opraví 

jeho hráz.   

 I když je výčet naplánovaných akcí 

velmi obsáhlý, představitelé obce věří, že 

se jej podaří realizovat. Jedná se většinou 

o velmi důležité a dlouho připravované 

stavby. I přes plánované obrovské náklady 

by měl mlázovický rozpočet zůstat na 

konci roku vyrovnaný. Jediným časovým 

otazníkem zůstává čerpání krátkodobého 

úvěru na financování rekonstrukce zbroj-

nice. Ale to je jen administrativní záleži-

tost. 

KOMPOSTÉRY BUDOU ! 
 

Státní fond životního prostředí konečně 

vyhodnotil výzvu k dotaci na domácí 

kompostéry, mezi kterými byla i žádost 

Lázeňského mikroregionu. Ta byla ve 

velké konkurenci úspěšná, což znamená, 

že obyvatelé městečka obdrží 133 ks 

kompostérů na své zahrádky. Každý, 

kdo si o kompostér v roce 2017 požádal, 

jej obdrží bezplatně do výpůjčky na do-

bu 5 let. Poté přejde do jeho vlastnictví  

úplně. Kompostéry by měly být dodány 

do konce května 2018. Vítězem výběro-

vého řízení se stala firma, která dodává 

velmi kvalitní rakouské kompostéry o 

objemu 1050 litrů. Mlázovice opět udě-

lají další krok ke zkvalitnění nakládání s 

bioodpady. Bližší informace budou po-

skytnuty ze strany Obecního úřadu před  

samotnou distribucí kompostérů všem 

občanům. 



Proběhlo 20. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 12. února 2018 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání. Vybíráme 

zajímavé body z programu jednání:  

1. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí několika darů na rok 2018. Jedná se o dar 

ve výši 8000 Kč pro Oblastní charitu Jičín, která v Mlázovicích poskytuje terénní 

pečovatelskou službu, dar 12000 Kč pro Apropo Jičín, které poskytuje osobní 

asistenci nevidomému občanovi městečka a dále dar ve výši 5000 Kč na pořádání 

oslav výročí 115. založení Sboru dobrovolných hasičů v Mlázovicích.   
2. Schváleny byly účetní závěrky příspěvkových organizací městečka – tedy Domova 

důchodců Mlázovice a Mateřské školy Mlázovice.   

3. Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – dvě 

kanceláře v prvním poschodí budovy obecního úřadu. Nájemcem se od 1.3.2018 

stane nová lesnická společnost LEDRET, s.r.o..   
4. Městečko zahájí přípravu nového územního plánu, tak aby splňoval platné legisla-

tivní požadavky. Celý náročný proces potrvá zhruba 2 roky, určeným zastupitelem pro 

pořízení ÚPD je starosta Tomáš Komárek.   

5. Zastupitelé odmítli žádost na poskytnutí finančního příspěvku na provoz ZŠ 

Bodláka a Pampelišky ve Veliši. Důvodem je nesystémovost tohoto požadavku, 

základní školy jsou financovány z rozpočtů obcí, které je zřizují. Ty na ně dostá-

vají přímé platby ze státního rozpočtu.  Nikoliv od obcí, jejichž žáci školy navště-

vují. Navíc není možné diskriminovat žáky dojíždějící do jiných škol, které žádné 

platby nedostanou. 
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Pečovatelská služba pomáhá seniorům i handicapovaným 
 Již více než rok pomáhá potřeb-

ným na mlázovicku pečovatelská služ-

ba Oblastní charity v Jičíně. Její služ-

by jsou velmi potřebné a vyhledávané.

 Možná jste se právě ocitli v situa-

ci, kdy přemýšlíte o tom, jak zabezpečíte 

péči o své stárnoucí rodiče. Jste ale stále 

aktivně pracující a máte svoji rodinu, 

jejíž chod musíte denně zabezpečovat. 

Možná vás trápí úbytek sil vašeho part-

nera. Říkáte si, jak to společně zvládnete, 

zda budete mít dost sil o něho pečovat. 

Abyste se nedostali do koloběhu starostí, 

kdy pečujete o svého rodiče, svoji rodinu 

a zapomínáte se starat o sebe, nabízí se 

využít pomoc profesionálů. Můžete tak 

předejít velkému stresu v rodině a z něj 

vznikajících konfliktů.       

 Právě v těchto případech Vám 

nabízí pomocnou ruku Oblastní charita 

Jičín a její terénní pečovatelská služba. 

Pomáhá lidem, kteří nezvládají péči o 

svoji osobu a domácnost. Je poskytována 

každý den, včetně víkendů a svátků. Pra-

covníci za klientem přijedou do domác-

nosti i několikrát denně, nebo nepravi-

delně, a to podle předem sjednaného 

harmonogramu. 

 

Pomůžeme Vám například s: 
• Úklidem domácnosti. 

• Nákupem. 

• Osobní hygienou - koupání, sprchová-

ní, hygienou na lůžku. 

• Stravováním - dovezeme Vám oběd, 

připravíme Vám snídani, svačinu i veče-

ři. Pomůžeme Vám s podáním stravy.  

• Oblékáním. 

• Praním a žehlením prádla. 

• Dovezeme Vás na úřad či do zdravot-

nického zařízení  - naše pečovatelka tam 

s Vámi bude po celou dobu. Nemusíte se 

bát, že tam budete na všechno sami.  

 

Ceny služeb:   
Většina úkonů je v hodinové sazbě 130 

Kč za hodinu. Cena se platí za skutečně 

spotřebovaný čas. Většina úkonů trvá 

několik minut.  Například za přípravu 

snídaně, která trvá 15 minut, zaplatíte 33 

korun. Za dovoz oběda je cena 25 Kč. 

Pokud se Vám to zdá drahé, nebojte se. 

Rádi Vám pomůžeme vyřídit příspěvek 

na péči, který potom budete pravidelně 

dostávat.  

 

Jak o službu požádat a co potom ná-

sleduje? 

Je to jednoduché. Zavolejte na níže uve-

dené telefony, nebo napište na email a 

domluvte si první schůzku.  

Objednání služby na tel:  

737 139 089 nebo 733 678 661 

Email:  

vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz

  

Služba je poskytována každý den včetně 

svátků od 7.00 do 22.00 hodin. 

 

První schůzka aneb „sociální šetření“ 

 Po vzájemné domluvě Vás navští-

ví sociální pracovník, aby provedl tak-

zvané sociální šetření. Bude při něm 

zjišťovat Vaše potřeby, nebo potřeby 

Vašeho blízkého.  Povede s Vámi krátký 

rozhovor, ve kterém si vzájemně ujasní, 

co všechno pro Vás může daná služba 

udělat. Chcete-li, můžete být rozhovoru 

přítomní. Během rozhovoru se může 

ukázat, že daná služba není pro Vašeho 

blízkého člověka vhodná. Sociální pra-

covník Vám v tomto případě ochotně 

doporučí, na koho se máte obrátit a zajis-

tí Vám kontakty.  

 

Nastavení konkrétní péče 

V tomto kroku dochází ke vzájemné do-

hodě o plánu poskytování pomoci. To 

znamená, jak často bude pracovník s 

Vaším blízkým, nebo s Vámi v kontaktu 

a s čím konkrétně bude pomáhat. 

 

Uzavření smlouvy  

Po výše uvedených krocích se sepíše 

„smlouva o poskytování sociální služ-

by“.  Obsahuje vzájemné závazky obou 

stran, možnosti její výpovědi a další dů-

ležité informace. 

 

Průběh péče 

Od uzavření smlouvy začíná běžet do-

mluvený způsob péče, který mimo jiné 

může obsahovat také postupy při neob-

vyklých situacích. Například, jak se má 

pracovník zachovat (komu má zavolat), 

když senior neotvírá apod. Po dohodnuté 

době dojde k zhodnocení poskytované 

pomoci.    

Bc. David Rejlek, Charita Jičín 

 Střípky z našeho městečka 
●  V průběhu února provedli pracovníci 

městečka prořezávku hustého porostu 

borovic v Hořické ulici (nedaleko 

hasičské zbrojnice). Léta neudržované 

stromy se stávaly nebezpečné pro sil-

niční provoz. Nízké větve také poško-

zovaly větší vozidla při jejich průjezdu. 

●  Společnost ČEZ Distribuce, a.s. 

oznámila, že v letošním roce opravdu 

dojde k realizaci 2. etapy kabelizace 

rozvodů nízkého napětí v obci. Sta-

vební práce bude provádět společ-

nost AZ Elektrostav Nymburk, stej-

ně jako v loňském roce. Kabelizace 

se týká ulic Na Tvrzi, Nádražní, Ji-

čínská, Tarantova, Haise Týneckého, 

V Sadě a Gebauerova. Stavební prá-

ce budou zahájeny v průběhu jara a 

budou probíhat až do konce roku. 

Firma přislíbila lepší koordinaci s 

obcí. 


