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Z obsahu vydání: 
 

● pozor na ptačí chřipku 

● střípky z městečka 

● hasiči v zimě nespí 

 

 Navzdory pokračující celosvěto-

vé pandemii a jejím dopadům, se obec 

pokusí realizovat několik zajímavých 

projektů. 

 Děti se mají na co těšit. Na jaře 

bude vybudováno zbrusu nové dětské 

hřiště za trafostanicí u koupaliště. Vzhle-

dem k podpoře z Ministerstva pro místní 

rozvoj se splní dlouholeté přání dětí a 

jejich rodičů, kteří budou mít k dispozici 

velkoryse pojaté místo pro různé rado-

vánky. Společně s tím dojde k realizaci 

dalšího projektu – Modernizace MŠ Mlá-

zovice. Díky evropské dotaci projde za-

hrada školky výraznou obnovou. Po ní 

zde děti naleznou nové herní prvky, velký 

dřevěný domek s verandou a dále projdou 

celkovou úpravou okolní plochy. Aby 

toho nebylo málo, na prázdniny je připra-

vena další fáze modernizace interiérů 

školky. 

 Finančně nejnáročnější akcí roku 

je kompletní rekonstrukce povrchů v ulici 

Na Závisti. Po několika letech výkopů 

zde prakticky zmizela komunikace a oby-

vatelé se „brodí“ blátem. To za pár týdnů 

již skončí. Vybudovány budou nové 

chodníky, vjezdy i celá komunikace, 

včetně její nové konstrukce. 

 Obdobnou schválenou akcí je fi-

nální úprava povrchů v ulici Cihelna. V 

této lokalitě již městečko několik let sli-

buje občanům dokončení stavebních pra-

cí. Letos by měly být dokončeny chodní-

ky, parkovací stání, vjezdy a konečný 

povrch komunikace. 

 Do letních prázdnin bude dokon-

čen nový územní plán obce, na kterém se 

pilně pracuje již od roku 2019.  

 Obec čeká dokončovací vlna. Je 

nutné finalizovat akce započaté v minu-

lých letech. Týká se to opravy havarijního 

stavu okenic u obecního kostela, výstav-

by plynové přípojky ke garáži obecní 

techniky a obnovy fasády na skladu v 

ulici U porážky. 

 Městečko by chtělo rovněž pokra-

čovat v realizaci druhé etapy opravy 

ohradní zdi Kostela Nejsvětější Trojice. 

Padající kamenné bloky ohrožují své oko-

lí a na místě dochází k nevratným škodám 

na kulturní památce. Záležet však bude na 

případném přidělení dotačních prostřed-

ků, protože bez nich není možné tuto akci 

provést. Požádáno je opět u Ministerstva 

kultury ČR a Královéhradeckého kraje. 

 Z menších, ale důležitých akcí, 

stojí za zmínku oprava chodníku a komu-

nikace u autobusové zastávky (směr Ji-

čín). Došlo zde k výraznému propadu 

terénu, což při dešti a tání sněhu, při prů-

jezdu autobusu, způsobuje nepříjemnosti 

lidem stojícím na zastávce. Obnovou pro-

jde také úsek cesty spojující panelové 

plato, sloužící pro odkládání větví, s as-

faltovou cestou k Horce. Tato komunika-

ce je v havarijním stavu a mnohdy je kvů-

li blátu úplně neschůdná. 

 Úprav se dočkají zelené pásy po-

dél komunikace na Šárovcovu Lhotu, pod 

místním hřbitovem. V minulosti „na hus-

to“ vysazené smrky silně proschly, zbylé 

zlikvidoval kůrovec. Na místě se počítá s 

novou výsadbou vhodných keřů, které 

budou kromě funkce zeleně plnit i roli 

sněholamů. 

 V plánu je také kompletní rekon-

strukce minimálně jednoho obecního bytu 

a výměna vodovodního řádu v úseku ma-

lé náměstí – hasičská zbrojnice. Tu by 

měla provést VOS Jičín, a.s.. 

 V případě, že to již bude možné, je 

samozřejmá podpora dětských, sportov-

ních či kulturních akcí. Stejně tak samo-

zřejmá je další podpora provozu občanské 

vybavenosti v obci, jako každý rok. 

 Je možné, že vzhledem k dyna-

micky se vyvíjející situaci, dozná plán 

městečka nějakých změn. Ať již redukcí 

akcí nebo výměnou za jiné. Vše bude 

záležet především na vývoji ekonomiky, 

výběru daní, úspěšnosti při získání dotací 

a financování obce ze státního rozpočtu. 

Vzhledem ke zkušenostem z loňského 

roku je také možné, že nebudou dostupné 

některé profese či stavební materiál. Za-

stupitelé a pracovníci městečka se budou 

opět snažit o maximum možného. 

PLÁNY MĚSTEČKA NA LETOŠNÍ ROK 

Nezapomeňte na sčítání lidu, domů a bytů 
 V sobotu 27. března 2021 od-

startovala velká akce Českého statistic-

kého úřadu. Povinnost sčítání se týká 

každého z nás. 
 I když o tom řada občanů vůbec 

neví, dle zákona je třeba, aby každý pro-

vedl sčítání své osoby a společně také 

domácnosti. Vše v rámci akce „Sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2021 v České 

republice“. Pokud tento úkon neprovede, 

hrozí mu pokuta až 10 000 Kč. 

 Jak na to? Nejpohodlnější, nej-

rychlejší a nejbezpečnější je provést sčítá-

ní pomocí počítače a internetu. Provádí se 

na stránkách www.scitani.cz. Celý proces 

zabere asi 10 minut. Za seniory, své rodi-

če či sousedy mohou, po poskytnutí dat, 

provést sečtení druhé osoby. Prostřednic-

tvím internetu lze vše provést od 

27.3.2021 do 11.5.2021 (tento termín byl 

prodloužen v průběhu sčítání). Po tomto 

datu již nebude možné. 

 Pokud se občané sečtou elektro-

nicky, celý proces tím pro ně končí. Po-

kud ne, navštíví je během dubna 2021 

pověřený sčítací komisař, který jim předá 

papírový sčítací formulář. Ten musí do-

tyčná osoba vyplnit a odevzdat na urče-

ném místě (v Mlázovicích poštovní 

schránka na budově Pošty), nejpozději do 

11. května 2021. Vzhledem k epidemiolo-

gické situaci však sčítací komisaři nebu-

dou pomáhat s vyplněním dotazníku. Pří-

padnou pomoc lze najít na telefonické 

lince 840 30 40 50. 

 VZHLEDEM K VÝŠE UVEDE-

NÉMU OBECNÍ ÚŘAD V MLÁZOVI-

CÍCH DOPORUČUJE OBČANŮM 

VYUŽÍT FORMU ELEKTRONICKÉ-

HO SČÍTÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM 

INTERNETU. I OSOBÁM, KTERÉ S 

INTERNETEM NEPRACUJÍ, DOPO-

RUČUJEME POŽÁDAT NĚKOHO, 

KDO TO UMÍ, ABY JIM POMOHL 

(JEN DO 11.5.2021). JE TO NEJJED-

NODUŠŠÍ, NEJRYCHLEJŠÍ A NEJ-

BEZPEČNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK VŠE 

PROVÉST. PAPÍROVÁ VERZE 

FORMULÁŘŮ JE MNOHEM ROZ-

SÁHLEJŠÍ A SLOŽITĚJŠÍ, OBSA-

HUJE I VARIANTY, KTERÉ SE VÁS 

NETÝKAJÍ, NEKONTROLUJE CHY-

BY PŘI VYPLNĚNÍ, NEPOMÁHÁ 

PŘI VYPLŇOVÁNÍ JAKO WEBOVÝ 

FORMULÁŘ, A PODOBNĚ. 
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Mlázovice pod dozorem kvůli ptačí chřipce 
 Státní veterinární správa vy-

dala nařízení, kterým omezuje cho-

vatele drůbeže a ptactva v Mlázovi-

cích. Příčinou je nákaza ptačí chřip-

ky v okolí. 
 Bohužel, do života městečka se 

přimíchala další negativní zpráva. 

Vzhledem k výskytu vysoce patogenní 

aviární influenzy (ptačí chřipky) ve 

Vysokém Veselí, přijala veterinární 

správa mimořádná opatření také v Mlá-

zovicích, kterým stanovuje povinnosti a 

omezení jak obecnímu úřadu, tak jed-

notlivým chovatelům drůbeže a ptactva 

v obci. Další povinnosti vyplývají také 

myslivcům. 

 Pro území městysu Mlázovice 

bylo vymezeno tzv. „pásmo dozoru“. V 

jeho rámci nařizují veterináři chovate-

lům drůbeže a ptactva řadu povinností. 

Týká se to i drobných chovů v jednotli-

vých domácnostech. Tím nejdůležitěj-

ším je zákaz veškerého pohybu drůbeže 

a jejích produktů, zamezení vstupu ci-

zích osob do chovů, zamezení kontaktů 

s volně žijícím ptactvem, vysoká míra 

dezinfekce v chovech, zákaz pořádání 

výstav a v neposlední řadě také inten-

zivní sledování zdravotního stavu zví-

řat. Podrobně jsou opatření popsána v 

nařízení, které bylo zveřejněno na úřed-

ní desce obce (webové stránky obce, 

úřední deska vedle autobusové zastávky 

na náměstí). 

 Pokud dojde k rozšíření výskytu 

ptačí chřipky dále v okrese, může dojít 

ke zpřísnění opatření v rámci vymezení 

tzv. „ochranného pásma“. Poté by byli 

již ze strany úřadu kontaktováni všichni 

chovatelé. Mimořádná veterinární opat-

ření potrvají minimálně 3 týdny, v pří-

padě dalších objevených nákaz se vždy 

lhůta o 3 týdny opětovně prodlouží. 

 

 Střípky z našeho městečka 
●  Počátkem března se uskutečnil další 

pravidelný audit hospodaření městečka. 

Pracovnice Krajského úřadu podrobně 

přezkoumaly účetnictví, nakládání s ma-

jetkem a celkové hospodaření městysu 

Mlázovice. Závěrem konstatovaly, že vše 

odpovídá právním náležitostem a hospo-

daření je bez závad. 

●  Obecní úřad informuje občany, že 

mohou platit poplatek za komunální 

odpad pro rok 2021. I v letošním roce 

úřad preferuje bezhotovostní platbu z 

účtu (samozřejmě, pokud poplatník 

tuto možnost má). Platba se zasílá na  

účet obce: 1161822309/0800. Jako vari-

abilní symbol uveďte číslo popisné do-

mu (u bytových domů za číslo popisné 

připojte číslo bytu). Částka za dospělé-

ho a rekreační objekt činí 500 Kč, za 

dítě do 15 let věku (včetně) je 250 Kč. 
●  Obecní úřad upozorňuje občany, že s 

novým jízdním řádem, který platí od 

8.3.2021, byl přidán další spoj na lince 

Lázně Bělohrad - Mlázovice, konkrétně s 

odjezdem ve 14.53h z Mlázovic do Jičí-

na, každý všední den (lze využít ze ZŠ). 

●  V průběhu března došlo k odstraně-

ní vzrostlého jasanu ze zahrady mateř-

ské školy. K vykácení tohoto stromu 

nedošlo kvůli připravované rekon-

strukci zahrady, ale kvůli jeho špatné-

mu stavu. Strom měl prohnilé rozvět-

vení hlavních větví a dále byl napaden 

houbovou chorobou. Takto poškozený 

strom nebylo možné ponechat na místě, 

kde si hrají děti. 

●  Obecní úřad informuje občany o vý-

razné změně, kterou společnost ČEZ Dis-

tribuce, od letošního roku, oznamuje ob-

čanům odstávku v dodávkách elektrické 

energie. Již neprovádí výlep papírových 

plakátků na sloupy a desky v dotčených 

lokalitách, ale pouze zasílá dané informa-

ce formou SMS zpráv na mobil či e-

mailem, ale pouze konkrétním osobám, 

které o tuto službu požádali a kterých se 

případná odstávka týká. Pokud informaci 

obdrží i obecní úřad, tak ji zveřejní. Z 

minulosti však víme, že tímto způsobem 

dodané informace nejsou přesné. 

ZÁPIS DO MŠ MLÁZOVICE 

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Mateřská škola v Mlázovicích oznamuje, 

že zápis dětí do školky pro nadcházející 

školní rok 2021/2022, se uskuteční od 

2.5.2021 do 16.5.2021. I v letošním roce, 

kvůli epidemiologické situaci, se uskuteč-

ní korespondenčním způsobem. Bližší 

informace k zápisu, stejně tak k formě 

doručení dokumentů a k přijímacím krité-

riím, naleznete na úřední desce obce a na 

webových stránkách. 

Hasiči nespí ani v zimě 
 Hasiči v uplynulých měsících 

vyjížděli k zásahům, pomáhali obci a 

udržovali techniku.   
 I když již přes rok nepanuje ve 

společnosti dobrá nálada a veškeré akti-

vity jsou maximálně utlumeny, hasiči 

se snaží držet své aktivity trochu při 

životě. V letošních mrazech poprvé 

vyzkoušeli nastříkávat asfaltové hřiště 

za trafem a pak i vylepšovat led na kou-

pališti. Jsou to cenné zkušenosti do 

budoucích let, které umožní udělat led i 

při menších mrazech, když koupaliště 

nezamrzne. Při větší oblevě a tání sně-

hu prováděli také monitoring toků a 

probíhala péče o techniku a zázemí. V 

poslední době jsou nápomocni obci při 

dopravě našich občanů na očkování do 

očkovacího centra v Jičíně.   

 Nenudí se ani výjezdová jednot-

ka. V sobotu 6. února v 15:21 a v pon-

dělí 22. února v 8:22 byli mlázovičtí 

hasiči povoláni operačním střediskem k 

požárům sazí v komíně. V prvním pří-

padě vyjeli do Konecchlumí, kde byli 

společně s dobrovolnou jednotkou z 

Lužan připraveni na žádost velitele 

zásahu zasáhnout a pomoci profesionál-

ním kolegům z Jičína. V druhém přípa-

dě se jednalo o komín v Mlázovicích. 

První byl na místě místní velitel, prove-

dl průzkum a monitoroval stav do pří-

jezdu hořických kolegů. Komín byl ve 

špatném stavu a musely být hořící saze 

strženy a všechny nečistoty odstraněny. 

Naštěstí se v obou případech požár ne-

rozšířil mimo komínové těleso a poda-

řilo se zabránit rozsáhlým škodám. 

 

Text a foto: Tomáš Čeřovský, velitel 

JSDH Mlázovice 


