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Městečko přivítalo při slavnostním ceremoniálu čtyři miminka

MEZIHOŘÍ MÁ PO MNOHA LETECH NOVÉHO OBČÁNKA
V sobotu 24.10.2009 patřila obřadní síň mlázovické Radnice opět našim nejmenším. Konalo se letošní první
a zároveň poslední Vítání občánků.
Našimi nejnovějšími občánky jsou
Lukáš Horňák, Alexandra Hamanová,
Filip Dittrich a Sabina Kárová. Poslední
jmenovaná holčička je po skoro čtyřiceti
letech nový přírůstek do mlázovické osady Mezihoří.
Uvítání dětí se ujal obřadník pan
Aleš Kodydek, nad zdárným průběhem
celé akce bděla paní Ivana Kubíčková,
kulturní zpestření obstaraly Katka Viková
a Veronika Huťová, pro budoucí generace
vše zdokumentovala Blanka Johnová.

Fotografie dostane, jak je již dobrým zvykem, každá rodina na CD. Zároveň s ním
obdrží i krásnou fotoknihu.
Pan starosta Tomáš Komárek se
bohužel nemohl této slavnosti ze zdravotních důvodů zúčastnit, a tak aspoň tímto
prostřednictvím přeje všem dětem i rodičům hodně zdraví, štěstí a lásky.
Každá z maminek byla potěšena
půvabnou kytičkou, mrňouskové dostali
malou hračku a celá rodina bude moct
jejich pokroky zaznamenávat do pamětní
knížky. Mnoho obdivu sklidila obecní
kolíbka. Bohužel si nikdo není jist jejím
původem, proto žádáme pamětníky o pomoc. Zná někdo jejího výrobce nebo pří-

běh jak se k nám dostala?
Jelikož již jsou čerstvě na světě
další miminka, nebudeme muset na další
vítání zdaleka čekat tak dlouho, jak tomu
bylo nyní.

Macnarova ulička se dočkala kompletního vydláždění
Obyvateli často užívaná pěšina
spojující ulice Nádražní a Pod Macnarkou, byla v říjnu roku 2009 vydlážděna.Realizace projektu probíhala ve
spolupráci s Lázeňským mikroregionem a byla spolufinancována z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Macnarova ulička, která slouží
obyvatelům městečka již několik staletí,
zažívala různé etapy své existence. Od
úzké cestičky, která byla vyšlapána v
hlíně a po které směřovaly kroky někdejších rolníků na přilehlé louky, přes dlouholeté uzavření, až po komfortní, vydlážděný chodník s moderním pouličním
osvětlením, nejčastěji využívaný obyvateli jedné z nejnovějších čtvrtí městečka.
Celkové náklady stavby dosáhly
částky 135 000 Kč. 84000 Kč obdržely
Mlázovice v rámci dotace z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kra-

je, kterou administroval Lázeňský mikroregion. Zbylých 56 250 Kč tvořila spoluúčast městečka. Použita byla zámková
dlažba BEST Classico s obrubami, stejně
jako v jiných úsecích, na kterých dochází
k rekonstrukcím chodníku. Stavebníci
nezapomněli ani na vybudování bezbariérových nájezdů pro vozíčkáře, cyklisty,
rodiče s kočárky či osoby se sníženou
hybností.
Důvodů, proč byl k rekonstrukci
vybrán právě tento chodník, je několik. K
častému užívání ze strany obyvatel, je
nutno připočítat úplné vyřešení inženýrských sítí (nepředpokládají se již žádné
zemní práce v následujících letech). Uvedený chodník patřil také mezi několik
málo v městečku, které ještě nebyly nikdy
v minulosti zpevněny.
V souvislosti s rekonstrukcí uličky
bylo domluveno s vlastníkem sousedního
pozemku, že odstraní kůlnu, která byla v

havarijním stavu, a hrozil její pád. Vyřešena byla rovněž otázka stavby oplocení,
které si nechal vlastník pozemku vybudovat na své náklady, společně se základem
obrubníků tak, aby v budoucnu nedošlo k
jejich poškození.
Zadlážděním Macnarovy uličky
dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti
obyvatel městečka při pohybu v jeho ulicích. Další části obce byla vtisknuta nová
tvář, která splňuje požadavky funkčnosti
a efektního vzhledu.
Městečko Mlázovice v posledních
letech výrazně investuje do rekonstrukcí
chodníků, které jsou na mnoha místech v
žalostném stavu. Za finanční podpory
Královéhradeckého kraje, Lázeňského
mikroregionu, Regionálního operačního
programu NUTS II. a samozřejmě také
vlastních zdrojů, bylo obnoveno více než
2000 m2 chodníků, včetně záhonových a
silničních obrub a úpravy okolí.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 2. DÍL
U příležitosti 140. výročí založení
mlázovického Sokola přinášíme zcela
unikátní příběh jeho vzniku, vzestupu i
pádů. Autorem poutavého vyprávění,
které přináší exkluzivně Mlázovický
zpravodaj, je pan Ivo John. Pokračování
z minulého čísla:
Ve vedení organizace zůstala
většina členů z doby před rozpuštěním
okupačními úřady, pouze odešli Jan Veselý, Václav Poledne, Anna Bažantová a
Josef Valenta, proto byl výbor doplněn o
Bohumila Macha, Josefa Taranta, Ing.
Josefa Procházku a dr. Miroslava Měšťana. Až do roku 1963 tělovýchovná jednota
vyvíjela velmi aktivní činnost.
Zápisy z výborových a výročních
schůzí po dlouhá léta vzorně vedl Josef
Plašil, od roku 1953 Iva Kubištová, Dana
Mařasová a nakonec Miluška Hanušová.
Zápisy končí 17. listopadu 1963. Od této
doby sportovní aktivita značně pokulhává,
schůze výboru jsou nepravidelné a bohužel nenašel se nikdo, aby zapsal sebemenší zmínku o dění v jednotě.
Roku 1954 byl posledním rokem
dlouholeté aktivní a neúnavné práce Františka Horáka – kronikáře ve funkci starosty Sokola, kterou dle záznamu měl vykonávat 22 let. Zvolen měl být již v roce
1930 v začátcích budování koupaliště.
Pro Vratislava Chmelíka, nástupce ve funkci předsedy, to nebyla v roce
1955 lehká úloha, neboť František Horák
odevzdal Sokolu kus svého života a za ta
dlouhá léta odvedl velké, nezapomenutelné dílo. Přesto i Vratislav Chmelík, syn
významného sokolského funkcionáře a

legionáře na italské frontě Františka
Chmelíka, se svého úkolu s odhodláním
dobře zhostil.
Od roku 1946 do začátku sedmdesátých let fungovaly téměř všechny
složky mlázovického Sokola až na muže.
Nejpilnější ze všech byla parta osmi starších žáků, kteří započali pravidelně cvičit
již na podzim 1945. Pod vedením velmi
dobrého cvičitele Josefa Poura se prováděly cviky na nářadí. Oblíbeným náčiním
byla hrazda, kruhy, kůň, koza, bradla, ale i
švédská bedna. Tato skupina mladých
nadšenců vydržela sportovat až do roku
1953.
Mimo pravidelná cvičení byly
v roce 1946 uspořádány i dvě besídky
s mládeží a dorostem. Z kulturních akcí se
uskutečnil autobusový zájezd do Babiččina údolí a Josefova. Dorostenky a ženské
složky se zúčastnily obvodního cvičení
v Lánech a okrskového vystoupení
v Bašnicích.
Nejenom v letech před 2. světovou válkou, ale i po osvobození se od
roku 1947 vždy v květnu konaly máje
s vyváděním děvčat po obci. Bylo dobré,
že tato dlouhodobá tradice se udržela za
předsednictví Františka Horáka, ale i Vratislava Chmelíka. Od této doby se též pořádaly maškarní plesy, dětské karnevaly,
sokolské a pouťové zábavy. Nechyběla
též různá sportovní vystoupení, akademie,
či dětské besídky.
Náčelnická zpráva z roku 1948
uvádí, že nácvik prostných na XI. Všesokolský slet je v plném proudu ve všech
složkách Sokola.
Pro rok 1950 byl zvolen nový

Herci divadelního souboru Sokola Mlázovice po divadelní hře „Domov“. Stojící zleva: František Kutnar,
František Jelínek, (neznámý), Ladislav Kubišta, Josef Votruba, Stanislav Stoklasa, František Černoch,
František Horák, Josef Havlíček. Sedící: p. Bažantová, Marie Vovsová, František Horák - kronikář, Josef
Hais Týnecký - autor hry, Stanislav Heřman, p. Tauceová, Vlasta Votrubová. Hra byla sehrána za režie
Jaroslava Bažanta a Josefa Votruby již za protektorátu 20. a 27. srpna 1939.

výbor v tomto složení: Starosta František
Horák, místostarosta Josef Klepl, náčelník
Vratislav Chmelík, náčelnice Dana Machová. Další členové výboru: Václav Pospíšil, František Chmelík, Josef Pour. Bohuš Macnar a Josef Plašil. Vzdělavatel
Bohumil Tvrzký. Revizoři účtů Antonín
Hyršal a Josef Tarant. Výbor pro koupaliště: Josef Havlíček, Jan Dobiáš, Josef
Pour a Vratislav Chmelík. Zdravotník
MUDr. Miroslav Měšťan. Na schůzi byli
zvoleni i cvičitelé: žáci Vratislav Chmelík, dorostenci Josef Pour, muži Josef
Havlíček, žačky Dana Machová, dorostenky Jindra Tichá, ženy Růžena Pourová.
V pozdějších letech byli cvičiteli i Josef
Mařas a Josef Votruba. Bylo také rozhodnuto založit sokolskou kroniku a nechat
zhotovit věrnou kopii praporu jednoty a
starý prapor uschovat.
V tomto roce cvičili žáci, dorost,
žačky a dorostenky po celý rok.
V dalším roce 1951 byla uspořádána dětská besídka a konal se autobusový výlet do Jiráskova Hronova a do Náchoda.
K vybudování volejbalového
hřiště došlo v roce 1952 za účasti členů TJ
Sokol a místní organizace svazu mládeže.
Výkopy pro podkladový materiál byly
provedeny brigádnicky, ručně a štěrkopísek byl navezen z červeného lomu
z vrcholů Chlumů. Antuka pocházela
z cihelny ve Starém Místě.
Na výroční členské schůzi TJ
Sokol konané 2. prosince 1954 byla
v úvodu schůze prokázána čest zesnulému
členu výboru bratru Antonínu Plašilovi,
který zemřel tohoto dne, povstáním a minutou ticha. Zároveň došlo ke značným
změnám ve složení výboru tělovýchovné
jednoty. Novým předsedou se stal Vratislav Chmelík, František Horák byl jmenován čestným předsedou. Dalšími členy
výboru se stali: Kubištová Ivana, Stránská
Hana, Tarant Jaroslav, Mařasová Dana,
Tehník Josef, Fejfarová Hana, Dobiášová
Bohumila, Štěrba Miroslav, Pour Josef a
Hanuš Stanislav. Revizoři účtu: Dobiáš
Bohumil a Tarant Josef.
V létě 1954 se v Mlázovicích na
hřišti u koupaliště konalo předspartakiádní
okrskové cvičení žen a mužů. Této velkolepé akce se zúčastnili cvičenci z Vojic,
Podhorního Újezda, Ostroměře a Mlázovic. Průvodem od okraje Novopacké ulice
pochodovalo na osmdesát účinkujících,
včetně pozvaných kynologických spolků,
které měly se svými psy též velmi poutavý program. Na závěr hlavního vystoupení byla z cvičenců postavena několikapatrová pyramida se dvěma odvážlivci na
jejím vrcholu. Toto sportovní vystoupení
mělo v širokém okolí mohutný ohlas.

Ve velkém počtu několika skupin se nacvičovalo na 1. celostátní spartakiádu v Praze, které se v roce 1955
zúčastnilo 8 žen. Byly to Ivana Kubištová, Hana Fejfarová, Bohunka Tauchmanová, Bohumila Dobiášová, Hana Stránská, Marie Lánská, Božena Nováková a
Miluše Hanušová.
V roce 1956 se zúčastnili nočního motocyklového závodu v Hořicích
Ladislav Kubišta, Vítězslav Votruba a
Ivo John, který v kubatuře do 350 ccm
získal zlatou medaili. V příštím roce si
tento závod zopakoval se stejným výsledkem.
Dne 11. července 1958 se konal
v Mlázovicích 1. ročník v jízdě zručnosti
o putovní pohár. Závody se konaly
v prostoru u koupaliště. Jelo se ve třech
kubaturách. Do 50 ccm zvítězili Václav
Malina, Josef Čeřovský a Josef Gabriel,
do 200 ccm Ivo John, Stanislav Klimeš a
Ladislav Kubišta. Nad 200 ccm Stanislav
Klimeš, Ladislav Kubišta a Ivo John.
Oddíl kopané v Mlázovicích
vznikl v roce 1954. Odehrál pouze 1.
ročník okresní soutěže. V roce 1956 se
ho podařilo znovu obnovit, proto mohl

táhlo až do konce roku 1963. Příspěvek
od KV ČSTV činil tehdy 3000 Kčs.
Bohužel pro nedostatek dobrých hráčů a také z finančních důvodů
byla činnost oddílu v roce 1962 ukončena.
Ve stejném roce byl založen
oddíl odbíjené a o dva roky později došlo
k přebudování volejbalového hřiště.
V těchto letech měl Sokol 52
členů.
Velkého ocenění si zasluhuje
učitelka zdejší školy paní Věra Jurinová, Vpravo Miroslav Novotný (1889-1966), starosta
která se skupinou místních žen zorgani- Sokola. Ve 30. letech měl největší zásluhu na vybudování koupaliště a přilehlého sokolského cvičiště.
zovala nácvik na II. celostátní spartakiádu v roce 1960. Tato aktivita byla výborem i členkami TJ přijata s velkým zá- Tichá, Jarmila Kyselová, Slávka Projmem. Nacvičovat se začalo již v roce cházková, Věra Kodydková, Bohunka
1959 a počet cvičenek se postupně roz- Viková a Milena Hanušová. V Praze na
rostl přes 20 žen ve věku 20 - 40 let. Cvi- nejmasovější ze všech spartakiád ale
čební hodiny probíhaly většinou na sále naše ženy nakonec nevystoupily.
radnice, někdy i ve škole. Za jednoho
Na výroční členské schůzi 26. 1.
slunečného podvečera se rozhodly usku- 1961 byl zvolen novým předsedou Sokotečnit zkoušku pod širým nebem na tráv- la zanícený a aktivní sportovec, mistr
níku pod školou. Nepočítaly však s tím, sportu Jaroslav Lazar. Pilot na letišti
že manžel jedné z cvičenek se na ženy se v Domoslavicích, člen východočeského
zlou oboří. Co tady vy tlustý tetky vyvádí- aeroklubu, letecký instruktor v plachtění
te? Koukejte jít domů!,
měl tehdy i motorovém létání. Bohužel 19. 8. 1961
zahynul při IV. mistrovství ČSSR
v letecké akrobacii na letišti Bory
v Plzni. Tragická smrt Jaroslava Lazara
ukončila jeho mladý život na počátku
rýsujících se velkých sportovních úspěchů. Tělovýchovná jednota v něm ztratila
dobrého pracovníka a nadějného sportovního funkcionáře. Těmito několika
řádky mu vyslovujeme čest a věčnou
vzpomínku.
Za měsíc po výroční schůzi dne
26. února se na sále radnice uskutečnila
1. vesnická tělovýchovná akademie, která měla mezi našimi občany mohutný
ohlas. Ve dvouhodinovém programu se
vystřídali žáci a žákyně TJ Sokola Mlázovice s tanečky a spartakiádním cvičením, dále vystoupilo trio foukacích harmonik. Ve sportovním vystoupení se žáci
předvedli na žíněnce a koze, žákyně na
žíněnce a kladině. Program doplnily cviSkupina cvičenců na okresní spartakiádě v Hořicích. Cvičenci z Ostroměře, Vojic, Podhorního Újezda a
čenky z Jičína s tanci a gymnastky
Mlázovic. Děvčata z Mlázovic: Ivana Kubištová, Bohumila Dobiášová, Bohunka Tauchmanová, Božena
z Hradce Králové. O filmu „Seskok ze
Nováková, Miluše Hamešová. Na snímku chybí Hana Stránská, Marie Lánská, Hana Fejfarová. Cvičenci
stratosféry“ besedoval s účastníky večera
se zúčastnili I. Celostátní spartakiády v Praze (rok 1954).
zasloužilý mistr sportu a mistr světa
pod vedením Jindry Čapka a kapitána pronést. Přítomný pan farář jej v tomto v parašutismu Zdeněk Kaplan.
mužstva Ivo Johna pokračovat v okresní lamentování ještě podpořil. Nadšení žen
V létech 1954 – 1974 zaznamesoutěži Hořicka a Jičínska. V ní si vedl ani po tomto menším nedorozumění nala největší rozvoj lehká atletika, předevelmi dobře, takže postoupil do okresní- neochablo a bylo završeno pěkným vy- vším závody v přespolním běhu a na
ho přeboru. V roce 1959 dokonce získal stoupením na okrskové a okresní sparta- dráze. Hned v prvním roce této periody
titul okresního přeborníka. Postup do II. kiádě v Chomuticích a Hořicích. Z těch, získal v Cerekvici titul okresního přebortřídy byl však přenechán mužstvu Lázní které tehdy nacvičovaly se podařilo zjis- níka v dorostu v běhu na 1000 m JaroBělohradu. Vzhledem k dobrým výsled- tit následující jména: Vedoucí Věra Juri- slav Tarant. V mužích Ivo John v běhu
kům fotbalového mužstva bylo už v roce nová, Marie Pelikánová, Olga Jiránková, na 5000 m. Na krajském přeboru
1959 výborem rozhodnuto rozšířit hřiště Zdena Bačová, Marie Břízková, Miluše v Náchodě skončil Jaroslav Tarant na 4.
na kopanou. Práce byly provedeny Tauchmanová, Vlasta Tauchmanová, místě a Ivo John se stal krajským přeborv prosinci, bylo přesunuto 500 m3 zemi- Miluše Chmelíková, Božena Voňková, níkem.
ny. Dokončení celé náročné akce se pro- Miluše Machová, Zdena Pařiková, Jindra
Pokračování v dalším čísle

Polovina městečka opět vystoupila ze tmy
V průběhu října byla opravena
komplikovaná závada veřejného osvětlení, která zapříčinila jeho několikadenní nefunkčnost v mnoha ulicích.
Když druhý říjnový víkend přestala
svítit pouliční světla v polovině městečka
(od Náměstí ke koupališti a směrem ke
Konecchlumí), vypadalo to na banální
závadu, která bude odstraněna za pár minut. Bohužel bližší zkoumání ukázalo trvalý zkrat kabelového rozvodu. Jeho příčinou byla malá kapacita kabelu položeného
koncem osmdesátých let. Docházelo k
postupnému tavení hliníku až se úplně
zkratoval. Nemělo smysl uvažovat o signálním vyhledání poruchy speciálním detektorem. Po její opravě by velmi pravděpodobně brzy následovaly další.
Vzhledem k tomu, že vadný kabel
prochází většinou na Náměstí pod vozovkou, která byla před dvěma lety kompletně
vyasfaltována, jeho výměna nepřipadala v
úvahu. V tomto případě by pouhé zemní
práce přesáhly částku sta tisíc. Radnice
tedy zvolila alternativní trasu (od sloupu
osvětlení uprostřed Náměstí ke sloupu
nízkého napětí naproti prodejně Jednota).
Aby nedošlo k poškození nových
chodníků, obrub a asfaltových cest, vedla

celá trasa nezpevněným terénem a pod
zpevněnými úseky byly použity hydraulické průtlaky. Naštěstí, parkové plochy budou v rámci projektu Revitalizace veřejných prostranství upravovány zahradníky
až v příštím roce, a tak bude mít výkop
přes zimu čas na slehnutí, bez viditelných
stop.
Světla se opět rozsvítila po jedenácti dnech. Někteří občané si stěžovali,
že je to příliš dlouhá doba. Bohužel na
konci roku jsou stroje na zemní práce a
průtlaky zadány na týdny dopředu. Stejně
tak, nový kabel v potřebné délce se vyrábí
na zakázku, což nějakou dobu trvá. Proto
se zástupci městečka domnívají, že provedená oprava proběhla v nejkratší možné
době.
Poměrně časté závady na rozvodech veřejného osvětlení a rozhlasu v posledních letech dokazují, že rozhodnutí o
jejich kompletní výměně, ke které dochází
při rekonstrukci chodníků, bylo více než
správné. Jde sice o finanční zátěž, ale nová vedení by měla vydržet minimálně šedesát let, bez jakékoliv údržby. Jistě je to
účelnější řešení než za pár let plošně rozkopávat všechny nové chodníky.

Výrazné zvýšení bezpečnosti chodců na Náměstí
Úpravy chodníků a obrubníků,
které byly provedeny v posledních dvou
letech na Náměstí, umožňují chodcům
procházejícím centrem městečka, aby se
zcela vyhnuli frekventované silnici.
Mlázovické náměstí bylo kdysi
oblíbenou promenádou lázeňských hostů,
kteří si užívali blaho zdejších rašelinových
koupelí. Jako lázeňské a zemědělské městečko netrpělo přílišnou dopravou. Klidné
doby již odvál čas, avšak dispozice centra
obce vycházející z této doby, přetrvaly
dodnes. S narůstající dopravou a bezohledností řidičů, kteří nedodržují povolenou rychlost, narůstalo i riziko pro chodce.
Všichni, kteří procházeli mlázovickým náměstím ze severního směru na jih,
museli kvůli absenci chodníku v této lokalitě donedávna používat pouze frekventovanou silnici.
Dnes to již neplatí. Díky zadláždění
cestiček v parku a následné úpravě autobusové zastávky, se objevila možnost využívat jednu z parkových cest, vedoucích
souběžně s hlavní silnicí, pro běžný provoz chodců. Proto městečko rozhodlo o

dodláždění dvou krátkých úseků, které
propojily trasu sever – jih. Velmi výrazně
se tím zvýšila bezpečnost chodců, kteří již
nemusí riskovat svým pohybem na silnici
III. třídy. Zároveň se zvýšil i komfort a
bezpečnost cestujících autobusy. Dnes již
nemusí vystupovat do silnice a z autobusových zastávek lze pokračovat do všech
směrů pohodlně po chodnících.
Řada lidí již této možnosti využívá,
někteří si novinky ještě nepovšimli. Nově
vybudovaná cesta přes park bude udržována i v zimních měsících. Provedené úpravy přispívají ke zvýšení bezpečnosti chodců i plynulosti dopravy v centru městečka.

POZVÁNKA DO KINA
Kino Radnice Mlázovice zve diváky na
nový český film HODINU NEVÍŠ, který
uvede v pátek 6.11.2009 od 20.00h. Příběh heparinového vraha Zelenky, natočený podle skutečných událostí. Co bylo
příčinou a co se odehrává v mysli nenápadného a obětavého mladíka, který se
rozhodne zabíjet a má přitom pocit, že
dělá dobrou věc? Příběh, který se bohužel může stát kdykoliv. Tohle bylo blízko.
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Střípky z práce Obecního úřadu
● V polovině října 2009 provedly pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje pravidelný audit hospodaření městysu Mlázovice. Při velmi podrobné kontrole
účetních dokladů, využívání dotací, evidence majetku, procedur obce a dalších
úkonů, nebyly shledány žádné závady v
činnosti městečka.
● Koncem října byla odstraněna porucha na elektroinstalaci ve zdravotním
středisku, která již delší dobu omezovala
jeho provoz.
● V uplynulém měsíci byly dokončeny
veškeré přeložky a úpravy kabelových
vedení veřejného osvětlení a rozhlasu, které se upravovaly a vyměňovaly, společně s
rekonstrukcí chodníkových těles v rámci
projektu Revitalizace veřejných prostranství. V tuto chvíli již fungují všechny body
veřejného osvětlení i rozhlasu v celém
městečku. Případnou novou lokální závadu
hlaste, prosím, na Obecním úřadě.
● Pracovnicí městečka provedli složitou
a velmi komplikovanou opravu velkého
zvonu na Kostele Nejsvětější Trojice.
Tento zvon přestal koncem září zvonit a
pouhé zjištění příčiny trvalo více než
dva týdny. Elektrický pohon, instalovaný v kostele na počátku roku 1990, vypověděl službu. Bylo nutné rozebrat celou konstrukci protiváhy zvonu a mimo
kostel ji nechat řádně svařit. Poté vše
putovalo na místo. Vzhledem ke stísněným podmínkám na věži kostela a objemnosti závaží, rozhodovaly o úspěchu
celé akce pouhé milimetry.
● Mlázovický Domov důchodců obdrží od
Královéhradeckého kraje dotaci na provozní náklady ve výši 1 milion korun, čímž
bude zajištěn bezproblémový provoz tohoto sociálního zařízení do konce letošního
roku. V příštím roce čekají městys, jako
zřizovatele Domova důchodců, složitá jednání o způsobech jeho financování na další
období.
● Členové SDH Mlázovice provedli, v
rámci svých brigádnických hodin, kompletní nátěr plotu u Hasičské zbrojnice.
Již na první pohled toto prostranství
vypadá mnohem lépe.
● Již poněkolikáté došlo k prasknutí rozvodů vody v budově bývalé školy. Vzhledem k propojenosti systémů s Mateřskou
školou, bylo nutné provést určité technické
úpravy tak, aby nebyl provoz školky nijak
narušen. Budoucnost školní budovy zůstává stále nejasná.
● Technický stav mlázovické kanalizace
je na mnoha úsecích velmi špatný. V
letošním roce bylo opraveno několik
šachet, které přestaly fungovat. Zatím
poslední, v Novopacké ulici, se dočká
opravy během pár dnů.

