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MLÁZOVICKÁ OCHUTNÁVKA FESTIVALU PÍSNÍ A TANCŮ
V pátek 16. června 2017 vystoupili na sále mlázovické Radnice folklórní tanečníci z Kanady a Bosny a Hercegoviny.
Bělohradský festival „Slavnosti
písní a tanců pod Zvičinou“ má svoji pravidelnou zastávku v Mlázovicích, kde se
vždy prezentují zahraniční soubory. Letos
měli diváci v rámci 43. ročníku možnost
shlédnout poutavé vystoupení umělců z
Evropy i dalekého zámoří.
Jako první se na pódiu objevil folklórní soubor z Bosny a Hercegoviny.
Mladší tanečníci předvedli svůj jižanský
temperament. I když pochází z jedné země
bývalé Jugoslávie, hrdě se hlásí k tomu, že
jsou nositelem tradic celého území Srbska
a dalších oblastí Balkánského poloostrova.
S drobnou přestávkou způsobenou válečným konfliktem, sahá jeho historie až do
roku 1945.
Další vystoupení si připravili hosté
z Kanady. Soubor, který reprezentují kanadští Skotové, předvedl dva zcela odlišné
kousky. Zatímco v první části prezentovaly své jemné taneční umění ženy, na motivy tradiční kanadské lidové hudby, druhé

číslo patřilo hudebníkům. Šest mužů se
skotskými dudy a šest bubeníků přivedlo
mlázovické publikum do euforie. Již po
prvních tónech naskakovala divákům husí
kůže. Hudebníci zahráli svoji domácí tvorbu, ale také Gottovu skladbu „Už z hor zní
zvon“ nebo Vejvodovu „Škoda lásky“. Jen
jestli věděli, kdo je jejím autorem? Pronikavý zvuk dudáků téměř nadzvedával střechu Radnice.
Také letošní zastaveníčko zahraničních tanečníků zanechalo v městečku působivý dojem. Proto lze předpokládat, že v
příštím roce se opět rozroste již tak početné publikum tohoto programu.

V Mezihoří již po lepší cestě
Městečko opravilo v místní části
Mezihoří komunikaci vedoucí k Javorce. Obyvatelé si pochvalují, že se dostanou domů bez problémů za každého
počasí.
Mezihoří zná většina obyvatel Jičínska jako výborný lyžařský areál. V této
lokalitě však žije trvale i několik obyvatel
a několik dalších zde má rekreační objekty. Městečko se snaží o tuto svoji část v
rámci možností pečovat stejně jako o zbytek území.
Již delší dobu si majitelé přilehlých
nemovitostí stěžovali na špatný technický
stav cesty vedoucí z hlavní silnice Šárovcova Lhota – Ostroměř k mostu přes Javorku. Cesta byla špatně odvodněna, kraje
se na mnoha místech odlamovaly, při větších srážkách nebo tání sněhu zde byly až
30cm koleje, které mnohdy zásadním způsobem omezovaly schůdnost. Vzhledem k
tomu, že pro několik objektů se jedná o
jediný přístup, nešlo nápravu již déle odkládat.

V červnu letošního roku byla provedena dlouho očekávaná oprava. Nejprve
byly odebrány měkké blátivé vrstvy, poté
provedeno odvodnění, vymodelována
opěrná patka směrem do louky a v poslední fází rozhrnuta jemná štěrkodrť sloužící
jako finální povrch. Všechny vrstvy byly
řádně uhutněny. Jako poslední přišly na
řadu drobné terénní úpravy, které dokončily celou opravu. Zbylý materiál navíc vylepšil povrch parkoviště sloužícího lyžařům, houbařům i všem dalším návštěvníkům malebného údolí.
Díky opravě došlo k výraznému
zkvalitnění přístupu k nemovitostem v této
části městečka. Veškeré provedené práce
byly prováděny s citem a rozmyslem tak,
aby navázali na štětování položené našimi
předky v minulém století. Vzhledem k
přímému nákupu materiálu z lomu i zemních prací od jejich poskytovatelů, náklady na dílo dosáhly rozumných 60 tisíc Kč,
oproti navrhovaným 350 tis. Kč ze strany
velkých stavbařských firem.
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DĚTSKÝ DEN S MYSLIVCI
V neděli 4. června 2017 se v odpoledních hodinách konal na hřišti za
koupalištěm „Den dětí“.
V letošním roce si sdružení
„Mlázováci dětem“, za spolupráce s Mysliveckým sdružením Ostříž Mlázovice,
připravilo pro děti spoustu soutěží a zajímavostí ze světa zvířat. Počasí nám bohužel nepřálo, ale ani tak jsme se nevzdali a
soutěže jsme přesunuli pod přístřešek občerstvení na koupališti.
I když jsme měli prostory stísněné
a déšť přetrvával celé odpoledne, dorazilo
téměř 30 dětí s rodiči a prarodiči. Připraveny byly lehké i záludné úkoly. Rozpoznávání zvěře na obrázcích, přiřazování
mláďat k dospělým jedincům, poznávání
paroží a shozů zvěře. Nechyběla ani ukázka trofejí ulovené zvěře, ukázka různých
patron a vábniček na zvěř. Pan Jiří Vích
ml. nám dokonce předvedl ukázku troubení na lesní roh.
Třešničkou na dortu byla ochutnávka kančího guláše, který pro nás ochotně
uvařili v místní restauraci Radnice a který
ochutnali snad všichni účastníci dětského
dne. Avšak nejoblíbenější disciplínou, tak
jako každý rok, zůstala pro děti střelba ze
vzduchovky. Místní myslivci si pro děti
připravili nádherné terče se zvěří, které si
každý „lovec“ mohl na památku odnést
domů.
Chtěla bych tímto poděkovat všem
členům MS Ostříž Mlázovice a jejich rodinným příslušníkům, kteří se na přípravě
a celém hladkém průběhu dětského dne
podíleli a doufám, že i v dalších letech se
můžeme těšit na vzájemnou spolupráci.
Lenka Nováková

Proběhlo 17. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka

Naposledy před letními prázdninami se na veřejném zasedání sešli zastupitelé v
pondělí 28. června 2017. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:
1. Schválena byla účetní závěrka a závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2016.
2. Rovněž bylo schváleno rozpočtové opatření č.3/2017, které upravuje schválený rozpočet o aktuální vývoj příjmů a výdajů.
3. Odsouhlaseno bylo také několik nákupů pozemků. Částečně se nákupy týkají stále běžícího narovnání skutečnosti v terénu se zákresem v katastrální mapě, dle nových geometrických plánů. Další výkup se týkal zemědělské půdy.
4. V rámci dokončeného projektu Komplexních pozemkových úprav byl odsouhlasen
prodej pozemkové parcely, která kupujícímu slouží jako přístup do jedné z rekreačních
nemovitostí.
5. Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanovuje
školský obvod. Pro rodiče mlázovických dětí to v praxi znamená, že mají garantované přijetí svých dětí na ZŠ K.V. Raise v Lázních Bělohradě, protože naše území se
stává spádové pro jmenovanou školu, dle novelizovaných právních předpisů.
6. Obec rovněž souhlasila se zřízením věcných břemen kabelového vedení společnosti
ČEZ Distribuce u jedné nově budované přípojky.
7. Projednána byla činnost kontrolního výboru.
8. Zastupitelé také rozhodli, že nová pobočka České pošty, jejíž provoz obec převezme
od 1.4.2018, bude umístěna v nevyužitých prostorách bývalé školní jídelny (pod dnešní
MŠ). Ve stávajících prostorách na náměstí nebude zachována z několika důvodů. Jedná
se o cizí objekt, kde by obec musela platit nájem, prostory jsou vytápěny akumulačními
kamny (což přináší obrovské náklady), objekt není bezbariérový a mnoha seniorům schody a dveře u vstupu způsobují nemalé problémy. Dalším důležitým faktem bylo, že majitel objektu chce výhledově prostory využít pro své potřeby a pošta by se stejně musela po
čase stěhovat jinam. Proto je lepší rovnou začít v novém. Vytipováno bylo několik variant, kde by pošta mohla sídlit, prostory bývalé školní jídelny byly nakonec vyhodnoceny
zastupitelstvem jako nejvhodnější k danému účelu. Dojde k drobným stavebním úpravám
budovy a dlouhá léta nevyužívaný objekt bude opět kompletně obnoven a obsazen. Pro
mlázovické občany bude vybudována zcela nová, bezbariérová pobočka pošty, která zvýší komfort poskytovaných služeb.

● V nové výsadbě, která byla provedena nad sportovišti na jaře letošního
roku, došlo k úhynu 8 borovic. Městečko situaci řešilo s dodavatelem,
špatné stromy budou, v rámci reklamace, nahrazeny novými během tohoto
podzimu.
● V průběhu června prováděli pracovníci městečka postřik chodníků a
komunikací proti plevelům. Bohužel, vzhledem k deštivému počasí je
průběh prací velmi komplikovaný a
pomalý. V některých lokalitách musí
navíc dojít k opakování aplikace,
protože první postřik byl neúčinný
kvůli brzkému dešti.
● Společnost AZ Elektorstav Nymburk, smluvní dodavatel ČEZ Distribuce, a.s., pokračuje intenzivně v zemních a montážních pracích při kabelizaci rozvodů nízkého napětí ve spodní
části městečka. Po pokládce kabelů a
osazení rozvodných skříní a pilířů,
bude akce pokračovat propojováním
nového přívodu se stávajícími rozvody
v domech. Tento krok bude prováděn
vždy po dohodě s vlastníkem nemovitosti, stejně jako osazení pojistkových
skříní na fasádu. V posledním kroku
dojde k demontáži starých nástřešáků,
sloupů a drátů z domů a komunikací.

Mlázovické služby nabízejí papírenské výrobky za bezkonkurenční ceny
V Mlázovicích na obecním úřadě seženete nejlevnější toaletní papír,
kuchyňské utěrky, ubrousky, papírové
kapesníky, tekuté mýdlo a mnoho dalších výrobků. To vše díky speciální
spolupráci s přímým výrobcem.
Vše začalo před několika měsíci.
Městečko hledalo pro své potřeby a pro
potřeby svých příspěvkových organizací
levného a spolehlivého dodavatele papírenského zboží. A nenašlo ho. Představy
velkoobchodů a různých distributorů, jak
se „dělá obchod a cenová politika“ se
neslučovaly s představou obce. Především cenové podmínky byly velmi nevýhodné.
A pak sehrála roli velká náhoda.
Díky důležitému osobnímu kontaktu se
podařilo městečku uzavřít výhodný kontrakt přímo s výrobcem. Žádné velkoobchody, žádní překupníci. Proto mají nyní
Mlázovice k dispozici sortiment několika
desítek papírenských výrobků a výrobků
osobní hygieny za nejnižší ceny v republice.
Odtud byl jen kousek k myšlence,

proč tyto výrobky nenabídnout, prostřednictvím servisní společnosti Mlázovické
služby, s.r.o., obecním zaměstnancům,
obyvatelům obce, ale také dalším zájemcům – školám, školkám, sociálním zařízením z regionu.
Od května letošního roku si mohou všichni zájemci zakoupit v Mlázovicích několik druhů velmi levného toaletního papíru, kuchyňské utěrky, ubrousky,
papírové kapesníky, kosmetické kapesníky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo, dětský program, hřbitovní svíčky a mnoho
dalších výrobků. Zatím je zboží k dispozici v prostorách Radnice, od příštího
roku bude tvořit doplňkový sortiment
nově otevřené pobočky Pošta Partner.
Mlázovické služby nabízejí za
bezkonkurenční ceny také průmyslový
program – mnoho druhů JUMBO zásobníků, průmyslové ručníky do zásobníků,
průmyslové utěrky, gastroubrousky, role
na zdravotnická lůžka a mnohé další výrobky.
Nabízené zboží je velmi kvalitní,
vyrobené v České republice. Jeho nabíd-
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ka je stálá, nejedná se o žádnou krátkodobou akci. Odběry nejsou nijak limitovány, k dispozici je vždy dostatečné
množství. Veškeré ceny jsou výrazně
nižší než jakékoliv nabídky na internetu
nebo akční ceny velkých supermarketů a
řetězců. Úspory oproti běžným cenám v
obchodech jsou v desítkách procent, u
některých položek je cena nižší dokonce
o více než polovinu.
Nákupem těchto produktů všichni
kupující výrazně ušetří, zároveň podpoří
obecní samosprávu (obyvatelé Mlázovic
svoji vlastní obec), do budoucna provoz
ztrátové poštovní pobočky v Mlázovicích. Vzhledem k povaze zboží a jeho
častému používání jsou roční úspory
rodinných rozpočtů opravdu znatelné. V
případě firem, škol a sociálních zařízení
mohou být uspořené finance investovány
na jiné účely.
CYKLISTICKÝ ZÁVOD DĚTÍ
Lázeňský mikroregion pořádá v sobotu
12. srpna 2017 v Lázních Bělohradě cyklistický závod dětí. Prezentace účastníků
je od 8.00 do 10.15h před vstupem do
Lázeňského hotelu. Zúčastnit se mohou
ročníky narození 2004 a mladší. Start
první kategorie je v 10.30 v městském
parku. Případné bližší informace na OÚ.

