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 POLOVINA MLÁZOVIC JE KONEČNĚ BEZ SLOUPŮ A DRÁTŮ 

Z obsahu vydání: 
 

● vánoční výstava  

● střípky z městečka 

● ze zastupitelstva  

● koncert v kostele  

 Koncem prosince dokončil ČEZ 

náročnou kabelizaci elektrických roz-

vodů v polovině obce. Společně s tím 

došlo k rekonstrukci veřejného osvětle-

ní a rozhlasu. 

 Trvalo to dlouho, neuvěřitelně 

dlouho. Ale obyvatelé Mlázovic se kon-

cem roku 2017 přeci jenom dočkali no-

vých rozvodů nízkého napětí a především 

demontáže zkorodovaných nástřešáků a 

drátů ze svých domů. V první etapě byla 

rozsáhlá stavební akce realizována zhruba 

na polovině území obce.     

 Dlouholeté plány na modernizaci 

distribuční sítě v městečku začaly nabírat 

konkrétní podobu po roce 2005. O tři 

roky později, v roce 2008, byl vybrán 

projektant, který tuto liniovou stavební 

akci začal připravovat. Protože ji obec 

považovala za velmi prospěšnou pro sebe 

i své občany, aktivně při projekčních pra-

cích pomáhala. Vyhledávala a kontakto-

vala vlastníky, vysvětlovala jim veškeré 

důsledky, snažila se odstraňovat případná 

nedorozumění mezi projektantem a veřej-

ností. Velmi aktivně také radnice ovlivni-

la podobu projektu, trasy nových rozvodů 

a další důležité detaily, které na dlouhá 

desetiletí ovlivní vzhled Mlázovic. 

 Stavební povolení bylo vydáno v 

roce 2009 a poté každý rok vedení měs-

tečka od investora slyšelo, budeme stavět 

příští rok. Zastupitelé měli od roku 2010 

v rozpočtu připravenou částku na spolufi-

nancování veřejného osvětlení a rozhlasu, 

ale nebylo ji možné čerpat. Nic se nedělo 

a stavba se jen neustále odkládala. Vzhle-

dem k návaznosti mnoha obecních akcí 

situace do značné míry paralyzovala roz-

hodování obce. Několik let nebylo možné 

přistoupit k finálním úpravám veřejného 

prostranství či budování nových potřeb-

ných chodníků. Plánovanou kabelizací by 

bylo vše zničeno. Z vývoje situace byla 

rozladěna i řada občanů plánujících finál-

ní úpravy střech a fasád svých domů. 

 Zásadní zlom nastal v roce 2017. 

Stavební práce se na jaře konečně roze-

běhly.  Několik ulic se během letních 

měsíců proměnilo v jedno velké staveniš-

tě. Výkopy, zábrany, hromady hlíny a 

dalšího materiálu. Vše umocněno velkým 

úhrnem dešťových srážek, které situaci 

výrazně zhoršovaly. Bláto bylo téměř 

všude.           

 Postupem času montážníci osazo-

vali do domů nové technologie a během 

podzimu nastala dlouho očekávaná chví-

le. Dělníci na plošinách začali odstraňo-

vat staré nástřešáky, které nesly dráty. Na 

většině míst původní, pocházející z třicá-

tých let minulého století. Z ulic postupně 

mizely betonové sloupy, staré rozvodné 

skříně i veškeré dráty. Tvář městečka se 

výrazně proměnila k lepšímu. 

 V průběhu roku došlo také k vynu-

cené kompletní rekonstrukci obecního 

veřejného osvětlení a rozhlasu, protože 

mnoho rozvodů a svítidel sdílelo zařízení 

společnosti ČEZ, které bylo odstraněno.  

Městečko ji provedlo svými pracovníky, 

čímž ušetřilo více než milion korun. 

  

 Ulice, v nichž došlo k rekonstruk-

ci, již nyní osvětlují nová moderní svíti-

dla renomovaného německého výrobce. 

Mlázovice zůstaly u technologie sodíko-

vých výbojek, LED svítidla byla zavrhnu-

ta jako nevyhovující (ani nejlepší LED 

svítidlo zapůjčené na nezávazné otestová-

ní výrobcem neobstálo). Použité materiá-

ly a technologie zaručují rozumnou spo-

třebu energie, špičkové světelné podmín-

ky a také nízké náklady na provoz i dlou-

hou životnost. Z podobných důvodů pro-

šel rekonstrukcí ve vybraných lokalitách 

také veřejný rozhlas.       

 Během jara provede ještě odborná 

zahradnická firma finální úpravy zeleně 

na veřejných prostranstvích a dokončeny 

budou také dlažby na některých chodní-

cích a asfaltování překopaných komuni-

kací. Tyto práce již nebylo možné provést 

kvůli počasí. 

 I když měli v průběhu celého roku 

mlázovičtí obyvatelé ztížené podmínky, 

výsledek stojí za to. Došlo k výraznému 

zkvalitnění dodávek elektrické energie a 

také k zásadnímu zlepšení vzhledu měs-

tečka. Investice ve výši téměř 10 milionů 

korun, kterou plně hradila společnost 

ČEZ Distribuce, tak bude mít pozitivní 

dopad na život v Mlázovicích po mnoho 

příštích dekád. Pokud investor dodrží své 

sliby, zbylá část městečka (s výjimkou 

jedné lokality) bude kabelizována v roce 

2018. Z obce by tak zmizely natrvalo 

téměř všechny nevzhledné nadzemní roz-

vody. 

Po letech plánování a odkladů ČEZ splnil své slovo 



NA VÝSTAVĚ BETLÉMŮ SE I TVOŘILO 
 13. ročník vánoční výstavy se 

konal od pátku 15. do neděle 17. pro-

since 2017 na sále mlázovické radnice. 

Pořádala ji rodina Šimůnkova za pod-

pory městečka Mlázovice. 

 Na tři prosincové dny se sál na 

Radnici změnil na velkou výstavní plo-

chu. Konal se tam již 13tý ročník popu-

lární vánoční výstavy, a třináctce na 

vzdory, byl to ročník velmi úspěšný a 

povedený.  Rodina Šimůnkova nezkla-

mala a i letos připravila všem návštěvní-

kům nevšední podívanou. Hlavním moti-

vem byly opět betlémy na všechny mož-

né způsoby. Tentokrát bylo vystaveno 

neuvěřitelných 168 zobrazení narození 

Páně. 

 Šimůnkovi jsou celá rodina velmi 

tvůrčí a šikovní, takže ke shlédnutí byla 

krom betlémů i některá jejich díla, jako 

dřevořezby otce Libora, olejomalby dce-

ry Kateřiny a mnoho dalšího. 

 S výsledky svého umu se pochlu-

bili i klienti zdejšího domova důchodců, 

jejichž výrobky bylo možné zakoupit. 

Na prodej byly také drobné dekorační 

předměty z drátků Ivy Letošníkové a s 

výrobky z včelího vosku přijeli členové 

včelařského kroužku při ZŠ Bodláka a 

Pampelišky z Veliše. 

 Samostatnou kapitolou vánoční 

výstavy jsou tvůrčí dílny. Zpočátku jen 

malý stoleček v koutku, poslední roky 

několik stanovišť v samém srdci výstav-

ního prostoru a neustále obklopený ma-

lými i velkými šikuly. Každý, kdo měl 

chuť, mohl si vytvořit kde co, přáníčkem 

začínaje a sněhulákem na mnoho způso-

bů konče. Kdo si nevěděl rady, Šimůn-

kovi ochotně pomohli a poradili. Hotová 

dílka si děti hrdě odnášely domů, aby 

jimi potěšily maminky a babičky.  

Vánoční strom rozzářil náměstí 
 Městečko Mlázovice ve spolu-

práci s místní mateřskou školkou, 

SDH Mlázovice a ZŠ Lázně Bělohrad 

uspořádalo v pátek 1. prosince 2017 v 

podvečer Rozsvěcení vánočního stro-

mu. 
 Poslední měsíc roku je temná 

doba, sluníčko zapadá už po třetí odpo-

ledne a ještě je často zataženo. Není 

divu, že si lidé v našich krajích odpra-

dávna období Adventu zpříjemňují nej-

různějšími světélky. Hezkou tradicí jsou 

obecní stromečky, které bývají za dopro-

vodu různých kulturních akcí slavnostně 

rozsvěceny.  

 Nejinak je tomu i u nás v Mlázo-

vicích. Rozsvěcení obecního vánočního 

stromu je oblíbená akce, která zahajuje 

bohatý adventní kulturní program. Před 

plným náměstím nejprve vystoupily děti 

z místní mateřské školy. Davu se neza-

lekly, zazpívaly, zarecitovaly i na ná-

stroje zahrály. Po nich předvedli své 

vystoupení mlázovští školáci ze ZŠ Láz-

ně Bělohrad. Malí i velcí sklidili velký 

potlesk a uznání a drobnou sladkost jako 

odměnu.  

 Následně se pozornost všech 

zaměřila na prozatím temný stín v poza-

dí. Renata Kyselová, 

která celý program mo-

derovala, pomohla dětem 

s odpočtem. Tři, dva, 

jedna…. a stromeček se 

rozzářil. Vysloužil si 

pochvalu, letos byl 

opravdu moc pěkný i s 

hvězdou na špičce.  

 Ko mu b ěhe m 

představení vyhládlo, 

nebo se potřeboval za-

hřát, mohl se občerstvit u 

červeného stanu, kde 

místní hasiči lákali na 

voňavou klobásku a svařák. Ten, spolu s 

čajem pro děti, zajistila zdarma obec. 

 Během celého podvečera bylo 

možné navštívit také adventní trh. V 

jídelně místní radnice nabízelo několik 

místních žen a dívek produkty svých 

šikovných rukou.   

DĚTI ZE ŠKOLKY PŘICHYSTALY 

VÁNOČNÍ BESÍDKU 

 Děti a paní učitelky z mateřské 

školy uspořádaly ve středu 13. prosince 

2017 odpoledne vánoční představení 

pro rodiče. 

 Besídku si nenechali ujít neje-

nom rodiče a prarodiče, ale i další pří-

buzní a kamarádi malých zpěváčků. Ti 

všichni se mohli na vlastní oči přesvěd-

čit, že v mlázovské školce se nezahálí. 

Přesto, že možná půlka školáčků jsou 

nováčci, kteří chodí do školky teprve od 

září, nebylo to na jejich výkonu vůbec 

znát.  

 Navíc zkušení a ostřílení před-

školáci ochotně pomohli svým menším 

kamarádům, když třeba na chvíli nevě-

děli, jak dál.  Nadšené publikum vy-

slechlo několik básniček a písniček, 

děti zatancovaly, zahrály na nástroje a 

vrcholem bylo několik scének. 

 Na závěr měli kluci a holčičky 

pro své nejbližší nachystané ještě milé 

překvapení, v podobě vánočního přá-

níčka a dekorace, které s pomocí paní 

učitelek vyrobili.  



 V neděli 17. prosince 2017 se v 

kostele Nejsvětější Trojice v Mlázovi-

cích konal Vánoční charitativní kon-

cert skladatele Miroslava Vobořila a 

jeho přátel.   
 Je nás mnoho, co si už nedovede-

me představit předvánoční čas bez tra-

dičního Vánočního charitativního kon-

certu. Díky přímluvě vedení městečka se 

tato krásná akce konala v Mlázovicích i 

letos, i když původně neměla, z důvodu 

velké zaneprázdněnosti účinkujících. 

 Pan Vobořil, který koncert aran-

žuje a hraje na klávesy, přivezl osvědče-

nou sestavu: František Vích – basová 

kytara, Zdeněk Novotný – akustická 

kytara, Jaroslav Vraný – bicí, Lukáš 

Černý – zobcová flétna, Pavel Jenčovský 

– zpěv. Nemohl chybět ani dívčí sbor, 

který nám za léta pořádání koncertů vy-

rostl z dětských střevíčků do krásy  - 

Eliška Sedláčková, Lucie Krylová, Kate-

řina a Denisa Vobořilovy. 

 Diváci měli možnost vyslechnout 

skladby nejenom s vánoční tematikou. 

Stálí hosté koncertů už mají několik pís-

ní, bez kterých by interprety snad ani 

nepustili domů. Nechyběla ani píseň 

Půlnoční, či Jdi za štěstím a Tichá noc, 

kterou si broukali už všichni. Potlesk byl 

dlouhý, jak si vydařené představení za-

sloužilo.   

 Dobrovolné vstupné bude letos 

věnováno speciální třídě Sluníčko při 

MŠ Husova Hořice, která se věnuje dě-

tem s kombinovanými vadami. V Mlá-

zovicích se vybralo 4500 Kč, celá částka 

i s výtěžkem z dalších koncertů v Ko-

necchlumí, Sobčicích a Hořicích činí 

48203 Kč a bude za ni pořízena speciální 

rehabilitační, poznávací a interakční 

pomůcka SNOEZELEN. Nezbývá než 

doufat, že se bude nová pomůcka dětem 

líbit a zpříjemní jim jejich nelehký úděl. 

Vánoční koncert podpořil dobrou věc 

MĚSTEČKO OPĚT VYLEPŠILO KULTURNÍ SÁL 

 Vyhlášený obecní sál má za 

sebou další výrazné změny. Radnice se 

snaží o jeho modernizaci již několik 

let, aby odpovídal dnešním nárokům 

na pořádání společenských akcí. 

 Radniční sál, který byl po zásadní 

přestavbě, předán k užívání v roce 1980 

prochází v posledních letech kompletní 

obnovou. Instalován byl nový strop včet-

ně zateplení, namontováno zcela nové 

plynové topení s vlastním kotlem, mo-

dernizováno so-

ciální zařízení, 

r e n o v o v á n a 

podlaha a náby-

tek. Přebudován 

byl také přilehlý 

bar a vyměněna 

všechna okna.  

 V letoš-

ním roce přišla 

na řadu další 

etapa. Nejprve 

byly vyměněny interiérové dveře s ob-

ložkami. Staré již dosloužily. Nebyly 

funkční po technické stránce (kliky, pan-

ty, zámky, těsnost, apod.) a rovněž zub 

času na nich zanechal zřetelnou vzhledo-

vou stopu. Nové dveře i zárubně jsou z 

dubového masivu a dotváří velmi pěkný 

vzhled. 

 Městečko využilo uzavření 

prostor k demontáži staré vzduchotech-

niky. Ta je již deset let odpojena a větra-

cí mřížky vedoucí do sálu pouze způso-

bovaly značné úniky tepla a pro účastní-

ky akcí znamenaly permanentní pocit 

průvanu. Po jejich demontáži byly 

všechny otvory zazděny. 

 Razantní úpravou prošla také 

vstupní chodba. Vyměněna byla dlažba 

na podlaze a místo nevzhledných dře-

votřískových panelů, byl na zdi použit 

efektní obklad imitující kámen. Vstupy 

jsou nyní moderní, velmi pěkné a navíc 

se snadno udržu-

jí, což je při dané 

provozní zátěži 

velmi potřebné. 

 Odstraně-

ny byly rovněž 

staré nefunkční 

radiátory z cho-

deb, demontová-

ny léta nefunkční 

ventilátory i roz-

vaděče a prove-

deno mnoho dalších drobností. Nakonec 

malíři veškeré prostory vymalovali.  

 Kulturní a společenský sál je rok 

od roku více vytížen. Na rok 2018 je JIŽ 

proveden rekordní počet rezervací na 

spolkové či firemní akce, svatby a obec-

ní záležitosti. Veřejnost sál ráda využívá, 

proto je nutné ho neustále udržovat a 

vylepšovat.  

ZÁSAHY HASIČŮ  

PROSINEC 2017 

 

30. prosince - JSDH Mlázovice zprů-

jezdnila, v místní části Mezihoří, pří-

jezdovou cestu k č.p. 6. Majitelé se 

nemohli dostat ke svému domu. Na 

cestu byla spadlá rozlomená koruna 

buku. Větve rozřezány a uklizeny. 

 

19. prosince - Hasiči vyjeli na pomoc 

s vyproštěním osobního automobilu z 

příkopu, na silnici mezi Mlázovicemi a 

Šárovcovou Lhotou. Řidička na zledo-

vatělé cestě nezvládla zatáčku a přední 

nápravou sjela mimo zpevněnou ko-

munikaci. Vozidlo bylo pomocí lano-

vého navijáku vozu Tatra vytaženo na 

komunikaci a řidička mohla pokračo-

vat v další jízdě. Údálost se obešla bez 

větších zjevných škod. 

 

5. prosince - JSDH Mlázovice byla 

povolána ve 21.18h k požáru rodinné-

ho domu v obci Třtěnice. V době pří-

jezdu na místo události se již dvě pří-

zemní místnosti nacházely v plame-

nech. Na místě zasahovali kolegové z 

PS Jičín, kteří provedli prvotní zásah 

zařízením Cobra. Hašení velmi ztěžo-

valo obrovské množství odpadu, které 

se v domě vyskytovalo. Později začala 

také vybuchovat v domě uskladněná 

zábavná pyrotechnika. Na místě od-

chyceno více než 10 psů, které se po-

dařilo uchránit před plameny, bohužel 

dalších více než 20 psů uhořelo. V 

domě také nalezeny zbraně a střelivo, 

předáno Policii ČR. Při velmi nároč-

ném zásahu mlázovičtí hasiči vynášeli 

věci z domu ven, kde probíhalo doha-

šení. Zároveň pomáhali se záchranou 

psů. Zásah probíhal v dýchací techni-

ce. Na místě zasahovala jěště JSDH 

Vysoké Veselí. Na základnu návrat až 

ve 2.00h. O události informovaly hlav-

ní sdělovací prostředky, včetně tří ce-

loplošných televizních stanic. 

Dívčí sbor potěšil všechny návštěvníky 

 vánočního koncertu v kostele 
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Proběhlo 19. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 18. prosince 2017 se sešli zastupitelé na posledním veřejném zasedání 

v roce. Vybíráme zajímavé body z programu jednání.  

1. Schváleno bylo poskytnutí finančního daru ve výši 11 160 Kč Knihovně Václava 

Čtvrtka v Jičíně, na rok 2018. Jedná se o prostředky, které budou sloužit k náku-

pu výměnného fondu knihovny. Díky této podpoře ze strany obcí okresu je možné 

udržet systém obměny nejnovějších knih i pro nejmenší knihovny v regionu.   
2. Schválen byl střednědobý výhled rozpočtu Městysu Mlázovice na období 2019 – 

2020. Jedná se o novou povinnost obcí vyplývající ze zákona. Jak poznamenal starosta 

v průběhu jeho projednávání – vzhledem k mnoha neznámým, které jsou v tomto doku-

mentu pouze odhadovány, je jeho vypovídací hodnota velmi malá a spíše se jedná o 

jednu z mnoha zbytečných administrativních zátěží obcí.   

3. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Králo-

véhradeckého kraje pro rok 2018 na projekt „Rekonstrukce mlázovické tělocvičny 

– 3. etapa“. V případě přidělení dotace bude součástí akce výměna sportovní palu-

bovky v tělocvičně a výměna střešní fólie, včetně zateplení stropu. Realizací těchto 

aktivit by byla zakončena několikaletá kompletní obnova sportovní haly městečka.  
4. Zastupitelstvo také schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, ve 

výši 6 683 000 Kč. Jedná se o překlenovací úvěr na projekt „Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice v Mlázovicích“. Na tuto akci obdrželo městečko významnou dotaci z Integro-

vaného regionálního operačního programu, ale její platba proběhne až po dokončení 

díla. Proto musí dojít k uzavření krátkodobého úvěru na předfinancování stavby. Vzhle-

dem k nastaveným podmínkám je cena za „krátkodobé půjčení peněz“ minimální a 

obec nijak nezatíží.  

5. Schválen byl rovněž rozpočet městečka na rok 2018. Pokud příjmy a výdaje 

„očistíme“ od dotací a překlenovacích úvěrů, je rozpočet vyrovnaný. Jednotlivým 

akcím, které byly v rámci rozpočtu odsouhlaseny, bude věnován samostatný člá-

nek.  
6. Zastupitelé odsouhlasili rozpočtová opatření, kterými obec reaguje na aktuální stav 

příjmů a výdajů.  

7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí činnost kontrolního a finančního výboru a bylo 

seznámeno s výsledky provedených kontrol.   
8. Schváleno bylo také uzavření několika smluv na nákup pozemků, které leží pod 

obecními komunikacemi či veřejnými prostranstvími. Obec těmito kroky odstraňuje 

nedostatky zjištěné při měření geodetů v terénu. 

 Střípky z našeho městečka 
●  Městečko se dohodlo s Vodohospo-

dářskou a obchodní společností Jičín na 

obnově hlavního vodovodního řádu v 

Novopacké ulici. Bylo využito rozkopání 

chodníku v této ulici a ještě před polože-

ním kabelových vedení společnosti ČEZ 

do země, provedli vodohospodáři výmě-

nu starého potrubí v úseku od malého 

náměstí až na konec obce, směrem na 

Choteč. Tato část byla ve špatném tech-

nickém stavu. Nyní je potrubí plastové, s 

předpokládanou životností kolem 100 

let. Podařilo se zde navíc zkoordinovat 

několik výkopových prací (elektro, vo-

dovod, osvětlení, rozhlas, oprava kanali-

zace) před finální výstavbou nového 

chodníku, která zde konečně proběhne 

na jaře roku 2018.  

●  Městečko děkuje MUDr. Jiřímu 

Hrádkovi za bezplatné provedení 

zdravotních prohlídek všech členů 

jednotky SDH Mlázovice, které pro-

běhly v listopadu. Obci tím ušetřil více 

než 5000 Kč. 
●  Od poloviny prosince platí nové auto-

busové jízdní řády. Jedinou podstatnou 

změnou na území městečka je zrušení 

přímého autobusového spoje do Prahy, 

který odjížděl každou neděli kolem 

16.00h. Tato linka byla velmi oblíbená a 

jezdila bez přerušení několik desítek let. 

Cestující mířící do hlavního města mo-

hou nyní nastoupit na spoj Lázně Bělo-

hrad - Jičín s odjezdem z Mlázovic v 

16.48h a příjezdem do Jičína v 17.15h. Z 

Jičína poté odjíždí přímý spoj do Prahy v  

17.50h. 

●  Žádost Lázeňského mikroregionu o 

dotaci na pořízení kompostérů, pro 

obyvatele několika obcí, včetně Mlázo-

vic, postoupila na SFŽP do dalšího 

kola hodnocení. Kdy bude znám ko-

nečný výsledek však není známo. 

●  V prosinci 2017 se uskutečnil pravi-

delný audit hospodaření městečka. Pra-

covnice Krajského úřadu podrobně pře-

zkoumaly účetnictví, nakládání s majet-

kem a celkové hospodaření městysu 

Mlázovice. Závěrem konstatovaly, že 

vše odpovídá právním náležitostem a 

hospodaření je bez závad. 

●  Koncem roku zničili neznámí van-

dalové nerezové rozvody vody a trysky 

kašny na náměstí. Oprava není mož-

ná, zařízení musí být vyměněno. Ško-

da přesahuje 10 000 Kč. Zůstává ro-

zum stát, kdo chce zbytečně připravit 

vlastní obec, ve které žije, o tak velké 

peníze. 

●  Koncem prosince byla dokončena 

další etapa rekonstrukce č.p. 75 na ma-

lém náměstí, kterou provádějí Mlázovic-

ké služby, s.r.o.. V roce 2018 již dojde 

na nové rozvody a další potřebné úkony. 

Díky meteostanici v obci přinášíme zají-

mavé údaje o počasí za loňský rok:  

 

Nejvyšší teplota: 35,2°C (1.8.)  

Nejnižší teplota: -27,3°C (7.1.)  

Průměrná roční teplota: 8,8°C  

Počet letních dnů: 54 (nad 25°C)  

Počet tropických dnů: 12 (nad 30°C)  

Počet ledových dnů: 28 (stále pod 0°C)  

Počet mrazivých dnů: 101 (pod 0°C)  

Počet arktických dnů: 20 (pod -10°C)  

Poslední jarní mráz: 10.5. (-2,1°C)  

První podzimní mráz: 9.10. (-0,1°C)  

Úhrn ročních srážek: 748,8 mm  

Největší náraz větru: 59,4km/h (29.10.)  

Převažující směr větru: západní  

Nejvyšší tlak vzduchu: 1042,4 hPa (19.1.) 

Nejnižší tlak vzduchu: 987,2 hPa (29.10.) 

Nejdelší období bez srážek:  

16 dní (od 15.1.)  

Nejdelší souvislé období srážek:  

6 dní (od 23.7.)  

Statistická ročenka počasí za rok 2017 


