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KNIHOVNA OBDRŽELA VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Mlázovice se pyšní knihovnou
roku Jičínska! Městečko bylo vybráno
v prvním ročníku nové ankety.
Vedení jičínské oblastní knihovny
bylo líto, že nemůže oficiálně ocenit vynikající práci dobrovolných pracovnic na
vesnických knihovnách, proto vznikla
myšlenka každý rok vybrat nejlepší
knihovnu na okrese. Letos vyhlašování
započalo a hned první vítězství putovalo
do Mlázovic. Ano, mlázovická knihovna
uspěla v konkurenci ostatních 63 z Jičínska a sala se tou nejlepší pro rok 2015.
Ocenění si převzala dlouholetá
knihovnice Blanka Johnová z rukou ředitelky okresní knihovny Mgr. Jany Benešové a metodičky paní Dany Michlové. Předávání se účastnil také mlázovický starosta pan Tomáš Komárek. Slavnostní odpoledne bylo rozděleno do tří částí. Po vyhlášení nejlepší knihovny následovalo

krátké školení knihovnic, především na
práci s počítačovým systémem a statistickými daty. Poslední část patřila milému
vystoupení herce Stanislava Zindulky,
který všechny přítomné výborně bavil
historkami z jeho bohatého hereckého a
filmového života.
První místo do Mlázovic neputovalo náhodou. Největší zásluhu na něm má
Blanka Johnová, která se práci knihovnice
věnuje nepřetržitě od roku 1977! Několik
let jí pomáhala paní Alena Zahradníková a
více než 15 let také dcera Blanka Komárková. Společně, za podpory obce, vytvořily příjemné místo s velkým počtem zajímavých knih, kam se čtenáři stále rádi
vrací. Jedinečný je také neustále se obměňující bohatý výměnný fond, díky kterému jsou v Mlázovicích k dispozici zajímavé novinky různých žánrů. Místní knihovna dosahuje již řadu let vynikajících vý-

MIMINKA NAVŠTÍVILA RADNICI
V sobotu 28. listopadu 2015 se v
Obřadní síni mlázovické Radnice konalo letos jediné vítání občánků. Vítanými
miminky byl Martínek Šídlo a Eliška
Hátlová.
Obě děti se dostavily ve výborné
náladě a krom rodičů si „přivedly“ velmi
početné rodinné klany, což jen umocnilo
slavnostní, milou a trochu i dojemnou
atmosféru. Uvítací tým byl po dlouhé době v kompletním složení – role obřadníka
se ujal místostarosta Aleš Kodydek, na
zdárný chod akce dohlížela Iva Kubíčková, roztomilé vystoupení v podobě recitace a zpěvu předvedla šikovná děvčata
Gábinka a Terezka Čeřovské, Klaudinka
Robová a Kristýnka Frošová, vše za skvělého doprovodu zpěvem a hrou na kytaru
v podání Renaty Kubíčkové. Program s
dívkami ochotně nacvičila Veronika Huťová. Milého úkolu předání kytičky a gratulace se ujal starosta Tomáš Komárek. A
nechyběla ani fotografka Blanka Komárková, takže obě rodiny budou mít opět
milou vzpomínku v podobě DVD s fotkami a fotoknihy, které dostanou jako dodatečný dárek od obce.
Martínek, a posléze i Eliška, statečně přestáli celý obřad, pohoupání v

kolébce i všechno to blikání a přesuny z
náruče do náruče. Na památku jim zůstanou nejenom dárečky a fotografie, ale i
zápis v pamětní knížce. Však i rodiče
obou dětí našli svou stránku.

sledků v počtech výpůjček i věrnosti čtenářů. Ve statistických ukazatelích pravidelně předstihuje i mnohé obce s výrazně
vyšším počtem obyvatel.
Městečko Mlázovice Blance
Johnové děkuje za příkladnou pomoc a
rozvoj knihovny i obce a do dalších let ji
přeje mnoho elánu a spokojených čtenářů.
Všichni stálí i noví návštěvníci jsou zváni
do knihovny roku.

POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ AKCE
18.12. 2015 od 18.00h Vánoční koncert
v kostele - Městečko Mlázovice Vás zve
na jedinečný vánoční koncert, který se
uskuteční v pátek 18. prosince 2015. V
mlázovickém Kostele Nejsvětější Trojice
vystoupí dívčí sbor za hudebního doprovodu Miroslava Vobořila a jeho kolegů.
Veřejnosti zahrají a zazpívají vánoční
písně, ale i skladby populární hudby.
Vstupné je dobrovolné a bude účinkujícími věnováno na charitativní účely, na
podporu malé Vanesky s nemocí motýlích
křídel.
18.12. - 20.12. 2015 - Vánoční výstava Pořadatelé Vás zvou na sál Radnice, kde
proběhne 11. ročník vánoční výstavy. K
vidění budou Betlémy, výrobky šikovných
maminek, vánoční dekorace, výtvarná
dílnička pro děti a letos nově také expozice minerálů a výrobky ze dřeva.
24.12.2015 od 16.00h - Půlnoční mše
svatá v Kostele Nejsvětější Trojice v Mlázovicích.
25.12.2015 od 20.00h - Štěpánská zábava - Restaurace Radnice Vás zve na tradiční Štěpánskou zábavu, která se uskuteční na sále Radnice. Hraje skupina SERVIS-VOKAP.

Proběhlo 7. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka

● V průběhu listopadu pracovníci
městečka dokončili úpravy parkové
zeleně spočívající především v řezu
keřů a dalších dřevin.
● Z přístavby budovy Radnice byl
odstraněn vysoký stožár s mnoha
nefunkčními anténami, které zde
zbyly z minulosti. Městečko naplnilo
požadavek památkářů a odstranilo
nevzhledný prvek z výhledu na místní kostel, zároveň byl demontován
nefunkční hromosvod.
● V listopadu 2015 se uskutečnil pravidelný audit hospodaření městečka.
Pracovnice Krajského úřadu podrobně
přezkoumaly účetnictví, nakládání s
majetkem a celkové hospodaření
městysu Mlázovice. Závěrem konstatovaly, že vše odpovídá právním náležitostem a hospodaření je bez závad.
● Obec musela řešit závažnou havárii kanalizačního potrubí v ulici „V
Rybníčkách“, kde došlo k sesednutí
části hlavního řádu. Proto musela
být neprodleně proveden oprava
poškozené části. Při zemních pracích
bylo navíc zjištěno, že i když lokalita
„V Rybníčkách“ patří mezi
nejmladší v městečku, kanalizační
síť je zde ve velmi znepokojivém
stavu. Použité potrubí pravděpodobně nemělo deklarovanou kvalitu.
● Česká pošta oznamuje klientům, že v
průběhu posledních 2 týdnů v roce
bude omezen provoz mlázovické pobočky. Upravená otevírací doba je vyvěšena na poště.
● Myslivecké sdružení Ostříž informuje, že na Obecním úřadě v MlázoMěstečko Mlázovice ve spolupráci základky. Tatínkové nestačili mačkat spouš- vicích jsou k dispozici lístky na mysse sdružením "Mlázovičtí rodiče dětem" tě a maminky a babičky nenápadně utíraly livecký ples, který se uskuteční v
a místními hasiči uspořádalo v pátek 27. slzičky dojetí. Však také všichni sklidili pátek 8. ledna 2016 na sále Radnice.
listopadu 2015 na Náměstí kulturní pro- zasloužený aplaus.
K dispozici je pouze omezený počet
Poté následovala s napětím očekáva- vstupenek, k prodeji budou pouze do
gram spojený s rozsvícením vánočního
ná událost, děti si, za vydatné pomoci mo- 23.12.2015 nebo do vyprodání zásob.
stromečku.
Nebývá tak obvyklé, aby se v páteč- derátorky večera, odpočítaly rozsvícení ● Obecní úřad oznamuje občanům, že
ní podvečer, navíc do tmy a zimy, vydalo ze stromečku. Tři, dva, jedna, ....ách, ten je již předává známky na popelnice na
svých vyhřátých domovů tolik lidí. Vyláka- krásný. Ano, stromeček se letos opravdu
rok 2016. Občané by si je měli vyzvedla je však milá událost, která několik po- povedl, zlatě září do noci i s hvězdou na
nout co nejdříve, aby i v příštím roce
sledních let zpříjemňuje mlázovickým před- jeho špičce. A to ho ještě zkrášlují i nápaditechnické služby pokračovali ve vývovánoční čas a zároveň je předzvěstí všech té ozdoby, které si vyrobily děti ve školce a
zu popelnic. Předpokládá se, že počádalších akcí, které se ještě budou do konce klienti místního domova.
roku konat. Autobusová zastávka, náležitě
Atmosféru večera ještě doplnil ad- tek roku bude tolerován se známkami z
ozdobená chvojím, se dočasně proměnila v ventní trh, který probíhal již od odpoledne v roku 2015.
živý betlém, od červeného stánku místních jídelně Restaurace Radnice. Nabízelo se
hasičů se linula vůně svařáku a klobás a rozličné zboží, které stvořily šikovné ruce LISTOPADOVÝ ZÁSAH HASIČŮ
Náměstím se od Radnice vydala k Ježíškovi místních žen, dívek a děvčátek, pro úplnost,
skupina koledníků, jak z pohledů Josefa přispělo i pár tatínků a také senioři z domo- 26. listopad - Podvečerní klid přerušiLady. Po roztomilém vystoupení drobotiny va důchodců. Vše se dalo zakoupit, nebo se ly tóny sirény, která svolala hasiče na
z místní školičky, předvedli pásmo písní a i jen pokochat a inspirovat na vlastní tvoře- výjezd k požáru harvestoru (stroje na
těžbu dřeva) do lesa v Lužanech.
básniček mlázovští školáci z bělohradské ní.
Vzhledem k špatnému přístupu, zůstaMLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.11/2015, vydáno 14.11.2015, nákladem 270 ks
la mlázovická cisterna jako záloha na
Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, obec@mlazovice.cz
hlavní silnici a zásah provedla pouze
jedna jednotka PS Jičín. Dále proběhlo
Více informací o dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz
čištění zeminy zasažené olejem.

V pondělí 23. listopadu 2015 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:
1. Schváleno bylo uzavření nájemní smlouvy na garáž v lokalitě Na Ohrádce, s
paní Romanou Pavlíčkovou z Mlázovic. Uvedenou garáž městečko nakoupilo v
předchozím měsíci. Záměrem obce je pronajímat garáže nájemníkům obou bytových domů a odlehčit tím venkovním parkovacím stáním.
2. Městečko přijalo dotaci od Královéhradeckého kraje pro SDH, kterou jsou kompenzovány výjezdy mlázovické jednotky mimo vlastní katastr. Obdržené prostředky na
vybavení hasičů jsou v tomto roce spíše symbolické.
3. Schválena byla také rozpočtová změna č. 4/2015, která upravuje schválený rozpočet o aktuální vývoj příjmů a výdajů.
4. Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy na další garáž v lokalitě Na Ohrádce s
panem Pavlem Kuželem ze Svatojanského Újezda. Po provedení zápisu do katastru
nemovitostí městečko i tuto garáž nabídne k pronájmu, v rámci řešení problému parkování u bytovek.
5. Odsouhlasen byl rovněž prodej dvou pozemkových parcel v lokalitě Cihelna.
Jedním kupujícím je pan Tomáš Herbrych z Mlázovic, druhý pozemek společně
koupí Tereza Kubátová z Mlázovic a Zbyněk Šoltys z Jičína. Nyní na šťastného
zájemce čeká v Cihelně úplně poslední volný pozemek.
6. Zastupitelstvo rovněž schválilo celý soubor smluv týkajících se nákupů a prodejů
drobných pozemků. Ve všech případech se jedná o nápravu chyb – narovnání stavu v
katastru nemovitostí a v terénu, na základě provedených geodetických měření.
7. Zamítnuta byla žádost Základní školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši o příspěvek na náklady za docházejícího žáka. Zastupitelé by považovali za nesystémové a
vůči ostatním za nespravedlivé, pokud by obec hradila náklady za jednoho žáka
jedné škole, zatímco za desítky ostatních navštěvujících ZŠ v Lázních Bělohradě
(která je navíc spádovou školou v našem školském obvodě), nehradí nic. Již několik let dostávají zřizovatelé škol příspěvek na žáky přímo ze státního rozpočtu.
8. Projednáno bylo porušení smluvních podmínek u dvou obecních bytů. V prvním
případě nájemník neplatil včas nájemné obci, ve druhém zase dlouhodobě opožděně
platil zálohy za teplo a další poplatky smluvní servisní organizaci – Městskému bytovému podniku v Jičíně. V obou případech se jedná o hrubé porušení nájemní smlouvy,
které může zapříčinit podání okamžité výpovědi, podle dnešní legislativy bez rozhodnutí soudu a nutnosti hledání náhradního ubytování. Situace bude nájemníkům opakovaně vysvětlena a oba obdrží písemné upozornění. V případě, že by se vše opakovalo,
bude nájemní smlouva ukončena.

Stromeček svítí, advent může začít

