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ROK 2017 VE ZNAMENÍ REKORNÍCH INVESTIC 
 Uplynulý rok výrazně změnil 

tvář Mlázovic k lepšímu. Velké akce 

realizovala obec i další subjekty.   
 Nejnáročnější akcí se stala kabeli-

zace vedení nízkého napětí, kterou prová-

děla společnost ČEZ. Všudypřítomný 

hluk, prach a výmoly ztěžovaly život 

dlouhých devět měsíců. Výsledek ovšem 

stojí za to. Z poloviny území zmizely ne-

vzhledné betonové sloupy, zrezivělé ná-

střešáky a kilometry prověšených drátů. 

Vše se natrvalo skrylo pod zem. Kromě 

výrazné estetické proměny několika 

ulic, se díky této akci znatelně zvýši-

la spolehlivost dodávek elektrické 

energie. Městečko souběžně s kabeli-

zací muselo rekonstruovat veřejné 

osvětlení a rozhlas, takže mnoho ulic 

je již osvětleno moderními a úspor-

nými svítidly a také dostupnost roz-

hlasových hlášení je mnohonásobně 

větší.   

 Významným a finančně ná-

ročným projektem bylo pořízení no-

vé cisterny pro místní hasiče. Díky 

štědré 90% dotaci z programu IROP, 

obdržela mlázovická jednotka zbrusu 

novou zásahovou Tatru 6x6. Její 

slavnostní předání na náměstí se stalo 

velkou událostí. Sbor rovněž obdržel vel-

mi nákladné vybavení, díky příspěvku 

nadací ČEZ a Agrofert.    

 Městečko provedlo dlouho odklá-

danou revitalizaci zeleně v areálu sporto-

višť u koupaliště. Po odstranění starých 

stromů následovala úprava terénu a vý-

sadba několika desítek vzrostlejších kusů, 

které již brzy celý prostor znatelně zkrášlí. 

 Po několikaletém plánování došlo 

k výměně vstupních portálů zdravotního 

střediska. Nyní již odpovídají současným 

požadavkům. Prostory se díky tomu staly 

bezpečnými a bezbariérovými, což je u 

objektu, který využívají především senioři 

a handicapování, velmi důležité.   

 Akcí, která není na první pohled 

vidět, ale je velmi důležitá, je kompletní 

rekonstrukce kotelny místní mateřské 

školky. Vysloužilé, více než dvacetileté 

kotle nahradila moderní kondenzační 

technologie. Kromě vyšší spolehlivosti 

provozu dojde k výrazným úsporám při 

spotřebě plynu.   

 Historickou událostí se stala tvorba 

nového obecního praporu. Renomovaný 

heraldik vytvořil poprvé v historii tento 

symbol městečka, zároveň došlo k úpravě 

obecního znaku. Vše bylo zakončeno 

schválením insignií v Parlamentu a předá-

ním dekretu na jejich užívání z rukou 

předsedy Poslanecké sněmovny ČR.   

 Po mnoha desetiletích se dočkaly 

opravy hodiny na obecním kostele. Měs-

tečko také zakoupilo sněhovou frézu, ne-

chalo prořezat lipovou alej ke hřbitovu a 

opravit místní komunikaci v osadě Mezi-

hoří.   

 I v roce 2017 se pokračovalo v 

obnovách obecního bytového fondu, uvol-

něné byty prošly kompletní rekonstrukcí. 

Několik měsíců trvala také realizace další 

etapy rekonstrukce radničního sálu. Ten-

tokrát se měnily dveře a obložky, demon-

tovala nefunkční vzduchotechnika a upra-

voval vstup z chodby.   

 Mnoho času a náročnou součinnost 

obce si vyžádala digitalizace katastrální 

mapy Mlázovic, která byla dokončena 

během loňského podzimu. V rámci pří-

prav muselo městečko vynaložit nemalé 

peníze na výkup mnoha pozemků, aby se 

odstranily chyby a nepřesnosti z minulosti 

a všechna veřejná prostranství ležela na 

obecních pozemcích.   

 Velkým tématem většiny obyvatel 

byla diskuze o případném otevření obec-

ního obchodu. Desítky či spíše stovky 

hodin práce úřadu byly věnovány přípra-

vám dalších žádostí o dotace a projektů na 

příští roky.   

 Městečko již tradičně podporovalo 

sportovní vyžití obyvatel (cvičení dětí, 

cvičení MŠ, cvičení žen, neregistrované 

sportovce), různé dětské a kulturní akce. 

Veřejnost velmi ocenila zajištění frézová-

ní stop pro běžecké lyžování během vyda-

řené zimy 2016/2017.   

 Nezahálela ani dceřiná společnost 

Mlázovické služby, s.r.o.. Kromě její běž-

né provozní činnosti velmi pokročila 

oprava domu č.p. 75 na malém náměstí a 

zakoupen byl nový traktorový vlek, který 

splňuje legislativní požadavky pro provoz 

na komunikacích. Během roku začala 

připravovat náročné převzetí provozu 

mlázovické pošty. V neposlední řadě 

zahájila prodej papírenských a úkli-

dových výrobků organizacím a veřej-

nosti, za výrobní ceny.   

 Kromě městečka investovali 

na jeho území také další firmy. O 

kabelizaci ze strany ČEZu již byla 

řeč, tato společnost ještě během roku 

2017 rovněž kompletně vyměnila 

linky vedení vysokého napětí do Mlá-

zovic i do Mezihoří. Lesy ČR posta-

vily novou cestu na Kamensku, na 

hranici s naším katastrem. Vodohos-

podáři vyměnili dlouhý a důležitý 

úsek vodovodu v Novopacké ulici. 

Krajská správa silnic provedla během 

podzimu generální rekonstrukci silnice do 

Šárovcovy Lhoty.   

 Rok 2017 znamenal jednoznačně 

rekordní investice do rozvoje Mlázovic. 

Sama radnice investovala, především díky 

dotacím, neuvěřitelných 14 milionů ko-

run, ostatní subjekty utratily na mlázovic-

ku zhruba 40 miliónů korun. I díky aktivi-

tě obce. Pro srovnání: z běžného rozpočtu 

obce je na nemandatorní (tedy nepovinné) 

výdaje městečka možné využít jen kolem 

3,5 milionů Kč za rok.   

 Masivní rozvoj by mohl pokračo-

vat i v dalších letech. Již pro rok 2018 je 

potvrzeno několik zajímavých investic 

obce i dalších firem. Několik velkých 

projektů je připravováno ještě na další 

období. Důležitý je i fakt, že nejsou finan-

covány zbytečnosti, ale v zásadě se jedná 

o obnovu životně důležité infrastruktury a 

dalších oblastí, které obyvatelé Mlázovic 

každodenně používají nebo jim zpříjem-

ňují život. 



Proč se v Mlázovicích platí poplatek za odpady 
 Je rušení poplatků za odpady 

opravdu pro občany tak výhodné? 

Jaké další náklady platí lidé svým 

obcím? Kde se žije nejlevněji?   

 Občas se ve sdělovacích pro-

středcích objeví zpráva, že ta či ona 

obec zrušila pro své občany poplatek za 

komunální odpad, tedy platbu za vývoz 

popelnic. Podobné informace se samo-

zřejmě dostávají daleko za hranice do-

tčených obcí. Obyvatelé dalších obcí a 

měst se poté logicky ptají: „Proč to taky 

nejde zrušit u nás?“. Pojďme se blíže 

podívat, jestli a pro koho je to skutečně 

tak výhodné.  Nejprve je třeba zmínit, že 

poplatek za svoz komunálního odpadu je 

sice teoreticky příjmem obce, která ho 

vybírá, ale ve skutečnosti je přeposlán 

technickým službám a dalším společnos-

tem, které vyvážejí odpad a provozují 

skládky. Ve většině případů ani peníze 

získané od občanů nestačí na pokrytí 

nákladů služby a radnice ji musí ještě 

doplácet z vlastních rozpočtů. V případě 

Mlázovic činí dotace služby mezi 50 – 

100 tis. Kč každý rok.   

 Kromě poplatků za odpad platí 

občané svým obcím další peníze. Za 

psy, za zábor veřejného prostranství 

(např. při opravách domů – stavbě lešení 

a uskladnění stavebního materiálu na 

veřejném prostranství). Poplatky za 

školky, tam kde samosprávy samy pro-

vozují infrastrukturu, také vodné a stoč-

né. Zvláštním případem je zastupitel-

stvem stanovený koeficient daně z ne-

movitých věcí, který určuje, kolik každý 

majitel domu, bytu či pozemku, odvede 

každoročně na této dani finančnímu úřa-

du. Pro podnikatele je také důležité, zda-

li musí obci odvádět poplatek za ubyto-

vací lůžka, poplatek z prodaných vstupe-

nek na kulturních akcích, apod. A ačkoli 

se o poplatcích za odpad mluví hodně, o 

zbývajících životních nákladech všech 

obyvatel, které ovlivňuje obec či město, 

již velmi málo. I když dopad na rodinné 

rozpočty mají všechny jako celek.   

 V Mlázovicích se platí za odpad 

450 Kč za dospělou osobu, za dítě polo-

vina ceny. V případě čtyřčlenné domác-

nosti je to 1350 Kč ročně. Oproti obcím, 

které ruší poplatky za odpad, se však v 

městečku neplatí stočné, což je v průmě-

ru na čtyřčlennou domácnost 9 000 Kč 

za rok. Prokazatelná úspora mlázovic-

kých občanů je více než 7500 Kč ročně 

na domácnost. Dále je třeba zmínit spíše 

symbolický poplatek za psa ve výši 50 

Kč (v některých městech až 1500 Kč), 

nulové poplatky za zábor veřejného pro-

stranství, velmi nízké poplatky za místní 

mateřskou školu či nejnižší možný koe-

ficient daně z nemovité věci zajišťující 

nízkou platbu této daně finančnímu úřa-

du.   

 Jistě je nezpochybnitelnou pravo-

mocí každé obce rozhodnout, kolik a za 

co bude od občanů vybírat nebo nevybí-

rat. Ale tato rozhodnutí by měla být ve-

řejnosti vysvětlována přesněji, v kontex-

tu ostatních skutečností. A už vůbec by 

neměla být jednostranně a neobjektivně 

propagována v médiích.   

 Při komplexním posouzení lze 

jednoznačně říci, že náklady domácností 

v Mlázovicích jsou, díky rozumné politi-

ce zastupitelů, na velmi nízké úrovni 

(alespoň část, kterou mohou ovlivnit). A 

i když se většinou píše právě o zruše-

ných poplatcích za odpad, jako o obrov-

ské výhodě pro občany, je nutné hodno-

tit věci jako celek. A zachovat si zdravý 

rozum. O Mlázovicích se asi nebudou 

točit reportáže a psát články na toto té-

ma, ale obyvatelům městečka zůstane po 

zásahu jejich obce v peněženkách mno-

hem více, než těm z mediálně protěžo-

vaných sídel. A to je nejdůležitější. 
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Výsledky prezidentských voleb 2018 v Mlázovicích 

 

Kandidát Navrhující Politická 1. kolo 2. kolo 

číslo 
příjmení, jméno, 

tituly 
strana 

přísluš-
nost 

hlasy % hlasy % 

1 
Topolánek Mirek 
Ing. Senátoři BEZPP 18 6,02 X X 

2 
Horáček Michal 
Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 28 9,36 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 37 12,37 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 6 2 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 3 1 X X 

6 
Kulhánek Vratislav 
Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 2 0,66 X X 

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 112 37,45 180 57,69 

8 
Hilšer Marek MUDr. 
Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 27 9,03 X X 

9 
Drahoš Jiří prof. Ing. 
DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 66 22,07 132 42,3 

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. a 27. ledna 2018 se uskutečnily volby prezi-

denta ČR. Přinášíme kompletní výsledky za městys Mlázovice. 

 

Volební účast v 1. kolo dosáhla 63,92%, ve 2. kole 66,10%. 

Známky na popelnice už nebudou 
 

Po dohodě městysu Mlázovice a Tech-

nických služeb města Jičína, již nebudou 

v Mlázovicích vydávány roční známky 

na popelnice. Nádoby budou sváženy 

bez nich. Městečko tak ušetří za jejich 

výrobu a obecní úřad čas za jejich rela-

tivně složitou a dlouho trvající expedici. 

Samozřejmě i nadále platí, že si každý 

může nechat svážet pouze tolik nádob, 

na kolik má nárok. To znamená, domác-

nost od jedné do čtyřech osob jednu po-

pelnici, od pěti osob dvě. Počet vyváže-

ných popelnic od jednotlivých domů je 

nahodile kontrolován pracovníky TS 

Jičín i městečka. I nadále existuje mož-

nost zaplatit si vývoz další nádoby navíc. 

KALENDÁŘ AKCÍ 
2.3.2018 20.00h - SDH Mlázovice Vás 

zve na hasičský ples na sále mlázovické 

Radnice. K tanci a poslechu hraje opět 

vynikající konecchlumská kapela "Levou 

rukou". 

17.3.2018 14.00h - Mateřská škola Mlá-

zovice a sdružení "Mlázovičtí rodiče 

dětem" zvou děti i jejich rodiče na dět-

ský maškarní bál na sále Radnice. Pro 

děti bude připravena řada her a soutěží o 

ceny, dětská diskotéka a slosování vstu-

penek. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 30 

Kč. Hudba Míra Dvořák. 


