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MLÁZOVICE LETOS OPĚT
VÝRAZNĚ PODPOŘÍ SVŮJ ROZVOJ
Těsně před koncem loňského
roku schválili zastupitelé městečka rozpočet pro rok 2009, jehož součástí je i
plán oprav a rozvoje. Trend výrazných
investic bude pokračovat, zásada hospodařit bez dluhů a úvěrů také.
Uplynulý rok znamenal pro městečko rekordní investice do řady rozvojových programů. Rok letošní bude velmi
podobný. Při faktickém zachování vyrovnaného hospodaření se můžou obyvatelé
Mlázovic těšit na řadu oprav, rekonstrukcí a zlepšení životních podmínek.
Největším realizovaným projektem bude bezesporu Revitalizace veřejných prostranství městysu, který je
z velké části financován z dotace Regionálního operačního programu NUTS II.
V letošním roce budou proinvestovány
více než 2 mil. Kč, za něž budou dokončeny veškeré stavební práce, které jsou
součástí projektu (rekonstrukce chodníků,
obrub a výstavba valové zdi pod Radnicí)
a započata bude významná část parkových úprav v centru.
Neméně důležitou položkou rozpočtu, která nebude nikde na první pohled
zřetelná, je dokončení více než rok připravované projektové dokumentace na
komplexní rekonstrukci kanalizace a výstavbu ČOV Mlázovice a následné vydání
stavebního povolení tak, aby mohlo městečko připravit žádost o financování
z evropských fondů – Programu rozvoje
venkova Ministerstva zemědělství.
Další etapy modernizace se dočká
sál Radnice. Tentokrát přijde na řadu
obměna a renovace nábytku. Již v lednu
bylo vyměněno 270 židlí za kvalitní, české výroby, které výrazně zvyšují komfort

pořádaných akcí. Do prázdnin bude ještě
provedena úplná modernizace všech stolů. Zcela opotřebovaný, poškozený a třicet let starý nábytek se dočká zaslouženého vyřazení.
V prostorách Radnice bude během
jarních měsíců realizována již třetí etapa
výměny oken. Letos budou vyměněny
rozsáhlé schodišťové sestavy a vstupní
portály při vstupu do kluboven, na sál, do
kina a tělocvičny. Silně havarijní stav
stávajících prvků a obrovské energetické
ztráty již neumožňují odložení prací ani o
rok.
Městečko rovněž plní slib a mlázovickým hasičům poskytne třetí část
dotace na materiální vybavení. Za získané prostředky hasiči zakoupí moderní
zásahové obleky a přilby (dovybaví zbývající členy zásahové jednotky, kteří používají již nevyhovující prostředky). Dále
dojde na hasičské cisterně ke generální
opravě převodovky.
Místní mateřská škola se může
těšit na výměnu oken a vstupních dveří.
Touto rekonstrukcí je opět řešen havarijní
stav a obrovské úniky energií. Následně
dojde k rekonstrukci stropu a světel
v prostorách sociálního zařízení a částečné obměně sanitární techniky. Oba tyto
kroky předchází kompletní rekonstrukci
sociálních prostor a sítí v MŠ, která je
pracovně připravována na rok 2010. Na
hřiště školky budou letos také pořízeny
další drobné herní prvky.
Mlázovice připravují řadu akcí,
jejichž financování je závislé na přidělení
dotací z různých zdrojů. Podle toho, jak
bude obec v grantech úspěšná, se odvine
jejich realizace. Jedná se o výraznou re-

konstrukci nádrže koupaliště (vyspravení
uvolněných betonových bloků, trhlin,
opravu dna, kompletní nátěr), restaurátorský zásah na soše sv. Jana Nepomuckého
na malém náměstí nebo restaurování kamenného krucifixu u kostela. Připraveno
je také zadláždění „Macnarovy uličky “,
spojující ulici Nádražní a Pod Macnarkou. Radnice pracovně uvažuje také o
výsadbě nové aleje od koupaliště
k Hájence.
V areálu Cihelna, který je připraven pro individuální výstavbu domků,
budou dokončeny zbývající inženýrské
sítě a vybudovány základy komunikací a
nového parkoviště. Městečko plánuje, že
během roku prodá zbylé parcely v této
lokalitě.
Městečko rovněž provede rekonstrukci střechy na bytovém domě č.p. 1,
rekonstrukci stoupaček na bytovém domě
č.p.188 a 189, opravu sloupů při vstupu
do areálu kostela, výměnu stropu a svítidel na obecním úřadě. Naplánován je
rovněž nákup nového traktůrku na sečení
zeleně, jelikož provoz nynějšího je pro
obec již velmi neekonomický a také po
technické stránce je ve velmi špatném
stavu. Návštěvníci městečka se mohou
rovněž těšit na vydání nových pohlednic
či dalších propagačních předmětů a informačních materiálů.
Výčet plánovaných investic není
kompletní, jistě také dojde v průběhu
roku k drobným změnám, které budou
reflektovat aktuální vývoj. Veškeré plánované akce však zastupitelé směřují
k dalšímu výraznému rozvoji Mlázovic,
který bude významný pro jejich obyvatele
i návštěvníky.
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Hořičtí ochotníci hostovali v Mlázovicích

39. poslední leč: dobrá nálada i kuchyně

V sobotu 31.1.2009 kolem páté odpolední se na sál mlázovské Radnice začali scházet milovníci divadla. Čekalo je
představení Osudy dobrého vojáka Švejka v podání hořického ochotnického divadelního souboru.
Toto klasické téma, zpracované na motivy knížky Jaroslava Haška, zrežíroval pan Ladislav Doležal. Hra byla rozdělena do
několika jednotlivých obrazů, nechyběl Švejkův byt, hospoda,
špitál, vojenská kaple. Na hře se podílelo téměř dvacet herců,
zapojit se mohli i naši spoluobčané pan Kudlička a Čížek mladší.
Na výzvu divadelního hospodského sehráli minirole štamgastů.
Diváci, kteří zcela zaplnily sál, shlédli bezmála dvou a půl
hodinové představení. Nevšední kulturní zážitek jistě potěšil.
Jenom díky dobré technické vybavenosti našeho sálu může v Mlázovicích probíhat tolik různých kulturních akcí. Snad
finanční možnosti obce umožní v blízké budoucnosti opět ještě
něco vylepšit. Například nově pořízené židle byly tímto představením dobře otestovány, dá se říct, že plně odpovídají požadavkům na divadelní sedadlo.
Doufejme, že nebude trvat dlouho, a Mlázovice se dočkají
také představení svých ochotníků. Dlouhou řadu let zde bylo divadlo velkým koníčkem řady občanů. Je rozhodně na co navazovat a co překonávat.

Myslivecké sdružení Ostříž Mlázovice má za sebou
letošní 39. poslední leč. Návštěvníky potěšila příjemná atmosféra, jedinečná výzdoba sálu i vynikající myslivecké speciality v místní restauraci.
Myslivecký ples v Mlázovicích, který pořádá místní sdružení Ostříž, je vyhlášenou událostí. V pátek 16. ledna 2008 proběhla na sále Radnice v pořadí 39. poslední leč. Již dopředu bylo
vyprodáno a na sále by jste nenašli ani jedno volné místo. Tak
velký zájem mají návštěvníci o tuto kulturní událost.
I v letošním roce se o hudební program postarala konecchlumská skupina „Levou rukou“, která nenechala nikoho
dlouho v klidu sedět. Taneční parket byl zaplněn až do ranních
hodin. Obrovský zájem byl o lístky do tomboly. Jak by ne. Každý, kdo miluje divočinu, toužil vyhrát některou z mnoha hodnotných cen – bažantů, zajíců, srnčího či divokých prasat. Výherce
ale potěšil také plyšový medvěd jakožto cena útěchy.
Většina účastníků plesu, stejně jako řada lidí z okolí, nevynechala možnost návštěvy místní restaurace, která každoročně
připravuje speciální vyhlášené myslivecké MENU.
Letošní ples byl podle mínění návštěvníků vynikající,
stejně jako ty předchozí. Však také mnozí odcházeli domů až za
světla, tak jak se na správný ples sluší a patří.

NEJSTARŠÍ OBYVATELKA MLÁZOVIC OSLAVILA STÉ NAROZENINY
V pátek 23. ledna 2009 oslavila
paní Eva Kreibigová sté narozeniny. K
tomuto uctyhodnému výročí ji blahopřála rozvětvená rodina, pracovníci
Domova důchodců i zástupci městečka.
Blahopřání jí zaslal také ministr práce
a sociálních věcí Petr Nečas.
V pátek, 23. 1. 2009, se v našem
Domově důchodců konala oslava 100.
narozenin paní Evy Kreibigové, která žije
v DD Mlázovice od roku 2008 a od tohoto
roku je současně mlázovskou občankou.
Oslavenkyni přišla gratulovat během pátečního odpoledne velká spousta lidí. Za
úřady dva zástupci z Okresní správy sociálního zabezpečení Jičín i s osobním dopisem od pana ministra práce a sociálních
věcí, za městys Mlázovice paní Rechcíglová a pan Čížek, a samozřejmě ředitelka

DD paní Ing. Eva Lyczkowská s ostatními
zaměstnanci našeho domova.
Paní Kreibigová byla z celé té slávy upřímně potěšená. Velikou radost jí
udělaly především květiny, které dostala v
hojném množství, ale i dort ve tvaru knihy, který zhotovily zručné kuchařinky v
našem DD. Po gratulacích a přípitku jsme
se všichni posadili ke slavnostně vyzdobeným a prostřeným stolům. Oslavenkyně
seděla v čele, slovo dalo slovo a začala
nám vyprávět o svých celoživotních zážitcích. A že jich nebylo málo. Povídání to
bylo opravdu poutavé, ale čas nám ubíhal
neuvěřitelně rychle, a tak jsme se museli
rozloučit. Svá místa jsme tak uvolnili pro
rodinnou oslavu.
Lenka Záveská

Místostarostka Zdenka Rechcíglová
blahopřeje k významnému jubileu

Sál Radnice byl vybaven novými židlemi
Staré školní židle z roku 1980 již
dávno nesplňovaly požadavek na zdravé a
pohodlné sezení. Mnoho z nich již vzalo
za své, většina zbylých byla různě poškozena. Návštěvníci a nájemci sálu si čím
dál častěji stěžovali na problémy s židlemi
i stoly.
Proto byl v letošním roce naplánován, jako další fáze obnovy sálu, nákup
nových židlí a renovace všech stolů. Přestavitelé městečka se báli, aby nedošlo k
nákupu nekvalitních židlí z různých konců
světa, se kterými nastanou problémy (jak

je bohužel na českém trhu obvyklé). A tak
si přímo vybrali českého výrobce s vynikajícími referencemi – firmu ALBA CR,
která kvalitní židle v Čechách nejenom
vyrábí, ale i navrhuje. Při návštěvě ve
výrobním závodě byl vybrán typ židle,
který vyhovoval náročným požadavkům.
Především kvalitní odolná konstrukce,
celočalouněný opěrák i sedák a potahová
látka s vysokou otěruvzdorností. To vše v
designu, který vhodně doplní interiér sálu.
Protože městečko chtělo, aby byl
sál na dvě důležité letošní akce
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(myslivecký a hasičský ples) již nově vybaven, k dodávce židlí došlo, po dohodě s
dodavatelem, již první lednový týden.
Nakoupeno bylo celkem 270 kusů a městečko si od jejich pořízení slibuje zvýšený
komfort akcí, které se na sále pořádají. A
samozřejmě také dlouhou životnost.
Jako první je měli možnost vyzkoušet hosté mysliveckého bálu. Ze
všech stran byla slyšet chvála na výborný
vzhled i vynikající funkčnost. Objevily se
však i připomínky, že nové židle jsou velké a snižují počet míst k sezení a celkový
prostor. To je sice pravda, ale v dnešní
době platí určité normy na rozměry sedacího nábytku, které musí výrobci respektovat u všech vyráběných typů. Během
jara dojde k renovaci všech stolů.

