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MLÁZOVICKÉ PLÁNY NA ROK 2017 
 Již koncem loňského roku schvá-

lili zastupitelé, v rámci celého rozpočtu 

obce, plán akcí na letošní rok. Přináší-

me popis těch nejdůležitějších.   

 Největší akcí letošního roku bude 

kabelizace vedení nízkého napětí, kterou 

provede společnost ČEZ Distribuce v po-

lovině městečka. Po několikaletých odkla-

dech se občané konečně dočkají. Realiza-

ce zbylé části je naplánována v následují-

cích letech (nyní se dokončuje projektová 

část). Kromě mnoha výkopů a starostí to 

bude pro obec znamenat nutnost vybudo-

vat nové veřejné osvětlení a rozhlas, pro-

tože na řadě míst jsou zařízení umístěna 

na elektrických sloupech, které budou 

demontovány. Vzhledem ke špatnému 

stavu veřejného osvětlení i rozhlasu se tak 

jako tak jedná o potřebnou investici. Ka-

belizaci bude pro ČEZ provádět firma AZ 

Elektrostav Nymburk.  

 Finančně nejnáročnějším projek-

tem roku je pořízení zbrusu nové cisterny 

pro místní hasiče. Akce je výrazně finanč-

ně podpořena dotací z Integrovaného regi-

onálního operačního programu, tedy z 

evropských fondů. Nový zásahový vůz je 

nyní ve výrobě, dodavatelem bude společ-

nost THT Polička. Předání vozu proběhne 

v průběhu srpna.   

 Rovněž na dotaci je závislá další 

etapa rekonstrukce sálu Radnice. Pokud ji 

Mlázovice obdrží z Programu obnovy 

venkova Královéhradeckého kraje na rok 

2017, bude na sále vyměněna hlavní 

podlaha a podlaha jeviště, veškeré dveře a 

obložky a také další dřevěné prvky.   

 Během roku bude pokračovat také 

příprava dalších projektů, které jsou závis-

lé na evropských fondech. Jedná se o re-

konstrukci hasičské zbrojnice a rekon-

strukci několika polních cest. V těchto 

případech není ještě o přidělení finanční 

podpory rozhodnuto.   

 Letní prázdniny budou využity na 

kompletní rekonstrukci kotelny v mateř-

ské školce. Původní dožilou a kvůli býva-

lé škole předimenzovanou technologii 

vytápění nahradí nové kondenzační kotle 

s moderní regulací.   

 Na budově zdravotního střediska je 

připravena výměna vstupních portálových 

dveří. Pacienti docházející na středisko, 

stejně tak klienti místního domova dů-

chodců, kteří přes budovu často chodí, se 

dočkají nových automaticky otevíraných 

dveří. Odstraní se tím poslední výrazná 

bariéra pro handicapované v areálu domo-

va a jeho okolí.   

 Jakmile to počasí dovolí, bude 

zahájena revitalizace břehu nad sportovišti 

u koupaliště. Nejprve se odstraní náletové 

dřeviny a poté zahradníci vysázejí několik 

desítek nových stromů, které problematic-

ký břeh trvale zpevní a zároveň vytvoří v 

této oblíbené rekreační lokalitě zcela no-

vou estetickou dominantu.   

 I v letošním roce bude městečko 

pokračovat v rekonstrukcích všech uvol-

něných obecních bytů, aby byl co nejdříve 

odstraněn havarijní stav rozvodů elektro, 

vody a kanalizace. Na bytovém domě č.p. 

1 je naplánován nátěr rovné části střechy.   

 Kromě běžné údržby zeleně, pro-

vedou zahradníci řez lipové aleje ke hřbi-

tovu, který má za úkol zvýšit prostor mezi 

zemí a spodní částí korun stromů. Zamezí 

se tak jejich poškozování projíždějícími 

vozidly a zemědělskou technikou.   

 Městečko plánuje rovněž další 

výkupy zemědělské půdy, dle průběžných 

nabídek jejich vlastníků. Začátkem ledna 

byla kvůli velkému spadu sněhu pořízena 

na úklid chodníků sněhová fréza, opravy 

se dočkají hodiny na místním kostele. V 

areálu kostela bude provedena také oprava 

první části plotové zdi, která je dlouhá léta 

v havarijním stavu. Na tenisovém kurtu s 

umělým povrchem provede specializova-

ná firma regeneraci povrchu. Radnice 

bude také řešit posílení přítoku koupaliště. 

 Mlázovice také chtěly pokračovat 

v opravách dalších oken a dveří na Koste-

le Nejsvětější Trojice, ale zde nedošlo k 

dohodě s orgány státní památkové péče na 

podobě nových prvků, proto městečko od 

projektu ustoupilo. Ke škodě chátrajících 

oken této kulturní památky.   

 Dceřiná společnost Mlázovické 

služby, s.r.o. plánuje výrazný posun v 

rekonstrukci vlastního domu č.p. 75. 

 Průběh aktuálního roku vždy ukáže 

další potřeby a požadavky na veřejnou 

infrastrukturu. Podle situace a aktuálního 

vývoje příjmů a výdajů obce budou reali-

zované akce doplňovány či upravovány. 

Také rok 2017 by měl znamenat viditelné 

zkvalitnění života pro mlázovické občany. 

 Perfektní sněhové podmínky a 

strojově upravená stopa vytvořily letos 

v okolí Mlázovic běžkařský ráj.   

 Pokud probíhá klasická zima, jsou 

Mlázovice pro lyžaře zemí zaslíbenou. 

Lyžařský vlek v místní části Mezihoří je 

znám i za hranicemi okresu a jen těžko by 

bylo možné spočítat všechny, kteří se zde 

naučili lyžovat. Vždyť tamní sjezdovka 

poskytuje rozumné podmínky za symbo-

lickou cenu. A lyžař se nemusí trmácet 

daleko do hor, kde je veden systematický 

útok na jeho peněženku.   

 Velmi oblíbenou sportovní činností 

v okolí městečka je také běh na lyžích. 

Rozlehlé roviny v kombinaci s mírnými 

svahy, lesy a vodními toky, poskytují vý-

borné podmínky pro běžkařské vyžití, pro 

místní hned za obcí. Proto není divu, že se 

to v zimě v okolí městečka běžkaři jen 

hemží.   

 Letos dostal tento sport v Mlázovi-

cích úplně nový rozměr. Kromě pořádné 

sněhové nadílky se lyžaři,  poprvé v histo-

rii, dočkali perfektně upravené strojové 

stopy. K dispozici bylo několik tras, neje-

nom v blízkosti Mlázovic, ale i dále smě-

rem na Choteč, Svatojanský Újezd, Ko-

necchlumí, Šárovcovu Lhotu či Mezihoří. 

Díky spolupráci a propojení jednotlivých 

upravovaných úseků bylo možné bez pře-

rušení dojet do Lázní bělohradu, Nové 

Paky a Hořic.   

 Stopa byla zajištěna díky spoluprá-

ci městečka Mlázovice, které zajistilo 

zapůjčení frézy na běžecké lyžování a 

spolku Karas, provozovatele mezihořské 

sjezdovky. Členové Karasu svojí techni-

kou obsloužili zapůjčenou frézu na stopy 

a vytvořili perfektní podmínky pro všech-

ny nadšené běžkaře. Však si také krásné 

stopy užívaly desítky lyžařů a lyžařek 

všech věkových kategorií. Konal se tu 

dokonce improvizovaný závod. Zkrátka 

kdo chtěl, užil si letošní zimu, jak se patří. 

Milovníci bílé stopy si letos přišli na své 



MĚSTEČKO VLASTNÍ OBCHOD ZATÍM NEOTEVŘE 
 Zastupitelé vyhodnotili všechny 

informace a po podrobné diskuzi pro-

jekt odsouvají.   

 Uzavření dosavadního nákupního 

střediska pana Karla Všetečky koncem 

roku 2016 bylo v Mlázovicích jedním z 

hlavních témat veřejnosti. Několik po-

sledních týdnů občané řešili, jak se bude 

po Novém roce situace vyvíjet. Mnoho z 

nich se také obracelo na obecní úřad s 

požadavkem, aby chybějící obchod na-

hradila obec svým vlastním.   

 I když to zprvu vypadalo jen jako 

nadsázka, zastupitelstvo obce se tímto 

požadavkem začalo podrobně zabývat, 

protože se jedná o základní denní potře-

bu, důležitou prakticky pro každého. 

Hlavní myšlenka se zaměřila na vybudo-

vání prodeje s nízkou marží, která pouze 

pokryje nejnutnější náklady. Výrazným 

prvkem se měla stát rozšířená nabídka 

regionálních potravin.   

 Jedním z prvních kroků bylo vy-

psání ankety pro obyvatele, ve které se 

měli vyjádřit, zda-li o obecní obchod 

mají zájem. Čistě matematicky byla účast 

v dotazníkovém šetření velmi vysoká. 

Dokonce vyšší než v posledních komu-

nálních volbách, které se pravidelně pyš-

ní nejvyšším zájmem veřejnosti. Ode-

vzdáno bylo celkem 242 hlasů, z toho 

212 pro obchod a 30 proti. Na mnohých 

anketních lístcích lidé připisovali své 

další názory k problematice, stejně jako 

je ochotně sdělovali na obecním úřadě.  

 I přes relativně vysoký počet ode-

vzdaných lístků a z nich vyplývající jed-

noznačný závěr, je nutné reálně výsledky 

interpretovat tak, že zájem veřejnosti není 

úplně nejsilnější. Skoro polovina dospě-

lých obyvatel se sice pro otevření obecní-

ho koloniálu vyslovila, ale druhou polo-

vinu toto téma vůbec nezajímá. To zna-

mená, že jsou proti obchodu nebo je jim 

to jedno. K tomu je nutné ještě připočítat 

30 hlasů z ankety, které byly proti. A také 

několik velmi ostrých negativních názo-

rů, které byly představitelům obce sděle-

ny ústně. 

 Ovšem již při vypsání ankety za-

stupitelé řekli, že její výsledek bude mít 

pro další rozhodování informativní 

(nikoliv závazný) charakter. Proto pokra-

čovali v dalších úkonech. Během ledna 

byly zjištěny případné požadavky hygie-

ny, stavebního úřadu, hasičů, projektanta 

a dalších dotčených institucí. Zároveň 

byla poptána cenová nabídka na základní 

prodejní vybavení. Zajištěny byly potřeb-

né finanční prostředky, započala se řešit 

personální otázka. Projekt by realizovala 

dceřiná společnost Mlázovické služby, 

s.r.o., která je nositelem příslušných živ-

nostenských oprávnění a disponuje urči-

tým zázemím pro komerční služby. 

 Zvažovalo se už pouze umístění 

obchodu do bývalého kina a promítárny, 

protože jiný vhodný prostor městečko 

nemá k dispozici. Objekt bývalé školy 

pro daný účel nelze využít (jak někteří 

hlasující navrhovali), protože zde nelze 

splnit podmínky bezbariérovosti či mož-

nosti snadného zásobování. Velkým pro-

blémem by byly i obrovské finanční ná-

klady na stavební práce, protože budova 

se nachází v dezolátním stavu. 

 Zároveň probíhalo i jednání s po-

tencionálními dodavateli, řešení skladů, 

prodejního systému, platebních terminá-

lů, apod. Veškeré podniknuté kroky měs-

tečko nestály žádné náklady, pouze čas. 

 Jakmile měli zastupitelé k dispozi-

ci všechny potřebné podklady, provedli 

jejich kompletní vyhodnocení a na svém 

zasedání 6. února 2017 se rozhodli, že 

městečko svůj vlastní obchod zatím ote-

vírat nebude. Hlavními důvody je nejed-

noznačná podpora ze strany obyvatel, 

velké finanční náklady, ne úplně vhodné 

prostory a obrovská časová i organizační 

zátěž pracovníků obecního úřadu. 

 Zastupitelstvo si uvědomuje, že 

stávající situace není optimální, zvláště 

pro seniory, kteří nemají možnost za ná-

kupem dojet i do větších měst. Nicméně 

za daných okolností se městečko bude 

věnovat jiným prioritám. Projekt obecní-

ho obchůdku však není definitivně odmít-

nutý. Zůstává v záloze. Z technického 

hlediska je poměrně detailně připraven a 

v případě, že si to vyžádá situace, může 

být rychle uveden do života. 

Hasičský bál stále zvyšuje úroveň 
 Sbor dobrovolných hasičů v 

Mlázovicích uspořádal tradiční ples, 

který letos připadl na pátek 24. února 

2017. 

 Zarezervovaná místa na sále dávala 

tušit, že se sejde mnoho tance a zábavy 

chtivých lidí. Lidé se drželi hesla "Přijďte 

na náš ples, my přijdeme na Váš požár" a 

kolem půl deváté večer byl sál zaplněný a 

vše připraveno. Letošní ročník svým hu-

debním umem opět rozproudila kapela 

„Levou rukou“, jež nenechala nikoho za-

hálet. 

 Zpestření si pro návštěvníky na-

chystali pánové v letech, jež si říkají Mu-

žoreti Artróza. Předvedli standardní po-

chodový tanec, ostřejší kankán a na závěr 

moderní Gangnam Style od korejského 

hudebníka Psy. Vše doplnily deštníky, 

stuhy a pro případ selhání měli v zákulisí 

připravenou zdravotní sestru, která se 

starala o jejich pitný režim. Vystoupení 

sklidilo velký aplaus.   

 Mnoho pochvalných hlasů na vy-

sokou úroveň letošního plesu je pro hasiče 

tím nejlepším poděkováním a za rok se 

zase těšíme na viděnou. 

 

 

Text a foto: Tomáš Čeřovský,   

SDH Mlázovice 

NAHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ 

 
 Hasiči upozorňují, že s blížícím 

se jarem je nutné každé spalování nahlá-

sit na operační středisko HZS v Hradci 

Králové. 

 Slouží k tomu aplikace dostupná 

z každého počítače na adrese http://

paleni.hzshk.cz/, kde je nutné vyplnit 

kontakt na osobu, která bude u pálení 

přítomna pro případné ověření. Dále je 

možné oznámit pálení na telefonu 950 

530 100. V případě nejasností kontaktuj-

te velitele místních hasičů Tomáše Če-

řovského na čísle 721 814 406. Nejideál-

nějším způsobem „spalování“ je využít 

místní sběrný dvůr, kde lze odložit větve, 

roští, listí a další rostlinné zbytky ze za-

hrádek nebo betonové plato u Horky, 

kam lze odložit větve, roští, čistá prkna  

trámy, apod. Jakékoliv jiné materiály je 

zde ZAKÁZÁNO odkládat. 



 Odborní pracovníci zde pomá-

hají bezplatně řešit obtížné životní 

situace. 

 Občanské poradenské středisko 

bylo založeno jako obecně prospěšná 

společnost v roce 1999, zabývá se posky-

továním odborného sociálně-právního 

poradenství a jeho sídlo je v Hradci Krá-

lové. Odborné sociální poradenství je 

poskytováno prostřednictvím Občan-

ských poraden a je určeno lidem, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální či životní 

situaci a nemohou si z ní pomoci sami, 

ať již z důvodu nedostatku financí, infor-

mací či znalostí, nepříznivého zdravotní-

ho stavu či vysokého věku.  

 Oblastí, ve kterých je poradenství 

poskytováno, je několik. Z velké části 

jsou to dluhové problémy, exekuce, in-

solvenční řízení, komunikace s věřiteli. 

Dalším výrazným okruhem je oblast 

rodinného práva, vztahy mezi rodinnými 

příslušníky, rozvod, péče o děti, výživné, 

apod.. V neposlední řadě je to problema-

tika spotřebitelství, vymáhání práv spo-

třebitele, odstupování od kupní smlouvy, 

atd.. Pracovníci jsou schopni také poradit 

v problematice bydlení, nájmů, práv a 

povinností nájemců a pronajímatelů, v 

oblasti pracovního práva, práva a povin-

nosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

pracovních smluv či ukončení pracovní-

ho poměru. Poradenství je rovněž posky-

továno obětem trestných činů.  

 Při poradenství je kladen důraz na 

profesionalitu a kvalitu poskytované 

služby. Všem klientům je zaručena dis-

krétnost, anonymita a služby jsou posky-

továny zcela bezplatně. Občanské porad-

ny ve svých řadách sice nemají advoká-

ty, ale všichni jeho pracovníci se orientu-

jí v právních předpisech a srozumitelně s 

klienty probírají různé možnosti řešení. 

Nemohou však za klienty jednat, zastu-

povat je či sepisovat žaloby, smlouvy, 

odvolání apod. Pod vedením poradců 

jsou klienti motivováni a posilováni k 

řešení svých stávajících problémů a pří-

padnému předcházení problémům no-

vým. 

 Občanské poradny poskytující své 

služby v rámci Občanského poradenské-

ho střediska v několika městech Králové-

hradeckého kraje. Nové kontaktní místo 

zahájilo svůj provoz také v Lázních Bě-

lohrad, a to konkrétně od 24. 2. 2017. 

Poradenství je poskytováno v budově 

hasičské zbrojnice (Barákova 419) v 

přízemí hned naproti vchodu do budovy. 

Služba je poskytována každý druhý pá-

tek od 8:00 do 15:00 hodin. Bližší infor-

mace poskytnou pracovnice Občanské 

poradny Jičín na tel. čísle 736 472 676 

nebo e-mailu opjicin@ops.cz, kde se 

také můžete objednat na konzultaci. 

 

 
Text: Bc. Simona Davidová, odborná sociální 

poradkyně Občanské poradny Jičín 

 

 

 

NOVÁ OBČANSKÁ PORADNA V LÁZNÍCH BĚLOHRADĚ 

Cvičení s dětmi pro radost i pro zdraví 
 Sdružení Mlázovičtí rodiče dě-

tem se rozhodlo nezahálet ani v chlad-

nějších dnech a začalo využívat místní 

tělocvičnu pro cvičení s dětmi.  
 První setkání se konalo ve středu 

8. března 2017. I přes počáteční obavy z 

malé účasti, jsme byly velice mile pře-

kvapeny. Na cvičení se sešlo deset dětí a 

to nejen místních, ale i z okolí. Děti byly 

nadšené a rodiče za hodinku odpočinku 

též.   

 V první části jsme se s dětmi za-

hřáli proběháním po tělocvičně, pak ná-

sledovalo lehké protažení. Potom jsme si 

nafoukli balónky, se kterými jsme si 

zacvičili a které si děti mohly odnést 

domů. Na závěr byla připravena opičí 

dráha u které jsme se vyřádili všichni. S 

dětmi jsme se rozloučily stejným pozdra-

vem jako uvítaly: „Ať je léto nebo zima, 

cvičení je prostě prima!“ Zatím bohužel 

nemáme moc dobrou výbavu, co se týká 

cvičebních pomůcek, ale věříme, že se 

nám to časem podaří zlepšit. 

 Rády bychom v této aktivitě po-

kračovaly i nadále, pokud bude zájem ze 

strany dětí a rodičů. Těšit se na Vás bu-

deme každou středu od 17h do 18h. Sraz 

je před místní Radnicí. Věříme, že to pro 

děti bude nové zpestření a pro rodiče 

hodinka odpočinku. V teplejším období, 

a bude-li počasí přát, bychom rády cviče-

ní přesunuly na místní hřiště za koupališ-

těm. 

 V případě jakýchkoli dotazů, se 

můžete obracet na cvičitelky (p. Iva Vac-

ková - 607 123 054 a p. Lenka Nováková 

- 739 723 565). Těšíme se na další spo-

lečné aktivity. 

 
Text: Lenka Nováková 

Masopustní průvod prošel městečkem 
 Zábavné odpoledne si užili děti 

i dospělí. 

 V sobotu 4. února 2016, v odpo-

ledních hodinách, se již podruhé vydal 

napříč naším městysem masopustní 

průvod. I když v letošním roce nebyla 

účast místních rodičů s dětmi valná, 

přijely nás podpořit děti s doprovodem 

z Ostroměře a tak nebyla nouze o 

masky všeho druhu. Za účasti různých 

rachtátek a cingrlátek se průvod vydal 

obcí. 

 Malou zastávku jsme udělali i v 

místním domově důchodců, kde jsme 

zpestřili odpoledne babičkám a dědeč-

kům, kteří si o naší návštěvě povídali 

ještě v pondělí. Cílem průvodu byla 

místní hasičská zbrojnice, kde se už při-

pravovaly pochoutky ze zabijačky. Hasi-

či měli v nabídce vepřových hodů jitrni-

ce, tlačenku, prejt, kroupy a ovar. Točilo 

se zde také lahodné pivo Bernard a kdo 

vydržel do podvečerních hodin, mohl se 

pobavit s přáteli v příjemné společnosti 

za doprovodu hudby a zpěvu. 

 Těšíme se na další ročník maso-

pustu ve spolupráci s místním Sborem 

dobrovolných hasičů a doufáme, že v 

roce příštím se nás nadšenců sejde více. 

 

 
Text: Lenka Nováková a Tomáš Čeřovský 

Foto: Martin John 



 Střípky z našeho městečka 
● Pracovníci odborné firmy provedli, jako 

každý rok,  řez stromů, které byly v rámci 

různých projektů vysazeny v městečku v 

uplynulých letech. Každoroční péče je 

důležitá pro zdravý růst stromů a také 

brání nechtěnému přerůstání korun v loka-

litách, kde je to nežádoucí.  

●  Dále byl proveden speciální řez lipo-

vé aleje ke hřbitovu, jehož cílem bylo 

usnadnění průjezdu vozidel a zeměděl-

ské techniky pod stromy. V minulých 

letech docházelo ke značnému poškozo-

vání nízko rostlých větví. Městečko bylo 

zahradníky upozorněno na špatný zdra-

votní stav aleje. I když byla vysázena 

před pouhými 30 lety, většina lip je po-

škozena houbovými chorobami. 

●  V průběhu února se odstěhovala z obec-

ního bytu umístěného v budově hasičské 

zbrojnice jeho dlouholetá nájemkyně. 

Městečko se rozhodlo, že již tento byt ne-

bude dále pronajímat a prostory budou 

poskytnuty hasičům, kteří je využijí pro 

svoji činnost. Případná rekonstrukce bytu a 

jeho další pronájem by byl pro obec eko-

nomicky neefektivní, navíc existuje šance, 

že celá budova, včetně původního bytu, 

bude velkoryse přestavěna díky dotaci z 

evropských fondů, o jejíž získání Mlázovi-

ce dlouhodobě usilují. 

● Městečko pořídilo, prostřednictvím 

dceřiné společnosti Mlázovické služby, 

s.r.o., nový menší traktorový vlek, který 

nahradil velmi oblíbenou a hojně využí-

vanou „káru“ ze sedmdesátých let mi-

nulého století. Kromě fyzického i morál-

ního opotřebení původního vleku byl 

největší problém v nemožnosti jej užívat 

na pozemních komunikacích (nebyl pro 

tento provoz schválen, nebylo možné 

platit povinné ručení a mít značku). No-

vý vlek využívá výhod toho starého, pře-

devším vysokou nosnost a malou výšku 

podlahy nad vozovkou, která je klíčová 

pro mnoho prováděných komunálních 

prací. Díky nové konstrukci je také vý-

razně potlačen nepříjemný hluk při pře-

jezdech po obci (má důsledné odpružení 

voje i podvozku). 

Proběhlo 14. zasedání zastupitelstva městečka 
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 V pondělí 6. února 2017 se sešli zastupitelé na dalším zasedání. Vybíráme zají-

mavé body z programu jednání:   

1. Schváleno bylo uzavření smlouvy na výrobu nové hasičské cisterny. Vozidlo do-

dá mlázovickým hasičům společnost THT Polička, která zvítězila ve výběrovém 

řízení. Jedná se o tradičního výrobce, který má v oboru dobré jméno a zároveň 

tento typ hasičské nástavby vyvinul. Použit bude osvědčený podvozek Tatra Terno 

6x6. Na projekt obdrželo městečko dotaci z Integrovaného regionálního operační-

ho programu. Náklady se pohybují kolem 7 500 000 Kč. Evropská dotace pokryje 

90% z nich, městečko doplatí ze svého rozpočtu zbylých 10%. Nová cisterna by 

měla být sboru dodána do konce letošních letních prázdnin.   
2. Městečko uzavře smlouvu na poskytnutí překlenovacího úvěru se společností Česká 

spořitelna, a.s., která nabídla nejlepší podmínky. Jedná se o krátkodobý úvěr pro předfi-

nancování nákupu nové hasičské cisterny, protože dotaci obec obdrží až po dodání vozu 

a jeho zaplacení. Úvěr byl obci poskytnut bez poplatku a dalšího zajištění, splacen bude 

za 2-3 měsíce. Přijetí úvěru nijak nezatíží obecní finance, cena této služby je pouze v 

jednotkách tisíc korun.   

3. Zastupitelé schválili dohodu s městem Lázně Bělohrad o vytvoření společného 

školského obvodu. Obě obce tak reagovali na změnu legislativy, která požaduje 

uzavření obecních dohod. Pro žáky dojíždějící z Mlázovic do ZŠ v Lázních Bělo-

hradě se tím nic nemění, naopak všichni mlázovičtí rodiče budou mít v budoucnos-

ti jistotu, že jejich děti musí být do bělohradské školy přijaty.   
4. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 12000 Kč na částečnou 

úhradu provozních nákladů za poskytování služeb denní stacionář a osobní asistence 

společnosti Apropo Jičín, která pečuje o jednoho nevidomého občana z Mlázovic.  

5. Uzavřeny byly dvě nájemní smlouvy na obecní byty. Byt v č.p. 188 bude poskyt-

nut paní Ivetě Řezníčkové ze Dvora Králové nad Labem (mlázovická rodačka). 

Nájemní smlouva na garsoniéru v č.p. 189 bude podepsána s panem Milanem Ku-

bíčkem z Mlázovic. V případě odmítnutí bytu ze strany žadatele, byl stanoven prv-

ní náhradník, paní Věra Stříbrná z Desné u Tanvaldu.   
6. Schválen byl rovněž prodej pozemkové parcely č. KN 1720/4 v k.ú. Mlázovice Mys-

liveckému spolku Ostříž Mlázovice. Jedná se o pozemky pod stávajícími stavbami ve 

vlastnictví spolku, které tvoří jejich zázemí (za halami ZAS Mlázovice).  

7. Městečko také nakoupí několik zemědělských pozemků v katastru Mlázovic, dle 

dohody s jednotlivými vlastníky.   
8. V diskuzi zastupitelé řešili velmi detailně situaci ohledně možného otevření obecního 

obchodu. Starosta seznámil přítomné s výsledkem zjišťování požadavků dotčených or-

gánů a možnostmi vybudování obchodu v prostorách bývalého kina. Výsledek je tako-

vý, že v těchto prostorách je možné obchod uspořádat tak, aby byl funkční a zároveň 

splňoval všechny legislativní nároky. Toto řešení je však poměrně prostorově náročné a 

neumožňovalo by případný budoucí rozvoj (další volná plocha by již nebyla k dispozi-

ci). Zastupitelé byli seznámeni s odhadem nákladů na stavební práce i vybavení. Zastu-

pitelé se shodli, že městečko zatím vlastní obchod otevírat nebude a vyčká na celkovou 

situaci v obci. Důvodem jsou jednak vysoké náklady, obrovská organizační a časová 

zátěž obecního úřadu a v neposlední řadě nejednoznačná podpora tohoto projektu ze 

strany občanů. V případě potřeby však lze tuto myšlenku oživit a obecní obchod reali-

zovat. Podrobněji se budeme tomuto tématu věnovat v samostatném článku. 

ZÁSAH HASIČŮ 
 

6. února 2017 - Operační středisko vysílá 

ve 21.41h jednotku k požáru rodinného 

domu v obci Choteč. Hoří zde stropní 

konstrukce od závady na komínovém těle-

se. Kromě JSDH Mlázovice zde zasahuje 

JSDH Lužany a dvě cisterny PS Jičín. 

Hasiči rezebírají strop a podlahu, odklízejí 

plevy, seno a prkna. Vše vynáší ven před 

dům. Poté pomáhají s dohašením ohnisek 

požáru a kontrolou konstrukcí. Krátce po 

půlnoci odjíždějí na základnu. 


