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Z obsahu vydání: 
 

● lesní stezka pro děti 

● střípky z městečka 

● zásahy hasičů 

 

 Původní plány obce na rok 2020 

vzaly rychle za své. Celosvětová epide-

mie obrátila vše naruby. Městečko mu-

selo operativně reagovat na krácení 

rozpočtu i další problémy. 
 I když stávající zastupitelé museli 

v uplynulých letech řešit různé problémy, 

havárie či nedostatek financí během fis-

kální krize v roce 2008, oproti událostem 

roku 2020 to byl jen slabý odvar. Městeč-

ko mělo na loňské jaro dlouhodobě naplá-

nované splacení krátkodobých úvěrů, 

které sloužily k předfinancování několika 

evropských projektů. V kombinaci s citel-

ným propadem výběru daní ze strany 

státu (které jsou základním pilířem hos-

podaření obcí) a již započatými investič-

ními projekty daného roku, to způsobilo 

velký tlak na finanční tok obce. Několik 

měsíců řešil starosta s paní účetní, které 

faktury mohou být zaplaceny a které od-

loženy, zda je na účtu dostatek peněz na 

plánované splátky úvěru a jestli vůbec 

bude dostatek peněz na mzdy. V průběhu 

roku se situace stabilizovala, nicméně 

výpadek financí od státu způsobil změnu 

mlázovických plánů a zrušení některých 

schválených akcí. Kromě toho se projevil 

i nedostatek některých řemeslníků a ma-

teriálů. 

 Finančně největší akcí roku byla 1. 

etapa opravy ohradní zdi kolem kostela. 

Stavební práce si vyžádaly 1,3 mil. Kč. 

Mohly být provedeny pouze díky dvěma 

dotacím – z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje a z příspěvku 

Ministerstva kultury ČR. Spoluúčast měs-

tečka byla zhruba 20% nákladů. 

 Téměř půl milionu korun si vyžá-

dala kompletní rekonstrukce kanalizace v 

ulici Na Závisti. Hlavní činnosti provedla 

specializovaná firma, část prací si zajisti-

lo samo městečko. Akce byla technicky 

velmi složitá a několikrát se prodlužoval 

termín dokončení. Především kvůli pří-

tomnosti dalších inženýrských sítí a nedo-

statku místa. Plánovaná následná obnova 

komunikace a chodníků byla kvůli nedo-

statku financí přeložena na jaro 2021. 

 Jako velmi náročná se ukázala 

modernizace zubní ordinace. Za pouhých 

10 dní byly provedeny nové rozvody vo-

dy, opravena elektroinstalace, vyměněna 

kuchyňská linka, obklady, sanita a podla-

hové krytiny. Poté přišlo na řadu malová-

ní a výměna zubařského křesla. Řemesl-

nicí si zde doslova podávali dveře, jeden 

dokončoval své práce a další již čekal na 

chodbě. I když vše komplikoval časový 

shon a začínající karantény, vše nakonec 

proběhlo podle plánu a ve vysoké kvalitě. 

 Na jaře byla rovněž dokončena 

rozsáhlá obnova zázemí pro posilovnu a 

technických prostor mateřské školy. Prá-

ce probíhaly již od roku 2019 a odstranily 

havarijní stav jedné z obecních budov. 

Zároveň mají nyní uživatelé k dispozici 

odpovídající prostory.  

 Největší investicí roku se stal ná-

kup rohového domu č.p. 12 na náměstí. 

Jednalo se o první krok k řešení zchátra-

lého objektu a zároveň o prevenci před 

závažnými sociálními problémy. Městeč-

ko rovněž využilo velmi výhodné nabíd-

ky a rozšířilo své lesy o další 2 hektary. 

 Již druhým rokem pokračovaly 

náročné práce na tvorbě nového územní-

ho plánu obce. Tento strategický doku-

ment bude dokončen na jaře 2021. Z větší 

části byla provedena rekonstrukce budo-

vy obecního skladu „Na Porážce“. Kom-

pletní rekonstrukci ukončí letos instalace 

nové fasády. 

 Za zmínku stojí i významné pro-

jekty dalších subjektů. Jedná se o nový 

vodovod v ulici Za Závisti, rekonstrukci 

silnice do Chotče, novou úpravnu vody v 

Mlázovicích a revitalizaci mlázovického 

rybníka. Vše dohromady za více než 

úctyhodných 44 mil. Kč. I když městečko 

nebylo investorem, značně se na realizaci 

akcí podílelo, některé stavby dlouhodo-

bou přípravou i samo iniciovalo. Pro jeho 

obyvatele mají velký přínos. 

 Počátkem roku došlo k prodlouže-

ní chodníku v Novopacké ulici (až na 

konec obce) a vybudování jednoduchých 

protierozních opatření v lokalitě 

Rybníčka, které ji mají alespoň 

částečně ochránit před velkou 

vodou. Obec budovala oplocenky 

a intenzivně zalesňovala plochy, 

které byly vytěženy kvůli kůrov-

cové kalamitě. Na některá lesnic-

ká opatření se podařilo získat 

dotace z MZe ČR. 

 I v loňském roce pracov-

níci obce vysadili několik desítek 

ovocných stromů podél polních 

cest. Jako náhradu za uschlé, 

poškozené zvěří a úmyslně zničené. Na 

srážky bohatá sezóna konečně zlepšila, 

po několika letech, stav vysazovaných 

porostů. 

 Dceřiná společnost městečka – 

Mlázovické služby s.r.o., dalším rokem 

pokračovala v provozu místní pošty a 

Restaurace. I když se jedná v obou přípa-

dech o ekonomicky problematickou čin-

nost, zastupitelé ji chtějí provozovat i 

nadále, neboť se domnívají, že se jedná o 

základní občanskou vybavenost a službu 

lidem, která do Mlázovic neodmyslitelně 

patří. Novinkou bylo přibrání provozu 

občerstvení na koupališti. 

 Z důležitých událostí roku stojí za 

zmínku anketa o další podobě místního 

koupaliště. Jako každý rok městečko vý-

razně podpořilo provoz vlastního zdravot-

ního střediska, mateřské školy i výjezdo-

vé jednotky hasičů. 

 Rok 2020 lze označit za společen-

sky velmi chudý. Zrušena byla naprostá 

většina kulturních, sportovních a dět-

ských akcí. Kvůli nedostatku financí a 

dalším technickým problémům byla zru-

šena rekonstrukce chodníku v Jičínské 

ulici, oprava okenic na věži kostela, ani 

nebyla dokončena obnova skladu „Na 

Porážce“. Zrušeny byly rovněž úpravy 

finálních povrchů v ulici Na Závisti. 

 I přes řadu nepředvídatelných udá-

lostí a komplikací se život V Mlázovicích 

v roce 2020 nezastavil. Obecní úřad se 

snažil realizovat maximum slíbeného, co 

bylo v jeho silách. Obyvatelé ukázali v 

různých situacích solidaritu, ohleduplnost 

a pochopení pro těžkosti, které nás každo-

denně doprovázely. Proto lze s optimis-

mem hledět do dalších měsíců a věřit, že 

už konečně bude lépe. 

MLÁZOVICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ZVLÁŠTNÍM ROKEM 2020 



 MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1, 2/2021, vydáno 6.3.2021, nákladem 270 ks 

Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice 

obec@mlazovice.cz 

 

Více informací o  dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz                                       

LESNÍ STEZKA PRO DĚTI 
 Zajímavá procházka s plně-

ním úkolů čeká na rodiče s dětmi v 

obecní Horce. 

 Sdružení „Mlázovičtí rodiče 

dětem“,  ve spolupráci s Mysliveckým 

spolkem Ostříž Mlázovice, si pro děti 

připravili lesní stezku plnou úkolů a 

poznávání. V sobotu 20. února 2021 

byla tato stezka nainstalována v lesní 

oblasti Horka. V neděli ji navštívilo pár 

lidí, než ji ve večerních hodinách stihli 

nenechavci celou zdevastovat. Ponděl-

ním návštěvníkům tak přichystali nemi-

lé překvapení, že zde již nic nebylo k 

vidění. 

 Děti byly zklamané, rodiče pře-

kvapení. Vrátili jsme se do lesa a nesta-

čili se divit, jak moc si dal někdo zále-

žet a veškeré připravené úkoly pro děti 

roztrhal a rozházel po okolí. Kladli 

jsme si otázku, zda tuto stezku ještě 

obnovit nebo to nechat být. Rozhodli 

jsme se, že vandalům dáme ještě jednu 

šanci a vše během týdne obnovili. Do 

dnešního dne máme spoustu ohlasů, že 

je to dílo povedené a prozatím v pořád-

ku,  za což jsme moc rádi.  

 O vycházku s úkoly je velký 

zájem, nejen mezi místními dětmi, ale 

přijeli ji navštívit i ze sousedních obcí. 

Tento zájem nás velice těší a tak by-

chom rádi pokračovali i v dalších roč-

ních obdobích. Pokud nám vše bude 

přát, jednotlivá zastavení určitě rozšíří-

me a uděláme pro děti ještě zábavnější 

a zajímavější.  

 Chceme, aby v této nelehké do-

bě měly děti alespoň nějaké zpestření a 

tak budeme i rádi za další nápady a 

podněty od Vás. Doufejme, že již van-

dalové nepřijdou a naše práce a vynalo-

žené úsilí tak udělá radost a potěší.  

Děkujeme všem, kteří do lesa přišli a 

chovali se ohleduplně a zodpovědně.  

 

Text a foto: Lenka Nováková 

 Střípky z našeho městečka 
●  Po zahájení očkování na COVID-19, 

nabídl obecní úřad seniorům nad 80 let, 

kteří nemají na blízku rodinu, pomoc se 

zařízením očkování. Všem, kteří o pomoc 

projevili zájem, zajistil úřad registraci v 

rezervačním systému a za pomoci míst-

ních hasičů také některým dopravu do 

vakcinačního centra do Jičína. Je potěši-

telné, že k dnešnímu dni jsou již všechny 

tyto osoby naočkované první dávkou. 

Obdobnou pomoc nabízí OÚ Mlázovice i 

dalším seniorům, kteří ji budou potřebo-

vat (internetový systém nejsou schopni 

sami obsloužit a nemají na blízku rodinu 

či přátelé, kteří by jim pomohli). V časo-

vém horizontu, ve kterém se bude očko-

vání otevírat dalším skupinám obyvatel. 

Samozřejmě je tato pomoc míněna pouze 

pro osoby, které se chtějí nechat očkovat 

ve vakcinačním centru v Jičíně. Ostatní, 

kteří se budou chtít očkovat u praktického 

lékaře, musí kontaktovat jeho (zatím však 

k očkování nemá Dr. Hrádek potřebné 

informace, takže je třeba ještě vyčkat). 

●  Obecní společnost Mlázovické služ-

by, s.r.o., průběžně čerpá veškerou 

dostupnou státní podporu na kompen-

zaci ztrát uzavřené Restaurace Radni-

ce (Program Antivirus, Antivirus Plus, 

Covid - Uzavřené provozovny, vratka 

daně z příjmů, upravené odvody sociál-

ního pojištění). Nebýt těchto dotačních 

programů a nástrojů, mlázovická hos-

poda by byla již minulostí. 
●  Městys Mlázovice i Mlázovické služ-

by, s.r.o., zahájí v nejbližších dnech pra-

videlné preventivní testování všech za-

městnanců na COVID-19. Oba subjekty 

tím chtějí zvýšit bezpečnost na pracovišti 

i ve vztahu k občanům, kteří jejich služby 

využívají. 

VÝJEZDY HASIČŮ 

 

22. února 2021 - Dopoledne nahlášen 

požár sazí v komíně v Mlázovicích, v 

místní části Rybníčka. Jednotka během 

pár minut na místě, provedla průzkum v 

kotelně a na půdě. Provedeno uzavření 

vzduchu k topidlu, uhašení ohně v kotli a 

následně prováděn monitoring stavu do 

příjezdu PS Hořice. Poté provedeno vy-

čištění komínového tělesa a úklid sazí z 

kotle a spalinových cest. 

6. února 2021 - Jednotka vyjela v 15.21h 

k požáru komína u rodinného domu v 

sousední obci Konecchlumí. V komíno-

vém tělese došlo k prudkému zahoření 

sazí, hrozilo rozšíření požáru na celý 

dům. Včasným zásahem hasičů byla stav-

ba uchráněna. Mlázovičtí hasiči byli, spo-

lečně s JSDH Lužany, k dispozici veliteli 

zásahu z PS Jičín. 
 

Pro příznivce Mlázovic a jejich historie 
 Kronikář městečka připravuje 

další dvě zajímavé knihy. Podělte se s 

ním o své historické materiály!   
 V roce 2022 nebo 2023 by měla 

vyjít další kniha mapující historii Mlá-

zovic. Autor Martin Vágenknecht ve 

spolupráci s Mgr. Romanem Johnem. 

Tentokrát se bude jednat o společenský 

život v Mlázovicích. Budou zde zahr-

nuty všechny spolky zaniklé i současné 

(Sokol, hasiči, myslivci, zahrádkáři, 

apod.), sport ve všech podobách, ochot-

nické divadlo, Osvětová beseda, 

knihovna, rozhlas, kino, hudba, histo-

rie, pořádání májů, vánoční výstavy, ale 

i místní občané, jež vynikli v různých 

zájmových oborech.   

 V jarních a letních měsících se u 

některých sousedů zastavím k zapůjče-

ní fotografií a podání důležitých infor-

mací. Dále bych uvítal jakékoli připo-

mínky ohledně obohacení této publika-

ce, aby se na některé jednotlivce, nebo 

okolnosti neopomnělo a kniha byla  

obsáhlá a mapovala co nejvíce.   

 Dále v roce 2023, u příležitosti 

120 let od založení SDH Mlázovice, 

vyjde kniha o životě místních hasičů. 

Na publikaci pracují Martin Vágenk-

necht a Tomáš Čeřovský. I když už 

většinu fotografií máme zmapovanou, 

určitě se najde někdo,  jež pár snímků z 

této oblasti vlastní. Můžou to být soutě-

že, brigády, požáry, plesy, výlety, práce 

s technikou, pohřby atd., ale i plakáty, 

pozvánky či výstřižky z dobových no-

vin.  

  

 Můžete se na mě obrátit osobně, 

na tel. 733 705 832, nebo email: Maho-

ny.jr@seznam.cz Děkuji za případnou 

spolupráci.    

 

Martin Vágenknecht, kronikář  


