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MĚSTEČKO PŘIPRAVUJE VELKÉ HASIČSKÉ PROJEKTY 
 Téměř historická cisterna a ne-

vyhovující zázemí trápí mlázovické 

hasiče. Proto Radnice připravuje zá-

sadní změny.   
 Když se podíváte do technického 

průkazu prvovýjezdové cisterny JSDH 

Mlázovice, naleznete v kolonce rok výro-

by 1964. Tento datum řadí vozidlo do 

kategorie veteránů. I když prošlo několika 

rekonstrukcemi, životnost techniky je na 

samém konci. Problém si uvědomuje i 

městys Mlázovice, coby zřizovatel jednot-

ky. A protože o potřebnosti sboru, který 

nezištně pomáhá v regionu již přes 120 

let, nikdo nepochybuje, bylo nutné rychle 

reagovat a přijmout opatření k razantnímu 

zlepšení jeho vybavení.   

 Již několik let se městečko snaží 

hledat vhodné cesty k obměně techniky, 

ale pro malou obec jsou všechny dosavad-

ní dotační zdroje nedostatečné, protože 

počítají s velkou finanční spoluúčastí zři-

zovatele, což je nereálné.  Jedinou výjim-

kou je nová dotace z Integrovaného regio-

nálního operačního programu 2014-2020, 

která v případě úspěchu pokrývá až 90% 

nákladů. Podmínky pro získání techniky 

pro dobrovolné hasiče jsou sice velmi 

přísné, ale nevyužít šanci a alespoň se 

nepokusit požádat o jedinečnou investiční 

dotaci by byla velká chyba. Proto zastupi-

telé rozhodli o zahájení projektu.   

 Ve spolupráci s krajskou společ-

ností CEP byla vytvořena žádost, vypra-

cována studie proveditelnosti,  opatřeny 

mnohé přílohy a stanoviska. Poté již byly 

všechny dokumenty, požadované pro do-

taci na nákup nové velkoobjemové cister-

ny, předány ministerstvu pro místní roz-

voj. Nyní nezbývá než čekat, zda-li se 

Svatý Florián za sbor přimluví a štědrá 

dlaň se otevře.   

 Druhým, neméně důležitým, pro-

blémem je stav hasičské zbrojnice. Budo-

va z roku 1964 neodpovídá technickými 

parametry dnes provozované technice, ani 

neposkytuje hasičům slušné zázemí k pří-

pravě a dalším aktivitám. I v tomto přípa-

dě městečko rozhodlo o nastartování pří-

pravy k rozsáhlým změnám. Zkušená pro-

jektantka vytvořila projektovou dokumen-

taci kompletní rekonstrukce hasičské 

zbrojnice, která zahrnuje přestavbu gará-

žových stání, vybudování nového sociál-

ního zařízení a úpravy dalších prostor pro 

jednotku.   

 Vzhledem k nejasnostem a nedo-

statečným informacím o novém dotačním 

titulu, byl projekt ještě před podáním na 

stavební úřad několikrát upravován, kon-

zultován s řadou odborníků i hasiči. Nyní 

se čeká na stavební povolení a otevření 

výzvy na rekonstrukce hasičských zbroj-

nic, opět v Integrovaném regionálním 

operačním programu. V současné době 

zatím není ani jasné, zda-li budou Mlázo-

vice oprávněným žadatelem dotace a pů-

jde-li vůbec projekt s žádostí podat. Ale 

městečko pod Chlumy bude připraveno. 

Případně bude hledat jiné zdroje financo-

vání této akce, i když je jasné, že to půjde 

velmi těžko.   

 Mlázovičtí hasiči stojí na rozces-

tí. Během relativně krátké doby mohou 

realizovat obrovské projekty za několik 

milionů korun, které zásadním způso-

bem ovlivní jejich budoucnost. Nebo 

nemusí s žádostmi uspět a vše zůstane 

při starém. V každém případě vedení 

obce využije veškeré možnosti, aby za-

jistilo lidem, kteří ve svém volném čase 

hlídají klid všech obyvatel městečka a 

okolí, důstojné materiální a technické 

vybavení. 

Čarodějné rejdění za koupalištěm 
 Městečko Mlázovice a Sdružení 

Mlázováci dětem společnými silami 

uspořádali 30. dubna 2016 v areálu 

koupaliště a jeho okolí zábavný pro-

gram spojený s tradičním pálením Ča-

rodějnic. 

 Poslední dubnový večer a noc je 

odpradávna spojována s nadpřirozenem a 

čáry, pálí se ohně, provádějí různé rituály, 

křepčí se a raduje. Tato Filipojakubská 

noc má své kouzlo i v dnešní době, i když 

průběh oslav se lety velmi změnil. Pálení 

ohňů je však stále pevnou součástí. A 

nejinak tomu bylo i v Mlázovicích.  

 Zapálení vatry s nebohou Čaroděj-

nicí však předcházel zábavný program pro 

děti. Na rozdováděnou drobotinu čekala 

horda strašidelných Čarodějnic s řadou 

originálních úkolů a soutěží. Prolézala se 

spletitá pavučina, házelo se koštětem i 

obrovskými pavouky (naštěstí nebyli je-

dovatí), pily se utrejchy různých chutí i 

barev a odvážní lovili holou ručkou cosi 

slizkého v úzkých lahvích. Děti, hmyz i 

Čarodějnice vše přestáli bez úhony a celá 

společnost se postupně přesunula na pro-

stranství za trafostanicí, kde byla postave-

ná velká vatra s již zmiňovanou babou.  

 Protože se letos sešlo velké množ-

ství rodin s prcky malými a ještě menšími, 

rozhodli se pořadatelé zapálit oheň o tro-

chu dříve, než bylo plánováno. A tak bylo 

utrpení odsouzené Čarodějky o něco zkrá-

ceno a její černá duše se rozplynula v 

dým. Na zdárný průběh zapálení, hoření a 

dohoření dohlíželi ti nejpovolanější – čle-

nové místního SDH. Rodiny s dětmi se 

následně odebrali do hajan, ostatní do 

hospůdky na koupališti, 

jejíž provozovatelé tento 

večer využili na otevření 

sezóny 2016.     
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Proběhlo 10. zasedání zastupitelstva městečka 

 V pondělí 25. dubna 2016 se sešli zastupitelé městečka na veřejném zasedání. 

Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:  
1. Zastupitelé schválili poskytnutí pravidelných ročních příspěvků Lázeňskému mikrore-

gionu a občanskému sdružení MAS Brána do Českého ráje. Obec je členem obou zmíně-

ných právnických osob.  

2. Schváleny byly také účetní závěrky za loňský rok městyse, jeho příspěvkových 

organizací – Domova důchodců a Mateřské školy a také dceřiné společnosti Mlázo-

vické služby s.r.o.. Zároveň byly zastupitelé seznámeni s hospodařením a chodem 

této společnosti v uplynulém roce.  
3. Přijata byla Rozpočtová změna č.1/2016, která upravuje schválený rozpočet o drobné 

změny aktuálního vývoje příjmů a výdajů daného roku.   

4. Městečko poskytne finanční dar ve výši 10000 Kč sdružení Apropo Jičín, které 

poskytuje osobní asistenci nevidomému občanovi Mlázovice, jako částečnou úhra-

dou nákladů na tuto službu v roce 2016.   
5. Dále zastupitelstvo projednalo nabídku Oblastní charity Jičín na zahájení provozu te-

rénní pečovatelské služby na území obce od roku 2017. Městečko tuto nabídku vítá, pro-

tože populace stárne, přibývá seniorů, kteří nemají na blízku nikoho, kdo by jim pomohl. 

Ale zároveň jejich stav ještě umožňuje, aby byly ve svém domácím prostředí. Tato sociál-

ní služba poskytuje řadu úkonů – úklid domácnosti, praní prádla, asistenci při návštěvě 

lékaře, zajištění úředních věcí, případné zajištění drobné zdravotní péče, asistenci při stra-

vování, apod. Služba je hrazena z mnoha finančních zdrojů, část si hradí klient sám z 

příspěvku na péči, kterou dostává od státu. Městečko by se na ni podílelo každoročním 

paušálem 8000 Kč. Mlázovice a blízké okolí byli posledním místem okresu Jičín, kde 

pečovatelská služba chyběla.   

6. Zastupitelé také schválili nabídku na odprodej akcií Zemědělské akciové společ-

nosti Mlázovice. Tyto akcie obec nabyla v dědictví po jednom občanovi, ale fyzicky 

se nikdy nenašly. Přesto je, dle rozhodnutí soudu, městys oprávněným akcionářem. 

Kupující, společnost PZIS, a.s., nabídl kromě úhrady kupní ceny, také úhradu práv-

ních služeb spojených s tzv. „procesem umořením“, který probíhá u obchodního 

soudu. Vzhledem k novému vlastníkovi, jež vlastní více než 50% všech akcií společ-

nosti, se zastupitelé domnívají, že prodej je pro obec velmi výhodný. Zvlášť za situa-

ce, kdy již nikdo akcie nenakupuje a ani se to v budoucnu neočekává.   
7. Schváleno bylo také několik smluv na prodej a nákup pozemků v k.ú. Mlázovice. Jed-

ná se o postup, kterým se narovnávají zjištěné rozdíly při zaměřování hranic domů a po-

zemků a při projektování pozemkových úprav.  

8. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na nákup po-

zemkové parcely č. KN 1018/12 v lokalitě Cihelna. Budoucím kupujícím bude pan 

Jan Tunega, Libonice 85, Hořice. Tím bude prodána poslední volná parcela v lukra-

tivní lokalitě u koupaliště.   
9. Schválen byl rovněž návrh podoby nového obecního praporu z dílny heraldika Jana 

Tejkala. Městečko doposud historicky disponovalo pouze obecním znakem, nyní byla 

představena vlajka městečka, která doplní jeho symboly. Dalším krokem bude schválení 

v Parlamentu České republiky. Tomuto tématu bude později věnován samostatný článek. 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  V dubnu 2016 se uskutečnil pravi-

delný audit hospodaření městečka. 

Pracovnice Krajského úřadu podrobně 

přezkoumaly účetnictví, nakládání s 

majetkem a celkové hospodaření 

městysu Mlázovice. Závěrem konstato-

valy, že vše odpovídá právním náleži-

tostem a hospodaření je bez závad. 

● Městečko bylo úspěšné se svojí 

žádostí o dotaci na zřízení míst ve-

řejně - prospěšných prací. Proto od 

1. dubna jsou zaměstnáváni dva 

pracovníci, kteří se podílejí na péči o 

veřejná prostranství a obecní budo-

vy. Jejich mzdu hradí stát prostřed-

nictvím dotace od Úřadu práce. 

● Počátkem dubna provedla krajská 

správa a údržba silnic strojové zamete-

ní průjezdných komunikací v městeč-

ku. Byla tím výrazně snížena prašnost 

úklidem zimního posypu. Ještě před 

tím provedli úklid hrubého zimního 

posypu pracovníci městečka. 

● Na hřbitov byly instalovány tři 

lavičky a také stojan na nářadí 

(vzadu, vlevo vedle kapličky). Tím 

byly definitivně dokončeny veškeré 

plánované práce spojené s revitali-

zací hřbitova, která započala v roce 

2011. 

● Během měsíce dubna byla dokonče-

na oprava vedení veřejného rozhlasu a 

osvětlení v ulici „Na Tvrzi“. Po mnoha 

měsících konečně i v této lokalitě slyší 

občané hlášení radnice. Zjištěná závada 

na kabelových rozvodech byla nakonec 

tak rozsáhlá, že bylo nutné překopat 

silnici a položit kompletní vedení nová. 

Obec toho využila a obnovila  stožáry a 

svítidla veřejného osvětlení v této ulici. 

● Poslední dubnový týden byly po-

káceny tři staré túje u vjezdu na 

místní koupaliště. Hlavním důvo-

dem bylo, že se nacházely v ochran-

ném pásmu vedení vysokého napětí. 

Společnost ČEZ jejich odstranění 

požadovala několik let. Nyní hrozilo, 

že bude provedeno zkrácení stromů 

zhruba o polovinu, což by nebylo 

estetické a dřevinám nedávalo šanci 

na dlouhé přežití. Druhým důvodem 

byla bezpečnost návštěvníků koupa-

liště. Za hustými stromy nebylo vi-

dět vycházející osoby z areálu a pře-

devším vybíhající děti. Již několi-

krát zde došlo k incidentu, další by 

mohl skončit tragédií. Letos zůstane 

plocha holá, na podzim bude na čás-

ti vysazena nová zeleň. 

● Pokračuje také rekonstrukce obecní-

ho domu č.p. 75. V dubnu zde odborná 

firma provedla podřezání proti zemní 

vlhkosti technologií narážených nere-

zových desek. 

STAVĚNÍ MÁJKY 
Letos již druhým rokem se rozhodlo sdru-

žení „Mlázovičtí rodiče dětem“ ozdobit 

mlázovické náměstí tradiční Májkou. V 

pátek 29. dubna 2016 odpoledne se v cent-

ru městečka sešli rodiče se svými ratolest-

mi, aby připravenou Májku ozdobili a 

vztyčili. Od roku loňského jsme byli pou-

čeni, že krepový papír ač vypadá hezky, 

nevydrží být krásně barevný dlouho a tak 

jsme letos na zdobení použili různobarev-

né mašle. Dětem se přivazování líbilo. I 

když smrk lehce píchal, dětičky si práci 

užily. Když byly pentle přivázány, šikovní 

a ochotní tatínkové se ujali své části práce, 

Májku postavili na připravené místo a za-

jistili, aby nespadla a neohrožovala ko-

lemjdoucí. Ještě na závěr proběhlo jedno 

společné foto a všichni se těšili z nádherné 

podívané na mávající pentličky.  

 

                                        Lenka Nováková 


