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CESTIČKY V PARKU BYLY KOMPLETNĚ VYDLÁŢDĚNY 
 Po loňské rekonstrukci byl mla-

tový povrch nahrazen zámkovou dlaţ-

bou imitující pískovec. Park tak bude 

celoročně, bez ohledu na počasí, mno-

hem lépe zvládat nápory dětí a lidí, kte-

ří sem chodí relaxovat.  

 Po mnohaletých diskuzích nad 

podobou parkových cestiček na náměstí, 

došlo loni na podzim k jejich kompletní 

rekonstrukci. Ta byla jiţ nevyhnutelná, 

některé úseky kompletně zarostly trávou, 

většina obrubníků byla rozpadlá nebo 

vytrhaná po předchozích snahách celou 

plochu zatravnit. V loňském roce nakonec 

převládla myšlenka obnovy pěšin do pů-

vodního mlatu, tedy stavu, který znalo 

mlázovické náměstí více neţ osmdesát let.  

Cestičky byly součástí tehdejší lázeňské 

promenády a procházela se po nich nejed-

na význačná česká osobnost. Bohuţel, 

okamţitě po dokončené obnově se začal 

mlatový povrch hrnout a nezvládal zvýše-

ný nápor. Největší pohromu pro něj zna-

menaly hrající si děti, především ty na 

kolech, skateboardech či kolečkových 

bruslích. Měkký povrch však způsoboval 

problémy i seniorům z nedalekého Domo-

va důchodců.  

 Proto se zastupitelé začali cestička-

mi zabývat znovu i v letošním roce. Nej-

prve provedla realizační firma v jednom 

úseku test zpevnění mlatu pomocí vápen-

ce a také speciální pryskyřicí. Výsledek 

ovšem nebyl adekvátní. Vzhledem k to-

mu, ţe dodavatel cítil za přetrvávající stav 

i svoji zodpovědnost, nabídnul městečku 

výhodné řešení spočívající v zadláţdění 

nezpevněných úseků kostičkami zámkové 

dlaţby v barvě pískovce tak, jak bylo jiţ 

realizováno kolem kašny v minulých le-

tech. Pískovcová barva se navíc ideálně 

hodí do okolí soch ze stejného materiálu 

umístěných na náměstí.   

 Městečko s návrhem souhlasilo a 

tak realizační firma nesla náklady na veš-

keré pracovní úkony a techniku a Mlázo-

vice pouze uhradily nákupní cenu pouţité 

zámkové dlaţby. Městečko takto nezapla-

tilo ani o korunu navíc za mlat realizova-

ný v loňském roce. Pokud by byla zámko-

vá dlaţba pokládána hned loni, náklady 

pro obec by byly stejné. Mlázovice tímto 

děkují firmě p. Miroslava Kunta za vstříc-

né a profesionální řešení.  

 Nová dlaţba byla dokončena v 

polovině srpna a náměstí je připraveno na 

frekventovaný provoz všech skupin oby-

vatel, bez ohledu na to, jaké bude vlád-

nout počasí. Dokončené chodníčky by 

měly slouţit, s minimální údrţbou, desít-

ky let. Jejich estetický význam rovněţ 

výborně dotváří vzhled našeho městečka. 

Nový autobus z Mlázovic do Lázní Bělohrad 
 Od 1.září 2008 je do jízdního řá-

du přidán nový zrychlený spoj z Mlázo-

vic do Lázní Bělohrad. Vyuţívat ho bu-

dou především školáci, kteří z naší obce 

začínají nově navštěvovat základní ško-

lu v lázeňském městě. Slouţit však bude 

i pro všechny ostatní.  

 Všichni letošní prvňáčci z našeho 

městečka se rozhodli, ţe budou namísto 

školy v Ostroměři, navštěvovat Základní 

školu v Lázních Bělohrad. Po vzájemných 

jednáních naší obce s městem Lázně Bělo-

hrad, byla pro mlázovické školáky dlouho-

době dojednána moţnost vyuţívat sluţeb 

jedné z nejmodernějších a nejlépe hodno-

cených škol v Královehradeckém kraji. 

Zbývalo dořešit dojíţdění dětí, protoţe v 

ranních hodinách nejezdil ţádný vhodný 

autobus.  

 Na základě dohody mezi Městysem 

Mlázovice, městem Lázně Bělohrad, 

ČSAD Semily a OREDO Hradec Králové, 

je od 1. září 2008 nově do jízdního řádu 

zařazen autobusový spoj na trase Jičín – 

Lázně Bělohrad, který bude zajíţdět do 

Mlázovic. Jedná se o zrychlený autobus, 

který se z Mlázovic vrací zpět přes Choteč 

a jeho jedinou zastávkou je aţ konečná na 

bělohradském náměstí. Z Mlázovic odjíţdí 

kaţdý pracovní den (nejenom školní) v 

7.37h a v Bělohradě je ve tři čtvrtě na osm. 

Velkou výhodou je, ţe děti nemusí kvůli 

autobusu vstávat příliš brzy, nikde čekat v 

zimě na otevření školy či bloudit po městě. 

Téměř ideálně navazují i autobusové spoje 

na odpolední konce výuky.  Nový autobus 

mohou samozřejmě kromě školáků vyuţí-

vat i všichni ostatní cestující. 

 

Roční zkušenost s provozem donutila k dalším úpravám 

  Po více než půl roce se městečko 

domluvilo s firmou STRABAG, která v roce 

2006 stavěla asfaltovou plochu skateparku, 

na způsobu řešení reklamace. V rámci 

mimosoudního vyrovnání reklamace, kte-

rou Mlázovice uplatnily letos na jaře, na 

špatně provedené práce v tomto areálu, 

poskytne zhotovitel městečku finanční kom-

penzaci ve výši 55000 Kč.  Z naší strany 

byla reklamována špatná rovinatost asfal-

tové plochy a nedokonale připravené pod-

loží, které stále výrazně pracuje. Strabag 

nechtěl naše námitky uznat s tím, že prove-

dl práci přesně tak, jak byla minulým za-

stupitelstvem objednána. Nakonec však 

byla nalezena shoda. Velmi složitá jednání, 

která trvala více než půl roku, tak přinesla 

efekt ve formě financí, které budou použity 

ve sportovním areálu k dalším úpravám. 

MĚSTEČKO SE DOHODLO  

S FIRMOU STRABAG  

NA MIMOSOUDNÍM  

VYROVNÁNÍ ZA SKATEPARK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ FOTBALISTÉ OPĚT NENAŠLI PŘEMOŢITELE 

 Sobota 23. srpna 2008 patřila v 

Mlázovicích fotbalu. Ve sportovním areá-

lu Podlesí u koupaliště byl na programu 

turnaj v malé kopané. Jeho pořadatelé ze 

Sokola Nemyčeves jiţ dopředu avizovali 

bohatou účast a slibovali nejméně dvanáct 

druţstev ve startovní listině. I kdyţ jich 

nakonec přijelo jen sedm,  na kvalitě tur-

naje to rozhodně neubralo. Na fotbalovém 

trávníku byla postavena dvě hřiště.  Sou-

těţní, šestičlenné týmy, byly rozlosovány 

do dvou skupin, ve kterých hrál kaţdý s 

kaţdým. Vítězové automaticky postoupili 

do čtvrtfinále, muţstva z druhého a třetího 

místa mezi sebou ještě bojovala o další 

postupová místa. Jak se jiţ stává dobrou 

tradicí, nenašli domácí fotbalisté ani ten-

tokrát přemoţitele a turnaj suverénně vy-

hráli. Úspěch mlázovických barev ještě 

podtrhl Peter Šamko, který získal plaketu 

za nejlepšího brankáře turnaje. Za našimi 

se umístil na druhém místě Jičín, třetí byli 

borci z Lukavce. Všichni hráči si maxi-

málně pochvalovali příjemné sportovní 

prostředí i moţnost občerstvení a osvěţení 

na  koupališti. Kvalitě turnaje přispělo i 

dobré počasí. Škoda jen, ţe se nepřišlo 

podívat více diváků. Všichni, kteří mají o 

fotbal zájem budou mít další moţnost. 

Organizátorům i hráčům se mlázovický 

turnaj velice líbil a tak se jiţ dávají dohro-

mady plány na jeho pokračování. 
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Střípky z práce Obecního úřadu 
 

  V průběhu prázdnin pokračovala další 

etepa rozsáhlé modernizace sálu Radnice. 

Sál má jiţ nové topení, dokončena je reno-

vace podlahy a dalších dřevěných prvků, 

nyní se pracuje na dřevěném obloţení stěn. 

V příštím čísle vás budeme o celé akci 

informovat podrobněji. 

 Zemědělská a.s. Mlázovice upozorňuje 

rodiče, ţe v jejím areálu kravína si velmi 

často hrají malé děti. Především lezou 

po balících slámy, které váţí 250 kg a 

které nejsou stabilní. Lehce tak můţe 

dojít k ohroţení zdraví či ţivota. 

  Mlázovický Domov důchodců obdrţel 

od Krajského úřadu mimořádnou dotaci ve 

výši 300 tisíc korun na úhradu provozních 

nákladů. Tato finanční injekce přispěje k 

vyrovnanému hospodaření organizace. 

 Obecní úřad informuje s předstihem 

občany, ţe pravděpodobně v průběhu 

října bude vyhlášen záměr prodeje sta-

vebních parcel v areálu Cihelna. Moţ-

nost podání ţádosti o nákup potrvá ně-

kolik týdnů. Mechanismus prodeje a 

vyvolávací cena za m2 budou projedná-

ny v nejbliţší době zastupitelstvem obce. 

 Pro SDH Mlázovice se podařilo  získat, 

ze zdrojů Hasičského záchranného sboru, 

mimořádnou dotaci ve výši 55000 Kč na 

technické vybavení jednotky. Za získané 

peníze bude pořízeno plovoucí čerpadlo a 

elektrocentrála. Naši hasiči tak opět získá-

vají moderní techniku pro ještě lepší po-

moc občanům v krizových situacích. 

NÁBOR MLADÝCH 

 NADĚJÍ 

Fotbalový oddíl TJ Sokol 

Luţany pořádá nábor malých 

fotbalistů ve věku od 6 do 9 

let do druţstva přípravky. Zá-

jemci se mohou hlásit u pana 

Šídla, na telefonu 724 157 

307. 

PODZIMNÍ POZVÁNKA DO KINA 

Prázdniny jsou sice beznadějně za námi, 

ale mlázovické kino Radnice promítá dále. 

Připraveny jsou pro Vás absolutní novin-

ky: František je děvkař (26.9.), Tobruk 

(31.10.), Bathory (21.11), Sněţenky a 

Machři po 25 letech (19.12.) a jednáme o 

muzikálu MAMA MIA. Sledujte web a 

vývěsku kina! 

 Pokaždé, když přijedeme do Mlázovic, naše první vycházka směřuje k Hájence. 

Těšíme se na krásný pohled na Podzvičinsko, na vzdálený Český Ráj a na panorama 

celého hřebene Krkonoš. Přitom se vždy rádi posadíme na lavičku u cesty před Hájen-

kou a kocháme se. V loňském roce však zub času způsobil, že se lavička zcela rozpadla. 

Jaké bylo naše překvapení, když jsme letos na jejím místě spatřili lavičku novou a krás-

nou a nejen ji, ale i další od koupaliště, pod cestou k Hájence. Chtěli bychom touto ces-

tou poděkovat panu Václavu Novákovi, který tyto nové lavičky postavil. Věříme, že bu-

dou dlouho sloužit všem, kteří mají rádi přírodu a obdivují ojedinělý pohled na Krkono-

še a jejich předhůří a který si mohou díky vhodně umístěným lavičkám skutečně vychut-

nat. 

         Manželé Petrovi, Praha 

MLÁZOVICE (Josef Kubart) 
 

MĚSTEČKO HRDÉ S TRADICÍ, 

MÁ JMÉNO, KTERÉ NESE. 

TEĎ PODOBÁ SE KYTICI, 

UKRYTÉ V KRÁSNÉM LESE. 

 

NA DOMCÍCH JMÉNA TĚCH, 

KTEŘÍ ZDE LÉTA ŢILI. 

ČTI POMALU A ŢÁDNÝ SPĚCH, 

TI OBEC PROSLAVILI. 

 

JAK NOVÁ MÍZA VE STROMECH, 

JE SÍLA V RUKOU LIDÍ, 

CO NEŠETŘÍ SVŮJ DECH, 

PRO BLAHO OBCE ŢIJÍ. 

 

NOVÉ JSOU CESTY, NOVÉ STROMY, 

OPOJNÁ VŮNĚ SENA. 

ČISTOTOU ZÁŘÍ FASÁDY, 

NASTALA V OBCI ZMĚNA. 

 

HEZKY SE SEDÍ U LESA, 

KDE PLAVCI ČEŘÍ VODU. 

ZA PIVO CHVÁLÍM NEBESA 

A DĚTI PIJÍ SODU. 

 

STŘÍBRNÉ SMRKY NAD HLAVOU, 

VÍTR TI ČECHRÁ VLASY. 

LÉČÍŠ SI DUŠI BOLAVOU 

A VNÍMÁŠ LIDSKÉ HLASY. 

Poděkování za nové lavičky u lesa 

DĚTI SE ROZLOUČILI S PRÁZDNINAMI  

 Kalendář se neúprosně zastavil na 

30. srpnu a pro všechny školou povinné to 

znamenalo jasný signál - brzy opět zased-

nou do tříd. Smutné loučení s prázdninami 

se snaţil, alespoň během sobotního odpo-

ledne, školákům zpříjemnit Mirek Dvo-

řák, který společně s provozovatelem ob-

čerstvení na koupališti Zdeňkem Fišerem,  

uspořádal pro děti zábavné odpoledne. Na 

koupališti byla připravena řada soutěţí o 

ceny, hodně zábavy, dobrého jídla a sa-

mozřejmě také oblíbená diskotéka Mirka 

Dvořáka. Na akci nakonec přijel i Petr 

Pik, kterému se v Mlázovicích hodně líbí 

a rád se účastní místních dětských akcí. 

Však byl také hned středem pozornosti a 

kaţdý se s ním chtěl svézt na motorce 

nebo alespoň zatancovat. Petr děti skvěle 

pobavil a během pár minut vytvořil skvě-

lou náladu. Bohuţel, následná večerní 

zábava pro dospělé se nekonala kvůli po-

ruše hudební aparatury.   


