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JAKÉ PLÁNY SE PODAŘÍ USKUTEČNIT V ROCE 2020?
Zastupitelé schválili těsně před
koncem roku rozpočet na rok 2020.
Jeho součástí jsou i investiční akce a
různé opravy. Aktuální situace a předpokládané ekonomické těžkosti ale
pravděpodobně plány obce omezí.
Městečko podalo žádost na MMR
ČR o dotaci na výstavbu dětského hřiště
za trafostanicí u koupaliště. Zde by mělo
vzniknout moderní a velkorysé místo pro
aktivní odpočinek dětí a mládeže. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace
se předpokládá v první polovině roku.
Další dvě žádosti o finanční podporu
směřovali na Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury ČR. Jejich společným
jmenovatelem je snaha o zahájení technicky a finančně náročné rekonstrukce
ohradní zdi kolem mlázovického Kostela
Nejsvětější Trojice, která je v havarijním
stavu. Rovněž v tomto případě bude verdikt známý do poloviny roku. Aktuálně se
připravuje projekt modernizace venkovního zázemí mateřské školky, na jehož podporu bude vyhlášena dotační výzva.
V průběhu letošního roku bude
dokončena příprava nového územního
plánu, která byla finančně podpořena z
rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Dvouletý proces by měl být završen na
podzim. Obec získá moderní dokument
řešící rozvoj jeho území. Zároveň poskytne zastupitelům účinnější nástroje na
regulaci a ovlivňování stavebních projektů i dalších aktivit.
Velmi důležitým projektem roku
je modernizace zubní ordinace, spočívají-

cí ve výměně zubařského křesla a dalšího
zázemí ordinace. Zachování stomatologické péče i ordinace praktického lékaře
na malé obci je jednou z absolutních priorit vedení obce.
Finančně nejnáročnějším plánem
je rekonstrukce chodníku v Jičínské ulici.
Poté, co zde proběhla kabelizace rozvodů
elektrického vedení, je možné tuto frekventovanou trasu začít dávat do pořádku.
Vzhledem k rozsáhlým plochám a obrovským rozpočtovým nákladům, bude akce
rozdělena do několika etap. Letošní obnova by se měla týkat úseku od č.p. 13
(Vikovi) až po č.p. 136 (Skrbkovi).

Další chodník by měl být obnoven
v ulici „Na Závisti“, především kvůli
předcházejícím výměnám inženýrských
sítí. Po pokládce všech kabelů, vymění
letos vodohospodáři kompletně hlavní
vodovodní řád. Obec zde následně dokončí již započatou rekonstrukci kanalizace. Příští rok na jaře bude dokončena
obnova povrchů vlastní komunikace, která předchozími výkopy prakticky zmize-

la. Proto je nutné na podzim obnovit i
chodníkové plochy.
Z loňského roku zbývá dokončit
rekonstrukci sociálních zařízení a přilehlých prostor posilovny v č.p. 2, na finalizace rovněž čeká oprava obecního skladu
„Na Porážce“. Do dalšího objektu v této
ulici, traktorové garáže, by měla být vybudována nová plynová přípojka.
Na obecním kostele je naplánovaná oprava okenic na věži, které jsou v
havarijním stavu a hrozí vypadnutím z
rámu. Městečko také plánuje rozsáhlé
zalesňování a stavby „oplocenek“ v obecním lese, který se v uplynulých letech stal
obětí kůrovcové kalamity.
Obecní společnost Mlázovické
služby, s.r.o. bude pokračovat v poskytování služeb pro obce i soukromé zájemce
(mulčování, kontejnerová doprava), v
prodeji papírenského a drogistického zboží obcím, organizacím i jednotlivcům a
také v zajištění provozu mlázovické pošty, restaurace Radnice a nově i občerstvení na koupališti.
Jako každý rok, naplánované akce
by měly zkvalitnit život v městečku a
přinést jeho obyvatelům radost i užitek.
Do jaké míry se je podaří naplnit, lze v
této době odhadnout asi jen stěží. Pokud
dojde ke krácení rozpočtu, zastupitelé
plány přehodnotí podle jejich důležitosti,
provázanosti na jiné akce, závazků vůči
poskytnutým dotacím, případným hrozícím sankcím či škodám.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu 7. března 2020 se sál
Restaurace Radnice proměnil v pohádkové království.
Mlázovičtí rodiče si pro děti připravili odpoledne plné her, tance a zábavy. Chybět nemohl ani všemi oblíbený DJ
Míra Dvořák, který nám celé odpoledne
pouštěl skvělé songy. V letošním roce se
sešlo na 70 dětí se svými rodiči, prarodiči, tetičkami a strýčky, kamarády a kamarádkami. Účast byla opravdu veliká, sál
se brzy zaplnil a opozdilci již neměli ani
místo k sezení.
Celým odpolednem provázely

kouzelné víly. Při promenádě masek jsme
si mohli prohlédnout krásné princezny,
kovboje, zdravotní sestřičky, spoustu
zvířátek a další nádherné masky. Děti si
mohly vyzkoušet svou zdatnost ve slalomu na koních, hodu míčkem do papírového klauna, přetahovanou s rodiči a další
zábavné hry. Nesměla chybět ani dětmi
nejoblíbenější židličkovaná, kterou si
letos proti sobě dali i rodiče. Nouze o
zábavu opravdu nebyla. Pro děti byla jako
každý rok připravena bohatá tombola,
kterou se nám daří zajišťovat díky štědrým sponzorům. Hojně využívaný byl

rovněž připravený fotokoutek. Doufáme,
že jsme dětičky potěšili a odcházely domů spokojené.
Velký dík patří Městysu Mlázovice, obecní Restauraci Radnice, Mírovi
Dvořákovi, všem sponzorům, kteří pro
děti přispěly a nejvíce děkujeme všem
místním rodičům, kteří se na přípravě, ale
i úklidu karnevalu podíleli. Rádi bychom
apelovali i na rodiče mladších dětí, aby se
do dění pro místní děti zapojovali. Přece
jen, děláme to pro všechny děti.
Lenka Nováková

ZUBNÍ ORDINACE PROŠLA MODERNIZACÍ
Nové je zubařské křeslo, nábytek i další drobnosti. Opravy proběhly v rekordním čase dvou týdnů.
Stomatologická souprava (křeslo)
pamatovala ještě starou ordinaci v budově Pošty. Její stáří se blížilo neuvěřitelným čtyřiceti rokům, proto není divu, že
již nesplňovala současné nároky na výkon zdravotní péče. Některé další vybavení ordinace sice tak staré nebylo, ale
zub času již vykonal své.
Vzhledem k tomu, že cena nové
zubní soupravy se pohybuje kolem
600000 Kč, bylo prakticky nereálné
provést její výměnu. Naštěstí se naskytla
možnost odkoupení zánovního a málo
používaného zařízení z jedné jičínské
ordinace, za velmi výhodných podmínek, proto obec neváhala a výjimečné
příležitosti využila. Na zubní soupravě
proběhla jen kontrola a drobné opravy a
nyní je jako nová. Současně s výměnou nejdůležitějšího prvku zubní ordinace, proběhla i její částečná obnova. Výměnou prošly přívody vody a odpadů,
stejně tak sanitární obklady a vybavení.
Nová je kuchyňská linka sloužící pro
zdravotnické účely, psací stůl pro počítač a některé další vybavovací předměty.

Rovněž bylo nutné provést výměnu antistatického lina kvůli jinak
tvarovaným otvorům křesla.
Samozřejmostí byly nové nátěry
a výmalba místnosti. Poté následoval
generální úklid.
Veškeré práce, na kterých se
podílelo osm různých profesí, proběhly
během pouhých dvou týdnů. Pracovalo
se o večerech i víkendech. Řemeslníci si
doslova podávali dveře a občas jeden
čekal na chodbě, až ten předchozí své
dílo dokončí. Vše ještě ztížené nástupem
státní karantény a nouzového stavu.
Přesto se povedlo dodržet naplánované
termíny a první pacienti byli po obnově
ordinace ošetřeni dle objednání.
Připočteme-li k provedené modernizaci ordinace také nový digitální
rentgen, který městečko pořídilo v roce
2018, mají nyní místní obyvatelé, ale i
další pacienti dojíždějící z širokého okolí, k dispozici velmi dobře a funkčně
vybavenou stomatologickou ordinaci.
Mlázovice jsou navíc jedna z mála obcí
či měst v celé republice, která garantuje
svým občanům přijetí do péče zubaře,
což je při dnešním nedostatku stomatologů obrovský benefit.

Střípky z našeho městečka
● 4.3.2020 se uskutečnil pravidelný
audit hospodaření městečka. Pracovnice
Krajského úřadu podrobně přezkoumaly
účetnictví, nakládání s majetkem a celkové hospodaření městysu Mlázovice.
Závěrem konstatovaly, že vše odpovídá
právním náležitostem a hospodaření je
bez závad.
● Během března provedli pracovníci
odborné zahradnické firmy pravidelný jarní řez obecních stromů, které
byly vysazeny v rámci realizace několika projektů minulých let na náměstí,
hřbitově i v dalších lokalitách.
● Pracovníci městečka také provedli
jarní tvarovací řez několika desítek mladých ovocných stromů lemujících polní
cesty městečka. Zároveň byly obnoveny
ochrany kmenů a úvazky stromků.
● Koncem března bylo vykáceno
několik stříbrných smrků, které rostly
na pravé straně při vstupu do areálu
koupaliště. Stromy být odstraněny,
protože rostly v ochranném pásmu
vedení vysokého napětí. Pokud by
obec tak neučinila, provedla by kácení
společnost ČEZ Distribuce.

Změny v mimořádných opatřeních v městečku za poslední dny
Události posledních týdnů
kladou velké nároky na nás všechny.
Přinášíme změny v mimořádných
opatřeních, které se odehrály v minulých dnech a přímo se dotýkají činnosti institucí v městečku.
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr byl opětovně otevřen v
úterý 14.4.2020. Režim provozu je velmi zpřísněný, je třeba počítat s větší
časovou náročností pro odbavení. Zároveň je nutné mít materiál již vytříděný a
připravený. Vzhledem k situaci nebude
možné "rozebírat hromadu směsi odpadů" až v zařízení. V takovém případě
bude osoba odkládající odpad obsluhou
vykázána ze zařízení. Samozřejmostí je
vstup s ochranou obličeje, dodržování
bezpečného odstupu a novinkou je také
vstup do zařízení až po vyzvání obsluhy. Pro vjezd do sběrného dvora nyní
slouží výhradně "vrchní brána" od areálu ZAS Mlázovice, naopak "spodní brána" směrem od Chotče je jen pro výjezd.

Pošta
Od pondělí 20. dubna 2014 dochází z
technicko-provozních důvodů (ne kvůli
koronaviru), ke změně otevírací doby.
V pondělí, středu a pátek bude otevřeno
pouze dopoledne od 8.00h do 10.00h, v
úterý a ve čtvrtek, pouze odpoledne od
13.30h do 15.30h. Takto změněná otevírací doba bude zhruba 1 měsíc. Nově
si lze na poště také vyzvednout do domácnosti roušky, které poskytuje stát.
Jedná se o jednorázové roušky, prioritně
jsou určené pro seniory, osoby zdravotně postižené, ale i další.
Mateřská škola
Zápis dětí do MŠ na školní rok
2020/2021 proběhne bez veřejnosti "na
dálku". Detailní pokyny, jak postupovat
i potřebné formuláře, jsou zveřejněny
na úřední desce obce a webových stránkách obce v sekci Mateřská škola.
Obecní úřad
Obecní úřad je otevřen, ale žádá občany, aby po dobu státní karantény chodili
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do jeho prostor pouze v důležitých případech. V případě jakýchkoliv dotazů
jsou pracovníci úřadu plně k dispozici
celý týden na telefonu 493 697 223 a
řeší veškeré požadavky. Případně lze
komunikovat také elektronicky, e-mail:
obec@mlazovice.cz. Splatnosti veškerých poplatků a nájemného, které občané platí v pokladně úřadu, jsou posunuty, lze je bez sankcí uhradit až po skončení nouzového stavu, popř. lze telefonicky (na 493 697 223) nebo e-mailem
(na obec@mlazovice.cz) požádat úřad o
platební údaje a uhradit bezhotovostním
převodem z účtu z domova. Pro info:
poplatky pes – 100 Kč za prvního psa,
150 Kč za každého dalšího psa, poplatky za odpady – 500 Kč za dospělou
osobu, 250 Kč za dítě. Platby lze zasílat
na účet č. 1161822309/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné svého
domu). Prodej drogerie na úřadě probíhá i nadále, je třeba předem zavolat a
výdej probíhá bez problémů z okna na
boku budovy nebo je přineseno před
budovu.

