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Cestu k Horce čeká významná rekonstrukce 
 Městečko obdrží dotaci 3 mil. Kč 

na obnovu kilometrového úseku cesty, 

kterou užívají zemědělci, lesníci i mno-

ho obyvatel k procházkám.   
 Mlázovice zaznamenaly další vel-

ký dotační úspěch. Z Programu rozvoje 

venkova MZe ČR, obdrží prostřednictvím 

MAS Brána do Čes-

kého ráje, vysokou 

dotaci ve výši 3 mil. 

Kč, která pokryje 

90% nákladů na re-

konstrukci polní ces-

ty k Horce.   

 Projekt, který 

městečko připracuje 

již od roku 2016, 

díky tomu neskončí v 

šuplíku, ale dočká se plné realizace. Sta-

vební práce začnou již na jaře příštího 

roku a hotovo musí být do letních prázd-

nin. Opraven bude celý úsek zmíněné 

cesty, který je ve vlastnictví obce. Začíná 

u Pressbetu, na sjezdu ze silnice III. třídy 

Mlázovice – Choteč, pokračuje k vodote-

či u místní komunikace „Na Závisti“ a 

kolem Horky probíhá až na hranici katast-

ru u mostku přes Chotečský potok.  

 Stavební práce spočívají v odstra-

nění nezpevněných jílových úseků, výmě-

ně konstrukčních štěrkodrtí a položení 

asfaltobetonové finální vrstvy. Opraveny 

budou také mostky přes vodoteč. Úpravy 

se dočkají okolní terény, především s 

ohledem na omezení vodní eroze a zajiš-

tění přirozeného od-

toku vody. Na závěr 

budou v celé lokalitě 

vysazeny nové stro-

my.   

 N a  n o v o u 

cestu se netěší jenom 

zemědělci a lesníci, 

ale také obyvatelé 

městečka, kteří ji 

hojně využívají k 

procházkám. Vzhledem k novému, hlad-

kému a pevnému povrchu asi přibydou 

uživatelé kolečkových bruslí a děti na 

kolách. Proto se nabízí v těchto prosto-

rách po opravě cesty instalovat několik 

odpočinkových míst. Cesta k Horce se po 

opravě může stát prvním úsekem relaxač-

ního okruhu, který si mlázovičtí občané 

přejí v blízkosti obce vybudovat. 

Městečko získá novou dodávku pro hasiče 
 V hasičské zbrojnici zaparkuje, 

díky dotaci z IROP, Volkswagen Trans-

porter T6 4x4 v hasičské úpravě, s pří-

pojným vozíkem.   

 V posledních dvou letech byly Mlá-

zovice velmi úspěšné a získaly dvě obrov-

ské dotace na rozvoj své hasičské jednot-

ky. Již přes rok hasičům slouží nová cister-

na Tatra, která byla pořízena díky 90% 

dotaci z Integrovaného regionálního ope-

račního programu. V současné době finišu-

je generální rekonstrukce místní hasičské 

zbrojnice, která byla rovněž podpořena 

další 90% dotací z Integrovaného regionál-

ního operačního programu.   

 Letos se podařilo dosáhnout potřetí 

na významnou dotaci z tohoto zdroje. Ten-

tokráte byl, prostřednictvím Místní akční 

skupiny Brána do Českého ráje, podpořen 

projekt pořízení nového dopravního vozi-

dla pro hasiče. Celkové náklady projektu 

přesáhnou 1,6 mil. Kč, z toho dotace tvoří 

celých 95% nákladů.  

 Mlázovice se tak zařadily mezi nej-

úspěšnější obce v Česku, protože z progra-

mu IROP – výzev pro hasiče, získaly dota-

ce přesahující 15 mil. Kč. Pro malou obec 

se jedná o naprosto neuvěřitelné prostřed-

ky, které by ze svého rozpočtu nemohla do 

takovýchto projektů nikdy investovat. Dí-

ky tomu vytvoří kompletně nové, moderní 

a odpovídající zázemí pro své aktivní hasi-

če.   

 V této souvislosti je nutné dodat, že 

uvedené prostředky nebylo možné použít 

na jiné projekty pro obec, pouze tyto uve-

dené, specifické pro hasiče. Pokud by o ně 

obec nežádala, použili by je rádi jinde. 

Výše vlastní finanční spoluúčasti obce 

dosahuje částek, které by bylo nutné (bez 

uvedených projektů) stejně investovat do 

techniky i budovy, aby místní hasiči zůsta-

li v dalších letech vůbec akceschopní. Po-

kud by funkční nebyli, musela by obec 

platit smluvně peníze jiné obci za zajištění 

požární ochrany, protože tato povinnost 

vyplývá ze zákona.  

 Nové dopravní vozidlo bude určené 

pro provoz ve smíšeném terénu. Kromě 

běžných komunikací zvládne i lehký terén 

(polní cesty, les, louka) a to především 

díky pohonu všech kol a další speciální 

výbavě. To je důležité vzhledem ke konfi-

guraci okolního terénu, i kvůli stavu okol-

ních komunikací III. třídy, které se v zimě 

nesolí. Společně s vozidlem bude pořízen i 

přívěs pro dopravu hasičské výbavy. 

 Dodavatelem vozu bude společnost 

THT Polička, která zvítězila ve výběrovém 

řízení a již městečku dodala velkokapacitní 

cisternu. Hasiči obdrží Volkswagen Trans-

porter T6 4x4, v úpravě pro provoz v teré-

nu, s vestavěným hasičským vybavením. 

Nahradí stařičkou Avii, která byla v loň-

ském roce prodána malému sboru na Ús-

tecko-Orlicku.Termín dodání je na jaře 

roku 2019. 

VOLBY DO OBECNÍHO  

ZASTUPITELSTVA 2018 
 

 V pátek 5. října 2018 (od 14.00h 

do 22.00h) a v sobotu 6. října 2018 (od 

8.00h do 14.00h) proběhnou volby do 

obecního zastupitelstva. Volební míst-

ností pro celé městečko je zasedací síň 

obecního úřadu (Náměstí 4, Mlázovice). 

Volební lístky jsou distribuovány do 

schránek v těchto dnech. Pokud voliči 

zdravotní stav neumožňuje, aby se do-

stavil do volební místnosti, může požá-

dat Obecní úřad a volební komise ho 

navštíví s přenosnou urnou u něj doma. 

Může tak volit. Tato služba je bezplatná 

a je nutné si ji objednat na obecním 

úřadě (osobně nebo telefonicky na tele-

fonním čísle 493 697 223, popř. 725 081 

058). 



BILANCE KONČÍCÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 - 2018 
 V říjnu 2018 skončí mandát 

stávajícím zastupitelům obce. Pojď-

me se podívat, co se za uplynulé čtyři 

roky v Mlázovicích změnilo. 

  

ZÁZEMÍ PRO HASIČE 

V uplynulém období se městečku velice 

dařilo získávat dotační peníze z mnoha 

zdrojů – kraje, EU, ministerstev, MAS 

či mikroregionu. Díky tomu bylo mož-

né realizovat širokou paletu projektů, 

které by jinak rozpočet malé obce ne-

mohl financovat. Největší prostředky se 

podařilo získat z IROP, díky tomu mají 

hasiči zbrusu novou cisternu Tatra, no-

vé technické vybavení, dokončuje se 

generální rekonstrukce hasičské zbroj-

nice a na cestě je ještě nová dodávka 

VW Transporter. 

 

CHODNÍKY, KOMUNIKACE  
 Další dotační prostředky směřo-

valy do komunikací. Na jaře proběhne 

rekonstrukce cesty k Horce (dotace je 

již k dispozici), v pokročilé fázi přípra-

vy jsou také rekonstrukce cest do Ka-

menska a do Sv. Újezdu. Zbrusu nový 

povrch dostala silnice do Šárovcovy 

Lhoty, na jejíž opravě městečko značně 

participovalo. V tuto chvíli se díky obci 

projekčně připravuje rekonstrukce silni-

ce do Chotče. Nová je také obecní lesní 

cesta v Kamensku a místní komunikace 

v Mezihoří. Do zimy dostane nový as-

faltový povrch Kutnarova ulička. Kvůli 

zpoždění s kabelizací ČEZ a výměnami 

vodovodních a kanalizačních potrubí, 

nebylo možné příliš pokračovat v obno-

vě chodníků. Nového se konečně do-

čkají za pár dnů obyvatelé Novopacké 

ulice, v roce 2014 byl postaven zbrusu 

nový chodník s odvodněním, který pro-

pojil městečko se hřbitovem. 

 

OBNOVA BUDOV  
 Ve velkém se investovalo i do 

budov. Provedena byla sanace základů 

tělocvičny, vybudovány nové sociálky 

v tělocvičně, novou střechu má obecní 

sklad. Na Radnici odbíjejí nové hodiny, 

pokračovala obnova sálu Radnice (nové 

dveře, obklady a dlažby, výmalby), 

modernizovány byly také prostory klu-

boven Radnice. Obnovy se dočkaly 

všechny klempířské prvky na budově 

koupaliště a také tamní WC. Do konce 

roku proběhne ještě rekonstrukce stře-

chy a sportovní podlahy v tělocvičně. 

  

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 Pozadu nezůstala ani péče o in-

ženýrské sítě. Městečko provedlo ná-

ročnou rekonstrukci úseku kanalizace v 

Gebauerově ulici a kompletní výměnu 

potrubí v Kutnarově uličce. V rámci 

spolupráce s VOS Jičín byla realizová-

na rekonstrukce vodovodu v Novopac-

ké a částečně také v Jičínské ulici. Ně-

kolik úseků kanalizace bylo vytrasová-

no a diagnostikován jejich technický 

stav. Nové je veřejné osvětlení a veřej-

ný rozhlas v polovině obce, ve druhé je 

akce připravena a čeká na součinnost 

společnosti ČEZ. Občané se dočkali 

také nových tras elektrického vedení do 

Mlázovic i Mezihoří, podařilo se prosa-

dit původně odmítnutou 3. etapu kabeli-

zace zbytku městečka, která se nyní 

projektuje. 

  

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 

 Změny probíhaly i na zdravot-

ním středisku. Nejprve byla vyměněna 

všechna okna, rok na to vstupní portály, 

které přinesly pacientům a klientům 

domova pohodlí, bezpečnost a bezbari-

érovost. Letos probíhají stavební úpra-

vy vstupní chodby a podřezání zdí proti 

vlhkosti. Za pár dní se zde ještě objeví 

nová podlaha. V ordinaci stomatologa 

byl zprovozněn nový digitální rentgen. 

  

HŘBITOV 

 V roce 2015 proběhla poslední 

část revitalizace místního hřbitova. By-

la obnovena kaplička, restaurován pís-

kovcový kříž, položena nová dlažba a 

vybudováno nové parkoviště před hřbi-

tovem. Dokončena tak byla velmi ná-

kladná, čtyřletá celková obnova místa 

posledního odpočinku. 

  

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

 Rušno bylo v příspěvkových 

organizacích. Kromě výrazné dotace 

běžného provozu byla ve školce zatep-

lena a natřena střecha, dokončena vý-

měna oken, vyměněn nábytek v šatně a 

vybudována nová kotelna. Na zahradě 

školky se děti dočkaly nového hřiště, 

které je otevřeno i pro ostatní děti z 

obce. V domově důchodců byl dokon-

čen z dotace SFŽP velký projekt ener-

getických úspor (zateplení, okna, dveře, 

fasáda) a vyměněna střecha na budově 

okálu. Ze svých skromných prostředků 

sám domov financoval obnovu interié-

rů, nábytku, úpravu zahrady, vydláždě-

ní chodníků v areálu, novou střechu na 

kotelně, nákup nového služebního vozu 

a další. V souvislosti s péčí o seniory je 

potěšitelné, že se konečně po letech 

podařilo v Mlázovicích zajistit kvalitní 

pečovatelskou službu, která se stará o 

potřebné v jejich domácnostech.  

 

OBNOVA BYTŮ 

 Pokračovala rozsáhlá moderni-

zace bytového fondu, která je nutná, ale 

navenek prakticky neviditelná. Kom-

pletně bylo rekonstruováno několik 

bytů, opravovány jsou ale i společné 

prostory a plášť domů.  

  

KOSTEL, PROVOZOVNY 

 Obecní kostel se po letech do-

čkal nových oken s restaurovanými 

vitrážemi a po dlouhých letech byly 

opraveny věžní hodiny.  

 Modernizací prošlo také místní 

kadeřnictví, na vlastní náklady ji pro-

vedla nová nájemkyně.  



POŠTA 

 Samostatnou kapitolou je pře-

vzetí provozu Pošty, které provedlo 

městečko svými službami letos v dub-

nu. Prostory prošly vkusnou stavební a 

interiérovou obnovou, městečko bude 

každoročně také dotovat provoz, aby 

byly potřebné služby v Mlázovicích 

zachovány. 

 

HOSPODA 

 Před nástupem nového nájemce 

prošla velkou změnou také místní hos-

poda. V kuchyni byla vyměněna kom-

pletní gastrotechnologie, výraznou změ-

nou prošla i samotná restaurace, jak po 

stavební části, tak kompletní výměnou 

vybavení. Později městečko ještě poří-

dilo do restaurace nový zmrzlinový 

stroj, který samostatně pronajalo nájem-

ci hospody a stalo se partnerem projek-

tu „Mlázovická zmrzlina“. 

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

 Velmi náročný byl několikaletý 

projekt Komplexních pozemkových 

úprav, který vnesl pořádek do katastru a 

zhodnotil vlastníkům jejich pozemky. 

Souběžně s tím běžela Radnicí iniciova-

ná akce zaměřování domů a zahrad, 

která odstranila potencionální spory a 

právní problémy mezi sousedy. Obecní 

úřad navíc pomáhal vlastníkům nemo-

vitostí dávat do pořádku zjištěné ne-

srovnalosti, zajišťováním pasportů sta-

veb, psaním smluv a další pomocí na 

jednotlivých úřadech. Nyní jsou Mlázo-

vice z katastrálního pohledu dány do 

pořádku jako málokterá obec v Česku. 

Městečko v rámci tohoto procesu také 

kupovalo zemědělskou půdu na vlast-

ním území. Získalo tak několik desítek 

hektarů, což je kromě vynikající inves-

tice a jistého příjmu z nájmů, také znač-

ná jistota rozhodování, co se na jeho 

území bude dít. Zároveň tím znemožni-

lo řadě spekulantů nakupujících půdu v 

celé zemi, získat pozemky v Mlázovi-

cích a vnášet do území chaos. V rámci 

podpory nové výstavby a zajištění pří-

chodu nových obyvatel, prodávalo měs-

tečko ještě zbylé pozemky vhodné pro 

nové rodinné domy.  

 

OBNOVA ZELENĚ 

 Probíhala postupná obnova zele-

ně jak v zastavěných částech, tak v ex-

travilánu. Městečko sázelo alejové 

ovocné stromy, výraznou změnu zna-

menala revitalizace břehu s výsadbami 

nad sportovišti. 

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

 Velká diskuze, včetně ankety, se 

vedla o případné otevření obecního 

obchodu. Obchod otevřen nebyl, ale 

Mlázovické služby nově nabízejí veřej-

nosti široký sortiment papírenského a 

drogistického zboží přímo od výrobců, 

za velmi nízké ceny. Díky tomu šetří 

jak občané, tak organizace obce, značné 

peníze. Z výnosu prodeje je navíc hra-

zena část ztráty z provozu Pošty.  

 

NOVÉ VYBAVENÍ 

 V rámci údržby obce byl nakou-

pen nový ruční stroj na úklid sněhu z 

chodníků, sněhová fréza a menší trakto-

rový vlek. Díky projektu Lázeňského 

mikroregionu a získané dotaci, zajistilo 

městečko pro všechny občany bezplatně 

kvalitní kompostéry na bioodpad. 

 

REKONSTRUKCE Č.P. 75 

 Výrazným způsobem poskočila 

rekonstrukce domu č.p. 75. Kromě již 

dříve hotové nové střechy a podřezání 

proti vlhkosti, má dále nové stropy, 

schodiště, příčky, podlahy i štítovou 

stěnu. 

 

PODPORA AKCÍ 

 Život městečka však netvoří jen 

technické projekty. Zastupitelé vítali 

jakékoliv snahy o pořádání kulturních, 

sportovních či dětských akcí. Proto také 

během celého čtyřletého období podpo-

řili všechny žádosti o finanční, materi-

ální či technickou podporu všech pořa-

datelů těchto akcí, vždy v plné výši. 

Řadu společenských akcí také městečko 

samo pořádalo. I když zájem o ně byl 

mnohdy minimální. 

OBECNÍ PRAPOR 

 Městečko získalo poprvé v histo-

rii svůj prapor, jehož právo užívání mu 

předal předseda Poslanecké sněmovny. 

Upraven byl rovněž velmi často užíva-

ný obecní znak. Velkému zájmu se těši-

la v roce 2016 vydaná kniha mlázovic-

kého kronikáře „Mlázovické domy a 

pohled do života v nich“, která byla 

brzy beznadějně vyprodána. 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 

 Velkou pomocí byly získané 

dotace z Úřadu práce ČR, v řádech sta-

tisíců korun, díky nimž mohli obci po-

máhat s mnoha činnostmi pracovníci v 

rámci veřejně-prospěšných prací, aniž 

by to obec stálo větší dodatečné mzdo-

vé prostředky. 

 

CO SE NEPOVEDLO 

 Samozřejmě byly i akce, které se 

nepovedly podle očekávání. Za zmínku 

stojí například vrt pro koupaliště, který 

firma provedla nekvalitně a není možné 

jej používat (obec ho neplatila). Nepo-

vedlo se také donutit ČEZ k dodržování 

harmonogramu kabelizace, což výrazně 

zkomplikovalo připravenou obnovu 

rozbitých chodníků a komunikací. Vět-

ším tempem by chtělo opravovat doslu-

hující kanalizaci. Mnoho občanů rovněž 

trápí, že není lépe zajištěn provoz kou-

paliště tak, aby mlázovické občany ne-

obtěžovali v průběhu letní sezóny cizí 

lidé, kteří se ještě ani neumí chovat. 

Využití chybí bývalému kinu, škole či 

školní kuchyni. 

 

ZDRAVÉ A TRANSPARENTNÍ 

HOSPODAŘENÍ  

 Závěrem je třeba dodat, že zastu-

pitelé vykonávali svoji funkci, již něko-

likáté volební období, bez nároku na 

odměnu, čímž ušetřili obci velké pení-

ze, které díky tomu mohly být investo-

vány do prospěšných projektů. To ne-

bývá v dnešní době příliš obvyklé. I 

když se za uplynulé roky realizoval 

dlouhý výčet akcí, městečko hospodaři-

lo po celou dobu bez dluhů či jakýchko-

liv závazků. Po celkové stránce má 

zdravé hospodaření i transparentní fi-

nancování, což 2x do roka potvrzuje 

přísný audit Královéhradeckého kraje, 

občasně i jiné kontrolní orgány. O veš-

kerém dění byly občané otevřeně a 

podrobně informováni osobně zastupi-

teli, na obecním úřadě, v obecním zpra-

vodaji a na webových stránkách obce. 



Zubní ordinace má nový rentgen 
 Pacienti se dočkali zkvalitnění 

zubní diagnostiky v místní ordinaci, 

díky nové špičkové technice.   

 V letošním roce vešla v platnost 

novela jaderného zákona, která ukončila 

provoz stovek menších rentgenových 

pracovišť po celé ČR. Největší dopad 

měla na venkovské lékaře, kteří doposud 

používali klasické přístroje.   

 I když mlázovický stomatolog 

používal starší rentgen, procházel každo-

ročně velmi přísnou kontrolou koordino-

vanou Státním úřadem pro jadernou bez-

pečnost. Parametry tohoto rengenu spl-

ňovaly platné normy a pacienti nebyli 

vystavováni žádnému riziku. Přístroj sám 

o sobě byl funkční a bezproblémový. 

 Bohužel, zákonodárci rozhodli o 

změnách, a tak muselo dojít k nákupu 

nového zařízení. Od roku 1994, kdy bylo 

otevřeno nové zdravotní středisko v do-

mě č.p. 43, patří veškeré vybavení obou 

ordinací městečku. Proto zastupitelé na 

jaře jednoznačně rozhodli o nákupu no-

vého rentgenu, protože bez něj dlouho-

době zubař fungovat nemůže.   

 Pořízen byl nový rentgen od reno-

mované německé firmy KAVO a k němu 

nepřímá digitalizace, která zaručuje 

rychlý a kvalitní převod pořízeného 

snímku na monitor počítače. Odpadá 

jakékoliv zdlouhavé vyvolávání filmu. 

Lékař má snímek k dispozici za pár 

sekund, zároveň s ním může ihned pra-

covat v databázi. Pacient nyní nemusí 

opustit zubařské křeslo, zařízení je na-

montováno v jeho bezprostřední blízkos-

ti.   

 Kromě zrychlení a zkvalitnění 

zubní diagnostiky a zvýšení pohodlí, 

přináší nový přístroj také velmi důležité 

snížení rentgenové dávky, kterou absor-

buje pacient, o téměř 80%.    

 Nákupem nového rentgenu však 

modernizace zdravotního střediska v 

Mlázovicích nekončí. Kromě probíhají-

cích stavebních prací plánuje městečko 

další zlepšování prostředí pro všechny 

ordinující lékaře i jejich pacienty. Fungu-

jící zdravotní středisko na malé obci je 

spíše výjimkou a Radnice by byla ráda, 

aby tomu tak bylo i nadále. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  Před zahájením nového školního roku 

došlo k částečné modernizaci WC, které 

slouží pro školkové děti hrající si na hřiš-

ti. Nejmenší mají nyní k dispozici důstoj-

nější zázemí. 

●  Městečko Mlázovice a mlázovičtí 

hasiči tímto děkují panu Matějkovi z 

Kamenice za pomoc s instalací nové 

sirény na hasičské zbrojnici. Veškeré 

jeřábnické práce s velkým kolovým 

jeřábem provedl velmi kvalitně, rychle  

a zdarma. 

●  Pracovníci obce provedli letos druhý 

plošný postřik chodníků, obrubníků a 

dalších zpevněných ploch, proti pleve-

lům. Snazší likvidaci nahrávalo i velmi 

suché léto, které brzdilo růst většiny rost-

lin. 

●  V rámci sanačních opatření proti 

vlhkosti v budově zdravotního středis-

ka, došlo také k výměně lina a výmalbě 

v čekárně praktického lékaře. Pacienti 

nyní čekají na ošetření v příjemnějším 

prostředí. 

●  Městečko nahradilo zlikvidovanou 

lavičku na malém náměstí, lavičkou no-

vou. Ta má plastové sedáky a opěráky a 

je lety osvědčená i v jiných lokalitách 

obce. Společně s novou lavičkou byla 

opravena také informační tabule cyklos-

tezky s tématikou války r. 1868. 

●  Zastupitelé se snaží delší dobu řešit 

problém s přívalovými dešti či táním 

větších zásob sněhu v lokalitě Rybníč-

ka. Opakovaně tam dochází k zatopení 

sklepů a vyplavování septiku bytového 

domu č.p. 228, ale ohrožovány jsou i 

okolní stavby. Pomoc nejprve přislíbil 

Pozemkový úřad ČR, což se však ne-

zdařilo. Proto městečko přímo oslovilo 

zkušeného projektanta specializujícího 

se na hospodaření s vodou v krajině. 

Ten si oblast pečlivě prohlédl a konsta-

toval, že nedoporučuje vybudování 

suchého poldru, který byl jedním z 

možných řešení. Tento typ stavby se 

příliš neosvědčil, je nákladný na údrž-

bu a v určitých případech i nebezpečný 

pro své okolí. Doporučil zadržet nára-

zovou vlnu vody v krajině v rámci nově 

vytvořených travnatých pásů a dopro-

vodné výsadby nad postiženými objek-

ty. Dále doporučil provést drobnou 

terénní úpravu, která využije přiroze-

nou konfiguraci terénu a absorbuje 

určité množství vody. Městečko se po-

kusí tato doporučení realizovat a mini-

málně zmírnit časté problémy s valící 

se srážkovou vodou. 

●  Kvůli rostoucím problémům s recykla-

cí některých druhů odpadů, bude muset 

obec platit TS Jičín při předání papíru a 

plastů ze Sběrného dvora určité poplatky 

za předané množství. Dříve byl svoz a 

recyklace surovin pro Mlázovice zdarma. 


