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Obec bojuje za snesitelnější podmínky při uzavírce silnice v Chotči

ZASTUPITELÉ NESOUHLASÍ S OBJÍŢĎKOU PŘES MLÁZOVICE
Počátkem května
by mělo dojít
k úplné uzavírce silnice
I. třídy v
úseku Choteč
- Lužany na
několik měsíců. Mlázovice se razantně staví proti
plánované objížďce neredukované dopravy přes svoji obec. Stavět nové stavby a
opravovat staré je samozřejmě věc dobrá a
potřebná. To platí v dopravě několikanásobně. Jenomže doprovodné podmínky,
které se někdy u probíhajících staveb zajišťují, nerespektují stav okolních věcí.
Podobně to vypadá i v případě úplné uzavírky silnice I. třídy z Lázní Bělohrad do
Nové Paky a Jičína, v úseku Choteč –
Lužany. Právě v obci Choteč bude prováděna generální rekonstrukce silničního

mostku a na více než tři měsíce je plánována náhradní objízdná trasa přes obce
Mlázovice a Konecchlumí. Zastupitelstvo
obce Mlázovice přijalo na svém zasedání
dne 26.3.2007 usnesení v němž jednomyslně nesouhlasí s plánem této objížďky
přes Mlázovice, a to především z důvodu
naprosté konstrukční nepřipravenosti vozovky III. třídy v úseku Choteč-Mlázovice
-Konecchlumí.
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Technologicky dožívající komunikace III.
třídy není absolutně schopna absorbovat
nápor veškeré dopravy, který těžko zvládá
silnice I. třídy. Konstrukce silnice není v
žádném případě připravena na takové
enormní zatížení a dojde k jejímu zničení.
Navíc, mezi obcemi Mlázovice a Choteč
je v havarijním stavu vyvýšená hráz, která
hrozí úplným utržením a sesuvem terénu.
V tomto místě budou doslova ohroženy
životy řidičů a cestujících.
Dalším problémem je samozřejmě nad-

Mlázovičtí občané si o Velikonocích vysázeli nové lípy
Řada lidí využila jedinečnou příležitost a přišla si vysadit svoji lípu při obnově aleje. Náměstí má nyní nový vzhled.
Ještě před pokácením nemocných lip obec
slíbila, že se bude snažit vrátit nové stromy
na náměstí co nejdříve. Svému slibu dostála beze zbytku. Odstranění stromů, včetně
frézování pařezů a úklidu
netrvalo ani týden a již na
velikonoční sobotu byla
naplánována nová výsadba.
Zahradníci dodali sazenice
v devět hodin, poté došlo k
rozvozu k jednotlivým stanovištím, od deseti hodin
probíhala výsadba a v půl
dvanácté jsme se již mohli
těšit z nově zasázené lipové aleje. Obec
nabídla občanům, aby využili neopakovatelné možnosti a každý si přišel zasadit
svůj strom. Proto se náměstí hemžilo více
než padesáti lidmi, přišli důchodci i děti,
chalupáři i trvale žijící. Celá akce se brzy
proměnila v prestižní společenskou záležitost. Každý se snažil, aby právě ten jeho
stromeček byl nejlépe opečován, řadu rodinných alb budou zdobit fotografie z tohoto dopoledne. Pozadu nezůstaly ani ně-

které klientky místního Domova důchodců,
které vyměnily francouzské hole za lopaty
a pilně s velkým odhodláním pomáhaly.
Kromě samotné výsadby, která probíhala
do otvorů připravených strojově, byly
stromky opatřeny opěrnými kůly a ochrannou páskou kmene, která zabraňuje nadměrnému přehřívání a
vysušování mladých stromů. Ihned po výsadbě se
aleje ujali mlázovičtí hasiči, kteří vše pečlivě zalili a
i nadále budou, v případě
potřeby, dodávat lípám
vodu, než zmohutní. Obec
ještě provede zamulčování
okolí kmenů, aby se zabránilo zbytečnému vysychání kořenových
balů. Nové lípy budou osazeny i na druhé
půlce náměstí, kolem Pomníku padlých.
Zde se zatím čeká na výkopové práce spojené s výměnou zemního kabelu veřejného
osvětlení. Obecní úřad velice děkuje všem
občanům, kteří se podíleli na obnově parku. Jsme rádi, že se vše vydařilo a již nyní
můžeme obdivovat další atraktivní část
zeleně v Mlázovicích.

měrný hluk a prach, a také skutečnost, že
v Mlázovicích jsou domy velmi blízko
cesty a otřesy ze zvýšené dopravy v jejich
okolí budou domy narušovat. V obci
nejsou rovněž vybudovány žádné přechody pro chodce ani žádné jiné bezpečnostní
prvky pro ostatní účastníky silničního
provozu. Problémem bude rovněž absence
pouličního osvětlení v nočních a brzkých
ranních hodinách. Zcela nepředstavitelné
je, že na úzké dosluhující cesty bude
vpuštěna také kamionová doprava. Pro
větší nákladní vozy, ve větším počtu, není
komunikace vůbec sjízdná.
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V posledních dnech se objevily informace
o problémech s financováním opravy
mostků a možností nerealizování
celé akce, což zatím není potvrzeno.1
Zastupitelé proto pověřili starostu obce,
aby jednal s příslušnými orgány dopravy, popř. s Krajským úřadem, aby byla
tato situace vůbec zvládnutelná.

Pozvánka na informativní schůzi
kvůli povolením pro studně
Obecní úřad zve všechny občany,
kteří mají studni a nebo nejsou připojeni
na veřejnou kanalizaci, na informativní
schůzku týkající se povolení k provozování studní a vypouštění odpadních vod.
Povolení musí občané mít podle novely
vodoprávního zákona, která začne platit
od ledna roku 2008. Na schůzce, která se
koná v úterý 24. dubna 2007 od 19.00h v
jídelně Restaurace Radnice, se všichni
dozví přesný postup, co dělat, jaké povinnosti na občany nakládá novela zákona a
jak potřebné povolení získat. Obec rovněž
nabídne občanům výraznou pomoc při
administraci a vyřizování žádostí. Doporučujeme účast všem, kterých se tato problematika týká!!!

Kompletní průvodce likvidací a recyklací odpadů z domácností

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V OBCI MLÁZOVICE
Využití odpadů, kterých domácnosti po celém světě produkují obrovské množství, záleží vždy na systému, který je provozován v daném regionu. V České republice je hlavním garantem recyklace a manipulace s odpady společnost EKOKOM,
která vznikla ze zákona a koordinuje odpadové hospodářství.
Řada občanů se dotazuje, jak mají nakládat v naší obci s tím či
oním druhem odpadu. Obec Mlázovice se po mnoha úvahách
nepřipojila k řadě jiných obcí a nevyužívá systému barevných
zvonových nádob na plast, sklo a papír. Důvodem je jednak vysoká finanční náročnost provozování těchto nádob, jejich nepříliš
povedený vzhled, který kazí útulnost obce a v neposlední řadě i
nemožnost kontroly, co je do které nádoby sypáno. Proto raději
využíváme sběrného dvora, kam mohou občané nosit vytříděné
odpady stejně jako do barevných nádob, ale i další odpady. Celý
proces je pod kontrolou a obec stojí mnohem méně peněz. Zákon
stanovuje obcím povinnost zajistit na svém území sběr a likvidaci odpadů. Proto přijímají vyhlášky, kterými různými způsoby
stanovují občanům povinnost finančně se podílet na tomto systému. Mlázovice mají účinnou obecně závaznou vyhlášku
č.2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, ve znění novely, přijaté vyhláškou č. 4/2005. Tento závazný právní dokument obce stanovuje povinnost platby za likvidaci odpadů, včetně všech právních podmínek a souvislostí. V
současné době je poplatek stanoven na 357,- Kč/rok (děti do 15
let platí polovinu). Hradí jej všichni občané s trvalým pobytem v
obci a dále majitelé rekreačních objektů. Vyhláška také stanovuje některé výjimky a úlevy. Její znění je k dispozici na Obecním
úřadě.
Co všechno lze třídit a jak s kterým odpadem v Mlázovicích
naloţit se dočtete v následujících řádcích:
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1) Směsný komunální odpad – takto je nazýván běžný odpad,
který sypeme do popelnic nebo pytlů s logem TS (jedná se o
plastové pytle o objemu 110l s natištěným logem Technických
služeb). Technické služby nám tyto pytle prodávají a svážejí
pouze tento typ (pokud někdo odkládá odpad v jiných pytlích,
není svezen). Popelnicové nádoby si každý občan zajišťuje sám,
lze je i koupit za zvýhodněnou cenu na Obecním úřadě (dodávka
přímo od výrobce).Řada lidí plní popelnici zbytečně i odpady,
které lze bez problémů recyklovat, takže nekončí na skládkách,
ale jsou využívány jako surovina pro další výrobu. Při třídění
odpadu chráníme životní prostředí, ale i svoji peněženku.
2) Papír – do této kategorie patří noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenkové obaly od
různých spotřebičů, kartóny, papírové obaly (např. sáčky). Veškerý papír musí být čistý, suchý, bez příměsí (nelze sbírat např.
mastné papíry od salámů, oleje, mokrý papír, uhlový, voskový,
použité plenky či hygienické potřeby, apod. – to vše patří do
popelnice). Papír lze v Mlázovicích odnášet před dřevník u budovy Základní školy. Pracovníci obce jej uskladní.
3) Sklo – do této kategorie patří lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo (nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla – opět tyto věci patří do popelnice nebo na místa určená). Sklo lze v Mlázovicích odnášet
na vyhrazené prostory „ U Porážky“. POZOR: nelze zde odkládat celá okna v rámech!!!!
lllllll
4) Plasty – jeden z nejčastějších odpadů domácností. Plasty se u
nás sbírají do libovolných pytlů (ty lze obdržet na Obecním úřadě nebo použít i vlastní plastové). Mezi plasty lze sbírat PET
láhve (smáčknuté), plasty všeho druhu, kelímky od jogurtů
(vymyté), obaly od šamponů, zubních past, sáčky, fólie a podobně (nepatří sem novodurové trubky, obaly od olejů, barev a podobně – to jsou nebezpečné odpady – nakládání s nimi viz. níže).

Naplněné pytle s plasty mohou občané odnášet na sběrný dvůr
obce.
5) Kovy – veškeré kovové odpady bez příměsí lze odnášet na
sběrný dvůr obce. V případě většího množství kovů v domácnosti (cca více jak 100 kg) lze kontaktovat Obecní úřad, který z
vaší domácnosti kovy bezplatně odveze. Za kovy nejsou považovány
elektrospotřebiče
(pračky,
lednice
apod.).
6) Nápojové kartóny – sběr nápojových kartonů od džusů, šťáv,
vína či mléka je v Mlázovicích novinkou letošního roku. Funguje
podobně jako sběr plastů. Do libovolných pytlů lze ukládat sešlápnuté nápojové kartony. POZOR: Před sešlápnutím a odložením do pytlů je potřeba je vypláchnout. Naplněné pytle (i menší)
lze odnést na sběrný dvůr obce.
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7) Polystyrén – lze odnášet v plastových pytlích (nalámaný do
pytlů) na sběrný dvůr obce, odkud je odvážen k dalšímu zpracování.
8) Vyřazené elektrospotřebiče – jako jsou pračky, lednice, televize, monitory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky
apod. lze odnášet na sběrný dvůr obce. POZOR: Tyto spotřebiče
musí být kompletní (včetně všech součástí, přívodních šňůr,
kompresorů apod.). Pokud něco chybí, nejedná se o vyřazené
elektrozařízení, ale o nebezpečný odpad, jehož likvidace je mnohem složitější a nákladnější.
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9) Stavební suť – v současné době jeden z nejproblematičtějších
odpadů. V Mlázovicích zatím nemáme žádné schválené úložiště
suti. Lze ji likvidovat pouze kontejnerovým odvozem prostřednictvím Technických služeb či jiných subjektů oprávněných k
jejímu odvozu. Obec hledá vhodnou lokalitu k jejímu vývozu,
včetně příslušných projektů a povolení.
l
10) Objemné odpady – jedná se o staré koberce, lina, nábytek,
umyvadla, toalety apod. Tyto odpady lze odvážet na sběrný dvůr
obce. V případě odvozu většího množství či opakovaného odvozu, účtuje obec manipulační poplatek za převzetí (v řádech desetikorun).
11) Nebezpečné odpady – zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy, lepidla, nekompletní elektrospotřebiče (televize, monitory, lednice, mrazáky apod.). – je možno odnášet v přiměřeném množství na sběrný dvůr obce, která zajišťuje jejich odbornou likvidaci.
lk
12) Textilie – veškeré vyřazené oblečení a hadry patří pouze do
popelnic nebo pytlů s logem TS. Není to sběr, nepatří na sběrný
dvůr ani k papíru!
l
Je dobré také vědět, že řada prodejců elektrozařízení, pneumatik,
olejů, automobilů (pro autovraky) a dalších, má ze zákona povinnost bezplatného zpětného odběru výrobků zpět, při zakoupení
nových. Využívejte těchto možností, šetříte životní prostředí a
finance obce.
l
Samozřejmě v domácnostech vzniká také biologický odpad, nejčastěji tráva či větve ze zahrádek. Doporučujeme občanům, aby
tyto bioodpady drtili a kompostovali, protože se jedná o cenné
organické látky, které lze brzy znovu využít jako hnojivo na zahrádce. Neodnášejte si tedy pryč to nejcenější (hmotu plnou živin, stopových prvků, minerálů a dalších cenných látek, které
poté každý kupuje v podobě průmyslových hnojiv)!V případě, že
domácnost provádí úklid nebo má mimořádně velkou produkci
odpadů, lze si kdykoliv dokoupit na Obecním úřadě plastový
pytel s logem TS (110l za 45 Kč), který bude při nejbližším svozu
odpadů odvezen. Jakékoliv informace ke sběru či třídění odpadů, k místům odkládání odpadů, platné obecní vyhlášce o odpadech a podobně, jsou kdykoliv k dispozici u pracovníků Obecního úřadu. Dbejme na pořádek v obci, ve které žijeme, chraňme
své životní prostředí, jehož jsme součástí. Stojí to jen trochu
času.

MLÁZOVICKÁ KNIHOVNA LÁME REKORDY
Je celorepublikovým trendem, že
se lidé navracejí ke čtení, a tím i k návštěvám knihoven. Nejinak je tomu i u nás.
Není to jen zdání. Tento fakt můžeme
dokázat statistickými údaji. Naše knihovnice tuto statistiku povinně zpracovávají
již řadu let. Data se zasílají do jičínské
Knihovny Václava Čtvrtka, která má pověření pečovat o všechny malé knihovny
na okrese. Z jejího výměnného fondu také
získává naše knihovna většinu novinek.
Nákup vlastních knih je při dnešních cenách nemožný, proto této bezplatné služby velice rádi a hojně využíváme.Jak již
bylo naznačeno, obyvatelé Mlázovic mají
o čtení stále větší zájem. Jako důkaz uvádíme statistiku za rok 2006:
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Statistika za rok 2006
Počet dospělých čtenářů - 93
Počet čtenářů do 15 let - 26
Počet návštěv knihovny - 736

si každý ze čtenářů vypůjčil za rok
2006 35 knih, což odpovídá počtu 7 knih
na obyvatele Mlázovic. Jak je vidět, nárůst jsme zaznamenali hlavně v počtu
dětských čtenářů. Také zvýšení počtu
vypůjčených knih určených dětem a mládeži z 98 kusů v roce 2005, na 463 kusů !!! v roce loňském, jistě hovoří za vše.
Jsme velice rádi, že si k nám mladá generace našla cestu. Nemalou měrou se na
návštěvnosti knihovny podílí počítač s
přístupem na internet. 52 čtenářů knihovny je zároveň pravidelnými uživateli internetu. Tuto službu ale využívá i mnoho
občanů, kteří nejsou registrovanými čtenáři. Průměrně využije možnosti práce s
internetem 15 lidí za týden. Připomínáme,
že knihovnice Blanka Johnová je vám k
dispozici každý pátek od 18.00 do 19.00.
Všechny služby jsou poskytovány zcela
zdarma. Doufáme, že nám všichni čtenáři
zachovají
svou
přízeň
i
nadále. Samozřejmě se také moc těšíme na
všechny nové návštěvníky.

Počet výpůjček: 4 081 ks (447 ks naučná
literatura, 3 171 ks beletrie, 63 ks naučná
literatura pro mládež, 400 ks beletrie pro
mládež). Počet čtenářů tvoří 20 % z celkového počtu obyvatel. Mládež tvoří z
celkového počtu čtenářů 22 %. V průměru

Zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka se vydařil
Zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka se těšil obrovskému zájmu. Odjezd na
představení Hurvínkův popletený víkend byl v sobotu 14.4.2007 odpoledne. Tuto akci
zajistily a pořádaly Obec Mlázovice a Restaurace Radnice. Ač se zprvu zdálo, že se ani
nepodaří naplnit autobus, nakonec musel být zvolen systém jedny děti - jeden doprovod
a ještě bylo v záloze několik náhradníků. Obec oslovila i okolní obce, takže nabízené
možnosti vyjet si s dětmi do Prahy do divadla využilo i několik přespolních. Všichni
zúčastnění byli se zájezdem maximálně spokojeni. Autobus je odvezl takřka od domu až
před divadlo a zase zpět. Nikdo se nemusel o nic starat. Rodiče si mohli užít krásné bezstarostné odpoledne se svými ratolestmi.
l

Poděkování do školky

BRIGÁDA NA ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ

SDH Mlázovice a Obecní úřad pořádají v
pondělí 7. května 2007 od 16.00h tradiční
brigádu na čištění koupaliště. Zveme tímto všechny dobrovolníky, aby nám přišli
pomoci. Sebou je třeba vzít lopaty, košťata a dobrou náladu.

Ráda bych velmi poděkovala dvěma statečným ženám, které se sešly v Mateřské
školce v Mlázovicích a pečlivě se starají o
děti, do roztrhání těla. Nejen, že děti hlídají, malují s nimi, učí je, tvoří s nimi
řadu zajímavých věcí a podobně, ale jejich
příkladný přístup k dětem, bez rozdílu POZVÁNKA NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC
věku, je přinejmenším úctyhodný. Touto
V pondělí 30. dubna 2007 bude probíhat v
cestou bych jim ráda poděkovala a popřáareálu bývalé Cihelny pálení čarodějnic.
la pevné nervy a hodně zdraví.
Akce začne od 19.00h. V tomto areálu je
díky plánované výstavbě rodinných domů
Kateřina Venclů
pálení naposledy. Letošní zásoba dřeva na
maminka jednoho z dětí
spálení slibuje opravdu velký zážitek.
Místní kroužek šikovných rukou připravil
pro tuto příležitost jedinečnou čarodějnici,
kterou rozhodně musíte vidět. Občerstvení zajišťuje provozovatel koupaliště, který
otevře na tento den a také zajistí hudební
produkci - populárního Milana Stoupu.

Střípky z práce Obecního úřadu
Obecní úřad děkuje společnosti
PRESSBET a jejím pracovníkům za vytvoření kopie chybějící pískovcové růže
na vstupní bránu do našeho kostela a její
darování obci.
 V průběhu dubna došlo k přesazení
sazenic ptačího zobu z náměstí (mezi
novými lípami) do prostoru u koupaliště, kde mají vhodnější a účelnější stanoviště. Úprava obecní zeleně probíhá v
souladu s novou koncepcí revitalizace.
 Někteří občané si stěžovali na odstranění přerostlých tújí kolem soch před budovou školy. K tomuto kroku došlo na základě požadavku orgánů státní památkové
péče a dále z důvodu požadavku restaurátorů, kteří budou sochy obnovovat. Poté
bude kolem soch provedena náhradní výsadba jiného, vhodnějšího, druhu dřeviny.
 Obecní úřad velmi děkuje panu Jiřímu Macnarovi za odbornou prořezávku
lipové aleje ke hřbitovu, kterou provedl
v průběhu měsíce dubna.
 Obec potvrdila probíhající smlouvu s
nájemcem občerstvení na koupališti z loňského roku, p. Pavlem Šilhanem. Začátek
činnosti plánuje na čarodějnice a teplé
květnové víkendy, pravidelný provoz zahájí koncem června, dle počasí.
 Na základě stíţnosti mnoha občanů,
vyvolala obec správní řízení s příslušnými úřady, kvůli skládce hnoje v blízkosti silnice Mlázovice - Konecchlumí, kvůli které byla v minulosti často znečištěná vozovka. Provozovatel skládky byl
úředníky poučen o zákonných povinnostech a přislíbil definitivní nápravu.
 Starosta a místostarostka obce se sešli
19. dubna 2007 s poslankyní Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a členkou zdravotního výboru, paní Soňou Markovou.
Tématem jednání bylo financování a právní subjektivita našeho Domova důchodců.
Výsledkem jednání je podpora naší obce v
návrhu na změnu zákona o sociálních
službách, která by měla zakotvit povinnost
obcí podílet se na úhradě nákladů za své
bývalé občany, kteří využívají služeb ústavů sociální péče a tím zlepšit jejich nelehkou finanční situaci.
 Počátkem dubna navštívili Mlázovice
neznámí pobertové, kteří odcizili dvě
kanalizační mříţe. Způsobili tak obci
škodu 5 tisíc korun a váţně ohrozili
zdraví projíţdějících účastníků silničního provozu.
 Obecní úřad informuje občany, kteří
chtějí vyvézt staré železo a šrot, že v případě většího množství (cca 100 kg a více)
lze kontaktovat OÚ a svoz si objednat.
Obec tuto službu provede zdarma, přímo z
domova žadatelů. Tato nabídka platí celoročně.
 V dubnu proběhl audit obce, krajský
auditor konstatoval, ţe je vše bez závad.


INFORMACE Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 26. března 2007 od 19.00h proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva
obce č.5/2006-2010.
l
Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání:
L
1) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č.1363 v k.ú. Mlázovice, který vznikl oddělením z pozemku č. KN st.9, o výměře 149m2, panu Petru Čížkovi za cenu 65Kč/m2.
Jedná se o část pozemku u Porážky, za traktorovou garáží OÚ. Vzhledem k tomu, že p.
Čížek je členem zastupitelstva, vyloučil se z projednávání tohoto bodu.
2) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. 794/23 v k.ú. Mlázovice, o výměře
1418m2 za cenu 25Kč/m2, společnosti PRESSBET Mlázovice. Jedná se o pokračování zahrady za domem č.p.114, vedle zpevněné polní komunikace, směrem k obci.
Prodejní cena respektuje platnou cenu pozemku v době, kdy společnost o koupi
poţádala a kdy obec zveřejnila záměr prodeje. Zpoţdění v prodeji bylo způsobeno
nejasnostmi v pozemkové evidenci a nutnosti odkupů dalších pozemků od třetích
osob. Za toto administrativní prodlení však ţadatel nemůţe, proto obec dodrţela
původně přislíbenou cenu za m2.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3) Zastupitelstvo zahájilo poptávkové řízení na dodavatele střechy zdravotního střediska v Mlázovicích. Jedním z již dříve zveřejněných záměrů obce pro rok 2007 je oprava
střechy na tomto objektu, z důvodu jejího havarijního stavu (bude se jednat o opravu
krovu, výměnu latí, střešní krytiny a
klempířských prvků).
4) Obec přijala obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 Poţární řád obce. Na základě
zákona č.133/85 Sb. O poţární ochraně a následných předpisů, je kaţdá obec povinna mít, v aktuální podobě, Poţární řád. Poţární řád definuje postupy pro mimořádné události - především likvidace poţárů a další mimořádné události, techniku, která je k dispozici, místa ohlášení poţárů, zdroje vody a další související
záleţitosti. Uvedená obecně závazná vyhláška je k dispozici na webu obce v sekci
Obecní úřad -Vyhlášky a nařízení.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
5) Zastupitelé vybrali vítěze poptávkového řízení na rekonstrukci stropu na sále Radnice v Mlázovicích. Stala se jím firma Zdeněk Tauchman Nová Paka, která obci nabídla
nejvýhodnější podmínky. Strop bude rekonstruován v průběhu května letošního roku.
Nová konstrukce bude tvořena sádrokartonovými kazetami s akustickou fólií. Kazety
umožňují absorpci velkého obejmu páry (při různých akcích), jsou omyvatelné i přemalovatelné. Pod strop je uvažována tepelná izolace. Společně se stropem bude vyměněna
čelní stěna na sále. Dále dojde k výměně osvětlení, kterou si obec provede ve vlastní
režii, z důvodu výrazně výhodnější ceny.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
6) Zastupitelé schválili předběţnou verzi urbanistické studie lokality Cihelna, která je určena k individuální výstavbě RD. Studie řeší rozvrţení lokality na jednotlivé pozemky, přístupové komunikace a umístění jednotlivých domků. Dále vytyčuje parkoviště pro návštěvníky koupaliště a přilehlých sportovišť. Slouţí jako základní orientační materiál pro poptávkové řízení projekčních prací pro inţenýrské
sítě. V průběhu tvorby projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební
řízení, dozná jistě několika změn. Jiţ nyní předkládají obecnímu úřadu občané své
zajímavé návrhy, jak prostor uspořádat.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
7) Obecní zastupitelstvo projednalo zdravotní stav lipové aleje na Náměstí. Stromy jsou
napadeny chorobami a škůdci, samovolně se odlamují větve a ohrožují kolemjdoucí,
mají řadu dutin, zasychají, mají pahýly). Obec diskutovala tento stav s řadou odborníků.
Všichni se shodli, že jediným rozumným řešením je odstranění všech jedinců a výsadba
nové aleje. Obec dále požádala státní Agenturu na ochranu přírody a krajiny o vyjádření. Z jejího stanoviska vyplývá, že řadu stromů je nutno vykácet ihned a další budou
odstraňovány v následujících letech. Nelze přijmout žádná opatření, která by stromy
zachránily, lze pouze nákladným řezem prodloužit život stromů o cca 10 let. Z těchto
důvodů a také z důvodu komplexní obnovy zeleně v obci a úpravy náměstí, rozhodlo
zastupitelstvo jednomyslně o odstranění starších poškozených lip a následné okamžité
výsadbě nových. Na toto téma se rovněž rozproudila dlouhá diskuze s občany. Všechny
názory, které zazněly, plně podpořily rozhodnutí zastupitelů. Starosta obce k problému
poznamenal, že obec nechce stromy kácet kvůli parkovišti nebo supermarketu, ale právě proto, že chce mít zdravou a krásnou zeleň ve svém centru. Ubezpečil všechny přítomné, že je připraveno velmi rychlé osázení náměstí novými lípami. V tuto chvíli je již
nová výsadba provedena. Z původních 28 stromů bylo 9 ve zcela havarijním stavu
(prohnilé kmeny až na pařez), dalších 12 v různém stádiu výraznějšího poškození.
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Pozvánka do kina

¸

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Pátek 27.4.2007 od 20.00h
KINO RADNICE MLÁZOVICE
Zveme vás na jeden z nejúspěšnějších
českých filmů posledních let. Film Jiřího Menzela, si získal řadu ocenění a
uznání doma i v zahraničí. Tento román patří k vrcholům hrabalovy tvorby. V ţivotních osudech malého českého číšníka se zrcadlí naděje, konflikty,
dramata a prohry, kterými prošly české dějiny v minulém století.
Hrají: Oldřich Kaiser, Julia Jentsch,
Martin Huba, Marián Labuda, Milan
Lasica, Josef Abrhám, Jiří Lábus a
další
Přijďte se podívat na skvělý český film
pro celou rodinu a zároveň podpořit
naše mlázovické kino !!

POZVÁNKA NA CVIČENÍ DĚTÍ
Od února letošního roku vede Stáňa
Rechcíglová kroužek her a cvičení pro
děti. Každou středu od 16.00h se schází
v místní sportovní hale nebo venku kolem 20 dětí, kterým se cvičitelka Stáňa
maximálně věnuje. Sportují, hrají míčové hry a vyvíjejí další aktivity. Dětem se
cvičení velice líbí a jejich zájem neutichá. Pokud by se chtěl někdo další přidat, má šanci. Stačí se přijít podívat každou středu a domluvit se.

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Již dva roky provozuje rehabilitační
cvičitelka paní Eva Brychová pravidelná
cvičení se zaměřením na zdravotně problematické partie těla. Dvakrát týdně,
vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18.00h, v
prostorách Radnice, se schází řada spokojených žen, kterým tyto aktivity zdravotně pomáhají. Cvičení je určeno pro
všechny věkové kategorie, jedná se o
klidné činnosti, které zvládne každý. V
případě zájmu se k cvičící skupině mohou přidat další zájemci. Pokud vás zajímá, jak vše probíhá, přijďte se podívat a
s paní cvičitelkou domluvit podrobnosti.

