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MĚSTEČKO PŘIPRAVUJE PROJEKT REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ 

 Další evropské peníze chtějí Mlá-

zovice získat z regionálního operačního 

programu Královehradeckého kraje. 

Připravují projekt na obnovu centrál-

ních částí městečka – náměstí, prostoru 

pod Radnicí a malého náměstí.  
 V honu za evropskými dotacemi se 

chtějí i Mlázovice pokusit získat svůj po-

díl. Kromě velkého projektu rekonstrukce 

kanalizace a výstavby čistírny odpadních 

vod, připravují souběžně i drobnější pro-

jekt na revitalizaci veřejných prostranství. 

Původně byla plánována pouze obnova 

zeleně, ale vzhledem ke konstrukci dotač-

ního titulu programu ROP, byl projekt 

rozšířen. V tuto chvíli je hotova projekto-

vá dokumentace k části sadových a za-

hradnických úprav. Všichni zájemci měli 

možnost se s ní seznámit na veřejných 

zastupitelstvech a i nadále mají na obec-

ním úřadě.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

 Nyní se pracuje na vlastní žádosti a 

na stavebních povoleních. Agendu přípra-

vy žádosti pro městečko zpracovává Cent-

rum evropského projektování Hradec Krá-

lové, tedy renomovaná agentura, která je 

na tuto problematiku specializována. Pro-

jekt spočívá, ve jmenovaných částech 

obce, v rekonstrukci chodníků a obrubní-

ků, výměně veřejného osvětlení, komplex-

ních sadových a parkových úpravách a 

výměně mobiliáře. Odhadované náklady 

projektu jsou 3 miliony Kč, spoluúčast 

městečka by měla být maximálně 450 

000Kč. Administrativní příprava je velmi 

náročná a finančně  nákladná.  

 V případě úspěšného získání pro-

jektu by byla realizace rozdělena na dva 

roky. První rok by patřil stavebním úpra-

vám, ve druhém roce by přišly na řadu 

úpravy zeleně. Pokud se projekt podaří 

realizovat, dojde k výraznému zlepšení 

vzhledu obce, celkové kvality života pro 

obyvatele i atraktivity pro návštěvníky.   

Sjezd rodáků a přátel městečka odložen na rok 2010 
 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že 

termín sjezdu rodáků, plánovaný na 

příští rok, se odsune až na rok 2010. 

Jaké důvody vedly k této změně se do-

zvíte v našem článku. Llllllllllllllllllllllll

 Sjezd rodáků a přátel městečka byl 

minulým zastupitelstvem pracovně naplá-

nován na rok 2008, deset let po posledním. 

Interval 10 let nemá v pořádání této akce 

žádnou tradici, v celé historii se sjezdy 

konaly v letech 1928, 1948, 1968, 1980, 

1985 a 1998. Vzhledem k tomu, že měs-

tečko má připravenu řadu projektů (včetně 

žádostí do evropských fondů), jejichž rea-

lizace by měla být zahájena již od příštího 

roku (výrazná část revitalizace veřejných 

prostranství hlavní části obce, kanalizace, 

úprava některých objektů apod.), rozhodli 

zastupitelé o dvouletém odkladu.  

 Dalším důležitým momentem, který 

ovlivnil jejich rozhodnutí, je výročí 650 let 

od první písemné zmínky o Mlázovicích. 

Proto se spojení obou akcí jeví jako velmi 

výhodné. Podobně postupují i další obce v 

regionu. Svoji roli sehrála i absence propa-

gačních a informačních materiálů obce, 

které na sjezd budou potřeba a jejichž vý-

roba je časově i finančně náročná.  

 Finanční prostředky, které bude tato 

kulturně-společenská akce stát, jsou prio-

ritně v příštím roce potřeba v jiných oblas-

tech. Proto bude městečko připravovat 

důstojný sjezd rodáků na rok 2010. 

 Radnice chce zatraktivnit vzhled obce a obnovit veřejnou zeleň 

Děti z výtvarného kroužku projednou 

vyměnily štětce a pastelky za rýč, lopa-

tu a konev. Ve středu 10. října zasadily 

poslední 29. lípu, která na náměstí ještě 

c h y b ě l a . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
Děti se na tuto akci již dlouho těšily. Sešly 

se v hojném počtu i se svým vedoucím, 

panem Otrubou. Při jarní výsadbě v cent-

rálním parku na ně už bohužel žádný stro-

mek nezbyl. Proto si raději tento stromek 

„rezervovali“ u pana starosty. Museli však 

několik měsíců počkat, protože bylo nutné 

nejprve dokončit chodník a připravit zá-

hon. Počasí přálo, odborný dohled v podá-

ní pana starosty a pana Šimůnka byl příto-

men, takže lípa byla úspěšně zasazena do 

předem vyhloubené díry, zalita a obalena 

o c h r a n n ý m  o b i n a d l e m . 

Zasadit si vlastní strom byl pro tyto mladé 

lidi velký zážitek. Snad si díky tomu i 

ledacos uvědomili, budou si věcí kolem 

sebe jinak vážit a také se o ně starat. 

EFEKTIVNÍ PÉČE O KRAJINU 

Řada obcí a měst má problémy s údrž-

bou veřejné zeleně, sekáním příkopů a 

celkovou péčí o vzhled krajiny. Mlázo-

vice, Šárovcova Lhota, Choteč a Sv. 

Újezd využili před třemi roky dotace a 

společně zakoupili mulčovač BERTI. 

Od letošního roku se o jeho provoz 

stará naše městečko a na vzhledu okolí 

je to jistě znát. I díky spolupráci se Ze-

mědělskou a.s. jsou zelené plochy v 

obci pečlivě posekané a na první pohled 

je vidět rozdíl oproti ostatním. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESTIČKY V PARKU NA NÁMĚSTÍ PROŠLY OBNOVOU 
. 

 

.   

  

V říjnu byla dokončena I. etapa rekonstrukce náměstí 

 Po dlouhých letech jsou cestičky 

v parku na našem náměstí opět v po-

řádku. V průběhu podzimu byla prove-

dena jejich celková rekonstrukce, podle 

podoby z dvacátých let minulého stole-

tí, kdy sloužily při promenádách lázeň-

ských hostů.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 V posledních letech se tvář našeho 

parku, která byla charakteristická a jedi-

nečná po desetiletí, začala vytrácet. Hlav-

ním důvodem byly zarůstající a mizející 

mlatové cesty, které dokreslovaly symetrii 

prostoru. Již dlouho diskutovali obyvatelé 

městečka i zastupitelé, co s tímto prosto-

rem udělat. Objevovaly se postupně tři 

hlavní názory. Zastánci prvního požado-

vali, aby se rozpadající se obrubníky od-

stranily, cestičky zasypaly a osely trávou. 

Druhý názor preferoval jejich zadláždění 

zámkovou dlažbou, imitující pískovcový 

povrch. A pak zde ještě byli příznivci 

obnovy parkového mlatu do původní po-

doby. Názory se střetávaly, jeden argu-

ment střídal druhý a park postupně ztrácel 

příjemný vzhled.llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 Nové zastupitelstvo prosadilo oka-

mžitou obnovu, protože se jedná o hlavní 

část městečka, kterou vidí nejčastěji každý 

z nás i našich hostů a je tedy naší důleži-

tou vizitkou. Zvítězila varianta obnovy do 

původního stavu, v kombinaci se zadláž-

děním hlavních přechodových tras tak, 

aby se daly používat i v zimě nebo za deš-

tivého počasí. Zvolena byla dlažba čtver-

cových kostek v barvě pískovce, který je v 

našem kraji i na samotném náměstí domi-

n a n t n í . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

 Ostatní cestičky byly zcela rekon-

struovány. Došlo k výměně záhonových 

obrub, navezení štěrkové konstrukce kvůli 

průsakům vody a kvůli pevnosti, položena 

byla geotextílie a povrch je tvořen sléva-

vým pískem žluté barvy. Na závěr byly 

provedeny terénní úpravy a dosypání ze-

miny tak, aby bylo možné celou plochu 

bez problémů sekat zahradním traktůr-

kem. V příštím roce budou provedeny 

další zahradnické práce. Někteří občané 

namítají, že toto dílo bude brzy zničeno 

vandaly nebo hrajícími si dětmi. Pevně 

věříme, že tomu tak nebude a že si všichni 

budeme vážit atraktivního vzhledu náměs-

tí našeho městečka, které je jedinečné 

široko daleko. Rodiče určitě vysvětlí 

svým dětem, že park není hřiště a že míč, 

kolo nebo skateboard sem rozhodně nepa-

tří. Záleží jen a jen na nás, jak dlouho se z 

hezké podoby budeme těšit!llllllllllllllllllll 

 Na celou akci obdrželo městečko 

dotaci z Programu obnovy venkova, pro-

střednictvím Lázeňského mikroregionu, 

ve výši přesahující 50 tisíc korun. Byla 

tak završena první etapa obnovy mlázo-

vického náměstí, která zahrnovala od jara 

řadu stavebních a technických úkonů 

(odstranění staré lipové aleje a výsadba 

nové, obnova rozvodů veřejného osvětle-

ní, odstranění všech kabelových rozvodů a 

sloupů z náměstí, rekonstrukce rozvodů 

rozhlasu, výměna sloupů osvětlení, rekon-

strukce vozovky v prostoru kolem Pomní-

ku padlých, nové chodníky směrem do 

Jičínské ulice, celková úprava parkoviště 

před obchodem, rekonstrukce kanalizace 

pod novou vozovkou a úprava pěšin v 

parku). Připraveny jsou další etapy, záleží 

na stavu obecních financí a také na tom, 

jak budou Mlázovice úspěšné při žádos-

tech o dotace z různých zdrojů. 

 Důvodem pro stanovení zákazu 

kouření jsou vysoké finanční prostřed-

ky, které městečko investovalo a v blízké 

době ještě hodlá investovat do generální 

obnovy radničního sálu a také snaha 

ochránit nekuřáky.llllllllllllllllllllllllllllllll 
 Celospolečenské trendy směřují k 

omezování kuřáků na různých veřejných 

prostranstvích a v budovách. 

Některé země EU dokonce 

zakazují kouření na všech 

veřejných prostranství, včetně 

hospod, barů a podobných 

zařízení. Obdobný návrh zá-

kona v našem Parlamentu 

zatím vždy narazil. Přijata 

byla pouze dílčí omezení. 

Řada provozovatelů kultur-

ních, sportovních a společenských akcí 

sama kouření omezuje nebo zakazuje. K 

nim se nyní přidávají i Mlázovice. Zastupi-

telé se domnívají, že by byla škoda brzy 

kouřem znehodnotit vysoké investice vlo-

žené do obnovy hlavního sálu Radnice. 

Připomeňme, že v letošním roce došlo k 

výměně stropu, oken, záclon, vymalování 

a výzdoby. V příštích letech se dále připra-

vuje renovace podlahy, výměna radiátorů a 

dřevěného obložení. I když je při opravách 

vybírán materiál, který je do určité míry 

odolný, cigaretový kouř obvykle v krátké 

době silně znehodnocuje obnovené zaříze-

ní. Důležitým argumentem je samozřejmě 

i ochrana zdraví nekuřáků, na kterou by se 

nemělo zapomínat a veřejná správa by 

měla jít ostatním subjektům příkladem. 

Z výše uvedených důvodů se zastupitelé 

jednoznačně (včetně těch, 

kteří kouří), rozhodli zakázat, 

s okamžitou platností, kouření 

na sále Radnice. Pro kuřáky 

bude vyhrazen prostor v baru 

a na chodbě. Díky tomuto 

opatření bude kladen zvýšený 

důraz na pořadatelskou služ-

bu při konání různých akcí, 

protože pořadatel bude jedno-

značně a přísně odpovědný za dodržování 

stanovených pravidel.  

Zastupitelé zakázali kouření na hlavním sále Radnice Městečko vyzývá občany: 

Rozmyslete si domovní pří-

pojky do obecní kanalizace 

 
 Určitě každý v Mlázovicích ví, že 

městečko připravuje, v rámci žádosti o 

evropské dotace, projekt rekonstrukce 

obecní kanalizace a související výstavbu 

čistírny odpadních vod. V současné době 

připravuje projektant návrh hlavních ka-

nalizačních stok. Po zaměření terénu geo-

metrem bylo zjištěno, že kompletní kana-

lizace obce může pracovat gravitačně, 

tzn. bez přečerpávacích stanic, což je 

velmi výhodné. Vzhledem k vysokému 

množství balastních vod v kanalizaci (z 

okolních pramenů, meliorací a koupališ-

tě) je nutné vypracovat systém dvou od-

dělených kanalizací (splaškové a dešťo-

vé). Díky tomu se projektová část o něja-

kou dobu pozdrží, ale jiné technické řeše-

ní není možné. Dalším krokem při pro-

jektování bude návrh přípojek z konkrét-

ních objektů a rodinných domků. Proto 

vyzýváme všechny vlastníky nemovitostí, 

aby si rozmysleli, kde mají přípojku do 

kanalizace, popř. kde ji chtějí mít. Do 

konce roku bude každý dotázán obecním 

úřadem a dojde k jejímu zakreslení. 



 Zástupci obce se několik let snažili o opravu silně po-

škozených úseků silnice III. třídy mezi Mlázovicemi a Chotčí. 

V letošním roce došlo konečně k úplné opravě rozpadlého 

úseku při vjezdu do Mlázovic a částečné opravě propadlin na 

hrázi před Chotčí.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 Stav řady komunikací II. a III. třídy, které jsou ve správě 

Královehradeckého kraje je žalostný. Nejinak tomu je prakticky 

na všech příjezdových cestách do Mlázovic. Jedním z nejhorších 

úseků vůbec byla asi 150m dlouhá část při výjezdu z Mlázovic 

směrem na Choteč. Při kompletní rekonstrukci vozovky v roce 

1987, kdy byla položena většina asfaltu v městečku a dále vyas-

faltována silnice do Chotče, byl zmiňovaný úsek z neznámých 

důvodů vynechán a od té doby jen mnohokrát lokálně záplato-

ván. Vzhledem ke špatnému sklonu vozovky zde hlavně po zimě 

zůstávala stát voda a situace se rok od roku zhoršovala.  

 Po mnohaletém snažení našeho Obecního úřadu, došlo v 

říjnu ke kompletní opravě. Poškozený úsek byl vyfrézován, na-

třen speciální emulzí a byla provedena pokládka asfaltového ko-

berce ve dvou vrstvách, s ohledem na správný odtok vody. Cel-

kové náklady na realizaci akce dosáhly téměř půl milionu korun. 

Dva týdny poté provedli pracovníci správy a údržby silnic čás-

tečnou opravu propadlých a nebezpečných míst  na hrázi. Na 

rozsáhlejší opravu nemá kraj peníze. Stav silnice do Chotče se po 

těchto dvou opravách výrazně zlepšil, i když stále není ideální. 

 

 

 

 

Mlázovickým volejbalistům se i nadále příliš nedaří 
 Po loňském sestupu z krajského 

přeboru mužů se domácímu týmu příliš 

nedaří ani v nejnižší soutěži. Je odehrá-

na polovina ročníku, Mlázovice nalez-

neme v tabulce předposlední.LLLLLL  

 Když domácí volejbalisté postou-

pili před rokem do krajského přeboru, 

patřili v té době k nejlepším týmům na 

okrese. Nepovedená sezóna ve vyšší sou-

těži, bez jediného vyhraného utkání, zna-

menala jasný pád zpět do okresu. Bohužel 

herní propad se nezastavil ani zde. Zpo-

čátku to vypadalo nadějně, Mlázovice 

prohrály těsně s lídrem tabulky z Libáně a 

až v tibreaku ztratily zápas s Tužínem, 

který loni soutěži kraloval. Ale v dalších 

zápasech krize zesílila, především nedo-

statkem hráčů, kteří by mohli nastupovat 

do zápasů. Tým ještě porazil Dřevěnice 

„C“ a Pecku a po polovině soutěže ho 

nalezneme na předposledním místě.  

 Doufejme, že jaro přinese domá-

cím dostatek energie, aby sehráli důstoj-

nou roli v nadcházejících zápasech. I když 

byla původně plánována účast v soutě-

ži  mixů, družstvo přihlášeno nebylo. Ško-

da, Mlázovice patřily v této kategorii k 

absolutní špičce okresu šest let.LLLLLL 

 

Kompletní tabulka OP mužů 2007/2008 

po  o dehrá ní  po dz i mní  čá s t i : 
 

 

n  Projekční kancelář ARKO Hradec Krá-

lové dokončila část projektové dokumen-

tace pro novou zástavbu na území bývalé 

Cihelny. Nyní probíhá projednávání 

Územního rozhodnutí na příslušných úřa-

dech. 

n Začátkem října došlo vozidlem k po-

škození pískovcového obkladu budovy 

Radnice. Vzhledem k technické složitos-

ti opravy bude ještě nějaký čas trvat, 

než bude vše dáno do pořádku. 

n  16. října se rozezvučela siréna hasičské-

ho záchranného sboru, která vyhlásila 

místním hasičům požární poplach. Při 

svém výjezdu se účastnili zásahu u letos 

největšího požáru výrobního závodu v 

Nové Pace, kde s použitím dýchacích pří-

strojů dohašovali ohniska požáru. 

n Během několika podzimních týdnů 

byla zlikvidována kůrovcová kalamita. 

Nyní již zbývá pouze dočištění části lesa 

od klestu a oprava přijezdové cesty k 

lesu. 

Střípky z práce Obecního úřadu 

Dětský cyklistický závod na Byšičkách 

 Minulou sobotu 13.10. se konal 

dětský cyklistický závod pořádaný Lá-

zeňským mikroregionem, jehož jsou 

Mlázovice členem. Jednalo se o první 

ročník, dotovaný Královéhradeckým 

krajem.lLLLLLLLLLLllllllllllllllll  
 Děti závodily v atraktivním pro-

středí okolí kostelíku Byšička u Lázní 

Bělohradu. Z Mlázovic jelo na závody 10 

dětí, většinou s doprovodem. Závodů se 

zúčastnili: Nicolas Bekera, Josef a Jakub 

Hlavatých, Karolína Marksová, Adam 

Styblík, Ondřej a Jan Valentovi, Veronika 

a Ondřej Huťovi a Kateřina Viková. 

Všichni, kteří měli zájem, měli dopravu 

do místa startu zajištěnou. Kola odvezl 

náš starosta dodávkou zapůjčenou zdarma 

panem Bekerou.lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 Registrace účastníků probíhala od 

devíti hodin, start první kategorie byl o 

půl hodiny později. Děti závodily ve 

čtyřech kategoriích rozdělených podle 

věku. Startovali sice dívky a chlapci do-

hromady, ale vyhodnocení bylo dále děle-

no dle pohlaví. Celkový počet mladých 

závodníků byl 26. Naši borci se v těžké 

konkurenci, často mnohem trénovanějších 

soků, nenechali zahanbit! Mnoho z nich 

obsadilo přední místa a domů si odvezlo 

řadu pěkných cen. Josef Hlavatý, Kateřina 

Viková a Ondra Huťa ve svých kategori-

ích zvítězili.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 Počasí nebylo bohužel nejlepší. 

Byla velká zima a poměrně větrno. Malí 

cyklisté se však rychle zahřáli, hůř na tom 

byl doprovod, který se mohl rozehřát pou-

ze vášnivým fanděním.lllllllllllllllllllllllllll  

 Tento závod byl třetí dětskou spor-

tovní akcí, kterou letos mikroregion, za 

finanční podpory Královéhradeckého kra-

je, pořádal. Pořadatelé na konci po-

dotkli, že se všechny vydařily.LLLLLLL  

1. Libáň B 19:6 13 b. 

2. Tužín 19:9 13 b. 

3. Hořice B 16:12 11 b. 

4. L. Bělohrad 14:13 11 b. 

5. Vysoké Veselí 14:16 10 b. 

6. Pecka 10:16 10 b. 

7. Mlázovice 13:15 9 b. 

8. Dřevěnice C 3:21 7 b. 

Správa silnic provedla opravy cesty do Chotče 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z 9. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 

 V pondělí 15. října 2007 od 19.00h proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva 

obce č.9/2006-2010.                         l 

Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání:                                     L 
1) Zastupitelé odsouhlasili výpůjčku pozemku z majetku obce pro Lázeňský mikroregi-

on. Jedná se o prostor mlatových cestiček v parku na náměstí. Důvodem této transakce 

je možnost dosažení na dotace z programu na obnovu venkova, prostřednictvím Lázeň-

ského mikroregionu. Na doporučení Krajského úřadu obce sepisují smlouvy o výpůjč-

ce, právě na opravovaném majetku, který zůstává vypůjčen mikroregionu po dobu 6ti 

let. Majetek i nadále zůstává samozřejmě ve vlastnictví obce a bez jejího vědomí s 

ním nelze nijak nakládat.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

2) Dále zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádný příspěvek Lázeňskému mikrore-

gionu. Tento bod jednání souvisí se shora uvedenou výpůjčkou. Jedná se o podíl 

našeho městečka na rekonstrukci parkových cest. Zbytek vkládá do projektu 

Lázeňský mikroregion, jako nevratnou dotaci.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
3) Městečko eviduje požadavky ze strany energetických společností, Krajského úřadu, 

pošty a v některých případech i ze strany jednotlivých obyvatel, o zpřehlednění názvu 

ulic, popř. jejich stanovení tam, kde název chybí. Proto se budou zastupitelé snažit v 

příštím roce označení místních komunikací doplnit. Prvním počinem tohoto druhu je 

stanovení názvu místní komunikace začínající na sjezdu ze silnice III. třídy Mlázovice 

– Šárovcova Lhota, směrem za Domov důchodců, až k novostavbě roubenky. Zastupite-

lé odsouhlasili nový název „Pod Macnarkou“. Chtějí, aby název komunikace byl místně 

příslušný, obecně známý a měl nějakou vazbu k lokalitě nebo obci. 

4) Dále zastupitelstvo zrušilo zadávací řízení na firmu, která měla realizovat nátěr 

klempířských a tesařských prvků na budově koupaliště. Důvodem zrušení byl 

fakt, že vítěz zadávacího řízení z letošního jara, Natěračství Chudoba Vojice, ne-

dodržel termín realizace a ve sjednaném termínu nenastoupil k zahájení prací. 

Akce se přesouvá do příštího roku, vybrán bude jiný dodavatel.lllllllllllllllllllllllllllll 
5) Byla schválena rozpočtová změna č.2/2007. Na základě průběžného hospodaření 

dochází, oproti schválenému rozpočtu, k různým změnám, jak na straně příjmů, tak 

výdajů. Schválené rozpočtové opatření reflektuje tyto změněné finanční toky. 

6) Městečko poskytuje veřejnou finanční podporu Římskokatolické církvi, farnosti 

Lázně Bělohrad ve výši 35.000 Kč na nátěr střechy Kostela v Mlázovicích. Částka 

byla již odsouhlasena při schvalování letošního rozpočtu, ale platba bude poskyt-

nuta jako cílový příspěvek vlastníkovi objektu, nikoliv realizační firmě. Tento po-

stup je v souladu s finanční legislativou.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
7) Dále zastupitelé odsouhlasili přípravu evropského projektu „Revitalizace veřejných 

prostranství v městysu Mlázovice“. Mimo již připravované projektové dokumentace na 

rekonstrukci kanalizace a výstavbu ČOV, chtějí Mlázovice získat svůj podíl z evrop-

ských fondů i v programu ROP. Tomuto projektu se podrobněji věnujeme na jiném 

místě tohoto zpravodaje.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll   

8) Zastupitelé rovněž odsouhlasili změnu procentické sazby opotřebení u někte-

rých položek vybavení v obecních bytech. Konkrétně se jedná o změnu u zdrojů 

tepla užívaných jednotlivými nájemci bytu k vytápění (akumulačky, kotle) a u 

sporáků na 10% a u vařičů na 20%. Znamená to zkrácení doby splácení v měsíč-

ních splátkách v nájemném za tyto položky. Týká se to pouze nově pořizovaného 

vybavení do obecních bytů, s účinností od 1.10.2007. Důvodem k této změně je 

fakt, že výrobky nedosahují tak dlouhé životnosti, se kterou počítala stařičká vy-

hláška, podle níž bylo procento opotřebení počítáno a která již není závazná. 

 

 

 

 

 

SOBOTA 27.10.2007  17.30h 
KINO RADNICE MLÁZOVICE 

 

Zveme vás na další napínavé pokračo-

vání příběhů o mladém čarodějnickém 

učni do Bradavic, kde ho čeká celá 

řada kouzel a dobrodružství. Film je 

dabován do českého znění. 

 

Přijďte podpořit mlázovické kino !!! 
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Pozvánka do kina 

MLÁZOVICE A MEZIHOŘÍ MAJÍ 

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 

Novela silničního zákona přinesla obcím 

odpovědnost za dopravní značení na 

místních komunikacích. Právě proto, a 

také pro zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu, došlo ke kompletní obnově a 

doplnění značek. V případě, že by došlo 

k nějaké dopravní nehodě vinou chybné-

ho nebo chybějícího značení, mohl by 

poškozený vymáhat škodu po obci. Sa-

mozřejmě je také důležitá preventivní 

bezpečnost všech účastníků na silnici. 

Situace, kdy řada lidí jezdí tak či onak, 

protože si myslí, že právě oni jedou po 

hlavní nebo časté rozpory se značkami 

na silnicích III. třídy, určitě nebyla dob-

rá. Ze všech těchto důvodů rozhodlo 

zastupitelstvo o kompletním dopravním 

značení v Mlázovicích i Mezihoří. Celá 

procedura je velmi složitá a časově ná-

ročná, neboť se k návrhu rozmístění nej-

prve vyjadřuje Policie ČR, poté Městský 

úřad v Jičíně, odbor dopravy. Až na zá-

kladě souhlasných stanovisek těchto or-

gánů, jsme mohli přistoupit k zadání 

výroby. Vzhledem k nalezení výrobce na 

Šumavě, jehož ceny jsou značně pod kon-

kurencí a také díky dojednání dalších 

slev, zaplatilo městečko za celou dodáv-

ku cca 60.000 Kč, i když by to u jiných 

dodavatelů  mohlo být více než dvojnáso-

bek. Jakmile byly značky dodány, pro-

vedli pracovníci obce jejich instalaci.  

Značení nyní splňuje všechny platné nor-

my a bezpečnostní předpisy a použité 

materiály zajišťují jeho dlouhou život-

nost. V souvislosti s tímto projektem pro-

vedla své doznačení i krajská správa 

údržby silnic.  

HARRY POTTER  

A FÉNIXŮV ŘÁD ̧

 KOUTEK POEZIE - „Mlázovické lesy“ 

Ve městě výstavy, divadla, plesy, neznám 

n ic  hezč ího  než  naše  le sy. 

Boty co netlačí po celé roky, po lesních 

pěšinách vedou mé kroky.lllllllllllllllllllllll 

Než vejdu do lesa, čepici smekám, na jeho 

okraji, pokorně klekám. Pohladím rukou 

vrásčitou kůru, dotekem rozmáznu vonící 

smůlu. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

 

Úctu a pokoru, v tom lesním tichu, jak v 

chrámu božím, s pocitem hříchu, krůpěje 

rosy, svěcené vody, tu a tam kameny, jak 

v chrámu schody.lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Větrům a bouřím, lesy daně splácí, všech-

nu tu sílu, již kmeny kácí. Pod těžkým 

sněhem, větve se lámou, mění nám kraji-

nu, překrásnou známou.llllllllllllllllllllllllll 

              Mlázovicím věnuje Josef Kubart 

MLÁZOVICE A MEZIHOŘÍ MAJÍ  

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 


