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VÝHLED ROKU 2015: VÝKOPY PŘEDEVŠÍM 
 Radnice představila plán vý-

znamnějších investičních akcí pro letoš-

ní sezónu.  

 Stačilo pár týdnů a v prosinci 

schválený plán akcí letošního roku doznal 

zásadních změn. Došlo k tomu ze dvou 

důvodů. Společnost ČEZ distribuce potvr-

dila, že letos provede dlouho plánovanou 

kabelizaci vedení nízkého napětí na území 

téměř poloviny městečka. Společně s tím 

musí Mlázovice ze svých zdrojů zajistit 

kompletní modernizaci veřejného osvětle-

ní a rozhlasu v dotčených lokalitách, ne-

boť tato zařízení jsou umístěna na slou-

pech ČEZu, které budou demontovány. 

Kromě výměny stožárů, svítidel a amplió-

nů, budou nově položeny také veškeré 

kabelové rozvody, protože staré již doslu-

hují.   

 Rovněž kvůli kabelizaci musí Mlá-

zovice urychlit rekonstrukci kanalizačního 

řádu. Pozdější zásahy by v některých ob-

lastech byly velmi obtížné a mnohonásob-

ně dražší, právě kvůli položeným elektric-

kým kabelům. Minimálně se jedná o vý-

měnu potrubí v „Kutnarově uličce“ a ob-

novu domovních přípojek v části Novo-

packé ulice.   

 Další změna nastala v důsledku 

podání výpovědi nájemcem z radniční 

restaurace. Zastupitelé ještě před zaháje-

ním výběrového řízení na nového provo-

zovatele rozhodli, že změní dosavadní 

postoj k provozování hospody a že obec 

pořídí základní vybavení kuchyně a výče-

pu, kvůli snadnějšímu pronajmutí i kvůli 

pohodlí návštěvníků a prestiži obce, se 

kterou je chtě nechtě hospoda spojována.   

 Finančně náročnou akcí je rovněž 

restaurování oken na obecním kostele. Ta 

je ovšem vázána na případné poskytnutí 

dotace od Královéhradeckého kraje, o 

kterou městečko marně žádá již pátým 

rokem. Úprava místní kulturní památky je 

jediným projektem vázaným na dotace. I 

přes velkoústá prohlášení mnoha politiků, 

byly malé obce téměř vyšachovány z 

možnosti žádat o dotační peníze v novém 

programovacím období EU na roky 2014-

2020. Alespoň na potřebné a využitelné 

akce.   

 Jakmile to dovolí počasí, dokončí 

řemeslníci opravy hřbitovní kaple, čímž 

završí čtyři roky trvající revitalizaci místa 

posledního odpočinku. V rámci akce pra-

covníci obce ještě provedou instalaci no-

vých laviček, řadu dalších drobných úprav 

a dojde k pořízení nového kontejneru na 

hřbitovní odpad.   

 Mateřskou školu čeká další etapa 

modernizace. Co nejdříve bude zateplen 

strop školky, dále se uskuteční výměna 

interiérových dveří a k velké radosti dětí 

se na jaře objeví několik nových herních 

prvků na hřišti, které slouží jak pro škol-

ku, tak i pro nejmenší z městečka. Staré 

prvky musely být v loňském roce, z bez-

pečnostních důvodů, odstraněny.   

 Vzhledem k rozsáhlým změnám v 

ekonomickém a účetním systému obce, 

musí dojít k výměně počítače i programo-

vého vybavení pro účetní. Stávající sesta-

va již není schopna zvládnout zákonem 

stanovené požadavky. Ani v roce 2015 

městečko nezastaví proces rozsáhlé mo-

dernizace vlastního bytového fondu. Re-

konstrukcí projdou všechny uvolněné 

byty, především je nutné vyměnit inženýr-

ské sítě nacházející se v havarijním stavu. 

 Letos také konečně dojde k rekon-

strukci sociálních zařízení a šaten u tělo-

cvičny. Prostory již neodpovídají dnešním 

standardům, navíc veškeré sítě hrozí akut-

ní havárií. Radnice rovněž hodlá řešit neu-

spokojivý stav vlhnoucích základů budo-

vy tělocvičny, proto je v plánu jejich sana-

ce a komplexní odvodnění okolních po-

zemků.   

 Ani letos se nezapomene na dů-

kladnou údržbu zeleně a revitalizaci další 

části (tentokrát se bude upravovat alej 

cesty k Hájence a zeleň kolem sporto-

višť). Městečko částečně obnoví zvuko-

vou aparaturu, která je hojně využívaná 

po celý rok při mnoha událostech, již v 

lednu byl nakoupen nový stroj na úklid 

sněhu a čištění chodníků.   

 Pokračovat bude upřesňování 

vlastnických hranic a zaměřování obec-

ních budov a pozemků před digitalizací 

katastrální mapy, městečko rovněž připra-

vuje dokumentaci na generální rekon-

strukci hasičské zbrojnice (především jde 

o část garáží, protože rozměrově neodpo-

vídají dnes používané technice). Letošní 

novinkou bude také vyčištění hřiště s 

umělým povrchem, pomocí speciální 

technologie, která by měla obnovit jeho 

původní vlastnosti.   

 Stranou zájmu nezůstanou ani růz-

né kulturní akce, akce pro děti či sportov-

ní turnaje. Všechny tyto volnočasové akti-

vity zastupitelstvo podpoří, podobně jako 

v uplynulých letech. V průběhu celého 

roku bude probíhat intenzivní údržba 

obecního majetku, doufejme i s přispěním 

pracovníků veřejně prospěšných prací 

(pokud bude poskytnuta dotace Úřadem 

práce ČR).   

 Plánů a strategií rozvoje Mlázovic 

je mnoho. Záležet bude na konkrétním 

vývoji příjmů a výdajů obce, na hospodář-

ském růstu státu i na mnoha dalších okol-

nostech, které ovlivňují hospodaření 

územně samosprávných celků. Vedení 

obce se bude snažit, aby získalo maxi-

mum prostředků a efektivně je využívalo 

pro její rozvoj. Všechny kroky budou 

směřovat k tvorbě příjemného a přátelské-

ho prostředí pro každodenní život všech 

obyvatel. 

Zastupitelé vybrali akce, na které se letos městečko zaměří 

ZÁSAHY HASIČŮ 
 

6. únor - Krátce po 9 hodině je vyhlášen 

poplach - Požár výrobní haly společnosti 

Alucon v Lázních Bělohradě. Jednotka 

vyjíždí během několika minut. Na výjez-

du z Mlázovic obdrží informaci krajského 

operačního střediska o tom, že se jedná o 

chybu poplachového čidla a proto se vra-

cí zpět do zbrojnice. 

 

11. únor - Na žádost starosty městečka 

vyjíždí hasiči k technické pomoci - vyčer-

pání vody ze zaplaveného sklepa. U do-

mu č.p. 21 v Jičínské ulici došlo k prask-

nutí rozvodů vody a v době, když byl 

majitel na dovolené, zde několik dní tekla 

tlaková voda. Hasiči vyčerpali rozsáhlé 

prostory zaplavených sklepů (několik 

desítek kubíků vody) a pomohli majiteli s 

hrubým úklidem. Po dvou hodinách byl 

výjezd ukončen. Bohužel při tomto zása-

hu došlo ke zranění velitele zásahu 

(propadl se do sklepní šachty). Musel být 

ošetřen v nemocnici a následně se léčil v 

pracovní neschopnosti. 



ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE MĚSTEČKA - VÁCLAV STEHLÍK 
 Přinášíme Vám zajímavé informace o jednom z významných obyvatel našeho městečka, které sepsal pan Josef Chudoba: 

 

Václav Stehlík (1871-1938)  

 Václav  Stehlík přišel do Mlázovic z Horního Jelení  u Pardubic, kde se 2.srpna 1871 narodil. V roce 1899 se oženil s An-

nou, rozenou Kuntovou (1874 – 1941) z čp. 108 (dnes ulice Haise Týneckého).  Tam také se 6 dělníky začal podnikat  v řemeslu  

dřevosoustružnickém,  zejména  výroba  píp. V r. 1915 koupil dům čp. 15 (dnes ulice Jičínská). Přistavěl  a zřídil zde parní strojov-

nu a soustružnu.  Ještě po 2.světové válce jako malý kluk zde v sousedství  pamatuji staré železné zrezivělé transmise. Zaměstnával 

zde okolo 20 dělníků. Rychle zbohatl a jako první měl psací stroj a v roce 1917 jako první v Mlázovicích i automobil.  

       Z jistě bohaté korespondence p. Stehlíka vlastním několik dopisnic. Jejich obsahem bylo většinou shánění materiálu, dřeva na 

pípy a vyřizování objednávek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z další korespondence nabízím např. tento text: Odpovídaje na Váš ct.dopis, jakožto i lístek sděluji, že teď prozatímně žádnou silou 

habrů posloužiti  nemohu, jelikož jsem nechal vše zdělat na palivové dříví, které většinou tu sílu má, ale je bohužel 1 m dlouhé. 

Kdyby to konvenovalo, byl bych dodal každé množství. Je již skoro úplně suché a zdravý každý kousek. Ony výřezy budu moci 

dodat až na podzim. Po švestkovém dříví se poohlédnu a pak kdyby bylo k dostání bych sdělil. Prozatím znamenám se Vám v plné 

úctě František Zetka, Záhorovice, pošta Bojkovice. Nedatováno. 

Josef  Kroulík, mlýn a pila, Cerekvice u Vys.Mýta dne 29.3.1919 píše V.Stehlíkovi: P.T. Mám zdravé švestkové kmeny na prodej.  

Co platíte za 1 m3 po nádraží? Čekám odpověď obratem.   

 

V roce 1925 zakoupil V. Stehlík  od Agrární banky Praha dům čp. 24 v Jičíně, Zahradní ulice, dnes Jiráskova. Do Jičína přešel  s 

podnikáním, přihlásil se i k trvalému pobytu, rodina zůstala bydlet v Mlázovicích.  

 

 

Korespondenční lístek zaslaný 

7.5.1919 z Hohenstein, Bezirk 

Karbitz (česky Unčín, okres 

Chabařovice) 

Korespondenční lístek poslaný 

dne 14.1.1926 M. Purzlem z 

německého saského města Netz-

schkau do Mlázovic, přeposlaný 

již na novou adresu do Jičína. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle dokumentů, které mám k dispozici, posílal některé svoje výrobky v balíku na dobírku. Tak například pomocí tiskopisu  

„Poštovní  poukázka dobírková“, který  pochází  ještě z Rakouska. Co lze všechno vyčíst z této poukázky? P. Stehlík odeslal balík 

do Baja v Uhersku (Maďarsko). Dne 1.10.1918 pošta v Baja vybrala od příjemce balíku uvedený obnos, vybrala od něho pouká-

zečné 35 Filleru a nalepila výplatní známku této hodnoty (známky platné v Uhersku). Poukázku odeslala poštovní spořitelně v 

Budapešti. Ta připsala částku na účet p. Stehlíka č. 23868. Pošt. spoř. Budapešť dále zaslala poukázku na poštu v Mlázovicích, 

kam dorazila 16.11.1918. V. Stehlík svým podpisem stvrdil příjem peněz pošt.spoř. v Budapešti. Neobdržel  tedy hotové peníze,  

ale pouze  poště potvrdil příjem obnosu na svém účtu. Za tuto transakci poště v Mlázovicích p. Stehlík zaplatil 20 hal (tzv. dodej-

né), které pošta zúčtovala ještě v rakouských doplatních známkách,  ačkoliv již v tu dobu  existovala samostatná ČSR.  První čes-

koslovenské známky byly totiž vydány až 18.12.1918 – známé Muchovy Hradčany. 

 

Dcera manželů Stehlíkových, Anna, se provdala za JUDr. et RNDr. et MgPh.  Karla Pejmla (1892 – 1965) a odstěhovala se za 

manželem do Prahy. Jejich jediný syn Ivo, vnuk V. Stehlíka, byl již generačně se mnou. Bohužel již také zemřel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve všech dokumentech a korespondenci 

křestn.jména p.Stehlíka bylo uvedeno pouze  

V. Na tomto jediném koresp. lístku bylo celé 

jméno Vilém. Omylem jsem se proto domní-

val, že se tak opravdu jmenoval. Po dalším 

pátrání jsem zjistil, že se jmenoval Václav. 

Rub této dopisnice zaslaný Rudolfem Ekstei-

nem, U průhonu 5,Praha VII má tento text: 

Firma Rudolf Porges, Karlín, Žižkova ul. 

objednává u Vás 1000 dřevěných čepů po 90,-

Kč jak posledně měl.Předepisuje Vám tento 

příkaz, znamenám se s úctou veškerou.  

Jeden z posledních písemných pozdravů, který jsem od Ivo 

Pejmla dostal, byla pohlednice datovaná 19.června 1951. 

 

Tím končí pár řádek o jednom ze zajímavých obyvatel a pod-

nikatelů žijících v minulém století v Mlázovicích. 

      Josef Chudoba 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  V průběhu února provedla odborná fir-

ma pravidelný řez okrasných stromů, které 

byly v uplynulých letech vysázeny v měs-

tečku. Dále provedla vyfrézování starých 

pařezů na několika veřejných prostran-

stvích tak, aby bylo možné tyto plochy 

pravidelně strojově sekat. 

●  Pracovníci městečka provedli kácení 

několika stromů a keřů podél cesty od 

koupaliště k Hájence. Odstraněni byli 

nemocní a poškození jedinci a dále stro-

my, které si navzájem konkurovaly 

(dvojáky, trojáky). Na stanovišti byl 

vždy ponechán nejlepší kus a byly mu 

vytvořeny kvalitní podmínky pro další 

růst.  

●  Protože se blíží pěkné počasí a práce na 

zahrádkách, připomínáme občanům, že až 

do konce dubna (pálení čarodějnic) je dal-

ším místem pro odkládání roští a větví   

panelové plato, které je umístěno vlevo 

před Horkou (stejně jako v předchozích 

letech). Na toto prostranství lze pouze do 

konce dubna přivážet větve, roští, trávu, 

listí a další rostlinné zbytky. Je přísně za-

kázáno odkládat zde jakýkoliv domovní či 

jiný odpad. V případě nedodržení těchto 

podmínek bude viník pokutován Odborem 

správních agend MěÚ Jičín. 

Proběhlo 3. zasedání zastupitelstva městečka 
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 V pondělí 16. února 2015 se sešli mlázovičtí zastupitelé na veřejném zasedání 

zastupitelstva. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:  

1. Nejdůležitějším momentem v průběhu jednání bylo vyhodnocení výběrového 

řízení na nového provozovatele Restaurace Radnice, které městečko vyhlásilo poté, 

co dosavadní nájemce podal počátkem ledna tohoto roku výpověď a ukončí svoji 

činnost k 31.3.2015. Jediným uchazečem, který se přihlásil do výběrového řízení 

byl Zdeněk Fišer ml., Třetí strana 58, Lázně Bělohrad. Po prostudování nabídky 

zastupitelé konstatovali, že žadatel splňuje všechny podmínky předepsané zveřej-

něným záměrem. Hodlá provozovat tradiční českou hospodu, počítá také se závod-

ním stravováním a poledním MENU za zvýhodněnou cenu. Točit bude piva z na-

bídky pivovaru Bernard a dále jedno další dle vlastního výběru štamgastů. Nabíze-

ný nájem činí 10.000 Kč měsíčně, tedy stejně jako doposud. Vzhledem k nutným 

investicím do provozovny požaduje smlouvu na dobu určitou na 5 let. Otevřít chce 

co nejdříve, podle průběhu zařizování prostor. Zastupitelstvo považuje tuto nabíd-

ku za výhodnou pro obec i pro další fungování obecní hospody, proto schválilo 

uzavření nájemní smlouvy.  
2. Zastupitelé také schválili prodej nefunkčního systému VARI s příslušenstvím panu 

Josefu Podzimkovi z Mlázovic, který předložil nejvýhodnější nabídku.  

3. Schválen byl rovněž prodej části použitých, nepotřebných retardérů, které byly 

dříve namontovány u koupaliště, obci Úbislavice. K dalšímu prodeji je ještě na 

skladě jeden komplet.    
4. Jako každý rok, i letos, městečko přispěje na částečnou úhradu nákladů na osobní 

asistenci poskytované nevidomému občanu městečka. Tuto službu vykonává společnost 

Apropo Jičín.    

5. Zamítnuta byla žádost pana Martina Poura z Hořic, na poskytnutí finančního 

příspěvku na opravu cihelny v Šárovcově Lhotě. Městečko sice oceňuje snahu o 

záchranu technické památky, nicméně nemá dostatek prostředků ani na realizaci 

vlastních záměrů, proto nemůže podporovat projekty soukromých investorů v ci-

zích obcích. 

Maškarní rej ve velkém stylu 
 V sobotu 7. března 2015 si desít-

ky dětí užily příjemné odpoledne plné 

soutěží, her a dobré nálady. Místní 

školka a rodiče dětí připravili atraktiv-

ní program.   
 Rodiče si letos nechali velmi zále-

žet na výzdobě sálu a přilehlých prostor. 

Již v pátek v průběhu celého dne připra-

vovali vše potřebné, aby se děti na sále 

Radnice cítily jako v pohádce. Letošní 

vlna nemocí byla naštěstí minulostí, proto 

na maškarní přišlo 77 dětí a stovka rodičů 

či blízkých. A vůbec se nenudili.   

 Byla pro ně připravena řada růz-

ných soutěží, samozřejmě za odměny. 

Díky mnoha sponzorům a dalším ano-

nymním dárcům se velkou atrakcí stalo 

losování vstupenek o ceny či tradiční pá-

rek v rohlíku, který je součástí vstupného. 

O hudební doprovod se staral Mirek Dvo-

řák, který zároveň vše pečlivě fotografo-

val.   

 Maškarní odpoledne všem uteklo 

jako voda, dětem se ani nechtělo domů. 

Ale nemusí být smutné, protože pro ně 

aktivní skupina „Mlázovičtí rodiče dě-

tem“ připravuje další zajímavé akce.  

 Pořadatelé velmi děkují všem 

sponzorům za finanční i věcné příspěvky 

a také všem dárcům, které věnovali hoto-

vost do pokladniček rozmístěných v obci. 

HASIČI SE PROTANČILI DO RÁNA 

 

V pátek 20. února 2015 uspořádali mlázo-

vičtí hasiči pěkný bál. Hosté se výborně 

bavili, poslední odcházeli téměř za svítání. 

 

Hasičský ples je po desetiletí jednou z 

mála možností, jak si v Mlázovicích užít 

plesovou sezónu. Místní sbor se přípravě 

náležitě věnuje, nezanedbává ani pečlivé 

zvaní po celém městečku, které se stalo 

nedílnou součástí přípravy. 

 

Letos přítomné hosty bavila hudební sku-

piny Kontakt z Tanvaldu. Připraveny byly 

rovněž hodnotné ceny pro všechny, kteří 

se rozhodli podpořit místní hasiče a také 

měli trochu štěstí. I když sál Radnice ne-

praskal ve švech, ti, kteří v pátek přišli, 

rozhodně nelitovali. Bál si náležitě užili a 

již dnes se těší na jeho další dějství. Příští 

rok se všichni můžou těšit na vynikající 

konechlumskou kapelu „LEVOU RU-

KOU“. 

POZVÁNKA NA DIVADLO 
 

Vynikající divadelní soubor Erben z Mi-

letína sehraje představení na sále mlázo-

vické Radnice, v sobotu 21. března 2015 

od 17.00 hodin. Pro diváky je připravena 

hra Josefa Štolby "Vodní družstvo". 

Vstupné zdarma. 


