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NOVÉ CESTY SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI 
 Mlázovice dostaly krásný vánoč-

ní dárek. V polovině prosince byly do-

končeny práce na generální rekon-

strukci dvou polních cest o délce 3,5 

kilometru. 
 Místo vyjetých kolejí plných bláta, 

kaluží a mnoha po dešti nesjízdných úse-

ků, přepychové asfaltky. Sen, který se 

proměnil ve skutečnost. To je výsledek 

dlouholetého snažení obce a Státního 

pozemkového úřadu. 

 Náklady projektu dosáhly téměř 

35 milionů korun. Dílo financovala Ev-

ropská unie a státní rozpočet, prostřednic-

tvím Ministerstva zemědělství ČR. Pro 

městečko je to velká pomoc, stavební 

úpravy takového rozsahu by si ze svých 

prostředků nemohlo nikdy dovolit. Díky 

realizaci projektu však bylo vyřešeno 

mnoho závažných problémů na majetku 

obce. Zbrusu nové jsou nyní polní cesty s 

příslušenstvím do Kamenska (2,2 km) a 

do Svatojanského Újezdu (1,2 km).  

 Přípravy projektu trvaly více než 

deset let. Nejprve bylo nutné provést 

Komplexní pozemkové úpravy celého 

katastru, poté vytvořit projektovou doku-

mentaci stavby, projednat stavební povo-

lení a v neposlední řadě zajistit financo-

vání. Vlastní práce započaly začátkem 

letošních letních prázdnin. Jako první 

byla odtěžena původní zemina v celém 

profilu cest, v průměru 50 cm do hloub-

ky. Na některých místech bylo neúnosné 

podloží a tak se hloubka sanací ještě zvět-

šovala.  

 Následovalo vápnění, které utužu-

je podklad cest, aby nové konstrukce bez 

poškození zvládly zatížení 40 tun, které 

mají některá lesnická nebo zemědělská 

vozidla. Poté se pokládaly a hutnily jed-

notlivé vrstvy kameniva a jako poslední 

přišlo na řadu asfaltování. Součástí re-

konstrukcí byla instalace nových drenáží 

a propustků. Čistily se staré příkopy, ně-

kde vytvářely nové. Samozřejmostí je 

rozsáhlá úprava terénu či výsadba nových 

stromků.  

 Zvláštní kapitolou byla výstavba 

zcela nového mostu na Chotečském poto-

ce, který vystřídal původní objekt 

nacházející se v havarijním stavu. 

Jednalo se o velmi složitou stavbu, 

založenou v nestabilním a silně za-

vodněném prostředí. Jenom hodnota 

tohoto mostu přesahuje dva miliony 

korun. 

 Díky realizaci tohoto zásadní-

ho projektu získalo městečko krásné 

nové cesty. Cesty, které jsou často 

využívané zemědělci, lesníky, sadaři, 

ale i cyklisty či turisty. Nyní na nich 

jistě přibudou také maminky s kočárky, 

bruslaři, děti na kolech a další občané, 

kteří je využijí k běžné relaxaci. Stejně, 

jak se stalo na opravené cestě k Horce. 

Vyřešily se rovněž problémy s vodní ero-

zí poškozující dlouhodobě některé po-

zemky v okolí původních cest, které ne-

byly dobře provedeny a nerespektovaly 

původní odtokové poměry. Opravy pro-

pustků a výstavba nového mostu jsou 

rovněž zásadní pomocí. Pokud by obec 

tento výjimečný projekt nevyužila, muse-

la by jejich opravu v dohledné době fi-

nancovat sama. 

 Škoda jen, že jmenované cesty 

končí na hranici mlázovického katastru. 

Okolní obce totiž nemají provedené po-

zemkové úpravy a nemohou se o přísluš-

né dotace ani pokusit požádat. 

Z obsahu vydání: 
 

● vyhodnocení dětské  

    výtvarné soutěže 

● jaký byl rok 2021 

● ze zastupitelstva 

Dokončena druhá etapa opravy zdi kolem kostela 
 Díky dotacím z Královéhradec-

kého kraje a Ministerstva kultury ČR 

se podařilo realizovat opravu další 

části zdi, která ohrožovala okolí. 

 Poté, co se městečku podařilo v 

roce 2015 získat od státu pozemek kolem 

kostela, intenzivně se snaží sehnat fi-

nanční prostředky na opravu ohradní zdi, 

která jej lemuje a nachází se v havarijním 

stavu. Již příprava projektu a nalezení 

vhodného technického řešení, bylo velmi 

komplikované. Nakonec se vše podařilo 

připravit ke spokojenosti zainteresova-

ných stran a začalo shánění peněz.  

 Právě kvůli finanční náročnosti 

byla celá akce rozdělena na tři etapy. 

První se podařilo realizovat v roce 2020, 

druhá byla dokončena před několika týd-

ny. Stavební práce v obou letech mohly 

proběhnout jenom díky velkorysé podpo-

ře kraje a státu. Královéhradecký kraj 

letos poskytl z Programu obnovy venko-

va dotaci 350 000 Kč a Ministerstvo kul-

tury ČR v roce 2021 přispělo částkou 

420000 Kč. Zbylých více než 500 000 Kč 

doplatilo městečko ze svého rozpočtu. 

 Stejně jako loni spočívaly prove-

dené práce v rozebrání zbytku zdiva, vy-

hloubení a vybudování dostatečných zá-

kladů, vyzdění nového zdiva, jeho vyspá-

rování a položení zákrytových desek. 

Součástí stavby bylo vybudování drenáží 

a vsaků, které budou odvádět srážkovou 

vodu mimo areál kostela. Nebude již do-

cházet k podmáčení a poškozování zákla-

dů zdiva. Díky provedení prací 1. a 2. 

etapy již nebude ohrožováno přilehlé 

hřiště mateřské školy padajícími pískov-

covými bloky. Pohled ze severní strany 

na kostel je nyní opět podobný tomu, jak 

vypadal asi před 200 lety. 

 Nyní jsou dokončeny dvě etapy, 

což představuje téměř 115m nového zdi-

va. Chybí ještě posledních 30m z jižní 

strany. Tato část opravy je komplikova-

nější, protože obsahuje památkově chrá-

něné náhrobky, které je nutné v rámci 

akce restaurovat. To přinese další zvýšení 

nákladů. Obec by chtěla poslední etapu 

dokončit v roce 2022, protože padající 

kamenné bloky, zákrytové desky i nahnu-

té náhrobky, jsou nebezpečné a nevěstí 

nic dobrého. Znamenalo by to však, že 

bude muset opět získat dotace z obou 

možných zdrojů. Jinak pokračování 

oprav nebude ekonomicky možné. 



 Máme za sebou další zvláštní 

období. Covidová omezení, nedosta-

tek materiálů, zdražování. Život měl 

sice v uplynulém roce hodně daleko 

do normálu, i přesto městečko neza-

hálelo. 
 Největší realizovanou akcí byl 

projekt rekonstrukce polních cest do 

Kamenska a Svatojanského Újezda. I 

když stavbu hradil Státní pozemkový 

úřad, probíhala na majetku obce. Měs-

tečko má 3,5km nových asfaltek, ale i 

vyřešený havarijní stav mostu přes Cho-

tečský potok, opravené propustky, ob-

novené drenáže kolem cest a vysazenou 

doplňkovou zeleň. 

 Druhou etapou pokračovala roz-

sáhlá obnova ohradní zdi kolem kostela. 

Díky dotacím Ministerstva kultury a 

Královéhradeckého kraje se podařilo 

dokončit další úsek, který byl v havarij-

ním stavu a ohrožoval okolí. Nyní zbý-

vá opravit posledních 40 m a restaurovat 

vsazené náhrobky. 

 Mnoha nových věcí se dočkaly 

děti. Nejprve bylo na jaře otevřeno vel-

ké dětské hřiště u koupaliště. Z dotace 

Ministerstva pro místní rozvoj mají nyní 

děti všech věkových kategorií krásné 

místo na dovádění. Z jiné dotace, kterou 

poskytlo Ministerstvo zemědělství, zase 

obec kompletně obnovila zahradu u 

místní mateřské školy. Nejenom školko-

vé děti zde mají k dispozici několik no-

vých herních prvků, pískoviště, zahradní 

chatku a prostor pro kreslení i různé hry. 

Během prázdnin také proběhla velká 

modernizace interiérů školky zahrnující 

výměnu topení, opravu elektroinstalace, 

opravu omítek, kompletní výmalbu a 

nový koberec. 

 V roce 2021 byla dokončena 

rekonstrukce místní komunikace „Na 

Závisti“. Vybudovaly se chodníky, 

vjezdy a vlastní asfaltové těleso ulice s 

konstrukčními vrstvami. Práce navázaly 

na obnovu inženýrských sítí z let minu-

lých. Nyní mají obyvatelé této lokality 

konečně klid a upravené okolí domů. 

 Městečko rovněž dokončilo 

téměř tři roky práce na pořízení nového 

územního plánu obce. Tento strategický 

dokument nyní odpovídá platné legisla-

tivě a chrání obyvatele před nesmyslný-

mi nápady některých majitelů pozemků. 

 Podařilo se zhodnotit mnohaleté 

úsilí s připojením Mlázovic ke kvalitní-

mu vysokorychlostnímu internetu. Díky 

investici společnosti Cetin a její spolu-

práci s městečkem, má nyní veřejnost k 

dispozici moderní a výkonné připojení k 

datové síti, na které čekala deset let. 

 V uplynulém roce byla také 

opravena silnice u autobusové zastávky 

a propojovací cesta u Horky vedoucí k 

panelovému platu na odkládání biood-

padu. Lidé se již nemusí obávat znečiš-

tění ani při čekání na autobus ani při 

odvozu větví ze zahrádky. 

 Kompletní rekonstrukcí prošel 

další obecní byt v bytovém domě Na 

Ohrádce. Vybudována byla nová plyno-

vá přípojka do traktorové garáže, aby 

zde mohlo být v příštích letech vybudo-

váno zázemí pro obecní pracovníky a 

servis techniky. 

 Během jarních měsíců byly od-

straněny uschlé smrkové pásy pod hřbi-

tovem a nahrazeny novou keřovou vý-

sadbou, která bude mít za pár let estetic-

ký i sněholamový efekt. V průběhu ce-

lého roku městečko pokračovalo v ob-

nově obecních lesů zdecimovaných 

kůrovcovou těžbou. Vysazeny byly de-

setitisíce nových jehličnatých i listna-

tých stromků a vytvořeno několik oplo-

cenek. Díky dotacím může být měněna 

struktura vysazovaných stromů tak, aby 

se blížila původním porostům. 

 Obec, prostřednictvím společ-

nosti Mlázovické služby, podporovala a 

provozovala Poštu, obchod s papíren-

ským a drogistickým zbožím a restaura-

ci. V té byla provedena obnova osvětle-

ní, rozvodů teplé vody, vzduchotechni-

ky a výmalba. Mlázovické služby také 

vyměnily kolový traktor Zetor za nový, 

protože to bylo finančně velmi výhodné. 

Zvýšila se tím spolehlivost poskytování 

komunálních služeb pro městečko i 

okolní obce. 

 Ne vše naplánované však bylo 

realizováno. Kvůli poklesu příjmů ze 

státního rozpočtu obec v průběhu roku 

zrušila dokončení povrchů komunikací 

v lokalitě Cihelna. Akce je přesunuta do 

roku 2022. Nepodařilo se ani provést 

výměnu vodovodního řádu v úseku Přá-

dova – hasičárna. Po dohodě s VOS 

Jičín byla nejprve trasa opravy změněna 

na jiný úsek, který je v horším stavu 

(hasičárna – Hořická). Práce na něm 

byly také odloženy na příští jaro. 

 Městečko finančně podpořilo 

hasiče i myslivce a snažilo se různě po-

moci při pořádání programů pro děti. 

Kvůli epidemiologickým opatřením 

bylo v roce 2021 zrušeno mnoho kultur-

ních, společenských, sportovních a dět-

ských akcí. Přes všechna úskalí se i v 

uplynulém roce podařilo vykonat mno-

ho užitečného pro rozvoj městečka a 

jeho obyvatel. 

JAKÝ BYL MLÁZOVICKÝ ROK 2021 

Odvoz větví a bioodpadu je nyní snadnější 
 Městečko opravilo zbytek cesty 

u Horky, po které lidé odváží větve a 

biodopad. 

 Před dvěma lety byla kompletně 

rekonstruována polní cesta z Mlázovic, 

kolem Horky, až na hranici s katastrem 

sousední Chotče. Blátivé koleje zmizely 

a cesta se stala oblíbeným místem pro-

cházek i sportování. Od té doby si velká 

část veřejnosti stěžovala, že odbočka k 

panelovému platu, sloužícímu k odklá-

dání bioodpadu, je ve špatném stavu a 

velmi často je prakticky nesjízdná. 

 Proto zastupitelé rozhodli o její 

opravě. Nejprve byla z cesty odebrána 

přebytečná zemina, poté položeny vrst-

vy kamene a vše uzavřela vrstva asfalto-

vého recyklátu. Společně s novou kon-

strukcí byl upraven i okolní terén, aby 

dešťová voda stekla mimo těleso cesty. 

Zároveň byly v lokalitě provedeny další 

terénní úpravy, které umožní strojově 

sekat zelené plochy zarostlé kopřivami a 

bodláky. 

 Na tento úsek již nebylo možné 

čerpat dotaci, náklady ve výši téměř 

100000 Kč musela uhradit obec ze své-

ho rozpočtu. Investice to však byla uži-

tečná, což dokládají ohlasy veřejnosti. 

Díky opravě této odbočky, rekonstrukci 

místní komunikace Na Závisti a před-

loňské rekonstrukci cesty k Horce, mo-

hou nyní občané bez problémů, po celý 

rok, odvážet větve, roští, listí a rostlinné 

zbytky ze zahrádek, bez ohledu na aktu-

ální počasí. Ať již jedou autem nebo 

jdou pěšky, dostanou se pohodlně, bez 

znečištění, až k panelovému platu. Jed-

ná se o další příspěvek obce ke snazší-

mu třídění odpadů a jejich dalšímu eko-

logickému využití. 



KONEC DATOVÉHO PRAVĚKU 
 Po letech snažení byl v Mlá-

zovicích konečně spuštěn kvalitní 

vysokorychlostní internet. 
 Internetové připojení je v dneš-

ní době potřebné pro řadu každoden-

ních činností. Mnoho lidí pracuje z 

domova, časté je on-line spojení stu-

dentů se školou, využívána je interne-

tová televize, stále důležitější je dato-

vé spojení s úřady. Mladší generace 

hraje vzdáleně hry, rozvíjí se internet 

věcí. Proto se kvalitní datové připoje-

ní stalo nutným standardem pro větši-

nu domácností. 

 Mlázovice však měly dlouhou 

dobu smůlu. Umístění obce mimo 

viditelnost hlavních datových spojů a 

příliš velká vzdálenost od telefonní 

ústředny v Podhorním Újezdu, na 

kterou jsou napojeny, způsobovaly 

problémy s připojením většiny uživa-

telů, ať již se jedná o malou rychlost, 

výpadky, přetížení či nefunkčnost 

služby po několik dní. 

 Radnice se dlouhé roky snažila 

o nápravu. Opakovaně jednala o mož-

ných řešeních s vlastníkem a provozo-

vatelem největší datové sítě v ČR, 

společností CETIN (dříve ještě jako 

součást Telefonica O2). Dokonce byl 

před lety vytvořen projekt výstavby 

předsunutého D-Slamu (zařízení pro 

vysokorychlostní internet) na vedení z 

Podhorního Újezdu, ale vysoké fi-

nanční náklady realizace odsoudily 

tyto snahy k neúspěchu. Vše šlo „do 

šuplíku“. S postupem různých techno-

logií sice zrychloval internet i po tele-

fonní lince a své snažení připojili také 

menší operátoři, nabízející technologii 

Wi-Fi připojení, nicméně pořád to 

nebylo to pravé. 

 Městečko se nenechalo odradit 

a s příchodem další nové technologie, 

jejíž realizace byla reálnější, opět jed-

nalo se síťaři o zlepšení. A povedlo 

se. Díky instalaci nového zařízení na 

budově Radnice, které dokáže vzdu-

chem přenést obrovský objem dat, 

byla optikou propojena stávající kabe-

lová síť v obci. Proto mohl být kon-

cem listopadu v Mlázovicích konečně 

spuštěn kvalitní vysokorychlostní 

internet. Řešení zde použité je ojedi-

nělé díky tzv. „dvojitému zrcadlu“. 

Obec je propojena přes základnovou 

stanici mobilního operátora v Chotči a 

dále přes nový stožár u Lánů.  

 Stavba byla zdlouhavá a vyžá-

dala si poměrně velké náklady a admi-

nistrativní úsilí. Dalším specifikem je 

použití dálkového napájení zařízení ze 

zmíněné telefonní ústředny v Podhor-

ním Újezdě. Díky tomu je celý systém 

zálohovaný pro případ výpadku elek-

trické energie v městečku. Internet 

bude fungovat i v takovém případě. 

Obdobně složité technické řešení vý-

stavby datového spoje bylo použito 

asi jen 5x v celé ČR. 

 Městečko vše stálo téměř 15ti-

leté úsilí, ale žádné finance. Veškeré 

náklady uhradila společnost Cetin. Již 

dnes mohou mlázovičtí občané a cha-

lupáři užívat kvalitní, stabilní (bez 

ohledu na rozmary počasí) a rychlý 

internet, který dosahuje hodnot až 250 

Mbit/s. Prakticky lze říci, že nová 

rychlost je až 30x vyšší než doposud. 

Tento rychlý internet prodávají všich-

ni obchodníci, kteří na našem území 

spolupracují se společností CETIN 

(např. mobilní operátoři T-Mobile, O2 

či Vodafon). Stačí se tedy obrátit na 

ně. 

 Jedná se o internet po kabelu 

(technologii VDSL), v domácnostech 

se připojuje do telefonní zásuvky. 

Nezáleží na tom, jestli je již namonto-

vaná. Pokud ne, přijede technik a vše 

zapojí a zprovozní zdarma. Je důležité 

také připomenout, že po kabelizaci 

obce v roce 1996, je do každého domu 

přiveden telefonní kabel. Buď dovnitř 

do bytu a do zásuvky, nebo na dům do 

rozvodnice nebo je smotán u základu 

domu. Montážní technik si ho vždy 

najde, v případě potřeby zavede do 

domu, namontuje zásuvku a „oživí“. 

Zákazník stejně nic neplatí. 

 Spuštěná progresivní technolo-

gie má budoucnost na dlouhé roky 

dopředu. Předpokládá se, že může být 

v následujících letech ještě dle potře-

by zrychlována. Dlouholetý technolo-

gický handicap obce je minulostí. 

Takto kvalitní internet nebývá k dis-

pozici pro všechny zájemce ani v 

mnoha velkých městech. V nadsázce 

lze říci, že dostupné datové služby 

přispívají k faktu, že Mlázovice jsou 

moderním místem pro život i podni-

kání. 

Výtvarná soutěž s hasiči zná vítěze 
 Do hasičské soutěže děti na-

malovaly krásné obrázky. 

  

 Mlázovičtí hasiči vyhlásili v 

červnu výtvarnou soutěž na téma 

"Hasiči Mlázovice očima dětí". Až do 

začátku října pak bylo možné ode-

vzdávat obrázky. Po uzávěrce soutěže 

hasiči bodově ohodnotili jednotlivá 

dílka a tím vzešli v obou kategoriích 

malíři na stupních vítězů.  

 

Kategorie do 6 let: 

1. místo: Amálka Stránská - Pozor 

hoří, zvířátka utíkejte 

2. místo: Davídek Letošník - Hasič 

3. místo: Lukášek Čeřovský - Hasič-

ská Tatra  

další malíři: Verunka Komárková, 

Dan Roba, Emička Píchová a Eliška 

Křišťáková. 

Kategorie nad 6 let: 

1. místo: Venda Novák - Tatra Hasiči 

Mlázovice 

2. místo: Tonda Komárek - Spadlý 

strom 

3. místo: Anežka Nováková - Hasička 

Anežka 

další malíři: Eliška Hátlová, Martin 

Šídlo a Kačenka Bášová 

 

 Vyhodnocení mělo proběhnout 

již v listopadu, v rámci „Dne otevře-

ných dveří v hasičské zbrojnici“, kde 

měly být ceny dětem předány. Bohu-

žel jsme byli nuceni akci neuspořádat. 

Ceny proto rozvezli velitel a starosta 

hasičů, dětem domů a doufáme, že 

příště bude moci předání proběhnout 

důstojněji. 

 Děti obdržely, jak jinak, dárky 

s hasičskou tématikou a i těm, co se 

neumístily na stupínku, byla předána 

drobná pozornost.  

 Gratulujeme všem malířům!!! 

  

Tomáš Čeřovský, velitel  

JSDH Mlázovice 

PODĚKOVÁNÍ JIHOMORAV-

SKÉHO HEJTMANA HASIČŮM 

 

Hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. 

Jan Grolich, poděkoval mlázovickým 

hasičům za zásah v obcích postiže-

ných ničivým tornádem, které se pře-

hnalo Hodonínskem v červnu 2021. 

Ocenil jejich obětavost a nasazení při 

odstraňování kalamity. S děkovným 

dopisem jim zároveň zaslal i Pamětní 

list. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  Začátkem prosince byly dokončeny 

práce na vybudování nové plynové pří-

pojky pro objekt obecních garáží v ulici 

U Porážky. Obec v této budově hodlá v 

následujících letech vybudovat důstojné 

zázemí pro obecní pracovníky a dále také 

vytápěné prostory pro servis obecní tech-

niky a sklad materiálu citlivého na mráz.  

●  V plánech obce na rok 2021 bylo 

rovněž dokončení obnovy fasády na 

obecním skladu v ulici U Porážky. To 

se sice nepovedlo úplně, protože se 

dlouho nedařilo sehnat firmu, která by 

byla ochotná práce provést za rozumné 

peníze, nicméně koncem podzimu ře-

meslníci provedli instalaci alespoň prv-

ní fasádní vrstvy a vše by mělo být do-

končeno během jara. 

● Obecní úřad v uplynulých týdnech po-

mohl mnoha občanům, kteří se ocitli v 

tíživé situaci, po krachu některých doda-

vatelů energií. Přímo na mlázovickém 

úřadě byly prováděny převody z režimu 

DPI na normální dodavatele. U plynu i 

elektrické energie. Občané tak bez nut-

nosti cestování a čekání front na zákaz-

nických centrech, vyřešili rychle a snadno 

své požadavky. Pokud někdo podobnou 

pomoc ještě potřebuje, může se samozřej-

mě na obecní úřad obrátit také. 

● Městys Mlázovice i Mlázovické služ-

by, s.r.o., provádí již od podzimu opět 

pravidelné preventivní testování všech 

zaměstnanců na COVID-19, i když 

zákonná povinnost nastavena až v led-

nu 2022. Oba subjekty tím chtějí zvýšit 

bezpečnost zaměstnanců na pracovišti i 

ve vztahu k občanům, kteří jejich služ-

by využívají.  

● Povodí Labe, s.p. rozhodlo, že starono-

vým nájemcem opraveného mlázovické-

ho rybníka se stanou bělohradští rybáři. 

Rybník tak bude mít konečně svého 

správce, který o něj bude pečovat. 

Proběhlo 16. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 13. prosince 2021 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání. Vybí-

ráme zajímavé body z průběhu jednání:   

1. Byla schválena Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. Obec tak reaguje na povinnou úpravu 

dle změn legislativy. Poplatek za komunální odpad bude činit 600 Kč na rok za 

obyvatele či nemovitost, sazba za děti do 15ti let včetně činí 300 Kč. I přes drob-

né navýšení poplatku bude obec i nadále dotovat výraznou částkou systém od-

padového hospodářství, protože náklady v této oblasti výrazně rostou. Navyšu-

je je také razantní zvyšování skládkovacího poplatku, které odsouhlasila Posla-

necká sněmovna a každé dva roky se skokově zvyšují.   
2. Zastupitelé schválili rozpočet městysu Mlázovice na rok 2022. Připravovaným 

akcím příštího roku se bude věnovat samostatný článek v příštím zpravodaji.   
3. Schválená byla také rozpočtová opatření a střednědobý výhled rozpočtu.  
4. Zastupitelstvo vybralo nového nájemníka do uvolněné garsoniéry v bytovém do-

mě Na Ohrádce č.p. 189. Tím se stává od 1. ledna 2022 paní Milada Harfelová. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o byt, kde byla již v minulosti provedena celková 

rekonstrukce, může být pronajatý ihned po opuštění původním nájemcem.   
5. Schválena byla také smlouva o nákupu pozemků v místní části Mezihoří. 

Obec zároveň stejnému majiteli také jiný pozemek prodává. Jedná se o nápra-

vu chyb a nepřesností v katastrální mapě z minulosti.   
6. Městečko opět poskytne finanční podporu Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, na 

nákup knih do výměnného fondu, který užívá i mlázovická knihovna. Zajistí tak i 

nadále místním čtenářům rozsáhlý fond aktuálních knižních novinek.   
7. Zastupitelstvo schválilo „Plán financování obnovy kanalizace v městysu Mlá-

zovice“. Jedná se o dokument, který je povinný ze zákona. Městečko investuje 

pravidelně nemalé prostředky do péče o vlastní kanalizační řád, nyní je vše 

navíc zpracováno do příslušného materiálu, který vyžaduje stát. Podobně byla 

schválena i tabulka kalkulace stočného pro rok 2022, i když obec stočné nevybí-

rá.   
8. Zastupitelé odmítli žádost ing. arch. Martina Poura z Hořic na poskytnutí finanč-

ních prostředků na provoz historické budovy cihelny v Šárovcově Lhotě. Městečko 

nemá k dispozici dostatek finančních prostředků ani na své vlastní projekty, proto 

nemůže financovat jiné mimo Mlázovice. 

Statistická ročenka počasí za rok 2021 
 

Nejvyšší teplota: 33,8°C (20.6.)  

Nejnižší teplota: -21,4°C (12.2.)  

Průměrná roční teplota: 8,4°C  

Počet letních dnů (nad 25°C): 57 

Počet tropických dnů (nad 30°C): 11   

Počet ledových dnů (stále pod 0°C): 18  

Počet mrazivých dnů (pod 0°C): 138 !!!  

Počet arktických dnů (pod -10°C): 12  

Poslední jarní mráz: 8.5. (-0,6°C)  

První podzimní mráz: 10.10. (-0,7°C)  

Úhrn ročních srážek: 527,2 mm   

Největší náraz větru: 37,1km/h (21.10.)  

Převažující směr větru: jihozápadní  

Nejvyšší tlak vzduchu: 1044,5 hPa (14.2.) 

Nejnižší tlak vzduchu: 991,8 hPa (23.1.) 

Nejdelší období bez srážek:  

18 dní (od 8.11.)  

Nejdelší souvislé období srážek:  

6 dní (od 18.5.)  

POPLATKY OBCE NA ROK 2022 
 

S příchodem nového roku upozorňuje obecní úřad na povinnost úhrady poplatků za 

komunální odpad a psa. OBECNÍ ÚŘAD PREFERUJE BEZHOTOVOSTNÍ 

ÚHRADU (TZN. PŘEVODEM Z ÚČTU). Samozřejmě, kdo tuto možnost nemá, 

může poplatky zaplatit v pokladně úřadu na Radnici. Vzhledem k aktuální situaci s 

předpokládaným příchodem nakažlivé vlny COVID - OMIKRON rovněž doporuču-

jeme hotovostní platbu odložit až na jaro a později (aby jste nemuseli chodit osobně 

na úřad). Na úhradu je dostatek času. 

 

POPLATEK PES 2022: Částka 100 Kč za každého psa, splatnost do 31.3.2022 

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 2022 - Částka 600 Kč dospělí a chalupáři, 300 Kč děti (do 

15ti let včetně). Splatnost do 30.9.2022 

 

Údaje pro bezhotovostní platbu z účtu: 

Číslo účtu: 1161822309/0800, VS: číslo popisné domu 
 

Poplatky za pronájem hřbitovních míst není nutné nijak hlídat. Všem nájemcům, 

kterým končí smlouvy na pronájem hrobů v daném roce, pošle úřad nové smlouvy 

automaticky. 

Jiné poplatky Městys Mlázovice od občanů nevybírá.  


