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MLÁZOVICKÉ PLÁNY NA ROK 2016 
 Městečko opět připravuje řadu 

potřebných investic a oprav. Bude se 

také snažit využít další dotační tituly.   

 Smutnou tradicí posledních let se 

stalo plánování nového veřejného osvětle-

ní a rozhlasu ve spodní části obce, které je 

navázáno na kabelizaci rozvodů nízkého 

napětí společnosti ČEZ. I v letošním roce 

tvrdí energetici, že akci zrealizují, tak 

snad….  

 Obdobně, již šest let za sebou, žádá 

městečko Královéhradecký kraj o poskyt-

nutí dotace na restaurování oken v Kostele 

Nejsvětější Trojice. Původní vitrážová 

okna se rozpadají a dlouhodobě hrozí vy-

padnutím z rámů. Bez přidělené dotace 

však nelze akci realizovat.   

 Finančně náročnou akcí letošního 

roku bude rekonstrukce kanalizace v Kut-

narově uličce. Jedná se o jeden ze dvou 

hlavních řádů odvádějících kanalizační 

vody z celé obce, proto je jeho důležitost 

zřejmá. Je ve špatném technickém stavu a 

zároveň je nutné provést výměnu před 

zmíněnou kabelizací kvůli úzkému profilu 

komunikace a nedostatku místa pro zemní 

práce.   

 Dlouho očekávanou událostí se 

stane vydání jedinečné publikace Martina 

Vágenknechta „Mlázovické domy a po-

hled do života v nich“. Čtenáře seznámí s 

unikátními informacemi o mlázovických 

rodech, významných rodácích či historií 

jednotlivých čísel popisných. Kniha vzni-

kala mnoho let a je pečlivým souhrnem 

informací z archivu, matrik, dřívějších 

kronik i vyprávění mnoha pamětníků.   

 Velmi intenzivně se nyní pracuje 

na dvou projektových dokumentacích. 

První z nich je příprava rekonstrukce pol-

ní cesty v trase Pressbet – Horka – konec 

katastru směrem na Choteč. Na projekt se 

městečko pokusí získat finanční prostřed-

ky z evropské dotace.   

 Podobně se budou Mlázovice 

ucházet o dotaci na rekonstrukci hasičské 

zbrojnice, která je v nevyhovujícím tech-

nickém stavu a zároveň malá garážová 

stání neumožňují parkovat žádnou dnes 

vyráběnou cisternu.   

 Nové střechy se dočká garáž obec-

ní techniky (budova Porážky), protože 

stávající eternitové desky už propouštějí 

vodu na desítkách míst a oprava není 

možná. Opravou projde rovněž střešní 

plášť na mateřské školce, čeká ho přede-

vším obnova nátěrového systému. Nemi-

lou povinností se stane výměna okapního 

systému na budově koupaliště, po 22 le-

tech od kolaudace budovy je již shnilý.   

 V plném proudu je příprava na 

letos naplánovanou výměnu oken v příze-

mí mateřské školy a především jejich 

změna na budově zdravotního střediska. 

Zde se jedná o poměrně tvrdý oříšek, pro-

tože na domě je mnoho typů stavebních 

otvorů a sjednotit vzhled všech oken a 

ještě mu tím navrátit původní historickou 

tvář, je velice problematické. V příštím 

roce dojde na výměnu obou vstupních 

portálů.   

 Zastupitelé vyslyšeli četná přání 

veřejnosti na obnovu bití radničních ho-

din. Protože bicí část již nelze opravit, 

bude na Radnici pořízen nový stroj a pů-

vodní se v příštím roce přemístí na kostel, 

kde se snad podaří naplnit plány na opě-

tovné zprovoznění kostelních hodin. Aby 

na 50ti metrech neodbíjely dvoje hodiny, 

ty kostelní budou jen ukazovat čas. Proto 

nebude vadit instalace starého stroje, který 

je z části nefunkční.   

 Ani letos nezůstane pozadu obnova 

bytového fondu. Obec využívá vždy uvol-

nění bytu končícím nájemníkem a před 

jeho dalším pronajmutím provádí celko-

vou rekonstrukci. Odstraňuje se tím hava-

rijní stav všech sítí a provádí modernizace 

prostor. V bytovém domě Na Ohrádce 

ještě letos proběhne výměna hlavní vodo-

vodní přípojky a střešních dveří, které 

netěsní.   

 Z drobnějších, ale důležitých akcí 

stojí za zmínku rozšíření chodníku v Jičín-

ské ulici (nejužší úsek v pravotočivé za-

táčce), které se podaří jen díky velké 

vstřícnosti sousedního vlastníka domu, 

protože obci poskytl pro chodník část své 

zahrady. Na několika místech bude obno-

ven asfaltový povrch po mnoha výkopech 

inženýrských sítí z loňského roku. Ze stej-

ného důvodu bude obnovena část chodní-

ku v Gebauerově ulici rozebraného kvůli 

rekonstrukci kanalizace.   

 Městečko má v plánu provést také 

finální kultivaci svahu nad sportovišti u 

koupaliště, kde dochází k častým sesuvům 

zeminy.  

 První etapou bude zahájena gene-

rální rekonstrukce obvodové zdi kolem 

místního kostela. Vzhledem k technické i 

finanční náročnosti nelze však kompletní 

obnovu dokončit dříve než za deset let, 

spíše později.   

 Ještě i v roce 2016 bude pokračo-

vat zaměřování vlastnických hranic v za-

stavěné části a následné odkupy pozemků 

při zjištěných rozdílech. Obec opět po-

skytne občanům kompletní servis pro do-

řešení situace. Pokračovat budou také 

výkupy pozemků po komplexní pozemko-

vé úpravě.   

 Jako každou sezónu, bude i letos 

obec provádět mnoho oprav, rozsáhlou 

údržbu zeleně či dalšího obecního majet-

ku. Pozadu nezůstane ani podpora spor-

tovních, kulturních a dětských aktivit. 

Plány městečka jistě doznají řady změn, 

podle vývoje dotací i běžných požadavků, 

které odhalí čas.   

 Samozřejmostí zůstane vstřícnost 

obecního úřadu při řešení mnoha problé-

mů mlázovických občanů a chalupářů, 

které případně přinese rok 2016. 

ZMĚNY V KNIHOVNĚ 

 

Od 29. března 2016 dojde po mnoha 

letech k trvalé změně otevírací doby 

místní knihovny. Namísto pátků bude 

otevřeno vždy v úterý, ve stejném čase, 

tedy od 17.30h do 19.00h. Posledním 

pátkem, kdy bude otevřeno, je 18. března 

2016. O týden později je nový státní 

svátek a proto je zavřeno a od 29. března 

2016 se výpůjční den přesouvá právě na 

úterý. Většina čtenářů byla již o této 

změně informována s předstihem osobně 

v knihovně. 
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Proběhlo 9. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 22. února 2016 se poprvé v tomto roce sešli zastupitelé obce. Vybírá-

me zajímavé body z průběhu jednání:   

1. Městečko uzavře nájemní smlouvu na garáž u bytových domů Na Ohrádce s 

panem Petrem Plančíkem z Mlázovic, který nabídl nejlepší podmínky. Pan Plan-

čík zároveň uzavřel nájemní smlouvu i na byt v uvedeném domě, který začne obý-

vat od 1. dubna 2016. Byla tím splněna podmínka, že přednostně budou obecní 

garáže v této lokalitě pronajímány nájemníkům obou sousedních bytovek.  
2. Odsouhlasena byla dohoda s VOS Jičín o vzájemných právech a povinnostech při 

provozování vodovodní sítě v Mlázovicích, mezí obcí a zmíněným provozovatelem.   

3. Městečko poskytne věcné dary neregistrovaným sportovcům, konkrétně míče 

pro volejbalisty a nafukovací rehabilitační míče pro kondiční cvičení žen.   

4. Dále bylo schváleno uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dvou pozemkových 

parcel od státu. Jedná se o pozemky, které leží pod komunikací „Zemědělská“ a o je-

jichž vlastnictví usiluje městečko již téměř dva roky.   

5. Zastupitelé vybrali dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro obec a 

její příspěvkové organizace na další dva roky. Smlouva bude podepsána se společ-

ností ČEZ Prodej, která nabídla nejvýhodnější podmínky. Díky stávajícím nízkým 

cenám energií ušetří obec a její organizace dalších 20% z již velmi výhodných cen 

těchto energetických komodit.   
6. Zastupitelstvo rovněž schválilo podání žádosti o dotaci na nákup nové hasičské cis-

terny. Tato žádost bude směřována do Integrovaného regionálního operačního progra-

mu. I když jsou šance na úspěch relativně malé, za zkoušku to jistě stojí. Tomuto téma-

tu bude později věnován samostatný článek.   

7. Schváleno bylo několik smluv na nákup pozemků. Jednalo se především o pří-

pady, kdy geodet při zaměřování hranic zjistil odchylky mezi katastrální mapou a 

skutečností.   

8. Na zastupitelstvu se také rozvinula diskuze k aktuálnímu problému při zásobování 

pitnou vodou. Zastupitele zajímaly příčiny, které k situaci vedly. Bohužel obec dopo-

sud neobdržela žádné konkrétní informace od provozovatele vodovodu, co problémy 

způsobilo. S VOS Jičín i hygieniky bude nadále jednáno. 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  V průběhu února provedli pracovní-

ci odborné firmy pravidelný udržovací 

řez všech stromů zasazených v rámci 

revitalizace zelených ploch. Navíc byl 

proveden  zdravotní řez všech vzrost-

lých lip v centru tak, aby byla podpoře-

na jejich vitalita do dalších let. 

● 18. února 2016 došlo bohužel opět 

k problémům s pitnou vodou, po-

dobně jako v září loňského roku. 

Kvůli zápachu byl vydán zákaz vodu 

používat jako pitnou a týden bylo 

městečko zásobováno pomocí mobil-

ních cisteren. Příčina zápachu odha-

lena nebyla. 

● Obec dokončila rekonstrukci dalšího 

bytu v domě Na Ohrádce. Vyměněny 

byly veškeré inženýrské sítě, podlaho-

vé krytiny a byt má novou koupelnu a 

WC. Ihned poté byl opět pronajat.  

Obnoveno sociální zázemí tělocvičny 
 Městečko dokončilo druhou etapu 

modernizace sportovní haly. Její uživatelé 

mají nyní k dispozici také odpovídající 

šatny, WC a další technické prostory. 

 V roce 2013 se dočkala tělocvična 

1. etapy rekonstrukce. V hlavní hale bylo 

vyměněno topení, okna i osvětlení a pro-

story oživily nové nátěry stěn. Pro spor-

tovce se výrazně zlepšily podmínky, pře-

devším díky dotaci z MAS Brána do Čes-

kého ráje, která se výrazně podílela na 

financování. Ovšem sociální zázemí stále 

zůstalo původní z roku 1977. S mnoha 

problémy a především s havarijním sta-

vem vodovodu, který neustále ohrožoval 

budovu případnými škodami.  

 Městečko plánovalo další fázi mo-

dernizace již v roce 2014, ale vzhledem k 

nutnějším investicím se akce přesunula 

do následujícího období. Na podzim se 

všichni dočkali, i když se opět vše zkom-

plikovalo. Kvůli zranění smluvního insta-

latéra muselo dojít k výraznému posunu 

termínu realizace celého projektu. Všech-

ny navazující profese poté nabraly skluz a 

stavební práce se dokončovaly až na 

sklonku roku, kdy probíhá každoroční 

šílenství v dokončování akcí do vánoč-

ních svátků.  

 I přesto se podařilo vše opravit 

podle plánu. Nejprve pracovníci městečka 

vybourali staré rozvody vody, odpady, 

sanitu i některé příčky. Poté bylo instalo-

váno nové vedení vody a kanalizace. V 

průběhu oprav se zjistilo, že je v havarij-

ním stavu také elektroinstalace a tak do-

šlo ještě k výměně elektrických rozvodů. 

Dále byly vyzděny některé nové příčky, 

do kterých se schovaly veškeré stoupač-

ky, aby nepřekážely v prostorách šaten. V 

prvním patře došlo ke snížení a zateplení 

stropu, položena byla nová dlažba a ob-

klady. V poslední fázi řemeslníci namon-

tovali umyvadla, WC, sprchu i vybavení 

šaten a položili lino na chodbu a schodiš-

tě. Vše ukončila nová výmalba a nátěry. 

 Finalizací druhé etapy rekonstruk-

ce tělocvičny získalo městečko a jeho 

sportovci moderní zázemí pro pestré akti-

vity dětí i dospělých. K úplné spokoje-

nosti chybí již jen výměna palubovky, 

která bude provedena v příštích letech 

podle finančních možností obce. 

 

HASIČI PŘIPRAVILI  

PĚKNÝ PLES 

 
 Velké množství návštěvníků, 

vynikající kapela "Levou rukou", 

zajímavé ceny a bohaté občerstvení. 

Není divu, že letošní hasičský bál si 

všichni jen pochvalovali. 

 V pátek 19. února 2016 byl ve 

velkém sále Restaurace Radnice uspo-

řádán tradiční hasičský ples místního 

dobrovolného spolku hasičů. Letošní 

ročník byl okořeněn přehlídkou sva-

tebních a společenských šatů novopac-

kého salonu Monika a zvučnými tóny 

kapely Levou rukou. Ta perfektně 

uspokojila všechny věkové kategorie i 

milovníky nejrůznějších tanečních 

stylů. Na parketu byla k vidění polka, 

valčík, cha-cha, blues, rumba, waltz a i 

mnoho nekonvenčních stylů.  

 V lákavé tombole letos bylo 

mnoho zajímavých cen a tak se všichni 

těšili, že si právě oni vylosují los s 

číslem 241, který skrýval sud piva, 

nebo dort s jedlou replikou hasičského 

auta ukrytý pod číslem 185. Bar zase 

zastal úlohu občerstvovací stanice a 

letošní ročník tak nelze hodnotit nijak 

jinak, než jako vydařaný. 

 

Tomáš Čeřovský, SDH Mlázovice 


