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Z obsahu vydání: 
 

● nový traktor obce 

● střípky z městečka 

● ze zastupitelstva 

 

 Následky ohrožují činnost spol-

ku, myslivci prosí veřejnost o pomoc.  
 Černým písmem se zapíše 20. čer-

ven 2021 do historie mysliveckého spol-

ku Ostříž. V 16.45h se nad Mlázovicemi 

objevil nepěkný černý oblak, který nevěs-

til nic dobrého. Záhy na to se rozezvučely 

sirény. Místní hasiči vyjeli, v rekordně 

krátkém čase, k požáru bažantnice a tech-

nického zázemí mlázovických myslivců. 

 Při příjezdu na místo byl objekt z 

velké části zasažen, plameny šlehaly metr 

nad střechu. Místo bylo silně zadýmené. 

Ihned byly započaty hasební práce. Hasi-

či se snažili hasit silně hořící odchovnu 

bažantů, zároveň se ale pokoušeli zabrá-

nit dalšímu rozšíření požáru na nově do-

stavěnou část zázemí, která začínala hořet 

také. 

 Později na místo dorazili s dvěma 

cisternami také profesionální hasiči ze 

stanice Hořice a cisterna s visutou ploši-

nou ze stanice Jičín. Tyto vozy dodávaly 

vodu do mlázovické cisterny a dále se 

postaraly o dopravu vody na místo zásahu 

z místního koupaliště. Tam čerpací stano-

viště obsluhovali dobrovolní hasiči ze 

sousední Chotče. 

 Zásah byl poměrně náročný, pro-

tože štiplavý kouř znepříjemňoval veške-

ré činnosti. Velká část probíhala v dýcha-

cí technice, což nebylo při panujícím ved-

ru vůbec nic příjemného. Zhruba po dvou 

hodinách se ohnivého kohouta podařilo 

zkrotit a na místě zůstala pouze místní 

jednotka, která vykonávala dohled až do 

ranních hodin. 

 Díky extrémně rychlému zásahu 

JSDH Mlázovice se podařilo uchránit 

velkou část nově postavené budovy. V 

tomto případě se hrálo o minuty. Přesto i 

na ní vznikly poměrně velké škody. Po-

škozený je nový chladící box na zvěřinu, 

vyměnit se musí komplet veškerá elektro-

instalace, která byla pouze několik týdnů 

stará. Další část původní odchovny je 

zcela zničená, stejně tak část zastřešených 

voliér. Na místě uhynulo více než 1000 

ks malých bažantů. 

 Spolek Ostříž se nyní nachází v 

extrémně složité situaci. Naprostou větši-

nu svých prostředků investoval do vý-

stavby nového zázemí – skladu zvěřiny, 

chladícího boxu a technických prostor. 

Jejich oprava bude stát desítky tisíc. K 

tomu jsou zcela zničené další části. Mys-

livci zvažují, jak vlastně dál. Proto se 

obrací na veřejnost s prosbou o pomoc – 

darování finančního příspěvku na obno-

vu. Pomůže jakákoliv darovaná částka.  

  

Dar můžete poukázat na účet myslivec-

kého spolku Ostříž č.198909470/0300.  

Všem dárcům mlázovičtí myslivci vel-

mi děkují za pomoc. Vstřícnost veřej-

nosti se budou snažit oplatit svojí další 

péčí o přírodu v nejbližším okolí. 

VELKÉ ŠKODY PO POŽÁRU BAŽANTNICE 

Začíná obrovská rekonstrukce polních cest 
 Více než 3km obnovených cest 

umožní zemědělcům a lesníkům poho-

dlný přístup. Občané je rádi využijí 

pro volnočasové aktivity. 

 Vynikající zpráva dorazila do 

Mlázovic počátkem léta. Po několikale-

tém, velkém snažení obce, dostal zelenou 

projekt generální rekonstrukce důležitých 

polních cest. Práce budou provedeny v 

rámci realizace opatření komplexních 

pozemkových úprav katastrálního území 

Mlázovice. Náklady na stavební práce 

dosáhnou úctyhodných 30 miliónů korun, 

uhradí je stát. Částečně ze státního roz-

počtu, částečně z evropské dotace. 

 Rekonstruována bude cesta do 

Kamenska (od odbočky silnice na Ko-

necchlumí) a dále cesta na Svatojanský 

Újezd. V obou případech na hranu katast-

ru či lesa. Oprava to bude velmi kom-

plexní. Kvůli dostatečné nosnosti pro 

těžká vozidla dojde ke kompletnímu od-

bagrování stávající konstrukce, vápnění 

podkladu a navežení nového kameniva v 

celém profilu. Následovat budou dvě as-

faltové vrstvy. Samozřejmostí je obnova 

a úprava příkopů, odvodnění a výsadba 

doprovodné zeleně. Na cestě do Újezda 

bude rovněž vyměněn mostek přes Cho-

tečský potok, který je v havarijním stavu. 

 Práce budou zahájeny počátkem 

prázdnin a potrvají do listopadu, kdy má 

být hotovo. Po dobu stavby se budou mu-

set obyvatelé obrnit trpělivostí a projevit 

vstřícnost. Městečkem a jeho okolím bu-

de převáženo velké množství materiálu, 

bude se zde pohybovat těžká technika. 

Komplikace přinesou i dílčí uzavírky a 

provizorní objížďky. Jednotlivé činnosti 

jsou sice koordinovány tak, aby obtěžo-

vali co nejméně, ale zcela eliminovat 

nejdou. Výsledek však bude stát za to.  

 Nové komunikace poslouží země-

dělcům, lesníkům i sadařům, kteří nutně 

potřebují přístup na své obhospodařované 

plochy. Samozřejmě potěší i místní oby-

vatele, protože se stanou oblíbeným mís-

tem procházek, relaxace a sportovních 

aktivit. Své benefity využije i příroda, 

protože provedené úpravy výrazným způ-

sobem omezí půdní a vodní erozi v dotče-

ných lokalitách. 

OPRAVA KOSTELNÍ ZDI  

BUDE POKRAČOVAT 
 Městečku se podařilo uspět s dvě-

ma žádostmi o dotace a získá i v letoš-

ním roce z Ministerstva kultury ČR a 

Programu obnovy venkova Královéhra-

deckého kraje 760 000 Kč. Díky tomu 

bude moci pokrčovat druhou etapou roz-

sáhlá a náročná obnova obvodové zdi 

kolem místního kostela. Práce proběh-

nou během léta a podzimu, v obdobném 

rozsahu jako loni. Prakticky zničená zeď 

se dočká kompletní rekonstrukce, záro-

veň přestane ohrožovat kolemjdoucí 

padajícími kameny. V příštích letech se 

městečko bude muset snažit získat pro-

středky na dokončení poslední, 3. etapy. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  V letošním roce nemá městečko k 

dispozici žádného pracovníka na veřej-

ně - prospěšné práce z Úřadu práce (i 

přesto, že dotaci na něj má přidělenou). 

Poprvé po 14 letech nemá obec dost sil 

na úpravu veřejných prostranství, což je 

bohužel patrné na mnoha místech. Le-

tos je vše ještě umocněno velkým 

množstvím srážek a neustálým růstem 

trávy. Jeden pracovník obce ovšem tak 

velké množství práce není schopen 

zvládnout. Na dalšího stálého zaměst-

nance nemá obec peníze, vhodný ucha-

zeč na úřadu práce na VPP není  k dis-

pozici.  Proto obecní úřad prosí občany, 

pokud mohou, aby si upravili okolí 

svých domů a bytů (dosekání trávy u 

plotů, vypletí chodníků a blízkých zá-

honů, sběr odpadků, zametení, celkový 

úklid). Tak, jak to bývalo běžné před 

lety. Městečko se sice snaží situaci vše-

možně řešit (pomoc hasičů, brigádníků, 

neustálé jednání s úřadem práce), ale 

kdy se situace zlepší, není jasné. 

●  Místní knihovna informuje čtená-

ře, že má již pravidelně otevřeno, 

každé úterý, od 17.00h do 18.00h. 

●  Pošta rozšířila sortiment prodáva-

ných výrobků o blahopřání, kondolen-

ce, omalovánky a další papírenské vý-

robky. V širokém výběru a za rozumné 

ceny. Toto zboží již dříve Pošta nabíze-

la, takže se po několika letech vrací 

zpět. 

SLUŽBY MAJÍ NOVÉHO POMOCNÍKA 
 Nový traktor Zetor Proxima 

bude spolehlivější a ušetří provozní 

náklady.   
 Obecní Mlázovické služby, s.r.o. 

zajišťují celou řadu komunálních čin-

ností pro Mlázovice i široké okolí. Mezi 

nejdůležitější patří údržba obce, obsluha 

sběrného dvora, doprava, sečení příko-

pů a úklid sněhu. Vytíženost techniky je 

obrovská, a proto je nutná její velká 

spolehlivost.   

 Dosavadní traktor Zetor Proxima 

100 Plus již začínal u obce svoji jede-

náctou sezónu. Tachometr ukazoval 

8500 mth a nastal nejvyšší čas rozhod-

nout, zda-li jej ponechat v provozu i 

nadále a počítat s repasemi jednotlivých 

agregátů a určitou provozní nespolehli-

vostí, nebo ho, za poměrně rozumnou 

částku, prodat a pořídit stroj nový.   

 Nakonec padla volba na pořízení 

nového traktoru. Důvodů bylo několik. 

Finanční výhodnost (koupě za speciální 

marketingovou cenu výrobce s rozšíře-

nou zárukou - což je několik let bez 

starostí a nákladů), dobrá cena ojetého 

stroje na trhu, dále poslední možnost 

zakoupit traktor s motorem bez močovi-

ny (výjimka výrobci končí v červnu 

2021) a skutečnost, že si starý traktor 

fakturací za provedené služby na výmě-

nu fakticky vydělal.   

 Z těchto i dalších důvodů se za-

stupitelé rozhodli pro nákup nového 

Zetoru. Po podrobném výběru padla 

volba na model Proxima HS 110. Jed-

noduchý, spolehlivý, komfortní, dobře 

vybavený stroj. Ideální pro požadované 

úkony. Samozřejmě obec zvažovala i 

nabídky jiných značek, ale vzhledem k 

vyšší pořizovací ceně a především k 

mnohem vyšším cenám náhradních dílů 

a servisu, zůstaly Mlázovice věrné 

„domácí červené značce“.   

 Po různých úpravách je nový 

Zetor již v provozu a plní své úkoly. 

Jeho provoz by měl být levnější, počítá 

se také s úsporou nafty, vzhledem k 

jinému motoru a jiným možnostem 

agregace s používaným nářadím. Pů-

vodní traktor byl prodán a bude sloužit 

na soukromé farmě u Pelhřimova. 

Proběhlo 13. zasedání zastupitelstva městečka 

 V pondělí 28. června 2021 se sešli zastupitelé městečka na veřejném zase-

dání. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:   
1. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2020.   

2. Byly vyhodnoceny obdržené nabídky na prodej pozemků v lokalitě Hořická – u 

kravína. První pozemek získala Veronika Huťová z Mlázovic, druhý Kristýna a Mi-

chal Vízkovi z Mlázovic. Na obou stavebních parcelách vyrostou rodinné domky.   

3. Schválena byla rovněž smlouva na nákup pozemku č. 1007/15. Městečko vykoupí 

část pozemku o rozloze 80m2, kde jsou uloženy inženýrské sítě (především hlavní 

kanalizační řad) v lokalitě Hořická – u kravína. Pokračuje tak snaha obce získat do 

svého vlastnictví všechny pozemky, na kterých je uložena kanalizační síť.   

4. Zastupitelé schválili dvě rozpočtová opatření, která reflektují aktuální vývoj příjmů 

a výdajů obce.   

5. Schválena byla také smlouva s městem Lázně Bělohrad, o zřízení školského obvo-

du pro základní školu. Smlouva je již několik let v platnosti, nová verze pouze rozši-

řuje územní působnost školského obvodu o novou obec – Lukavec. Připomínáme, že 

díky tomuto dokumentu mají mlázovičtí rodiče jistotu, že je pro jejich děti garantová-

na kapacita školního vzdělávání v ZŠ Lázně Bělohrad. Zároveň je garantováno vhod-

né spojení školními autobusy v návaznosti na časy výuky této vzdělávací instituce. 

Tím samozřejmě není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své děti jinou vhodnou zá-

kladní školu, dle vlastního výběru. Ovšem s rizikem, že dítě do ní nemusí být přijato z 

kapacitních důvodů a také s rizikem, že rodiče budou muset zajišťovat dopravu dětí 

do této jiné školy, protože Královéhradecký kraj garantuje školní spoje pouze do jed-

né smluvní školy (což je v případě Mlázovic právě ZŠ K.V. Raise v Bělohradě).   

6. Byl schválen převod domu č.p.75 na malém náměstí z majetku společnosti Mlázo-

vické služby, s.r.o., do vlastnictví městysu. Důvodem k této transakci je potřeba do-

končení rekonstrukce objektu. Mlázovické služby nedisponují dostatkem finančních 

prostředků potřebných k provedení potřebných stavebních prací.   

7. Městys vypověděl smlouvu o využití sběrného dvora v Mlázovicích pro občany 

obce Choteč, protože se tato obec odmítla dále spolupodílet na financování provozu 

zařízení, dle požadavku městečka. Nižší nabídnutá částka ze strany Chotče nebyla 

zastupiteli akceptována.   
8. Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru pro Myslivecký spolek Ostříž Mlá-

zovice, ve výši 20 000 Kč. Jedná se o mimořádný, solidární příspěvek na obnovu zá-

zemí výrazně poškozeného požárem, při kterém spolek přišel o majetek v řádu statisí-

ců korun. 


