
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlázovický 
zpravodaj 

Z obsahu vydání: 
 

n  CZECHPOINT  
n  střípky z práce OÚ 

n  vzpomínky rodáka 

n  akce roku 2008 

 

Číslo 1                            Leden 2008                                           Ročník 12 

NA CO SE MOHOU TĚŠIT OBYVATELÉ MĚSTEČKA V ROCE 2008 

 Nový kalendářní rok s sebou , 

mimo jiné, přináší i nové finanční pro-

středky pro rozvoj naší obce. Pojďme 

se společně podívat, na co se můţeme 

těšit v průběhu letošního roku. 

 Bezesporu největší stavební akcí 

bude vybudování inženýrských sítí  (plyn, 

elektro, oddělená kanalizace, telefon a 

vodovod) v lokalitě Cihelna. Jakmile bu-

dou tyto sítě položeny (předpoklad 1. po-

loletí – ale zde hlavně záleží na společ-

nosti ČEZ), začne dlouho očekávaný pro-

dej parcel. Náklady na sítě budou rozpočí-

tány do ceny pozemků. Obrovskou udá-

lostí by byl rovněž projekt Revitalizace 

veřejných prostranství, který počítá 

s rozsáhlými stavebními a zahradnickými 

úpravami  v městečku. Jeho realizace je 

však závislá na přidělení evropských dota-

cí z programu ROP. 

 Na přidělení dotacích bude rovněž 

závislá generální oprava tenisového hřiště. 

Pokud finance z krajských fondů obdrží-

me , dojde k odstranění hrbolatého asfal-

tového povrchu a rozšíření hřiště na nor-

mativní velikost. Dále k položení umělého 

povrchu pro tenis, volejbal a nohejbal a 

vybudování nového plotu. Podobně na 

dotacích závisí restaurování sochy Jana 

Nepomuckého (krajské fondy) a socha 

Panny Marie na Náměstí (mikroregionální 

ROP). 

 I v letošním roce bude pokračovat 

II. etapou výměna oken na budově Radni-

ce, která jsou v havarijním stavu a také 

způsobují obrovské ztráty energie. Ze 

stejných důvodů bude provedena i výmě-

na oken v mateřské školce. 

 Již v únoru bude zahájena generál-

ní oprava radničních hodin (včetně ručič-

kového stroje a rozvodů) a jejich úprava 

tak, aby byly řízeny signálem a elektroni-

kou, která zaručí jejich celoroční přesný 

chod. Zastupitelé rovněž schválili několi-

kaletý program vydávaní kvalitních pro-

pagačních předmětů obce, jenž by měl 

vyvrcholit v roce 2010 u příležitosti Sjez-

du rodáků. 

 Dalšího pokračování se dočká i sál 

Radnice. Po loňských opravách bude letos 

rekonstruováno topení (dojde k jeho úplné 

obměně, včetně rozvodů a kotle), dále 

bude vyměněno obložení stěn a renovová-

na podlaha, která je již v neutěšeném sta-

vu. Obměny technického vybavení se již 

dočkali hasiči, kteří obdrželi profesionální 

zásahové přilby. Letos bude ještě oprave-

na věž hasičské zbrojnice, která ohrožuje 

okolí. 

 Obnovy se konečně dočkají infor-

mační tabulky na domech. Jejich výroba 

začala již v loňském roce, dokončení se 

dočkáme do jara. Stejně tak bude dokon-

čena i kompletní projektová dokumentace 

na rekonstrukci kanalizace a výstavbu 

ČOV, na které se pracuje již tři čtvrtě 

roku. Do začátku sezóny bude rovněž 

natřena budova koupaliště (klempířské a 

tesařské prvky), která je kvůli neserióz-

nosti vybrané firmy stále ve starém kabá-

tě. 

 Naši nejmenší a jejich rodiče se 

dočkají nového dětského hřiště na zahradě 

školky.  Městečko chce rovněž dosázet 

některé nekompletní aleje (ke hřbitovu, do 

Lhoty, do obecního lesa). Stejně tak bu-

dou osazeny dešťové svodnice na cestu 

„K Jedenadvaceti“, které by měly ochra-

ňovat obyvatele žijící v horní části obce 

od přívalových dešťů. Úpravy by se měly 

dočkat i zanedbané prostory „7 pramenů“ 

a „Žabky“. 

 Ihned, jak dovolí počasí, dojde 

k úpravě břehu crossové dráhy , aby se 

vlivem dešťů nesesunul. Provedeny budou 

terénní a zahradnické úpravy. Výměny se 

dočkají také některé sloupy veřejného 

osvětlení, jejichž stav již ohrožuje ko-

lemjdoucí.  Renovací dveří bude dokonče-

na modernizace zasedací místnosti OÚ, 

opravena technologie sociálního zařízení 

sálu Radnice i fasáda obecní garáže, na-

třena římsa Radnice a provedena další 

řada renovačních a udržovacích prací. 

Městečko by v letošním roce chtělo rov-

něž přispět na nátěr oken a dveří na míst-

ním kostele.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

  

 V roce 2008 bude provedena ješ-

tě řada dalších investicí tak, aby se 

vzhled našeho městečka i podmínky pro 

jeho obyvatele neustále zlepšovaly. To 

vše za opětovného předpokladu vyrov-

naného rozpočtu. 

Dotazník k úpravě a novému vzhledu obce 
 Váţení spoluobčané, 

společně s novým číslem Mlázovického zpravodaje, nacházíte ve svých schránkách také 

dotazník. Touto formou bychom rádi znali vaše názory na připravovaný evropský pro-

jekt „Revitalizace veřejného prostranství“ našeho městečka. V rámci evropských fondů 

bychom rádi provedli stavební a zahradnické úpravy na Náměstí (dokončení jiţ započa-

tých prací), dále v prostoru pod Radnicí a na malém náměstí. Naším cílem je jednak 

předláţdit všechny chodníky a nájezdové plochy, dále pak provést odstranění neţivo-

taschopných stromů i keřů a provedení kompletní výsadby nové zeleně, včetně zaloţení 

nových trávníků. Součástí projektu je i vybavení parkových ploch novými lavičkami či 

výměna elektrického osvětlení v řešeném území. V případě úspěchu by se výrazně zlepši-

la tvář našeho městečka. A to vše při minimálních nákladech, protoţe 90% všech nákla-

dů bychom obdrţeli formou dotace. Jednou z podmínek podání ţádosti je zapojení veřej-

nosti do projektu. To jsme i během loňského roku činili na řadě veřejných zastupitel-

stvech, kde byli občané podrobně informováni, dále při individuálních konzultacích ně-

kterých z vás na Obecním úřadě. Potřebujeme však znát názor širší veřejnosti, proto 

předkládáme dotazník  a velmi vás prosíme, aby jste si našli chviličku na jeho vyplnění a 

vrácení na Obecní úřad. Velmi tím zvýšíte šance na získání dotace. Děkujeme Vám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIHELNA - Jednou z největších investic 

městečka v roce 2008 bude vybudování 

inženýrských sítí v této lokalitě, která bu-

de nabídnuta zájemcům k individuální 

výstavbě rodinných domů. Náklady za sítě 

se rozpočítají do ceny pozemků. S jejich 

prodejem se počítá v polovině roku. 



Z  REDAKČNÍ POŠTY: Jak se v Mlázovicích změnila katastrofa v zázrak (1936)  

MLÁZOVICE SE ZAPOJILY DO SYSTÉMU CZECHPOINT 

 Od 1. ledna 2008 mohou všichni 

zájemci získat na OÚ v Mlázovicích, na 

počkání, ověřený výpis z Katastru ne-

movitosti, Rejstříku trestů, Obchodního 

a Ţivnostenského rejstříku. Další sluţ-

by budou přibývat. Revoluce v komuni-

kaci občana s úřady začíná.llllllllllllllll 

 Známe to všichni. Zařídit si něco 

na úřadě znamená většinou vzít si dovole-

nou, zajistit si dopravu do příslušného 

města a obíhat, obíhat a stát fronty. Tako-

vé ztrátě času a nervů by ale mělo pomalu 

odzvonit. Stát právě uvádí do života infor-

mační systém CZECHPOINT, který by 

měl výrazně občanům usnadnit komuni-

kaci s úřady.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 V čem by měl CZECHPOINT po-

moci? Jeho základní filozofií je myšlenka, 

že obíhat by měla data, nikoliv občan. 

Proto byla zřízena síť pracovišť (městské 

úřady, vybrané obecní úřady, vybrané 

pošty, hospodářská komora apod.), která 

umožňují občanům, na počkání, vydat 

ověřené výstupy ze systémů státní správy. 

 Obecní úřad v Mlázovicích byl po 

jednání s Ministerstvem vnitra ČR do sítě 

CZECHPOINT také zařazen, což je pro 

naše obyvatele skvělá zpráva! Bude to pro 

ně znamenat výrazné ulehčení administra-

tivy. Již od 1. ledna 2008 může kdokoliv 

na našem obecním úřadě získat ověřený 

výpis z Katastru nemovitostí, Rejstříku 

trestů, Obchodního rejstříku a Živnosten-

ského rejstříku. To vše na počkání, s 

úsměvem, bez nutnosti někam cestovat, 

stát frontu a na něco čekat.llllllllllllllllllllll  

 Jaké budou za tyto služby poplat-

ky? Za výpisy z CZECHPOINTu bude 

vybírána po celé republice jednotná sazba 

– u vícestránkových výpisů 50 Kč za 

stránku, u Rejstříku trestů 50 Kč za výpis. 

 Systém může využívat kdokoliv, 

tedy nejenom mlázovičtí občané, ale i 

občané okolních obcí, chalupáři a všichni 

další zájemci, pro které je to výhodné. Do 

budoucna by se služby CZECHPOINTu 

měly rozšiřovat. Bude umožňovat prová-

dět běžná podání na různé státní úřady a 

instituce, podávat žádosti o nové občan-

ské a řidičské průkazy či pasy, chystá se 

rovněž výstup z registru trestných bodů 

řidičů motorových vozidel.  V brzké bu-

doucnosti se můžeme těšit i na další služ-

by, které by nám měly zpříjemnit život. 

 Revoluce v komunikaci občanů s 

úřady začíná. Využijte výhod systému 

CZECHPOINT na svém obecním úřadě v 

Mlázovicích. Neobíhejte úřady, nechte 

obíhat data! 
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Střípky z práce Obecního úřadu 
 

  Obecní úřad vyhověl žádosti některých 

rodičů a dojednal s městem Lázně Bělo-

hrad možnost dojíždění mlázovických dětí 

do tamní základní školy. Ředitel školy  

pozval rodiče budoucích prvňáčků na se-

znamovací schůzku, na které představil 

školu, která byla v posledních letech mo-

dernizována nákladem 80 milionů Kč, zod-

pověděl všechny dotazy dětí i  rodičů a 

pozval prvňáčky k zápisu. Městečko dojed-

nalo ve spolupráci s městem LB a ČSAD 

Semily zařazení nového školního autobusu 

do Bělohradu, který začne jezdit 1. září 

2008. Rodiče s dětmi tak mají nyní na vý-

běr, jakou školu budou navštěvovat. 

 Obecní úřad upozorňuje občany, ţe 

nabídka ozdobných porcelánových talí-

řů s mlázovickými motivy, která se obje-

vila ve schránkách 25. ledna 2008, je 

ryze soukromou obchodní aktivitou sou-

kromé firmy. Městečko o projektu nevě-

dělo ani se na něm nijak nepodílí. Nebyl 

s námi konzultován ani jej nepodporuje-

me. Případné otázky či námitky k těmto 

talířům je proto třeba směřovat na je-

jich autora, nikoliv na náš úřad. 

  Mlázovičtí hasiči obdrželi již druhý 

lednový týden, v rámci obměny technické-

ho vybavení schválené zastupitelstvem, 7 

profesionálních zásahových přileb GAL-

LET, které nahradí již nevyhovující přilby 

ź 80. let. Obec se snaží vytvořit našemu 

sboru podmínky zabezpečující ochranu 

zdraví  při jejich obětavé práci. 

 Úřad městečka Mlázovice informuje 

rodiče školáků navštěvujících ZŠ v Ost-

roměři, ţe na základě informace obdrţe-

né od ZŠ i obce Ostroměř, bude nyní 

hlavním prostředníkem mezi rodiči a 

školou Rada školy. Veškeré náměty, 

připomínky či stíţnosti k chodu školy, 

proto nyní směřujte na našeho pana sta-

rostu, který je členem rady školy a bude 

tyto podněty aktivně projednávat. 

 24. ledna navštívil naše městečko místo-

předseda Poslanecké sněmovny Parlamen-

tu ČR, pan Vojtěch Filip. S naším staros-

tou se setkal při půlhodinové schůzce, na 

níž byly projednávány problémy, které tíží 

veřejnou samosprávu. 

 Paní Kristýna Robová nabízí všem 

maminkám s dětmi, aby se 1x týdně spo-

lečně scházely na odpolední kávu či čaj a 

měly se tak moţnost blíţe seznámit a 

popovídat si. Děti by si během setkání 

společně hrály a sblíţily se. Městečko 

Mlázovice tento záměr velice vítá a nabí-

zí k těmto účelům bezplatné uţívání 

svých prostor v budově Radnice, kde by 

se maminky s dětmi mohly scházet. V 

případě zájmu kontaktujte doma paní 

Robovou (ulice Pod Macnarkou, vedle 

Hruškových) a ona s vámi jiţ domluví 

podrobnosti.  

Někdy ve dvacátých létech minulého stole-

tí napadl lesy mezi Šárovcovou Lhotou a 

Mlázovicemi (samozřejmě i na jiných lo-

kalitách) hmyz nazvaný mniška (bekyně 

mniška). Já jej nezaţil, ale můj otec říkal, 

ţe v napadených lesích bylo slyšet, jak 

mniška ţere stromy. Ţere a ţere… 

Stát rychle po likvidaci katastrofy (která 

přinesla lidem na čas práci) vysadil nové 

lesy. Vpravo od hájovny směrem na hře-

ben , kde někdo vysel u pramene vlčinec, 

se aţ na hřebeny mísily zbytky starého 

vysokého lesa s novou výsadbou. A stal se 

zázrak. Najednou tam začaly na těchto 

místech  růst hříbky, ne hřiby, ale hříbky, 

maličké, bílé, stovky, tisíce… 

Kolem stromu se jich dalo najít třicet, 

padesát… Nehledaly se zrakem, ale ruka-

ma. Houbař promakával okolí kmínku 

centimetr po centimetru. Z Mlázovic se 

stala obec speciálních houbařů. 

Ještě se pořádně nerozednilo a uţ se trou-

sili lidé směr koupaliště, vlevo a do lesa 

kolem vlkánky. 

Z těch hříbečků se smaţenice nedělala. 

Byly báječné na nakládání. Na podzim se 

k nim přidaly ryzce z obecního lesa . 

Hledání hříbečků se stalo v Mlázovicích 

národním sportem. Samozřejmě byli tu 

přeborníci, nedostiţitelní (mistr 

Tauchman z cukrářství na náměstí)

báječní machři, kterým hříbečky a hřiby 

snad skákaly samy do košíků. 

Kde jinde se v hospodě vykládala mysli-

vecká latina, tady se mluvilo o houbách. 

Letní hosté se samozřejmě přidali - vţdyť 

něco takového nikdo nepamatoval. Na 

okrajích lesa se do košíku přidaly křeme-

ňáky, kozáky - bedly byly tehdy údajně 

jedovaté a o holubinkách a jiných se ne-

smělo ani mluvit. 

Škoda, přeškoda, ţe zázraky netrvají déle. 

Ale za mnišku by to nestálo.       

       JUDr. Jiří Josífko, mlázovický rodák 

Začíná revoluce v kontaktech občanů s úřady 


