
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlázovický 
zpravodaj 

Z obsahu vydání: 
 

  střípky z práce OÚ 
 pozvánka na přednášku 

 ze zastupitelstva 

 z obecní kroniky 
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MLÁZOVICE PODEPSALY PARTNERSKOU 

SMLOUVU V OBLASTI PÉČE O SENIORY 
 Více než rok trvala náročná jed-

nání s městem Lázně Bělohrad o mož-

nosti úhrad některých nákladů za klien-

ty našeho Domova důchodců, kteří do 

něj přišli z území města. Počátkem roku 

2008 schválila obě zastupitelstva doku-

ment, který garantuje Domovu důchod-

ců Mlázovice úhradu případné ztráty. 

 Zařízení, která poskytují sociální 

péči o různé skupiny obyvatelstva to ne-

mají u nás příliš jednoduché. Prakticky 

všechna se potýkají dlouhodobě s nedo-

statkem financí. Podobně jako Domov 

důchodců v Mlázovicích. Jeho zřizovate-

lem se před lety  nedobrovolně stala obec 

a byla tak  nucena případné ztráty hradit 

ze svého, což při velmi omezených finanč-

ních možnostech malé obce je vždy velký 

problém. V roce 2006 byly osloveny obce, 

z jejichž území do Domova důchodců kli-

enti přišli, aby poskytly provozní příspě-

vek na uhrazení ztráty v hospodaření, kte-

rá tehdy vznikla. Jednorázový příspěvek 

však nebyl systémovým řešením. 

 Od letošního roku se sice systém 

financování sociální péče změnil, ale ni-

kdo neví, na jak dlouho. Proto městečko 

vyvolalo jednání s městem Lázně Bělo-

hrad, jehož občané jsou jednou z nejpočet-

nějších skupin klientů v domově. Díky 

pochopení, odpovědnosti a morálnímu 

uvědomění bělohradských zastupitelů, 

vznikla postupně smlouva, která garantuje 

našemu Domovu důchodců, že v případě 

provozní ztráty zařízení, uhradí město 

finanční rozdíl za všechny klienty, kteří 

přišli z jeho spádového území. Za to bu-

dou mít právo přednostního přijímání 

(samozřejmě při splnění zákonných pod-

mínek), podobně jako místní občané. 

Město Lázně Bělohrad poskytlo garanci za klienty ze svého území DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 

NEMĚL CHYBU 
 

V sobotu 22. února 2008 se pořádal v 

Mlázovicích na sále Radnice maškarní 

bál. Pořadateli byli rodiče dětí z místní 

Mateřské školky, která zároveň zajišťova-

la soutěže. Sešlo se 105 dětí v nejrůzněj-

ších maskách a 133 dospělých. Návštěvou 

nás poctil také tanečník Petr Pik, který 

karnevalové veselí zpestřil tancem a dová-

děním s dětmi.  

Přímo u vstupu mohli rodiče svým dětem 

zakoupit lístky do tomboly, ve které byly 

samé lákavé ceny. Samozřejmě, že každý 

zakoupený lístek vyhrával. Všechny děti 

se mohly rovněž těšit na bezplatné občer-

stvení v podobě párků s chlebem.  

 

Akci finančně podpořili: 

- občané Mlázovic částkou 1343 Kč 

- návštěvníci restaurace Radnice částkou 

1951 Kč 

- Zemědělská a.s. Mlázovice částkou 1500 

Kč 

- SDH Mlázovice částkou 500 Kč 

- Základní organizace KSČM Mlázovice 

částkou 300 Kč 

 

Z vybrané hotovosti byla zajištěna tombo-

la a občerstvení. Na tombole se také podí-

leli rodiče dětí ze svých vlastních pro-

středků. Celkový zisk z karnevalu se vyu-

žije na akce s dětmi.  

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří 

se na přípravě podíleli, zvláště pak Šimůn-

kovým, sl. Hlubůčkové, pí. Brodské, Janě 

Špidlenové, paní Venclů a Janušové, Dra-

hušce Hlavaté, p. Čeřovskému, pí. Dvořá-

kové, Markétě Kulhavé, Zdeně a Stáně 

Rechcíglovým a Radce Johnové. Rovněž 

děkujeme Mirkovi Dvořákovi za vtipné 

moderování a výběr hudby. 

Doufáme, že v příštích letech bude snaha 

ostatních maminek a tatínků intenzivnější. 

Protože organizace, balení tomboly, vý-

zdoba sálu apod., je pro malý počet rodičů 

opravdu náročná. Přitom získané finanční 

prostředky využívají všechny dětí mateř-

ské školky. Pokud bude lidí na přípravu 

málo, akce by se již nemohla konat a děti 

by přišly o pěkné zážitky. A to by byla 

škoda, nemyslíte? 

                                                                                
Za MŠ Mlázovice Martina Romaňáková, 

ředitelka 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 
 

Moderní pěstování zeleniny 

 

Městečko Mlázovice a Český zahrádkářský 

svaz Vás zvou na odbornou přednášku. 

Hlavním tématem budou  druhy a odrůdy 

zeleniny, pěstební postupy, choroby a 

škůdci a opatření proti nim, vše v kontextu 

současných poznatků a moderních trendů. 

Přednáška bude doplněna projekcí zajíma-

vostí ze světa. Koná se v sobotu 8. března 

2008 od 15ti hodin v jídelně restaurace 

Radnice v Mlázovicích. Vstup je volný. 

Přednáší Luděk Groh, odborný zahrádkář-

ský instruktor z Teplic nad Metují. Akce 

bude doplněna prodejem zahrádkářských 

potřeb za výhodné ceny. 

 Jen pár minut stačilo, aby se napl-

nila varovná prognóza meteorologů o síle 

vichřice Emma. V sobotu 1.3.2008 po de-

váté hodině se zatáhlo, začaly padat krou-

py a oblohu rozsvítilo několik blesků. 

Hlavně však několikanásobně zesílil vítr. I 

když vichřice trvala jen několik minut, sho-

dila na cestu k Hájence 6 stromů a dalších 

několik desítek v přilehlém lese. Následky 

likvidovali místní hasiči do odpoledne. 

Stromy odklidili nejenom z cesty k lesu, ale 

také  od koupaliště, kde ulomené smrky 

poškodily plot kolem hřiště. V této souvis-

losti apeluje Obecní úřad na všechny vlast-

níky budov, v jejichž blízkosti jsou stromy, 

které v případě pádu mohou tyto budovy 

ohrozit, aby zvážili všechna rizika  a pří-

padně stromy odstranili (po povolení OÚ). 

Hasiči likvidovali stromy popadané po vichřici na cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICHŘICE ŘÁDILA - při odstraňování 

následků větrné smršti byl potřeba, kromě 

pily a rukou mnoha mlázovických hasičů, 

také obecní traktor, který vytahoval od-

větvené a nakrácené kmeny pryč z cesty. 

Během práce neustále hrozilo nebezpečí 

pádu dalších stromů. 



 

 V pondělí 25. února 2008 od 19.00h proběhlo v jídelně Radnice veřejné zase-

dání zastupitelstva městysu Mlázovice č.11/2006-201. Vybíráme zajímavé body z 

obsahu jednání:              LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1) Ihned v úvodu došlo ke změně programu jednání oproti pozvánce. Starosta navrhl 

vypuštění dvou bodů, které se týkaly účasti městysu v grantu sdružení hasičů Králove-

hradeckého kraje, konkrétně programu na nákup nového dopravního vozidla pro náš 

sbor. I když měly Mlázovice přislíbenou dotaci v hodnotě 1 300 000 Kč na nový vůz 

místo hasičské Avie, s plnou výbavou, těsně před podpisem smlouvy přišlo vyjádření, 

že žadatelé z okresu Jičín a Hradec Králové byli z grantu vyřazeni, neboť se jedná o 

projekt přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskem a tyto dva okresy přímo nesousedí s 

polským územím. A to i přesto, že  byli všichni po celou dobu přípravy projektu ujišťo-

váni, že stačí, že sousedí Královehradecký kraj. I když projekt byl úspěšný a evropské 

peníze krajské sdružení hasičů obdrželo, naši hasiči z nich nemohou využít ani korunu. 

Starosta to označil za názornou ukázku, jak se zachází z evropskými fondy a jaký chaos 

v jejich čerpání v ČR panuje.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

2) Zastupitelé vyhodnotili zadávací řízení na firmu, která bude realizovat 2.etapu výmě-

ny oken na budově Radnice. Vítězem se stala firma VEKRA, která předložila vítěznou 

nabídku. K výměně dojde v průběhu dubna.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

3) Stejně tak bylo vyhodnoceno i zadávací řízení na firmu realizující renovaci parket na 

sále. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Parkety Stříbrný Hradec Králové. Akce 

bude realizována v průběhu léta, v návaznosti na další práce na sále.LLLLLLLLLLLLL 

4) Městečko zahájilo zadávací řízení na firmu, která bude provádět rekonstrukci topení 

na sále. Osloveny budou místní podnikatelé – Stanislav Hanuš, Ladislav Januš a Zdislav 

Lyczkowski.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

5) Zastupitelé schválili rozpočtový výhled do roku 2009 a 2010.LLLLLLLLLLLLLLL 

6) Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zajištění samostatné působnosti v oblasti péče o 

seniory mezi městysem Mlázovice a městem Lázně Bělohrad. Ta garantuje Domovu 

důchodců, jehož je městys zřizovatelem, že město Lázně Bělohrad doplatí, v případě 

jeho provozní ztráty, rozdíl nákladů za všechny klienty, kteří přišli ze spádového území 

města. Je tak určitou finanční pojistkou pro případ negativního vývoje finančních pro-

středků. Zároveň otevírá partnerství mezi obcemi v oblasti sociální péče, které bude 

uplatňováno i v případě rozvojových projektů jmenovaného zařízení. 
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Střípky z práce Obecního úřadu 
 

  Obecní úřad informuje všechny včelaře, 

o zákonné povinnosti nahlásit na OÚ umís-

tění svých včelstev. Hlavním důvodem je 

jejich ochrana před zasažením agrochemií. 

Na náš úřad se obrací zemědělci, kteří tyto 

informace požadují, aby zamezili zbyteč-

ným škodám. 

 Začátkem února byla provedena de-

montáž stroje radničních hodin. Zaříze-

ní bylo odvezeno do pražské dílny firmy 

HEINZ, která provádí jejich generální 

opravu. Hodiny by měly být znovu uve-

deny do provozu v druhé půlce měsíce 

března. 

  Městečko instalovalo do příkopů ke 

hřbitovu a k lesu kanalizační mříže, které 

nahradili plechy, dřevěné desky a další 

materiály, kterými byly šachty doposud 

provizorně zakryté. Velmi často docházelo 

k jejich odkrytí a hrozilo nebezpečí úrazu. 

 V polovině února proběhl na obecním 

úřadě audit hospodaření, který provádě-

ly pracovnice Krajského úřadu. V hos-

podaření městečka nebyly nalezeny žád-

né závažné chyby a nedostatky a tak 

kontrola skončila, jako již několik let  

před tím,  nejlepším možným výsled-

kem, který nám zaručuje bezproblémo-

vé ucházení se o různé dotace. 

 Myšlenka, aby se maminky s malými 

dětmi společně scházely se ujala. Jejich 

setkání se koná pravidelně, každý čtvrtek, 

od 15 hodin, v klubovnách Obecního úřa-

du. Rodiče se spolu, při odpolední kávě či 

čaji, poznávají, sbližují se i děti, které si 

společně hrají s přinesenými hračkami. 

Všechny další maminky s dětmi jsou vřele 

vítány, stejně tak i nastávající maminky. V 

plánu je i setkávání pod širým nebem, 

jakmile to počasí dovolí. Bližší informace 

vám sdělí koordinátorka této aktivity, paní 

Kristýna Robová, nebo se přijďte osobně 

přesvědčit každý čtvrtek. Budete vítáni!!! 

 Městečko Mlázovice v únoru obdrželo 

dotaci od Královehradeckého kraje na 

přípravu projektové dokumentace na 

rekonstrukci  a výstavbu ČOV, ve výši 

250 000 Kč. Jedná se o maximální část-

ku, kterou kraj na tento typ akce přispí-

vá. Završila se tak více než půlroční sna-

ha obce o získání prostředků z grantu 

drobných vodohospodářských akcí. I 

když získané prostředky přípravu pro-

jektů plně nepokryjí,  znamenají vý-

znamnou pomoc pro náš rozpočet. 

 Městečko v posledních týdnech velmi 

zintenzivnilo kontrolu nad obecními lesy 

tak, aby nedocházelo ke krádežím dřeva 

(včetně paliva). Obecní lesy jsou nyní bed-

livě sledovány jak mnoha soukromými 

osobami, tak pracovníky Obecního úřadu. 

V případě, že bude chycen zloděj dřeva, 

bude okamžitě předán Polici ČR a budeme 

trvat na jeho  potrestání. Nebudeme tolero-

vat rozkrádání obecního majetku!!! 

INFORMACE Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

PODĚKOVÁNÍ ZA DOTAZNÍK 
 Rádi bychom touto cestou poděko-

vali všem, kteří nám odevzdali vyplněný 

dotazník k revitalizaci veřejných prostran-

ství, distribuovaný společně s lednovým 

zpravodajem. Dotazník sloužil především 

pro účely žádosti o dotaci, ale někdy jste 

ho využili i k dopsání problémů, které vás 

trápí. Zde bychom vám chtěli odpovědět 

nebo reagovat na ty nejčastější: 

1) Přílišná „měkkost“ parkových písko-

vých cest - vzhledem k brzkému příchodu 

sněhu nebyly cestičky ještě zcela dokonče-

ny. Bude provedeno ještě jejich uhutnění, 

včetně zpevnění vápencem. V každém 

případě však nebudou určeny k jízdě kol, 

skateboardů, kolečkových bruslí či úmysl-

nému rozhrabávání. Jak se k nim budeme 

chovat, tak budou vypadat! 

2) Řada našich občanů požadovala opravu 

komunikací, cest, úpravu alejí a jiných 

prostranství, které nejsou v majetku obce. 

V takovém případě nemůžeme, dle zákona, 

do oprav tohoto majetku investovat své 

prostředky. S majiteli jednáme, ale ne vždy 

cítí za svůj majetek odpovědnost. 

3) Městečko má v plánu prodloužení auto-

busové zastávky ve směru z LB. 

4) Samozřejmě, že náměstí a další centrál-

ní prostory městečka čekají rozsáhlé za-

hradnické úpravy, které jsou právě před-

mětem požadované dotace. V tomto stavu 

centrum obce nezůstane. 

5) Celonoční svícení veřejného osvětlení 

není, bohužel, ve finančních možnostech 

naší obce. Budeme se však snažit jej apli-

kovat při společenských událostech. 

ZE ZÁPISŮ OBECNÍ KRONIKY 
V roce 2007 se v našem městečku narodili: 

Dominik Memmel, Martin Froš, Jan Fejfar, 

Tereza Čeřovská, Ondřej a Vojtěch Firýto-

vi, Dominik Kvitský, Michaela Janíčková, 

Jakub Břízek, Veronika Macků, Pavel 

Macků, Petr Letošník a Sebastien Brynych 

Naposledy jsme se v roce 2007 rozloučili 

s: Bedřichem Horčičkou, Marií Fejfarovou, 

Anežkou Skrbkovou, Růženou Plašilovou, 

Karlem Vojtěchem, Václavem Hlavatým a 

Věrou Coubalovou.lllllllllllllllllllllllllllllllll 


