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Z obsahu vydání: 
 

● ze zastupitelstva 

● střípky z městečka 

● vítání občánků 

 

 Jednoznačným výsledkem skon-

čila místní anketa o budoucím režimu 

na koupališti. Veřejnost odmítla oplo-

cení a uzavření areálu. 
 Již několik let obyvatelé městečka 

i jeho návštěvníci diskutují o formě pro-

vozování požární nádrže, která je využí-

vána také jako oblíbené místo na koupání. 

Problémy zde způsobují především někte-

ří nepřizpůsobiví jedinci, kteří nedodržují 

stanovená pravidla a obtěžují svým ne-

vhodným chováním ostatní návštěvníky. 

 Protože ze strany veřejnosti padaly 

různé návrhy řešení, rozhodli se zastupi-

telé vyhlásit anketu o budoucí podobě 

provozu na koupališti. Dotazníkový lístek 

byl distribuován do všech domácností v 

obci. 

 Uzávěrka byla stanovena na 31. 

července 2020, hlasovat mohl každý ob-

čan městečka starší 15ti let a dále pak 

chalupáři – formou 1 hlasu za 1 dům. 

Kromě vyznačení odpovědi preferované 

varianty, mohli zúčastnění také podat ke 

koupališti další podněty, které si myslí, že 

by bylo třeba řešit. 

 Na obecní úřad se vrátilo 76 vypl-

něných dotazníků, což je poměrně slušná 

účast. 74 hlasů se vyslovilo pro zachování 

současného stavu otevřeného areálu, bez 

oplocování, bez uzavřeného vstupu na 

čip, případně bez placení vstupného. Pro 

variantu uzavření se nevyslovil ani jeden 

hlasující. U dvou odevzdaných hlasů ne-

bylo zaškrtnuto žádné z nabízených řeše-

ní. V průběhu odevzdávání anketních 

lístků několik občanů velmi negativně na 

úřadě komentovalo zvažovanou variantu 

oplocení areálu. Pouze pro upřesnění uvá-

díme, že se nejednalo o myšlenku, která 

by vzešla z úřadu či zastupitelstva, ale v 

rámci názorové plurality jsme chtěli znát 

většinový názor veřejnosti, protože i ta-

kovéto myšlenky v městečku zazněly. 

 Kromě odpovědi na položené 

otázky, podali účastníci ankety další pod-

něty, které se týkají koupaliště, popřípadě 

navrhli sami určité úpravy. Níže je uvádí-

me a připojujeme komentář obce: 

1) Na koupališti umístit tabule s různými 

„umravňovacími“ nápisy. Toto se děje 

řadu roků, důležité pokyny jsou za okny 

občerstvení, ale problémoví jednici je 

zcela ignorují. V minulých letech byly 

umístěny také plastové desky s nápisy u 

vchodu. Efekt neměly žádný a po kratší 

době se vždy ztratily. 

2) Vylepšit v areálu koupaliště zeleň. 

Toto se chystá, v zastupitelstvu diskuto-

váno. 

3) Vyřešit parkování na cestě k bývalým 

lázním. Neukáznění řidiči zde pravidelně 

parkují, kde nemají, poškozují zeleň a 

blokují příjezd ke hřišti a přilehlému do-

mu. Proto bude na příští sezónu v lokalitě 

instalováno příslušné dopravní značení. 

Jeho vymáhání však není pravomocí ob-

ce. 

4) Instalace čističky vody pro koupaliště. 

Čistička byla detailně řešena již před ně-

kolika lety. Mlázovice se chtěly inspiro-

vat podobným zařízením provozovaným 

Mikroregionem Podchlumí. Situace byla 

opakovaně řešena s konstruktérem a vý-

robcem čističek a úpraven vod, ale vzhle-

dem k velkému objemu nádrže a jejímu 

tvaru, není možné použít mobilní čistič-

ku, jako v okolních obcích. Jediným řeše-

ním je stavba pevné úpravny vody, ale 

pro ni je nutné rovněž vybudovat síť na-

sávacích a výtlačných otvorů ve dnu a 

bocích nádrže. Pomineme-li velkou fi-

nanční náročnost celé investice, v součas-

né době je technicky nemožné provést 

několik desítek jádrových vrtů v bocích 

nádrže, které jsou ve špatném technickém 

stavu (zbortily by se). O daném řešení lze 

uvažovat až po rekonstrukci bočních stěn 

celé nádrže. 

5) Větší úklid areálu zaměstnanci obce a 

obsluhou hospody. Tento bod je diskuta-

bilní, v rámci časových možností obec 

uklízí na maximum, ale při jednom pra-

covníkovi (který má také dovolenou a 

desítky jiných povinností), tam nemůže 

být prováděn úklid několikrát denně. A 

bohužel někteří jedinci tam dokáží za 

pouhou hodinu udělat obrovský nepořá-

dek. Po zaškolení nových brigádníků z 

občerstvení se tento úklid prováděl po-

měrně intenzivně a dlouhodobě na koupa-

lišti toto léto dramatický nepořádek ne-

byl. 

6) Zamykání toalet. Bylo vysloveno přá-

ní, aby bylo WC pořád otevřeno. Opako-

vaně bylo v minulosti zkoušeno, absolut-

ně nemožné. Trvale otevřené toalety jsou 

během pár dnů zdevastované, velké ško-

dy na zařízení, odcizené předměty, obrov-

ský nepořádek. Během léta byl alespoň 

nastaven režim, aby bylo WC otevřeno 

většinu denních hodin. 

7) Bazénový vysavač. Toto řešení bylo 

rovněž diskutováno s odborníky, vzhle-

dem k velikosti nádrže, hloubce a tvaru 

dna – nepoužitelné. Pořizovací cena pro 

naši nádrž cca 500 000 Kč, složitý hadi-

cový systém i obsluha, musel by běžet 

téměř pořád, přitom během provozu se 

nikdo nesmí koupat. Přes noc (kdy by 

musel také běžet) je nemožné ho uhlídat 

před krádeží. 

8) Ošetřit chování vyhláškou a pokutou. 

Tento návrh je legislativně nemožný, 

obec takovou možnost ze zákona nemá. 

 

 Zastupitelé městečka děkují všem 

občanům, kteří se zapojili do ankety. Z 

jejich výsledků je jasné, že areál koupa-

liště žádné dramatické změny nečekají. 

Vše zůstane tak, jak má veřejnost nejra-

ději. 

KOUPALIŠTĚ ŽÁDNÉ ZÁSADNÍ ZMĚNY NEČEKAJÍ 

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ 

Vláda ČR vyhlásila Nouzový stav a je 

vydáno několik opatření Ministerstva zdra-

votnictví ČR, která omezují pohyb osob a 

regulují řadu činností. Shrnujeme výčet 

hlavních omezení týkajících se života v 

Mlázovicích:   

Nošení roušek 

Ve všech veřejných budovách (obchod, 

pošta, restaurace, obecní úřad, školka, 

zdravotní středisko, apod.) je povinné no-

sit ochranu horních cest dýchacích 

(rouška, respirátor, šála). 

Restaurace Radnice 

Provoz restaurace je omezen. Restaurace 

vaří "Polední menu". Jeho výdej je každý 

den vč. víkendu od 11:00 do 13:00 s sebou 

do jednorázových termoboxů. 

V pátek a sobotu bude od 18.00 – 20.00 

otevřeno výdejové okno – možné zakoupit 

pivo do džbánku s sebou domů, výběr z 

lahvových vín atd., po předchozí 

tel.domluvě také možná příprava minutko-

vé kuchyně s sebou domů (tel. 604 265 

309). 

Domov důchodců 

Od 9. října 2020 platí v zařízení úplný 

zákaz návštěv, a to až do odvolání. 

 

Pokračování na str.2 
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MĚSTEČKO PŘIVÍTALO NOVÉ OBČÁNKY 

PROBĚHLO 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 V pondělí 21. září 2020 se sešli zastupitelé, výjimečně na koupališti, k impro-

vizovanému veřejnému zasedání. Letošní rok pokračuje v těžko předvídatelném 

vývoji, který se dotýká také řízení obce. Na jaře se neuskutečnilo zasedání zastupite-

lů kvůli nouzovému stavu, v září byl jeden termín zrušen kvůli karanténním opatře-

ním. Proto se zastupitelé nakonec sešli v prostorách mlázovického koupaliště, kde 

bylo minimální riziko případného přenosu infekce. Vybíráme zajímavé body z prů-

běhu jednání: 

1. Zastupitelé odsouhlasili uzavření kupní smlouvy na nákup dvou lesních po-

zemků v k.ú. Mlázovice. Jedná se o les bez porostu, který navazuje na stávající 

blok obecního lesa v lokalitě Kamensko. Ten se rozroste, za výhodných podmí-

nek, o téměř další 1 ha. 

2. Schváleno bylo rovněž poskytnutí finančního daru ve výši 12 000 Kč pro rok 

2020, Oblastní charitě Jičín, která na území městečka zajišťuje pečovatelskou služ-

bu. S jejím poskytováním je plně spokojena obec i jednotliví klienti a jejich rodiny. 

3. Projednáno a schváleno bylo také několik rozpočtových opatření, kterými se 

reaguje na aktuální vývoj obecních příjmů a výdajů. 

4. Zastupitelé projednali a vzali na vědomí průběh a vítěze výběrového řízení na 

dodavatele projektu „Dětské hřiště v Mlázovicích“. Vítězem se stala firma Mono-

trend, s.r.o., Jamné 34, Tišnov. Hřiště bude vybudováno na jaře příštího roku v loka-

litě za trafostanicí u koupaliště. Celkové náklady dosáhnou téměř 900 000 Kč. 

5. Zastupitelstvo zamítlo dvě žádosti na odprodej obecních pozemků. Jedna se 

týkala pozemků v místní části Mezihoří, druhá v Mlázovicích. 

6. Vyhodnocena byla anketa týkající se dalšího provozu místní požární nádrže. Drti-

vá většina odevzdaných hlasů se vyslovila pro zachování stávajícího stavu. Podrob-

nějšímu rozboru výsledků ankety, získaným podnětům a reakcí obce se zabývá sa-

mostatný článek. 

 

 Dále byla diskutována aktuální situace městečka, s ohledem na epidemiolo-

gický vývoj a návazná opatření. Zvláštní pozornost byla věnována obecním pří-

jmům, které jsou navázány na státní rozpočet a výběr daní. Stav zatím není příliš 

příznivý, proto nebudou realizovány všechny akce schválené v rozpočtu pro tento 

rok. Konkrétní upřesnění proběhne dle vývoje v podzimních měsících. 

 V sobotu 5. září 2020 se konalo 

v obřadní síni mlázovické radnice 

vítání občánků.   
 Tato milá akce se letos kvůli 

epidemii konala poprvé, a proto se sešlo 

hned pět miminek: Štěpán Batelka, An-

tonie Vávrová, Mia Lamrová, Agáta 

Čermáková a Lukáš Komárek. Rodiny 

dětí představila a o hladký průběh obřa-

du se postarala Gabriela Čeřovská. Ra-

dostného úkolu přivítat nové mlázováč-

ky se zhostil pan místostarosta Aleš 

Kodydek. Pěkné básničky u kolébky 

přednesly Klaudie a Kamila Robovy a 

Tereza Čeřovská. Vítání se sice zúčast-

nil i pan starosta, ale tentokrát jako ro-

dič. Totéž platí pro tradiční fotografku 

Blanku Komárkovou, proto dojemné 

okamžiky navždy zvěčnil fotograf Míra 

Dvořák.   

 Po slavnostním proslovu násle-

doval podpis do unikátní pamětní kni-

hy, kterou v současné době nadepisuje a 

ilustruje paní Janušová. Maminky potě-

šila malá kytička, tatínci převzali pro 

ratolesti dáreček.   

 Po skončení oficiální části zbyla 

spousta času na milé povídání a různé 

společné focení. Každá rodina ještě 

dodatečně dostane DVD s fotografiemi 

a fotoknihu na památku. 

Foto: Mirek Dvořák 

 

 

 Střípky z našeho městečka 
●  Od září 2020 nemá obecní úřad k 

dispozici žádného pracovníka na veřej-

ně - prospěšné práce. I když by bylo 

možné zajistit dotaci na financování 

mzdy, v evidenci ÚP není žádný vhod-

ný uchazeč o zaměstnání z obce. 

●  Koncem září se uskutečnil pravidel-

ný audit hospodaření městečka. Pracov-

nice Krajského úřadu podrobně pře-

zkoumaly účetnictví, nakládání s majet-

kem a celkové hospodaření městysu 

Mlázovice. Závěrem konstatovaly, že 

vše odpovídá právním náležitostem a 

hospodaření je bez závad. 

Koronavirová opatření - pokračování 

 

Tělocvična, Posilovna, Kostel, 

Knihovna, Sál Radnice,  
Všechny tyto prostory jsou do odvolání 

uzavřeny. 

 

Mlázovičtí hasiči mají k dispozici ještě 

látkové roušky, které šili a obličejové 

štíty z 3D tiskárny. V případě potřeby 

kontaktujte pana Tomáše Čeřovského 

(tel.: 721 814 406). 

 

Obecní úřad nabízí seniorům, handica-

povaným a rizikovým osobám, že v 

případě potřeby jim zajistí nákup potra-

vin a drogerie, popřípadě pomůže vyře-

šit další záležitosti tak, aby mohli zůstat 

v bezpečí domova a nevystavovat se 

riziku nákazy na veřejnosti. V případě 

potřeby volejte OÚ 493 697 223 nebo e

-mail: obec@mlazovice.cz). 

 


