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Z obsahu vydání: 
 

● ze zastupitelstva 

● střípky z městečka 

● pozvánka na čarodějnice 

 

 Obec přijala do pracovního po-

měru druhého pracovníka na údržbu 

obce. Od tohoto kroku si slibuje lepší a 

včasnější úpravu veřejných prostran-

ství a vzájemnou zástupnost zaměst-

nanců.  
 Již řadu let městečku přibývají 

různé povinnosti a rozšiřují se plochy, o 

které se musí starat. Dávno pryč jsou do-

by, kdy se lidé hádali, kdo bude sušit se-

no na kdejakém plácku a starali se o něj. 

Bohužel, ubývá také lidí, kteří si uklízejí 

kolem svého domu. Kromě toho stále 

stoupají nároky obyvatel na úpravu a čet-

nost údržby veřejných prostranství (kde 

jsou doby, kdy trávu v obci stačilo pose-

kat 3x za rok). Vysazují se nové záhony, 

upravují se další plochy k okrasné funkci. 

 Samostatnou kapitolou je provoz 

odpadového hospodářství v čele se sběr-

ným dvorem. Každý rok přibývají nové 

povinnosti, každý rok stoupá množství 

zpracovaného odpadu. Zapomenout ne-

můžeme ani na velký počet obecních bu-

dov, které vyžadují pravidelnou údržbu. 

A pak je zde ještě zákonná povinnost 

zimní údržby na chodnících. 

 Tyto a mnohé další činnosti, které 

obec musí vykonávat, kladou velké náro-

ky na obecní zaměstnance. Od roku 2007 

byli využíváni sezónní pracovníci v rámci 

systému veřejně – prospěšných prací. 

Obec získávala na čas výpomoc a stát 

hradil náklady. Díky těmto lidem se daři-

lo, alespoň částečně, provádět údržbu 

obce na solidní úrovni. 

 V posledních letech ovšem nebyli 

v tomto systému žádní vhodní uchazeči. 

Když už se někdo našel, neměl zájem 

pracovat. Obecní úřad uhradil zdravotní 

prohlídku, školení bezpečnosti práce, 

zakoupil ochranné pomůcky a oděvy a 

pracovník vydržel v práci jen pár dní. 

Absence dalších rukou byla na tváři měs-

tečka poslední dva roky již velmi znát. 

Nebylo dobře a včas uklizeno, mnohdy se 

pozdě sekala tráva, pozdě se dosekávalo, 

zametalo, apod.. Zkrátka a dobře, veškeré 

úkoly nemohl jeden člověk stihnout. 

 Zastupitelé obce již delší dobu 

zvažovali přijetí dalšího technického pra-

covníka a koncem loňského roku rozhod-

li, že je to nutné. Samozřejmě to stojí 

peníze, ale jeden člověk vše nestihne a od 

veřejně prospěšných prací již nelze mno-

ho očekávat. A městečko své povinnosti 

plnit musí. Proto od 1. března 2022 na-

stoupila trvale k obci nová technická pra-

covnice. Jedná se o vyučenou zahradnici, 

která zde v dřívějších letech pracovala po 

ukončení studia, v rámci veřejně – pro-

spěšných prací. 

 Její prioritou budou zahradnické 

práce, městečko ušetří za fakturaci někte-

rých úkonů, které prováděla zahradnická 

firma. Pracovnice se bude podílet i na 

údržbě veřejných budov, sečení zelených 

ploch či údržbě místního hřbitova. Záro-

veň bude zástupem za uklízečku, na sběr-

ném dvoře či zajistí dovoz obědů do ma-

teřské školy. 

 Již po pár dnech po nástupu nové 

posily, bylo na mnoha prostranstvích 

znát, že o ně pečují další ruce. Podařilo se 

dokončit činnosti, na které na podzim 

nezbyl čas a pustit se včas do jarního 

úklidu a údržby zeleně. Slova chvály 

mnohých občanů, kteří již nyní ocenili 

pečlivější úpravu veřejných ploch, dávají 

naději, že nový systém práce bude fungo-

vat. 

MĚSTEČKO BUDE ČISTĚJŠÍ A UPRAVENĚJŠÍ 

SPORTOVCI ZALOŽILI NOVOU ORGANIZACI 
 Sportovní klub Mlázovice, z.s., 

je oficiální název nového spolku, který 

vznikl na půdorysu původní TJ Sokol 

Mlázovice. Bude pokračovat v její čin-

nosti a zastřešovat organizované spor-

tovní aktivity v obci. 
 Sport má v Mlázovicích obrov-

skou tradici. Vždyť první sportovní orga-

nizace – Sokol Mlázovice, spatřila světlo 

světa v roce 1869. Za více než sto let své 

existence sdružovala tisíce členů, kteří 

provozovali rozličné sportovní vyžití. 

Jako každá organizovaná činnost, také 

Sokol měl období rozmachů i krizí. Ně-

kolikrát ho zastavila válečná mašinerie. 

Přesto se vždy obdivuhodně nadechl k 

další expanzi. Sportovní organizace neza-

střešovala v obci jenom sport, ale pořáda-

la kulturní, dětské a společenské akce, 

různé výlety či besedy. Její členové obě-

tavě pomáhali na mnoha brigádách. 

 Počátkem 70. let minulého století 

se Sokol pomalu přeměnil na Tělový-

chovnou jednotu, ale myšlenky a hlavní 

činnost zůstala. Pod hlavičkou TJ Mlázo-

vice nastupovali jednotlivci i kolektivy k 

rozličným sportovním kláním. Mlázovice 

měly své reprezentanty na různých úrov-

ních v plavání, atletice, stolním tenisu, 

fotbalu, volejbalu či Spartakiádě. Nesmí-

me zapomenout ani na skvělé běžce, no-

hejbalisty či lyžaře. Na malou obec neu-

věřitelný rozsah aktivit přinášející vyni-

kající výsledky mlázovických sportovců. 

 Po roce 1989 se název sportovní 

organizace opět upravil a to na TJ Sokol 

Mlázovice. Sportovní nadšení opadalo, 

sportující občané také. Jako poslední mo-

hykáni organizovaného sportu zůstali 

volejbalisté. Se změnou spolkové legisla-

tivy již nikdo neměl potřebu nově přere-

gistrovat TJ Sokol Mlázovice a v roce 

2021 došlo k jejímu zániku, výmazem z 

rejstříku Krajského soudu v Hradci Krá-

lové. Podivný konec organizace s tak 

dlouhou a bohatou historií. 

 Protože mlázovičtí občané sportu 

holdují i nadále, dohodli se, že činnost 

sportovní organizace ve své obci obnoví. 

13. března 2022 proběhla ustavující člen-

ská schůze, na které 14 sportovců rozhod-

lo o založení Sportovního klubu Mlázovi-

ce, z.s.. Vedením je pověřen výkonný 

výbor ve složení Jiří John – předseda, 

Martin Kinčl a Zdeněk Břízek. Spolek má 

rovněž revizní komisi ve složení Karel 

Všetečka, Vlasta Johnová a Ondřej Huťa. 

Hlavním posláním Sportovního klubu 

Mlázovice je organizace sportovních akti-

vit na území obce a podpora místních 

sportovců. Samozřejmostí je péče o spor-

toviště, pořádání sportovních turnajů a 

podpora volnočasových aktivit dětí a mlá-

deže. Sportovní klub Mlázovice, z.s. chce 

přímo navázat na bohaté tradice Tělový-

chovné jednoty a Sokolu Mlázovice a 

rozvíjet sport v Mlázovicích i v nadchá-

zejících dekádách. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  Počátkem března se uskutečnil pra-

videlný audit hospodaření městečka. 

Pracovnice Krajského úřadu podrobně 

přezkoumaly účetnictví, nakládání s 

majetkem a celkové hospodaření 

městysu Mlázovice. Závěrem konstato-

valy, že vše odpovídá právním náleži-

tostem a hospodaření je bez závad. 

●  Místní knihovna oznamuje čtená-

řům, že obdržela další nové knihy z 

výměnného fondu a zve je k ná-

vštěvě. Zároveň knihovnice prosí 

všechny čtenáře, kteří mají doma již 

delší dobu vypůjčené tituly, aby je co 

nejdříve vrátili zpět. 

●  V průběhu jara provedla odborná 

firma pravidelný řez stromů v intravilá-

nu městečka a na místním hřbitově. 

● Mateřská škola v Mlázovicích 

oznamuje rodičům, že zápis do škol-

ky na školní rok 2022/2023, proběh-

ne 4. května 2022, v 10.00h. Bližší 

informace a podmínky jsou zveřejně-

ny ve školce a na webu obce. 

● Kronikář městečka by se rád sezná-

mil s katalogem obrazů akademického 

malíře Josefa Pavelky, z prodejní výsta-

vy, kterou autor uspořádal v Mlázovi-

cích na sklonku minulého století. Proto 

prosí případné majitele o zapůjčení. 

● Vzhledem k výrazným škrtům ve 

státním rozpočtu, byl po mnoha le-

tech, zrušen dotační program MK 

ČR, ze kterého byly financovány 

opravy ohradní zdi kolem kostela. Z 

tohoto důvodu je akce zastavena a 

poslední etapa oprav letos nebude 

dokončena. 

● Mlázovické služby, s.r.o. informují, 

že i nadále prodávají, v prostorách Rad-

nice, papírenský a drogistický sorti-

ment za velkoobchodní ceny. Zboží je 

k dispozici občanům, jak jsou zvyklí, 

ale i organizacím či velkoodběratelům. 

Obec pomůže rodičům školkových dětí o prázdninách 

 Rodiče mlázovických dětí na-

vštěvujících školku v letošním školním 

roce 2021/2022, budou mít možnost 

využít odbornou péči o své děti až 3 

týdny během letních prázdnin. První dva 

týdny v červenci bude v provozu školka, 

navazující týden bude pro děti k dispozi-

ci příměstský tábor, který je pořádán za 

podpory městečka. Pro mlázovické škol-

kové děti bude zdarma (mimo stravová-

ní). Městečko se snažilo co nejvíce od-

lehčit rodičům, kteří kvůli různým ka-

ranténám a onemocněním v uplynulém 

roce, již nemají dostatek dovolené, která 

jim umožní péči o děti během celých 

prázdnin. Bližší informace k příměstské-

mu táboru jsou k dispozici jako příloha 

tohoto zpravodaje a také je rádi poskyt-

neme na obecním úřadě. Tábor bude 

pořádán dle platných legislativních pra-

videl, pod vedením vystudovaných pe-

dagogů. Školkové děti bude mít na sta-

rosti kvalifikovaná paní učitelka z ma-

teřské školky. Přítomen bude také zdra-

votník. Zázemí, v případě špatného po-

časí, budou mít děti na sále Radnice, 

kde bude i místo odpočinku pro nejmen-

ší (včetně jejich vlastních postýlek ze 

školky). Stravování zajistí obec. Na tá-

bor je nutná rezervace a přihláška (viz. 

informace z letáčku). Děti z mlázovické 

školky budou mít přednost přijetí při 

případném velkém zájmu. 

Proběhlo 16. zasedání zastupitelstva městečka 
 První jarní den, 21. března 2022, se sešli zastupitelé obce na veřejném zase-

dání. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:  

1. Schváleny byly účetní dokumenty příspěvkových organizací obce - účetní 

závěrka a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, u Domova důchodců 

a Mateřské školy Mlázovice.   
2. Schválena byla rovněž účetní závěrka za rok 2021 společnosti Mlázovické služby, 

s.r.o..   

3. Městečko zřídilo „Peněžní fond obnovy kanalizace pro veřejnou potřebu“ a 

schválilo směrnici jeho využití. Jedná se o povinnost vyplývající z platné legisla-

tivy pro provozovatelé veřejné kanalizační sítě. Do fondu budou každoročně z 

rozpočtu obce putovat finanční prostředky, ze kterých budou následně hrazeny 

náklady na opravy kanalizační sítě.   
4. Zastupitelé schválili, jako každý rok, poskytnutí finančního daru na částečnou 

úhradu provozních nákladů na rok 2022, Oblastní charitě Jičín, která provozuje pe-

čovatelskou službu na území obce a také jičínské organizaci Apropo, která pečuje o 

nevidomého občana Mlázovic.  

5. Zastupitelstvo schválilo převod vlastnických práv k pozemku č. 1007/9 v k.ú. 

Mlázovice, na nového majitele. V loňském roce byl pozemek prodán za účelem 

výstavby rodinného domu. Kupující od tohoto záměru ustoupili, proto v rámci 

předkupního práva nabídli pozemek zpět obci. Ta svého práva využila pouze 

částečně – souhlasila s převodem na nového majitele v rámci rodiny, se zacho-

váním všech dalších původních smluvních podmínek vůči obci, včetně zachová-

ní předkupního práva pro obec v dalších letech.   
6. Zastupitelé byli seznámeni s činností kontrolního výboru a vzali ji na vědomí.  

 

V rámci volné diskuze byli zastupitelé seznámeni starostou s rušením dlouhodobých 

dotačních titulů i předpokládaném zvyšování nákladů na materiál a energie. Z těchto 

důvodů v příštích obdobích výrazně poklesne investiční aktivita obce. 

ZÁSAH HASIČŮ 

14. březen 2022 - Mlázovičtí hasiči 

jsou vysláni k požáru louky v obci Ti-

kov, ale během cesty si všímají požáru 

porostu za bývalým vepřínem ve Svato-

janském Újezdu. Po dotazu na operační 

středisko jsou přesměrováni k druhému 

požáru v Újezdu. Zde hoří suchá tráva a 

rákosí, na ploše cca 30x30m. Mlázovi-

ce jsou na místě jako první, na hašení 

nasazen 1 C-proud. Po chvíli  k požáru 

přijíždějí další jednotky PS Nová Paka 

(2 cisterny) a JSDH Lázně Bělohrad (2 

císterny). Požár je uhašen asi za hodi-

nu. K původnímu požáru na Tikovech 

poslány PS Hořice a JSDH Hořice. 

POZVÁNKA NA ČARODĚJNICE 

 

SDH Mlázovice, společně s dalšími 

dobrovolníky, pořádá tradiční pálení 

čarodějnic, v sobotu  30.4.2022. Vzhle-

dem k vybudování nového hřiště u kou-

paliště, se letos akce uskuteční za hasič-

skou zbrojnicí. Od 18.00h budou připra-

veny aktivity pro děti, 

zapálení vatry se plá-

nuje cca po 20.00h. 

Po celou dobu akce 

budou hasiči zajišťo-

vat občerstvení. 


