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OBEC ZVAŽUJE OTEVŘENÍ VLASTNÍHO OBCHODU 
 Nyní probíhá podrobný prů-

zkum názorů veřejnosti i technických 

požadavků.   

 Když v záři oznámil majitel stáva-

jícího obchodu, že do konce roku hodlá po 

čtvrtstoletí uzavřít nákupní středisko na 

náměstí, začalo se na obec obracet poměr-

ně velké množství občanů s dotazem, zda-

li by chybějící obchod nemohl nahradit 

nový, obecní.   

 Sílící požadavky ze strany veřej-

nosti donutily zastupitelstvo o tomto kro-

ku uvažovat. Jedná se o poměrně složitou 

problematiku, která je časově, finančně i 

organizačně složitá. Ovšem pravdou také 

je, že obchod s potravinami, drogerií a 

podobným zbožím je prakticky denní po-

třebou většiny obyvatel. Stejně jako dnes 

obec provozuje školku, zdravotní středis-

ko, domov důchodců, sběrný dvůr a ně-

které další aktivity, lze i obchod považo-

vat za předmět základní občanské vybave-

nosti.   

 Dostupnost a kvalita těchto služeb 

v dané obci rozhoduje o jejím rozvoji, o 

tom jestli v místě budou bydlet mladé 

rodiny, apod.. Již dnes mnohé obce napříč 

republikou vlastní obchody provozují, 

stejně tak nově i pošty (většinou ke své 

velké nelibosti a z donucení). Nejedná se 

tedy o žádnou průlomovou myšlenku.   

 Proto se zastupitelé dohodli, že 

městečko uspořádá anketu, jejímž cílem je 

zjistit postoj většiny občanů k tomuto 

tématu. Anketní lístky byly distribuovány 

do každé domácnosti a přáním obce je, 

aby se vyjádřilo co nejvíce občanů. Samo-

zřejmě bez ohledu, kterou variantu prefe-

rují. Vedle toho Radnice zjišťuje technic-

ké podmínky dotčených státních úřadů, 

počítá náklady, ekonomickou efektivitu 

jednotlivých variant a další související 

otázky. Pro konečné rozhodování chce 

znát co nejvíce konkrétních informací a 

samozřejmě názor veřejnosti.   

 Zvažovaným místem pro nový 

obchod jsou prostory bývalého kina a jeho 

zázemí. I když by bylo nutné provést sta-

vební úpravy (vchod z venku, vjezd pro 

zásobování, zázemí personálu, apod.), 

nejedná se o akce, které by byly vysoce 

finančně náročné. Dále by muselo dojít k 

podřezání budovy proti vlhkosti, úpravě 

podlahy, elektroinstalace a dalším úko-

nům, ale ty bude nutné provést s obcho-

dem nebo bez něj, je třeba tyto opuštěné a 

chátrající prostory Radnice dát do pořád-

ku. Nejednalo by se o přímé náklady spo-

jené jen s obchodem. V těchto dnech záro-

veň probíhá posuzování parametrů 

prostor, lze-li zde záměr uskutečnit.   

 V případě, že by obec obchod ote-

vřela, provozovaly by ho Mlázovické 

služby, s.r.o. Tato společnost by také 

(vyjma stavebních úprav) celý projekt 

„rozjezdu“ financovala z výtěžků své čin-

nosti, takže by neměl přílišný dopad na 

rozpočet obce ani investiční akce, které 

jsou plánovány v příštích letech. Jednalo 

by se o prodej s nízkou marží (tudíž po-

kud možno s co nejnižšími cenami). Pro 

obec (resp. Mlázovické služby) by nebyl 

důležitý výdělek z této činnosti, ale přede-

vším pokrytí nákladů na provoz. Což je 

dlouhodobě reálné. Snahou by bylo zařa-

zení co největšího počtu kvalitních pro-

duktů od regionálních dodavatelů (mléčné 

výrobky, pečivo, maso, uzeniny, ovoce, 

zelenina, zákusky, lahůdky, vejce, mouka, 

mošty, atd.).   

 Případná úspěšnost celého projektu 

stojí a padá se zájmem veřejnosti. Pokud 

budou občané chtít mít svůj obchod ve 

své obci, budou zde nakupovat. Poklud 

ne, tak zanikne (nebo ani nevznikne). Ná-

kupem v takovémto obchodě ale kupující 

nepodporuje zisky pro zahraniční majitele 

supermarketů, ale podporuje svoji obec.  

 Jestli bude v Mlázovicích obecní 

obchod otevřen nebo ne, zatím není jasné. 

Nejprve je nutné vyhodnotit výsledky 

ankety pro občany (lze odevzdávat na 

obecní úřad do pondělí 19. prosince 2016) 

a poté zastupitelé posoudí veškeré získané 

informace a možnosti. Stejně tak kapacitní 

a personální možnosti obce.  Konečné 

rozhodnutí, které padne pravděpodobně 

počátkem roku 2017, by mělo ctít potřeby 

a přání občanů, ale také možnosti samot-

ného městečka. 

 Po několikaleté přestávce jsou 

hodiny na Radnici opět slyšet. Chod 

ručiček i zvukovou kulisu zajišťuje 

zbrusu nový stroj.   

 Když v 80. letech zprovoznila sku-

pina nadšenců hodiny na budově mlázo-

vické Radnice, byli na ně mlázovičtí ob-

čané patřičně hrdí, protože v té době by se 

jich po republice, v tak malé obci, mnoho 

funkčních nenašlo. Staly se součástí kaž-

dodenního života v městečku.  

 Po mnoha letech provozu musela 

přistoupit v roce 2007 obec k celkové 

repasi zařízení. Veškeré práce provedl 

jeden z nejzkušenějších odborníků v re-

publice pan Otakar Zámečník, který byl 

po dlouhá léta uznávaným hlavním praž-

ským orlojníkem. Došlo k vyřazení ne-

přesného kyvadla a namontování řídící 

elektroniky, která sama hlídala přesný čas. 

Již tehdy byli zástupci obce upozorněni, 

že část hodin, která se stará o pohyb bi-

cích komponent na střeše je neopravitelná, 

protože obsahuje po domácku vyrobené 

komponenty, především ozubená kola. A 

protože již neexistují originální vzory, 

nelze nová soukolí vyrobit.   

 I když hodiny šly po celou dobu 

bezvadně, asi po osmi letech od repase 

bylo nutné bicí část definitivně odpojit. 

Nefungovala spolehlivě a byla prakticky 

neopravitelná. Městečko zvažovalo jak 

dál a bylo rozhodnuto, že na Radnici do-

jde ke kompletní výměně hodin a použi-

telné komponenty se využijí při plánova-

ném zpuštění věžních hodin na kostele.  

 A tak se i stalo. Koncem listopadu 

provedl opět orlojník pan Zámečník, spo-

lečně s kolegou, demontáž původního 

zařízení a na průčelí nejstarší budovy v 

obci spustily zcela nové hodiny. Úplně 

nová je také část, která se stará o akustic-

ké odbíjení čtvrtí a celých.  

 Nové hodiny jsou téměř bezúdrž-

bové, dokážou samy reagovat na přechod 

zimního a letního času, stejně tak na vý-

padky elektrického proudu. O naprosto 

přesný čas se stará přijímač signálu DCF 

vysílaného z německého Mnichova. Po 

několika letech se nyní můžou místní i 

návštěvníci spolehnout na přesný čas rad-

ničních hodin a zároveň se těšit jejich 

odbíjením. 

Radniční hodiny opět odbíjejí čas 



VODA Z MĚSTEČKA KONEČNĚ ODTÉKÁ BEZ PROBLÉMŮ 
 Velmi náročnou opravu má za 

sebou část kanalizace v Kutnarově 

uličce. 

 Již několik let se Radnice chystala 

vyměnit kanalizační trubky v místní ko-

munikaci za hasičskou zbrojnicí. Kame-

rové zkoušky potvrdily závažné defekty 

ve starém betonovém vedení, které fun-

guje jako sběrač splaškové i dešťové ka-

nalizace z téměř poloviny obce. 

 Vzhledem k velké technické složi-

tosti však byla akce několikrát odložena. 

Havarijní stav zařízení, stejně jako další 

plánované zemní práce v této lokalitě, 

však v letošním roce přinutily vedení 

městečka provést nutný zásah. 

 Ten spočíval ve vyjmutí starého 

skružového potrubí o průměru 800mm a 

položení nového vedení z plastu. Situaci 

komplikovaly stísněné podmínky na mís-

tě stavby a nepořádek vlastníků ostatních 

inženýrských sítí v evidenci jejich tras. 

Sotva bagr kopnul do země, byly naleze-

ny tři neznámé kabely, o jejichž existenci 

neměl nikdo ani tušení. Aby toho nebylo 

málo, na vyměňované kanalizaci postavi-

la někdejší Východočeská energetika 

dřevěný sloup pro vodiče nízkého napětí. 

Jakékoliv pokračování v práci by zname-

nalo pád tohoto zařízení dnešního ČEZu. 

Dalším problémem bylo nedodržení 

vzdáleností položených sítí od samotné 

kanalizace. 

 I přes nepříznivý začátek dovedli 

pracovníci smluvní firmy dílo do zdárné-

ho konce. Bylo vyměněno zhruba 100m 

hlavního kanalizačního řádu, dále několik 

přípojek rodinných domů a hasičské 

zbrojnice a také obnoveno odvodnění 

sklepů zbrojnice. Opravy se dočkalo rov-

něž betonové čelo, z něhož odpadní voda 

vytéká do otevřeného kanálu.  

 Při stavbě se již pamatovalo na 

novou komunikaci. Stroje proto odvezli 

mnoho kubíků nevhodného materiálu 

tvořícího zásyp potrubí i další vrstvy a 

nahradilo jej kvalitní kamenivo s atestem 

pro dopravní stavby. 

 Na jaře příštího roku zde společ-

nost ČEZ Distribuce provede kabelizaci 

vedení nízkého napětí a spolu s ní obec 

položí nové rozvody veřejného osvětlení. 

Pak již nebude nic bránit tomu, aby zde, 

po řádném slehnutí výkopů, položil fini-

šer nový asfaltový povrch. 

 Havarijní stav na důležitém uzlu 

byl odstraněn, velké objemy odpadních 

vod z městečka mohou bezproblémově 

odtékat pryč. Mlázovice však mají vyti-

pované další lokality, kde je stav kanali-

zace velmi problematický. Postupně bu-

dou opravovány dle finančních možností 

a technické významnosti. 

  

OBECNÍ KOLÉBKA DLOUHO NEZAHÁLELA 
 Městečko Mlázovice pořádalo v 

sobotu 19. listopadu 2016 letos v pořadí 

druhé vítání občánků. Tentokrát se 

slavnostního obřadu na mlázovské rad-

nici zúčastnili Amálie Stránská a Domi-

nik Kváča s rodinami. 

 Obě děti, vedle rodičů, doprovodili 

i starší sourozenci, prarodiče a další pří-

buzní, takže o milé i dojemné okamžiky 

opět nebyla nouze. Obřad probíhal dle 

osvědčeného scénáře, kdy je každé mi-

minko vítáno zvlášť. Je tak čas i na pří-

jemné popovídání a focení na památku po 

skončení samotného obřadu. Tomu však 

předcházel samotný akt vítání. Po přícho-

du do nazdobené obřadní síně rodiny při-

vítal pan starosta Komárek a místostarosta 

Kodydek, který následně přednesl slav-

nostní řeč. Zdárný průběh ceremonie, po 

praktické stránce, zajišťovala Iva Kubíč-

ková.  Miminku nad kolébkou zarecitova-

ly, zazpívaly a zahrály Kamila a Klaudie 

Robovi, Tereza a Gabriela Čeřovských a 

Renata Kyselová. Po podpisu do pamětní 

knihy následoval přípitek na zdraví robá-

tek. Dojaté maminky dostaly kytičku, 

tatínkové pak malé dárky pro nejmladší 

potomky. Díky neúnavnému bleskání 

fotoaparátu, za kterým stála Blanka Ko-

márková, budou mít rodiny na obřad ještě 

další vzpomínku, v podobě DVD s foto-

grafiemi a fotoknihy, vše jako dodatečný 

dárek od městečka. 

 Jak se jistě všichni shodneme, děti 

jsou největší radostí, a každý nový přírůs-

tek do obce je vřele vítán. I proto se celý 

tým kolem vítání občánků, s panem sta-

rostou v čele, již nyní těší na další dějství. 

Vše nasvědčuje tomu, že nebudeme muset 

dlouho čekat. 

Městečko by se mělo dočkat  

nových polních cest 
 Jedním z dalších benefitů, který 

může obec využít po schválení procesu 

komplexních pozemkových úprav, je 

realizace opatření z Plánu společných 

zařízení. 

 Zjednodušeně lze říci, že je mož-

né zahájit výstavbu krajině prospěšných 

prvků, většinou cest, poldrů, propustků, 

protierozních opatření a podobně. První-

mi projekty v Mlázovicích budou tři 

polní cesty, přesněji řečeno jejich kom-

pletní rekonstrukce. 

 Jedná se o cestu do Kamenska a 

cestu do Svatojanského Újezda (pouze 

na hranici katastru). Tyto rekonstrukce 

řeší Státní pozemkový úřad, nyní probí-

hají projekční práce. Na realizaci by mě-

la být poskytnuta státní dotace, městečko 

nebude nic přispívat. 

 Zásadní úpravy by se měla dočkat 

také cesta od Pressbetu k Horce a dále k 

Chotečskému potoku. V tomto případě je 

již hotová projektová dokumentace a 

žádá se o stavební povolení. Spoluúčast 

obce by se měla pohybovat kolem 10% 

nákladů. 

 Hodnota uvedených rekonstrukč-

ních prací by se měla pohybovat kolem 

10 miliónů Kč. Městečko zaplatí pouhý 

zlomek, ale bude mít k dispozici několik 

kilometrů velmi kvalitních polních cest, 

což je obrovský přínos pro krajinu. Rea-

lizace se předpokládá do 3 let. 



 Městečko Mlázovice pořádalo v 

pátek 27. listopadu 2016 v podvečer 

"Rozsvěcení vánočního stromu na Ná-

městí". Program doplnily krásné ad-

ventní trhy, na kterých nabízely ma-

minky a jejich dítka vlastní výrobky. 

 Je to k neuvěření, ale rok opět 

utekl jako voda a za chvíli jsou tu Váno-

ce. V Mlázovicích začal Advent již tra-

dičně rozsvícením vánočního stromečku 

na Náměstí. Než si však děti odpočítaly 

kouzelný okamžik, kdy se setmělý kout 

parku rozsvítil mnoha světélky, ukázaly 

rodičům i dalším přihlížejícím, co si se 

svými učitelkami připravily. Nejprve 

vystoupily děti z místní mateřinky. Jejich 

pásmo písniček a básniček bylo moc 

roztomilé, ani ty nejmenší se nestyděly. 

Po nich se představili místní školáci na-

vštěvující ZŠ Lázně Bělohrad. Ani oni se 

nenechali zahanbit a všichni sklidili za-

sloužený potlesk. Celou scénu doplňoval 

živý Betlém, který jako kdyby vypadl z 

Ladových obrázků. 

 O to, aby nikomu nekručelo v 

břiše, se postarali místní dobrovolní hasi-

či. Ve svém stánku prodávali grilované 

klobásy, štrúdl a další občerstvení a ná-

poje. Hitem však bylo výborné svařené 

víno, jež pro potěchu a zahřátí svých 

obyvatel zajistilo zdarma městečko. Pro 

děti pak byl připraven ovocný čaj. 

 Od 17 hodin probíhala také při-

družená akce v podobě adventního trhu. 

Pro větší komfort prodejců i nakupují-

cích se nekonal pod širým nebem, ale v 

teple hospodské jídelny. Své výrobky tu 

nabízelo mnoho šikovných maminek, ale 

i větších či menších slečen. Zboží bylo 

většinou s vánoční tématikou, případně 

vysloveně se hodící, jako vánoční dárek, 

proto většina návštěvníků odcházela s 

plnýma rukama. 

VÁNOČNÍ STROM ROZZÁŘIL NÁMĚSTÍ I DĚTSKÉ OČI 

KALENDÁŘ AKCÍ - PROSINEC 2016 

 

16. - 18. prosince 2016 - Vánoční výsta-

va - Pořadatelé Vás zvou na tradiční vá-

noční výstavu, která se uskuteční na sále 

mlázovické Radnice. Od pátku do neděle 

můžete shlédnout více jak 100 betlémů z 

různých druhů materiálu, výrobky šikov-

ných maminek, obrázky, ručně vyráběné 

šperky, dekorace z dílny obyvatel místní-

ho domova důchodců, výrobky z včelař-

ského kroužku při ZŠ Veliš a další zají-

mavé exponáty. Pro děti bude připravena 

tradiční výtvarná dílnička. Vstupné dob-

rovolné.  

 

17. prosince 2016 - Vánoční koncert v 

kostele - Městečko Mlázovice Vás zve 

na jedinečný vánoční koncert, který se 

uskuteční od 17.00h. V mlázovickém 

Kostele Nejsvětější Trojice vystoupí dív-

čí sbor za hudebního doprovodu Mirosla-

va Vobořila a jeho kolegů. V programu 

zazní skladby K. Svobody, P. Ulrycha, E. 

Morriconeo, R. Hardinena, D. Efmana, 

R. Kerryho, K.M. Schönberga, Ch. 

Aznavura, L. Cohena, dále vánoční kole-

dy aj. v aranžích a produkci Miroslava 

Vobořila. Výtěžek bude věnován Vanes-

ce, která trpí nemocí motýlích křídel. 

 

19. prosince 2016 - 13. Zasedání zastu-

pitelstva městečka v zasedací síni Obec-

ního úřadu, od 19.00h. 

 

24. prosince 2016 - Půlnoční mše Sva-

tá, od 16.00h v místním kostele 

 

25. prosince 2016 - Štěpánská zábava, 

která se uskuteční na sále mlázovické 

radnice v neděli 25. prosince 2016, od 

20.00 hodin. Hraje skupina SERVIS - 

VOKAP. 

NOVÉ CHODNÍČKY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 
 

Pokud to situace jen trochu dovolí, dochází každoročně k 

vylepšování podmínek v mlázovickém domově důchodců, 

kde žije 55 našich sousedů. Letošní nejviditelnější akcí 

byla podzimní obměna chodníkových ploch v parkové části 

zahrady. 

Byla zde provedena  rekonstrukce, spočívající v odstranění 

starých rozviklaných dlaždic a betonových nájezdů, úpravě 

podloží a konstrukcí ploch a následném vydláždění novou 

zámkovou dlažbou.  

Nyní mají obyvatelé domova k dispozici velmi pěknou 

zahradu a především mnohem bezpečnější cesty pro své 

oblíbené procházky. Při provádění prací byly v lokalitě 

také odstraněny veškeré bariéry (schody, hrany, apod.). 

ADVENTNÍ DÍLNIČKA 

Rodiče a jejich děti, z Mlázovic i okolí, 

se sešli v jídelně Radnice, v neděli 20. 

listopadu 2016. Společným cílem byla 

tvorba vánoční dekorace na mnohé způ-

soby. Jídelna se rozvoněla jehličím a pod 

šikovnýma rukama vznikaly krásné svíc-

ny, adventní věnce a vánoční ozdoby. 

Všichni si zajímavé odpoledne krásně 

užili, některé výrobky byly později nabí-

zeny na místním adventním trhu.  
                            Foto: Dagmar Šimůnková 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  V průběhu října a listopadu provedli 

zahradníci z firmy Květ Stračov, která 

dlouhodobě provádí náročnější úkony při 

péči o obecní zeleň, výměnu trvalek, které 

uschly nebo nebyly v dobré kondici ve 

výsadbách ve středu obce. Dále bylo pro-

vedeno ošetření několika stromů a výsadba 

nového tisu za Pomníkem padlých na ná-

městí.  

●  Koncem letošního roku uzavře pan 

Karel Všetečka nákupní středisko na 

náměstí. Po více než 25ti letech provozu 

tohoto obchodu a potravin provozova-

ných počátkem 90. let v č.p. 12 Fišerový-

mi, nebudou mít občané již možnost 

výběru, kde budou nakupovat. 

●  Obecní úřad informuje občany, že jsou 

již k dispozici známky na popelnice pro 

rok 2017 a je možné je na úřadě vyzvedá-

vat. Popelnice, které nebudou touto znám-

kou v lednu označeny, nemusí být svozo-

vou společností vyprázdněny. 
● V průběhu listopadu byl obnoven as-

faltový povrch v Gebauerově ulici, po 

výkopech souvisejících s rekonstrukcí 

kanalizace. Zvolena byla levnější ruční 

pokládka asfaltu, protože lokalitu čekají 

další rozsáhlé výkopy při kabelizaci. 
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 Ve dnech 7. a 8. října 2016 vybírali lidé své zástupce do krajských zastupitelstev 

a někde i do Senátu. Vzhledem k nedostatku prostoru v předchozím čísle, přinášíme 

výsledky (pro případné zájemce o jejich archivaci) až nyní: 

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
Volební účast: 38,92% 

Vydané obálky: 188 

Platné hlasy: 184 

Pořadí: 
1. ANO 2011 - 28,26% 

2. Starostové a východočeši - 17,93% 

3. KSČM - 14,67% 

4. ČSSD - 14,13% 

5. Koalice pro Královéhradecký kraj - 7,06% 

6. TOP 09 - 3,80% 

7. ODS - 3,26% 

Ostatní kandidující strany získaly méně než 3% hlasů. 

VOLBY DO SENÁTU - 1. kolo 
Volební účast: 35,54% 

Vydané obálky: 172 

Platné hlasy: 168 

Pořadí: 

1. Jan Malý (ANO 2011) - 37,5% 

2. Tomáš Czernin (TOP 09) - 14,88% 
3. Josef Táborský (ČSSD) - 13,69% 

4. Věra Beranová (KSČM) - 11,30% 

Ostatní kandidáti získali méně než 10% hlasů. 

Do druhého kola postoupili první dva. 

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY 

NA PŘELOMU ROKU 

 

Letos poslední možnost výpůjčky mají 

naši čtenáři v úterý 20. prosince 2016, v 

obvyklou dobu, od 17.30h do 19.00h.  

Další úterý 27. prosince 2016 bude za-

vřeno. Od 3. ledna 2017 již následuje 

běžný provozní režim, tedy každé úterý od 

17.30h do 19.00h.  

 

Našim milým čtenářům a čtenářkám přeje-

me krásné a pohodové prožití vánočních 

svátků, mnoho zdraví, štěstí a lásky do 

nového roku. 

 

Vaše knihovnice 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad v Mlázovicích  

a Mlázovický zpravodaj 

 

přejí všem občanům městečka  

i jeho patriotům 

 

krásné Vánoce a hodně zdraví,  

štěstí a úspěchů  

v nadcházejícím roce 2017. 

 

 

VOLBY DO SENÁTU - 2. kolo 

Volební účast: 18,05% 

Vydané obálky: 87 

Platné hlasy: 87 

Pořadí:  

1. Jan Malý (ANO 2011) - 64,36% 

2. Tomáš Czernin (TOP 09) - 35,63% 

Senátorem za volební obvod Jičín-

Nymburk se stal Tomáš Czernin. 
NABÍDKA ZVĚŘINY 

 

Myslivecký spolek Ostříž Mlázovice nabí-

zí k prodeji ulovené divočáky, v ceně 40 

Kč/kg. Objednávky a pořadník vede mys-

livecký hospodář pan Jiří Vích, kontaktní 

telefon: 733 726 209. 


