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MĚSTEČKO PŘIVÍTALO NOVÉ OBČÁNKY 

 V sobotu 23. června 2018 přivíta-

lo městečko čtyři nové občánky. Kromě 

pozvaných rodin se slavnostního cere-

moniálu zúčastnila i řada příbuzných.  

 Vyzdobená zasedací síň Obecního 

úřadu v Mlázovicích byla svědkem slav-

nostního vítání občánků. Pozvání přijali 

rodiče Magdalény Tučkové, Radima Šídla, 

Davida Letošníka a Davida Kysely. Vzác-

nou atmosféru vytvořili také mnozí pří-

buzní a hosté, kteří si nenechali ujít příle-

žitost vidět uvítání na vlastní oči.  Všech-

na miminka byla hodná a trpělivá, nenapl-

nily se původní obavy některých rodičů, 

že se děti o slovo přihlásí hlasitým plá-

čem. Tentokrát opět nové občánky vítal 

místostarosta městečka pan Aleš Kody-

dek, za přítomnosti starosty, Veroniky 

Huťové a fotografky Blanky Komárkové. 

O kulturní část se svým vynikajícím vy-

stoupením postaraly Gabriela Čeřovská, 

Tereza Čeřovská, Klaudie Robová a Ka-

mila Robová.   

 Jak se již stalo milou tradicí, rodiny 

si odnesly kytičku, dárek a knížku, do 

které si mohou zapisovat důležité pokroky 

v životě svých ratolestí. Později ještě ob-

drží fotografie z průběhu vítání a malou 

fotoknihu.   

 Velice příjemná atmosféra potěšila 

rodiče a vehnala slzičky do očí nejedné 

babičky. Pro městečko je tato událost jed-

nou z nejvýznamnějších. Letos v záři si ji 

ještě zopakuje s dalšími miminky. 

POLICIE VE ŠKOLCE 
 Mnozí kolemjdoucí se možná 

docela polekali, když viděli v pátek 1. 

června 2018 dopoledne vjíždět na dvůr 

místní školky hned dva policejní vozy. 

Naštěstí však nešlo o nic vážného, nao-

pak. Policie ČR přijela oslavit s dětmi 

jejich svátek. Celá akce proběhla díky 

jedné z maminek, která jako bývalá pří-

slušnice vše zařídila. 

 Na dětech bylo nejprve hodně 

znát, že z těch aut s majáky a pánů a paní 

v uniformách mají respekt. Brzy se však 

osmělily a se zájmem poslouchaly vy-

právění pana nadporučíka Josefa Kordí-

ka, vedoucího obvodního oddělení Nová 

Paka. Pověděl jim, co vše musí policisté 

zvládnout, kde všude pomáhají a koho 

chrání. Předvedl dětem auta, ukázal, co 

vše takový zásahový vůz obsahuje a na 

co se leckdy záhadně vypadající předmě-

ty používají. Ti nejodvážnější si vyzkou-

šeli i pouta a neprůstřelnou vestu. Všich-

ni se pak prostřídali za volantem obou 

vozů. Pan policista klukům dokonce 

ukázal, kde se zapíná houkačka, takže 

brzo všem okolo zvonilo v uších. 

 Děti dostaly na závěr několik 

drobných dárečků a informačních mate-

riálů a po společné fotografii se už muse-

li, ač neradi, všichni rozloučit a policisté 

se vrátili na základnu ke své obvyklé 

práci. Zajímavé setkání jistě zanechalo v 

nejednom dítku touhu obléknout v do-

spělosti modrou uniformu. 

Zahraniční tanečníci v Mlázovicích 
 V pátek 15. června 2018 vystoupili 

na sále Radnice folklórní soubory z Por-

tugalska, Lotyšska a Slovenska.  
 Je neobvyklé, že městečko s necelý-

mi šesti sty obyvateli každoročně navštíví 

věhlasné taneční soubory z celého světa. 

Díky spolupráci s pořadateli tradičního 

festivalu „Slavnosti písní a tanců pod Zvi-

činou“ se tak děje již téměř dvacet let. 

 Letos měly do městečka zavítat sou-

bory z Alžírska a Ghany, ale jejich předsta-

vitelé nestačili včas požádat o víza a tak 

jim cesta do EU nebyla umožněna. Proto je 

v programu nahradili tanečníci z Portugal-

ska, Lotyšska a Slovenska. 

 Právě Slováci jsou nejblíže k naše-

mu folklóru, proto soubor z Vranova nad 

Teplou zaujal publikum asi nejvíce. Ale ani 

účinkující z Lotyšska nezklamali. Soubor z 

Portugalska, tvořený převážně staršími 

tanečníky, předvedl úplně odlišné vystou-

pení. Portugalci prezentovali jejich nejstar-

ší tradiční tance. 

 Diváci se dobře bavili a všechny 

tanečníky odměnili bouřlivým potleskem. 

Souborům se v městečku také líbilo, zvláš-

tě Portugalcům, kteří mohli ve zdejší hos-

podě sledovat vítězné vystoupení svých 

fotbalistů na mistrovství světa v Moskvě. 

Opakovala se tak čtyři roky stará situace, 

kdy si místní štamgasti zafandili s taneční-

ky z Kostariky. 



Proběhlo 22. zasedání zastupitelstva městečka  
 V pondělí 25. června 2018 se zastupitelé sešli na posledním veřejném zase-

dání před letními prázdninami. Vybíráme zajímavé body z programu jednání:   

1. Zastupitelé schválili účetní závěrku a závěrečný účet městečka za rok 2017, včetně 

výroku auditora – bez výhrad. Výsledek hospodaření skončil ziskem 2 043 449 Kč, i 

když u nepodnikatelského subjektu se jedná o poměrně nevypovídající údaj. Obecně 

lze říci, že městečko trvale hospodaří zdravě a bez dluhů či dalších závazků (vyjma 

krátkodobých úvěrů na spolufinancování evropských projektů, u kterých poté dojde k 

úhradě úvěru z poskytnuté dotace).   

2. Schválena byla rovněž rozpočtová opatření, která reagují na aktuální vývoj 

příjmů a výdajů v běžném kalendářním období a zpřesňují schválený rozpočet 

obce.   
3. Byla přijata dotace ve výši 380 000 Kč z Programu obnovy venkova Královéhrade-

kého kraje 2018, která bude využita v rámci projektu „Rekonstrukce tělocvičny v 

Mlázovicích – 3. etapa“. Během letošního roku bude vyměněna sportovní podlaha a 

také opravena a zateplena střecha.   

4. Vzhledem k tomu, že městečku a jeho příspěvkovým organizacím končí tříletý 

kontrakt na odběr energií (elektrika a zemní plyn), vybralo zastupitelstvo nové-

ho dodavatele na další období. Vítězem výběrového řízení se stala firma ČEZ 

Prodej, s.r.o., která nabídla nejlepší podmínky. Obci bude dodávat energie až do 

konce roku 2021. Je zajímavé, že se Mlázovicím daří individuálním jednáním 

sjednat stejnou nebo obdobnou cenu jako velkým městům, která složitě vstupují 

na komoditní burzu a ještě platí odměnu zprostředkovatelům.   

5. Odsouhlaseno bylo několik smluv s energetickými distributory na uzavření věc-

ných břemen pro uložení inženýrských síti na obecních pozemcích. Jedná se buď o 

nové přípojky nebo o rekonstrukce stávajících rozvodů.   

6. Městečko také vykoupí několik dalších pozemků v katastru v rámci sjednocení 

půdní držby.   
7. Zastupitelstvo schválilo uzavření nové nájemní smlouvy na provozovnu kadeřnictví 

v č.p.1. Novou nájemkyní se od 1. srpna 2018 stane paní Adéla Smolíková z Ko-

necchlumí. Pro veřejnost se rozšíří otevírací doba kadeřnictví na 3 dny v týdnu, měs-

tečko získá výrazně vyšší nájem. Nájemkyně si také na své náklady provede komplet-

ní renovaci provozovny a vybaví ji novým zařízením. Otevřeno by mělo být od 13. 

srpna 2018. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  Městečko nabízí případným zájemcům 

prodej palivového dřeva. Prodej z obec-

ních lesů bude zajišťovat firma LEDRET, 

která sídlí v budově mlázovického obec-

ního úřadu a pečuje o obecní lesy. Pokud 

bude k dispozici palivové dřevo z obecní-

ho lesa, bude prodáno to, pokud ne, buď 

zájemce počká nebo mu bude nabídnuto 

za stejnou cenu dřevo od jinud. Cena za 

dřevo bude vycházet z běžné tržní ceny, 

za kterou ho obec může prodat a prodává 

(obec musí hospodařit jako řádný hospo-

dář a nemůže svým občanům dávat nižší 

cenu, zvýhodnila by tak několik kupují-

cích oproti ostatním občanům obce). Dře-

vo bude k dispozici v 2m délkách na 

skládce u lesa. Nyní je cena 600 Kč za m 

u smrkové vlákniny, 1100 Kč za m u tvr-

dého dřeva. Cena se samozřejmě bude 

měnit. Objednávky, info o aktuální ceně a 

další informace na OÚ. 

●  V červnu byla dokončena kompletní 

rekonstrukce sociálního zařízení u klu-

boven a nyní nově pronajatých kance-

láří v 1. patře budovy Radnice. Výmě-

ny se dočkaly zastaralé rozvody elek-

tro, kanalizace i vodovodu. Nové jsou 

obklady i dlažby a veškerá sanita. Díky 

tomu již nehrozí akutní nebezpečí vy-

plavení úřadu a uživatelé prostor mají 

odpovídající zázemí. 

●  Obecní úřad informuje občany, že kon-

cem června došlo k úplné uzavírce silnice 

III. Třídy v úseku Šárovcova Lhota - Me-

zihoří. Důvodem je výstavba zcela nové-

ho mostu, který nahradí ten starý, který-

byl v havarijním stavu. Objížďka vede 

přes Ostroměř, zhotovitel plánuje uzavír-

ku do konce října. 

●  V průběhu června provedli pracov-

níci obce kompletní postřik chodníků a 

zpevněných ploch proti plevelům. 

●  Městečko nyní nově zaměstnává 2 

pracovníky na veřejně - prospěšné práce, 

stále má ještě dotaci i na pracovníka třetí-

ho. Ten bohužel není na Úřadu práce k 

dispozici. I tak se větší počet pracovníků 

promítl do upravenosti a úklidu obce. 

●  OÚ informuje občany, že městys 

Mlázovice, jako provozovatel poštovní 

pobočky v Mlázovicích, nezajišťuje 

doručování balíků a listovních zásilek 

přímo do Vašich domácností. Ani tuto 

službu nedokáže nijak ovlivnit. V pří-

padě jakýchkoliv problémů s doručo-

váním balíkových či listovních zásilek, 

kontaktujte přímo Českou poštu, s.p., 

dodejnu Hořice, která je odpovědná za 

doručování v Mlázovicích. Kontaktní 

telefon je 954 494 171. 

●  Městečku se povedlo dosáhnout změny  

při průběhu 2. etapy kabelizace, která 

spočívá v "zakopání vedení" od koupališ-

tě k Hájence. Původně měly dráty zůstat 

na sloupech a dál způsobovat problémy. 

Dětský den po myslivecku 
 Ani v letošním roce sdružení 

„Mlázovičtí rodiče dětem“ nezahálelo 

a tak ve spolupráci s Mysliveckým 

spolkem Ostříž Mlázovice připravilo 

pro děti zajímavý dětský den. 
 Konal se v sobotu 2. června 2018 

od 15ti hodin na místním hřišti u koupa-

liště. Ačkoliv počasí bylo nejisté, vrhli 

jsme se s vervou do příprav soutěží pro 

děti. Vzhledem k tomu, že jsme opět 

spolupracovali s myslivci, celé odpoled-

ne a všechny soutěže se nesly v tomto 

duchu. Připraveno bylo poznávání shozů 

a trofejí zvěře, střelba z luku a ze vzdu-

chovek, fotografování z maskovacího 

stanu nebo poznávání větví stromů. Ne-

chyběla ani ukázka loveckých psů. 

 Účast byla opravdu veliká a 

všechny nás velice mile překvapila. V 

letošním roce nás navštívilo šedesát dětí 

se svými rodiči a prarodiči. Každé z dětí 

dostalo při vstupu kartičku, na kterou 

následně za splněné soutěže sbíralo razít-

ka. Za úspěšně vyplněnou kartičku každý 

dostal zaslouženou odměnu, jak jinak, s 

mysliveckou tématikou. Na závěr mohly 

všechny zúčastněné děti ochutnat vyni-

kající srnčí guláš. 

 Tímto bych chtěla moc poděkovat 

všem členům MS Ostříž Mlázovice a 

jejich rodinným příslušníkům, kteří po-

mohli s přípravami celého dne. Myslím, 

že vzájemná spolupráce je výbornou 

příležitostí, jak získat nové členy spolku 

a hlavně, jak děti zasvětit do tajů přírody.  

Velké díky také rodině Fišerových, kteří 

se na přípravách rovněž podíleli. 


