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SILNICE NA RAŠELINĚ ZÁŘÍ NOVOTOU
Městečko kompletně obnovilo
další místní komunikaci.
Koncem roku byla dokončena
další velká stavba. Rekonstruovaná místní
komunikace „Na Rašelině“. Akce to nebyla rozhodně jednoduchá a i s přípravami trvala 4 roky.
Mlázovice se snaží každoročně
investovat ze svého rozpočtu významné
částky na obnovu obecní infrastruktury.
Velmi pravidelně tak dochází k obnově
stařičkých chodníků, silnic a kanalizace.
Aby měly stavby smysl a zároveň vydržely co nejdéle, je nutné se na ně pečlivě
připravit, především s ohledem na stav
inženýrských sítí, které se nacházejí pod
zemí. To je také jeden z hlavních faktorů
ovlivňujících pořadí a druh stavby. I když
se to někdy zdá občanům nelogické, proč
právě teď se opravuje zrovna tento úsek,
Radnice má vše naplánované do detailu a
rekonstrukce provádí smysluplně. Občas
to vypadá, že jiný chodník či silnice by
potřebovaly opravu více, ale je nutné
zohledňovat další akce a plány v dané
lokalitě, donedávna kabelizaci elektrických rozvodů společnosti ČEZ a také stav

vodovodních a kanalizačních rozvodů.
Proto přišla letos na řadu ulice
„Na Rašelině“. V předchozích letech zde
byly provedeny úpravy některých silničních obrub a spádu vozovky tak, aby dešťová voda z celé komunikace nevyplavovala dva domy ležící na jejím konci. Zároveň zde společnost ČEZ v první etapě
odstranila vrchní vedení elektrických
drátů a městečko vybudovalo nové veřejné osvětlení a rozhlas. Loni byla rovněž
provedena podrobná diagnostika stavu
kanalizačního řádu a jednotlivých přípojek, která odhalila pouze dva
defekty v celém úseku. Ty byly
letos na jaře opraveny. Koncem
prázdnin provedla společnost
VOS Jičín úplnou výměnu vodovodního řádu a přípojek.
Poté již nic nebránilo rekonstrukci celé vozovky. Bohužel, její spodní vrstvy nebyly
dostatečně únosné, proto muselo
být vše odbagrováno až do
hloubky 0,5m a provedena zcela
nová konstrukce (poprvé v historii této lokality, před tím byla

pouze položena slabá vrstva asfaltu na
jílový podklad). Následně přišlo na řadu
asfaltování a drobné terénní úpravy.
Jakmile to počasí dovolí, dojde
ještě k pokládce finální vrstvy zámkové
dlažby do připravených vjezdů.
I když se jedná o velmi náročné a
finančně nákladné stavební práce, hodlá
městečko s nezměněnou intenzitou v
těchto aktivitách pokračovat i nadále, aby
měli za několik let všichni občané kolem
svých domů upravené a funkční veřejné
prostranství.

HASIČI SI ZVOLILI NOVÉ VEDENÍ
V pátek 6. prosince 2019 proběhla v hasičské zbrojnici volební valná
hromada SDH Mlázovice.
Po úvodním slovu z úst starosty
Františka Čípa, zhodnotil ve svém projevu uplynulý hasičský rok 2019 jednatel
sboru Martin Vágenknecht. Na řadu přišli
se svými příspěvky pokladník, velitel a
předseda revizní komise.
Pozvání na valnou hromadu přijal
brigádní generál Ing. František Mencl,
ředitel krajského ředitelství HZS Královehradeckého kraje, ředitel územního odboru Jičín plukovník PhDr. Libor Zikeš a
vedoucí pracovník IZS pan major Ing.
Ladislav Oborník. Pan ředitel Mencl především poblahopřál jednotce ke třetímu
místu v anketě o dobrovolné hasiče roku
2019. Pan ing. Zikeš zhodnotil vzájemnou
spolupráci dobrovolných a profesionálních sborů a pan ing. Oborník obohatil
jednání statistikou událostí, které se na
okrese Jičín údály od počátku roku do
konce listopadu. Posledním hostem, který

poděkoval za spolupráci, byl starosta
městysu pan Tomáš Komárek. Vyslovil
sboru pochvalná slova za důležitou technickou pomoc při činnostech v katastru
Mlázovic, také za kulturní a spolkovou
činnost.
Na řadu přišlo předání čestných
uznání za aktivní činnost pro Marka Vojtěcha a Miloše Malinu, gratulace nejstaršímu členovi sboru panu Josefu Stoklasovi k jeho 85. narozeninám a hlasování o
přijetí nové členky Daniely
Vrabcové.
Závěrečnou částí valné
hromady byla volba výkonného
výboru a starosty. Po vyplnění
všech volebních lístků vyhlásila
volební komise výsledky. Novým starostou sboru se stal pan
Martin Vágenknecht, ve funkci
velitele pokračuje Tomáš Čeřovský a do výboru byli zvoleni
Martin Ramšák, Martin Kutko,
Štěpán Vrabec, Ladislav John,

Miloš Malina, Milan Kubíček a Jitka
Vrabcová. Po volbách došlo na děkovná
slova, přání a diskuzi.
Poté již bylo servírováno občerstvení. Došlo na promítání fotek a decentní oslavu třetího místa v celostátní anketě.
Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH
Mlázovice

KALENDÁŘ AKCÍ
Staročeské vepřové hody
Obecní restaurace Radnice Vás zve na
jedinečné domácí vepřové hody, které se
uskuteční od pátku 14.2.2020 do neděle
16.2.2020. Těšit se můžete na zabíjačkový guláš, prejt, jitrnice, jelítka, kroupy,
tlačenku, zabíjačkovou polévku a další
dobroty. Zabíjačka bude připravena přímo v restauraci (žádné nakoupené produkty) vyhlášeným řezníkem. Produkty
lze konzumovat přímo v restauraci nebo
si je odnést domů. Pro nákup "přes ulici"
doporučujeme předchozí rezervaci, stejně tak i rezervaci stolů pro posezení v
restauraci.

Hasičský bál
SDH Mlázovice Vás zve na hasičský
ples, který se uskuteční v pátek 21. února 2020, od 20.00h, na sále mlázovické
Radnice. K tanci a poslechu hraje jilemnická kapela "Alibi Rock". Dva týdny
před plesem projdou obcí hasiči při tzv.
„Zvaní“, kde nabídnou domácnostem
nákup lístků na ples, přímo na prahu
domova. Akce je v městečku tradicí po

PŘÁNÍ Z KNIHOVNY

Ráda bych popřála všem čtenáněkolik desetiletí a občané koupí lístků
na ples vyjadřují podporu činnosti sboru. řům mlázovické knihovny, ale i všem
Lístek si obvykle kupují i ti, kteří se na ostatním občanům, do roku 2020, hodně
zdraví a mnoho šťastných a pohodových
ples nechystají.
chvil strávených například čtením pěkných knih.
Dětský maškarní karneval
Chtěla bych také poděkovat měsPořadatelé zvou děti i jejich rodiče na
dětský maškarní bál, který se uskuteční v tečku Mlázovice za poskytování přísobotu 7. března 2020, od 14.00h na sále spěvku pro jičínskou knihovnu V. ČtvrtRadnice. Pro děti bude připravena řada ka. Díky tomuto peněžnímu daru dovážíme z okresní knihovny soubory knih,
her, soutěží a dětská diskotéka.
které nám jsou na určitou dobu zapůjčeny a po přečtení je vracíme zpět do Jičína a bereme si jiné. Tím můžeme zajistit
čtenářům novinky i další tituly, o které
mají zájem.
Naší knihovnu v současnosti
navštěvuje 75 čtenářů, z toho je 14 dětí
Divadelní představení
do 15ti let. V roce 2019 bylo půjčeno
Zveme Vás na divadelní představení "Z 6768 knih, což je rekord za mnoho uplypohádky do pohádky", které sehraje mi- nulých let.
letínský soubor Erben, v sobotu 4. dubna
V roce 2020 se těším na stálé i
2020, od 17.00h, na sále Radnice v Mlá- nové čtenáře. Výpůjční doba je každé
zovicích. Vstup zdarma. Obsah předsta- úterý od 17.30h do 19.00h. Veškeré
vení: Pohádky o Budulínkovi a Dvanáct služby jsou poskytovány zdarma.
měsíčků jistě každý zná. Zdeněk Svěrák
je zbásnil a Karel Uhlíř zhudebnil a tak
Blanka Johnová, knihovnice
těmto pohádkám dali název Operky.
Toto dílo se následně rozšířilo a upravilo. Přidalo se veršované slovo a melodie.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
Čeká na Vás bohatá a konkrétní scéna,
která zcela uspokojí a pobaví každého
1. prosince 2019 byla pro rodidiváka.
če s dětmi připravena tradiční adventní dílnička.
V odpoledních hodinách jsme se
sešli
v
místní Restauraci Radnice a užili
celé odpoledne byla pro děti připravena
jsme
si
krásnou, společnou adventní
spousta her a soutěží – slalom mezi kužely, hod balónem do obruče, skákání v neděli. Přírodní materiály a drobné
čertovských pytlích, prolézání tunelem přízdoby byly samozřejmě opět zajištědo pekla. Avšak největší úspěch u dětí ny. Každý kdo přišel, měl možnost vyměla přetahovaná. Na jedné straně lana robit si krásnou dekoraci na vánoční
stály připravené děti, na stranu druhou se stůl, na dveře či ven k domu.
Pod šikovnýma rukama vznikaly
postavili rodiče. Ač jsme se snažili, co to
nádherné
adventní svícny, věnce na
šlo, děti nás vždy několikrát porazily.
dveře,
vázané
stromky ke dveřím a
Na závěr měli čerti pro každé
dítko připravenou sladkou odměnu, jedi- spousta dalších krásných dekorací. Ani
nou podmínkou však bylo, děti nezahálely. Každý si vyrobil svou
že chtěli od dětí slyšet bás- dekoraci. Společné odpoledne se vydařiničku nebo písničku. I když lo a tak si šel každý užívat zbytek adse nejprve ti nejmenší čertů ventní neděle do tepla domova.

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ
3. prosince 2019 si děti užily
čertovský program.
Již druhým rokem jsme si pro
děti připravily „Čertovské rejdění“. V
roce minulém jsme se sešli v jídelně
Restaurace. V roce letošním byl zájem
veliký a tak jsme se rozhodli přesunout
do tělocvičny. Začátek akce byl naplánován na 17. hodinu.
Dětičky nezklamaly a přišly v
krásných maskách čertíků a andílků. Po

báli, básničku řekli všichni a
tak odcházeli domů spokojení.
Těšíme se na další
roky a doufáme, že i jako
letos, zájem a účast nám jen
poroste.
Text: Lenka Nováková
Foto: Kristína Robová

Text:
Lenka Nováková
Foto:
Kristína Robová

MODERNIZOVANÝ VSTUP DO ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
Pacienty ordinací i návštěvníky
domova důchodců čeká komfortní a
bezbariérový vstup do areálu.
Ještě před dvěma roky vypadal
vstup do zdravotního střediska v Mlázovicích, jako kdyby se v něm zastavil
čas. Původní, těžko otevíratelné dveře
z 50. let minulého století, s vysokým
prahem, vlhké zdivo, špatné osvětlení, popraskaná a křivá podlaha. Naštěstí tento stav zůstává už pouze v
paměti uživatelů budovy a na starých
fotografiích.
Městečko provedlo v uplynulých dvou letech technicky náročnou
a finančně nákladnou rekonstrukci
prostor. Nejprve přišla na řadu výměna vstupních portálů. Velikost stavebních otvorů, požadavky na automatické otevírání, bezbariérovost a dlouhou
životnost, velmi silně omezily možná
technická řešení. Nakonec se podařilo
zvolit variantu v podobě hliníkových
automatických dveří, které perfektně

fungují již dva roky.
Poté přišlo na řadu podříznutí
jedné vnitřní stěny, ve které chyběla
hydroizolace. Společně s tím došlo k
výměně lina v čekárně praktického lékaře a její kompletní výmalbě.

Následovalo zazdění nepoužívaných otvorů do sklepa, oprava elektroinstalace, opravy omítek a natažení nových štuků. Pro lepší pohyb starších
osob bylo rovněž na vstupních schodiš-

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V OBLEŽENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
Ve dnech 13. – 15. prosince
2019 se na sále Radnice konal 15. ročník Vánoční výstavy.
Pořadateli a zároveň hlavními
vystavovateli, na této tradiční mlázovické akci, jsou Dagmar a Libor Šimůnkovi
s dcerou Kateřinou. K vidění bylo opět
nepřeberné množství betlémů různého
provedení. Vystavovaly se zde skvosty
staré i dvěstě let, ale také zcela moderní
betlémy z netypických materiálů.
Naprostým unikátem výstavy je
však tvůrčí dílna, kde bylo stále plno.
Centrální část velkého sálu zabíralo
mnoho stolků, u kterých vznikala umělecká dílka různého druhu. Malí umělci
měli k dispozici vše potřebné – pastelky,
fixy, barvy, tavné pistole a další důležité
pomůcky.
Šimůnkovi mají totiž neuvěřitelné množství nejrůznějších polotovarů
(šablon, vyražených tvarů, čtvrtek, barevných papírů, korálků a drobností), ze
kterých ruce šikovných dětí vyrábějí

přáníčka, betlémy, postavičky, ozdoby
na stromeček. Zkrátka, co koho napadne, fantazii se meze nekladou. K dětem
se často připojili i jejich rodiče či prarodiče a i na nich bylo vidět, jak si tuto
činnost užívají.
Výstavou během víkendu prošlo
téměř 300 návštěvníků, což je rekord za
všech patnáct ročníků. Mnozí se přišli
podívat i opakovaně. Při odchodu zněla
slova uznání, chvály a díků, že mohli
takhle pěkně strávit předvánoční čas. Je
dobré, že se ještě najdou lidé, kteří tolik
volného času obětují pro potěšení druhých.

tích instalováno nové zábradlí.
Na závěr byla položena nová
podlaha z lité pryskyřice. Bohužel, první aplikace se firmě nepovedla a tak, po
uznané reklamaci, byla podlaha položena loni na podzim ještě jednou. Poslední
slovo patřilo malířům.
Všechny uvedené opravy probíhaly za plného provozu, k tomu je
nutné ještě přidat specifický režim
zdravotních ordinací, které jsou v
budově. Bylo nutné zesouladit práci
řemeslníků tak, aby většinu prací prováděli mimo ordinační hodiny obou
lékařů.
Vchod do zdravotního střediska, který zároveň slouží jako vstup do
místního domova důchodců, je nyní
moderní, funkční, šetří náklady na
vytápění a plně odpovídá požadavkům
dnešní doby. Do budoucna zde přibude
ještě orientační systém, který usnadní
pohyb návštěvníků v celém areálu.

ZÁSAH HASIČŮ
29. prosinec - Klid vánočních svátků
narušil v 5.22h zvuk sirény. Tentokrát
hořelo v Mlázovicích. Jednotka vyjela k
nahlášenému požáru podkroví v č.p. 164
v Jičínské ulici. Při příjezdu na místo již
stoupal dým ze střešní konstrukce. Jednotka provedla průzkum, evakuovala
přítomné osoby, včetně dětí a zahájila
rozebírání konstrukcí, aby se bylo možné dostat k ohnisku požáru, který vznikl
pravděpodobně kvůli defektu komínové
vložky. Na místo dorazila také jednotka
PS Jičín (2 cisterny a vysokozdvižná
plošina) a jednotka PS Hořice (2 cisterny). Společně byl proveden zásah, hašení pomocí systému COBRA (velmi malé množství vody pod vysokým tlakem,
které nepoškodilo stropy). Díky včasnému zásahu byl ochráněn nejen tento
rodinný dům, ale i sousední, který s ním
prakticky tvoří dvojdomek. Vzhledem k
povaze a nebezpečnosti této události lze
označit škody za minimální.
Za rok 2019 provedli mlázovičtí hasiči následující počty zásahů:
- patnáct zásahů na žádost operačního
střediska KHK
- více než desítka výjezdů technické
pomoci na žádost starosty obce
- další výjezdy techniky byly v rámci
kondičních jízd a servisu techniky

Proběhlo 7. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka

V pondělí 16. prosince 2019 se sešli, naposledy v letošním roce, obecní zastupitelé na veřejném zasedání. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:
1. Schválena byla smlouva o zřízení věcného břemene uložení kabelových rozvodů
se společností ČEZ Distribuce. Jedná se o domovní přípojku k nově budovanému
rodinnému domu v Jičínské ulici.
2. Schválena byla také rozpočtová opatření č. 6/2019 a č.7/2019, která reagují na aktuální vývoj příjmů a výdajů obce.
3. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí finančního daru pro jičínskou Knihovnu
Václava Čtvrtka, na nákup knih do výměnného fondu, který intenzivně využívá i
mlázovická knihovna.
4. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za
provoz sytému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně vyhlášku o odpadech). Ta musela být novelizována kvůli
změnám v legislativě státu. Jedinou výraznou změnou pro občany je navýšení poplatku
za odpady ze 450 Kč na 500 Kč za osobou a rok, u dětí do 15 let z 225 Kč na 250 Kč na
rok. Důvodem růstu jsou každoročně se zvyšující náklady na svoz a likvidaci odpadů
(skládka, doprava, poplatek státu, mzdy, apod…). I přes navýšení patří poplatek v Mlázovicích k těm nejnižším, jak při porovnání s blízkým okolím, tak i dalšími regiony
(obvykle 600 Kč – 900 Kč). Je třeba dodat, že ani vyšší částka vybíraná od roku 2020,
nepokryje veškeré náklady obce související s odpadovým hospodářstvím. Městečko sice
musí každoročně doplatit kolem 80 000 Kč ze svého rozpočtu, ale zároveň nechce zatěžovat peněženky svých občanů a přenášet na ně veškeré náklady. Ostatní změny ve
vyhlášce nemají žádný praktický dopad.
5. Dále byla schválena Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o poplatku ze psů. I v
tomto případě musela být norma upravena dle změn v legislativě. Současně s tím
dojde ke zvýšení poplatků ze psa na 100 Kč za prvního psa a na 150 Kč za každého
dalšího psa. K navýšení došlo po dlouhých 20 letech, zvýšení odpovídá pouze valorizaci o inflaci. I v tomto případě patří mlázovický poplatek k úplně nejnižším
(obvykle 200 Kč – 1500 Kč).
6. Úpravou prošla rovněž vyhláška o systému sběru odpadů – byla schválena nová
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o systému sběru odpadů. Tento dokument zesouladil
znění stávající obecní vyhlášky s platnou legislativou a změnami v obecním odpadovém
hospodářství, především možnostmi sběrného dvora.
7. Schválen byl rozpočet Městysu Mlázovice na rok 2020, jako vyrovnaný. Konkrétním akcím a investicím, které budou v příštím roce realizovány, bude věnován
samostatný článek.
8. Zastupitelé vzali na vědomí výpověď nájemnice z obecní garsoniéry v bytovém domě
Na Ohrádce. V tomto případě využili svého práva nevyhlašovat záměr pronájmu na hledání nového nájemníka, ale byt pronajali přímo zaměstnankyni své příspěvkové organizace – Domova důchodců Mlázovice, která má složité dojíždění do zaměstnání.
9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí činnost kontrolního a finančního výboru.

● Obecní úřad informuje občany, že
došlo k okamžitému pozastavení odběru
nápojových kartonů na obecním sběrném dvoře. Důvodem je skutečnost, že v
současné době neexistuje v ČR žádný
zpracovatel s dostatečnou kapacitou na
recyklaci nápojového kartónu, proto
není možné odebírat tuto surovinu k
následnému zpracování. Občané jej musí
házet do popelnice (směsného komunálního odpadu). Touto cestou skončí na
skládce, stejně jako odjinud.
● Zároveň bude možné, od 1. ledna
2020, na sběrném dvoře obce odkládat
použitý jedlý olej (po smažení a fritování). Olej je nutné slít do PET láhve
a pevně zašroubovat uzávěr. Na sběrném dvoře je možné poté odložit do
speciální nádoby připravené pro tuto
komoditu.
● V průběhu prosince bylo vyměněno
několik svítidel veřejného osvětlení v
ulici Pod Macnarkou a V Rybníčkách.
Jednalo se o poslední stará svítidla, která
v této lokalitě zůstala, protože zde neproběhla kabelizace rozvodů ze strany
společnosti ČEZ. Nyní jsou již v celém
městečku namontována svítidla nová,
která lépe svítí a mají menší spotřebu
elektrické energie.
● Vzhledem k množícím se stížnostem ze strany občanů a provozním
problémům (obsazený kurt cizími
lidmi, nepořádek, nevracení klíčů,
apod.), které způsobovali především
občané cizích obcí na tenisovém kurtu
s umělým povrchem, rozhodli zastupitelé, že od nové sezóny 2020 budou
moci toto sportoviště využívat pouze
mlázovičtí občané a místní chalupáři.

Záměr č. 1/2020 - Pronájmu
obecního bytu
Městys Mlázovice vyhlašuje Záměr
č.1/2020 - Pronájmu obecního bytu. Jedná
se o garsoniéru v 1. podlaží nájemního
domu Na Ohrádce č.p. 189, o celkové
výměře 29m2.
S nájemcem bude sepsána nájemní
smlouva na dobu určitou (12 měsíců), s
možností následného prodloužení.
Uchazeč nesmí mít žádný dluh vůči
městysu Mlázovice, ani nesměl mít v
uplynulých třech letech vůči obci žádné
závazky po splatnosti. Dále proti němu
nesmí být vedena exekuce (ani nebyl exe-

kuován v uplynulých 2 letech) a nesmí
být veden v registru dlužníků.
Bližší podmínky pro uchazeče jsou uvedeny na úřední desce obce a webových
stránkách.
Žádosti je možné podávat do 14. února
(12.00h) 2020 na obecní úřad v Mlázovicích. Žádost musí být podána v písemné
formě a musí minimálně obsahovat: jméno uchazeče, datum narození, adresu
trvalého pobytu, souhlas se stanovenými
podmínkami vyhlášeného záměru, datum
a podpis. Žádost dále může obsahovat
zdůvodnění, proč by měl městys přidělit
byt právě tomuto žadateli.
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Statistická ročenka počasí za rok 2019
Nejvyšší teplota: 37,3°C (30.6.)
Nejnižší teplota: -15,3°C (30.1.)
Průměrná roční teplota: 10,0°C (!!!)
Počet letních dnů: 67 (nad 25°C)
Počet tropických dnů: 27 (nad 30°C)
Počet ledových dnů: 10 (stále pod 0°C)
Počet mrazivých dnů: 101 (pod 0°C)
Počet arktických dnů: 6 (pod -10°C)
Poslední jarní mráz: 14.5. (-0,3°C)
První podzimní mráz: 20.9. (-0,6°C)
Úhrn ročních srážek: 560,2 mm
Největší náraz větru: 46,8km/h (14.1.)
Převažující směr větru: jihozápadní
Nejvyšší tlak vzduchu: 1047,3 hPa (20.1.)
Nejnižší tlak vzduchu: 986,2 hPa (10.1.)
Nejdelší období bez srážek:
19 dní (od 26.3.)
Nejdelší souvislé období
srážek:
6 dní (od 11.1.)

