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V městečku zůstane zachována důležitá složka zdravotní péče

ZUBNÍ ORDINACE V MLÁZOVICÍCH OBNOVILA PROVOZ
Zázraky se dějí. Zubní ordinace
v městečku, uzavřená loni v únoru,
obnovila oficiálně v lednu 2010 svůj
provoz. Pacienti mají k dispozici velmi
kvalitní a dostupnou péči.
Kdyţ v únoru 2009 oznámil mlázovický zubař MUDr. Myšík, ţe uzavírá
ze zdravotních důvodů svoji ordinaci,
vyvolala tato zpráva doslova zděšení v
širokém okolí. Ze dne na den se ocitlo
více neţ dvanáct set pacientů bez stomatologické péče. A protoţe pan doktor byl
vyhlášený, netýkalo se uzavření zdaleka
jen mlázovických občanů.
Drtivá většina pacientů byla konfrontována s drsným stavem nedostatku
některých odborných lékařů v českých
zemích. Všichni dlouho slýcháváme o
stárnutí zubařů, jejich odchodech do zahraničí a malému počtu nových absolventů, ale aţ osobní zkušenost napomůţe
pochopit realitu.
Okamţitě s ukončením stomatologické praxe, započalo městečko obrovskou snahu s cílem sehnat nového zubaře.
Prakticky všichni, kteří se v oboru pohybují, byli velmi pesimističtí a předpovídali neúspěch. Vţdyť zubaře nemají ani
mnohé větší obce či města. Ale co měli
dělat stovky pacientů, které nechtěl ţádný
zubař v okolí přijmout do evidence s odůvodněním plného stavu?
Starosta městečka obětoval snaze
sehnat nového stomatologa stovky hodin.
Jednal s většinou zubařů na okrese, i s

těmi, kteří byli čerstvými důchodci, s
představiteli VZP i stomatologické komory. Zjišťoval moţnost umístění některého
z budoucích absolventů lékařské fakulty
UK v Hradci Králové, i moţnost získání
zubaře z jiného regionu. Ze všech stran
však slyšel to samé. Nepřipadá v úvahu,
ordinaci zavřete, nemáte šanci nikoho
sehnat.
Ovšem díky enormní snaze městečka i velkému úsilí a ochotě Všeobecné
zdravotní pojišťovny, došlo ke zlomu. Do
mlázovické ordinace se podařilo zajistit
velmi kvalitního stomatologa MUDr. Radoslava Janebu z Hradce Králové. Ale to
ještě nebylo všechno. Téměř tři čtvrtiny
roku trvalo zprovoznění ordinace. Nikoho
nezajímalo, ţe se jedná prakticky o převzetí funkčního obvodu, ale všemoţné
instituce se k problému postavily, jako by
v Mlázovicích doposud zubař nebyl. A
tak začalo neskutečné a nepochopitelné
kolečko mnoha a mnoha úřadů, institucí,
řemeslných úprav a především „stohy“
dokumentů, které byly třeba ke znovuotevření zubní ordinace v Mlázovicích. Nakonec se vše podařilo a třetí lednový týden bylo vydáno Krajským úřadem Rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení.
Podivné je pouze to, ţe instituce
podílející se na zřizování zdravotnického
zařízení lidem zubaře nezajistí. Ţe lidé
nemají ke komu chodit, ţe někteří zubaři
odmítají ošetřit akutní případy, kdyţ paci-

ent není jejich, a tudíţ je ohroţeno zdraví,
to málokoho zajímá. Ale kdyţ uţ obec
sama seţene náhradu, ač to není její starost, začnou všichni být velmi důleţití a
začnou se předhánět, kdo bude poţadovat
více dokumentů a vymýšlet si větší nesmysly. Je to důkaz o naprosté vnitřní
zhoubě administrativního systému a o
absenci zdravého rozumu mnoha lidí.
Mlázovičtí se ovšem nenechali
odradit, a tak mají místní i okolní obyvatelé opět dostupnou kvalitní stomatologickou péči v obecní ordinaci. Ordinační
hodiny jsou dvakrát do týdne – ve středu
a v pátek od 9.30 hodin do 18.00 hodin.
Mimo tuto dobu jsou pacienti ošetřováni
na objednání, popř. můţou navštívit ordinaci pana doktora v Hradci Králové, v
pondělí, úterý a čtvrtek mezi 8.00 hodinou a 16.00 hodinou. Ideální je návštěvu
v Hradci předem telefonicky konzultovat.
Telefonní kontakt do mlázovické
ordinace zůstává 493 697 212, do hradecké ordinace (např. kvůli objednání) je:
722966266. Všichni pacienti, kteří navštěvovali MUDr. Myšíka mají automaticky zajištěnou moţnost přijetí do evidence, musí se však objednat a domluvit
vstupní prohlídku. Obecní úřad v Mlázovicích doporučuje všem, kteří chtějí sluţby MUDr. Janeby vyuţívat, aby se k němu objednali a nechali zaevidovat v průběhu letošního jara, protoţe v opačném
případě hrozí, ţe bude kapacita ordinace
jiţ zaplněna.

Jubilejní poslední leč ukončila loveckou sezonu
Myslivecké sdružení „Ostříž“
Mlázovice pořádalo v pátek 15.ledna
2010 již 40. Poslední leč, která se konala v nádherně vyzdobeném sále mlázovické Radnice.
Byl to ples, jak se patří. Pořadatelé
si letos dali při přípravě velice záleţet,
takţe na tradiční účastníky čekalo mnoho
netradičních atrakcí. Hosty hned u vchodu
vítaly slavnostní fanfáry lesních rohů, na
které hrály tři studentky lesnické fakulty
Mendlovy zemědělské univerzity Brno.
Jejich umu bylo během večera ještě několikrát vyuţito, při zahájení plesu, ale i při
předávání tomboly. Jako na kaţdém

správném mysliveckém plese nechyběli
ani sokolníci a lovečtí psi. K tanci hrála
oblíbená konecchlumská kapela Levou
rukou. Na přítomné čekalo i překvapení v
podobě předtančení v latinskoamerických
rytmech.
Opravdu bohatá tombola, umístěná
v předsálí, lákala majitele slosovatelných
lístků po celý večer. Tradičně o půlnoci
nastal kýţený okamţik a kanci, srnčí,
zajíci, baţanti a další hodnotné ceny získaly šťastné majitele. Ostatním nezbývalo
neţ popřát dobrou chuť a těšit se zase na
příště.
Nedílnou součástí mysliveckého

bálu jsou zvěřinové hody. Letos byla nabídka opravdu přebohatá, vybral a pochutnal si kaţdý.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 5. 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:
V květnu 1972 uspořádala
TJ velmi zdařilou besedu s atlety Dukly
Praha, zaslouţilými mistry sportu a mistry
Evropy koulařem Jiřím Skoblou a chodcem Josefem Doleţalem. Tyto besedy
s významnými osobnostmi československého sportu se v 70. letech těšily značnému zájmu veřejnosti. Mezi ně patřilo i
zajímavé povídání s Vladimírem Martincem, několikanásobným mistrem světa
v ledním hokeji. Tuto besedu zprostředkoval jeho přítel Vítězslav Votruba.
20. května 1972 získali na turnaji
v malé kopané ve Vojicích muţi 2. místo
a stejné umístění dosáhli ţáci na volejbalovém turnaji 28. srpna v Lázních Bělohradě.
Nejmasovější a nejúspěšnější
skupina atletů z Mlázovic se zúčastnila
přespolního běhu vesnických sportovců
v Popovicích. Závody se uskutečnily 20.
září 1972 i za účasti 40 běţců ze zemědělských škol z Hořic, Jičíněvse a zahradnické školy z Kopidlna, dětí a vojáků sovětské posádky z Jičína. Konkurence tak
značně vzrostla, přesto se našim běţcům
podařilo dobře zabodovat.
V běhu na 500 m ţák Jiří Horčička zvítězil, Karel Vojtěch a Petr Lazar
doběhli na 2. a 4. místě. V běhu na 800 m
skončila ve starších ţákyních Dana
Kůtková na 2. místě a ve starších ţácích
Pavel Samko na této trati přesvědčivě
zvítězil. Josef Vik a Mirek Kutnar skončili na 5. a 6. místě. Lenka Kolbabová byla
aţ osmá, kdyţ ostatní místa obsadily dívky ze škol. V dorostencích obsadil Pavel
Lazar na 1500 m 2. místo z téměř dvaceti
běţců, Milan Kunčik byl čtrnáctý. Další
vítězství ve starším dorostu v běhu na
2000 m získal pro Mlázovice Emil Kůtko,
Zdeněk Mach skončil pátý. V ţenách doběhla Vlasta Vojtěchová na sedmém místě, ostatní místa zůstala ţenám ze SZTŠ
Jičíněves. V nejsilněji obsazeném běhu
muţů na 3000 m získal Jiří Kutnar 5. místo. Zdeněk Mach po závodě na 2000 m
běţel i s muţi, doběhl však aţ jako desátý.
Čtvrtého listopadu téhoţ roku se
konal přespolní běh „Ostroměřská homole“, na kterém nechyběli ani běţci
z Mlázovic. Mladší ţáci na 500 m Jiří
Horčička 4., Karel Vojtěch 5., Libor Šeps
byl klasifikován z dvaceti dvou běţců na
13. místě. Ve starších ţácích na 800 m
Pavel Samko získal 4. místo, Josef Vik a
Mirek Kutnar zase 7. a 9. místo.
V mladším dorostu opět nezklamal Pavel

Lazar v běhu na 1500 m, kdyţ po druhé za
sebou skončil druhý. Břéťa Vích se musel
spokojit s 8. místem. Silně obsazená kategorie staršího dorostu běţci z Pardubic,
Hradce Králové, Jičína a mládeţi vojáků
sovětské posádky nasvědčovala, ţe to
bude těţká situace. Zdeněk Mach byl sedmý, Emil Kůtko a Míla Pařík 9. a 13. Na
start muţů na 3300 m nastoupilo 32 běţců
z celého východočeského kraje. Dobré
umístění Ladislava Macha na 10. místě je
povaţováno za velký úspěch, Jiří Kutnar
doběhl aţ na 21. místě.
Výbor TJ opustily Eva Poláková
a Eva Tauchmanová, proto na jejich místa

ho úspěchu dosáhli na festivalovém běţeckém závodu na 30 km v Kopidlně, kde
se stali absolutními vítězi. Ladislav Mach
se také stal vítězem běhu na 15 km
v Hořicích, kde prvenství získal z počtu
téměř 400 závodníků. Při okresních doţínkách v Mlázovicích, téţ v roce 1973, byl
uspořádán TJ okresní přebor v běhu několika věkových kategorií. Pavel Lazar a
Ladislav Mach si zajistili svými 2. místy
postup do kraje.
V ţákovské kopané se uskutečnila dvě vzájemná utkání s dětskými tábory
na Libíně a na Borku, která skončila na
hřišti v Mlázovicích vţdy vítězstvím.

Běžci z Mlázovic po okresním přeboru v běhu několika věkových kategorií v Popovicích (rok
1971). Hoření řada zleva: Zdeněk Mach, Ladislav Mach, Míla Pařík, Miroslav Kutnar, Karel
Vojtěch, vedoucí atletů Ivo John, Uprostřed: Jiří Kutnar, Pavel Lazar, Josef Vik. Dole: Jiří
Horčička, Libor Šeps, Pavel Samko, Břetislav Vích a Emil Kutko

byli zvoleni aktivní sportovec Jiří Kutnar
a Dagmar Nováková.
V roce 1973 byl znovu zaloţen
oddíl odbíjené.
Druţstvo muţů v malé kopané se
zúčastnilo turnaje ve Vojicích, kde z 10
celků skončilo na 3. místě.
Rovněţ v roce 1973 se dvě nohejbalová druţstva muţů zúčastnila 1.
ročníku turnaje „Klíč ku zdraví“
v Lázních Bělohradě. Obě trojice ve sloţení Štefan a Ivan Samkovi a Emil Kůtko,
Václav Vojtěch, Vladimír Votruba a Václav Stolín postoupila do finálové části,
která se hrála aţ druhý den současně
s krajským přeborem v malé kopané
v Brandýse n. Orlicí. Protoţe někteří hráči
museli odjet na tento turnaj a v Bělohradě
nastoupili náhradníci, lze výsledné 3. a 6.
místo z celkového počtu 16 muţstev povaţovat za úspěch.
V témţe roce se Jiří Kutnar a
Ladislav Mach zúčastnili Velké Kunratické a běhu Rudého Práva. Ovšem největší-

Rovněţ se podařilo v Luţanech porazit
ţáky místního Sokola, které v té době
vedlo okresní přebor. K tomu je potřeba
přičíst vítězné utkání s ţákovským muţstvem Ostroměř.
Ještě v roce 1973 byla místní TJ pověřena OV ČSTV a OV SSM
v Jičíně uspořádat vyřazovací turnaj ve
stolním tenise a o týden později v malé
kopané. Obě akce se uskutečnily a Tělovýchovné jednotě bylo zasláno ocenění za
vzornou organizaci.
15. dubna se konal v Jičíně
okresní přebor v přespolním běhu.
V nejmladších ţácích skončil Jiří Horčička druhý, Míla Pařík čtvrtý a Libor Šeps
na 10. místě ze 31 běţců.
V roce 1973 se muţstvo juniorů
stává přeborníkem okresu ve stolním tenise. Je to více neţ 12 let, kdy jsme opět
tento titul získali zásluhou Ivana a Pavla
Samkových a Jaroslava Lazara. Rovněţ
dorostenci Oldřich Šádek, Milan Jezbera a
Miroslav Kutnar skončili na pěkném 2.

místě a muţi obsadili čtvrtou příčku.
Turnaj uspořádala TJ Sokol
Mlázovice na sále radnice, od OV ČSTV
v Jičíně obdrţela uznání za úspěšné
zvládnutí celé akce.
Aktivním a dobrým hráčem
stolního tenisu byl i Mlázovák Stanislav
Stoklasa. Na vrchol své sportovní kariéry
se dostal aţ v roce 1985 jako hráč okresního přeboru za Sokol Konecchlumí. To
se jiţ tento sort v Mlázovicích několik let
soutěţí neúčastnil. S obdivuhodnou vytrvalostí téměř 25 let stále hraje, současné
době v okresním přeboru jako hrá č Sokola Butoves. Největším jeho úspěchem
se stalo vítězství v okresním přeboru
druţstev.
V malé kopané přebornický titul
zůstal opět v Mlázovicích a to jiţ potřetí
za sebou. K tomu přibylo 4. místo
v kraji.
Ţákovské druţstvo v odbíjené
pod vedením Lubora Podzimka obdrţelo
28. 11. 1974 diplom a medaile za vítězství v okresním přeboru. Děvčata zvítězila ve všech 24 zápasech. První místo
bylo dosaţeno před celky z Lázní Bělohradu, Nové Paky a TJ Jičína.
V krajském přeboru vesnických druţstev
skončila na 3. místě.
V letech 1972–1974 byla nejvšestrannější sportovkyní Eliška Pospíšilová, dorostenecká přebornice kraje
v disku a kouli, účastnice přeborů ČSSR.
Zde získala několik druhých a třetích
míst. V judo a plavání si úspěšně vedla
její sestra Helena, která se téţ v roce
1973 stala absolutní vítězkou v běhu ze
Šárovcovy Lhoty na Zvičinu.
Předseda místní TJ Ivo John byl
zvolen do KV ČSTV v Hradci Králové a
člen výboru Lubor Podzimek do OV
ČSTV a do komise volejbalového svazu.
V tomto roce měla TJ Předvoj 185 platících členů.
V roce 1974 při výroční členské
schůzi Tělovýchovné jednoty přednesl
výbor návrh na přejmenování jednoty na
„TJ Předvoj Mlázovice“. Po schválení a
po projednání představenstvem JZD byl
tento návrh převzat.
Ve stejném roce bylo po značném úsilí s finanční podporou OV ČSTV
v Jičíně částkou 20.000 Kčs dobudováno
a slavnostně předáno do uţívání hřiště na
kopanou.
Práce byly započaty v roce 1971
bagrem zemědělského druţstva, který
tehdy obsluhoval Ladislav Krejcar. Hřiště bylo po celé délce rozšířeno na potřebné rozměry 60 m. Následně buldozerem
z STS Chvalina byla zemina po celé ploše rozhrnuta. Na délku tím bylo hřiště
prodlouţeno na 100 m. Tentokrát bylo i
s prodlouţením v zadní části o mnoho
metrů přesunuto na 2500m3 hlíny, která

se navršila do výše
téměř 40 cm. Srovnání povrchu provedlo
zemědělské
druţstvo
s traktoristou Josefem
Čeřovským,
grédr
obsluhoval
Josef Hartman. Tyto
práce trvaly skoro
celý týden, neboť
terén ke koupališti
byl značně nakloněn.
Meliorační
práce
s traktorem RS provedl od zadní části
hřiště s vyústěním u Několikanásobný přeborník jičínského okresu v malé kopané. Zleva stojí:
koupaliště Josef Špá- Jiří Jezbera, Štefan Samko, Stanislav Rechcígl, Ladislav Poljak a Ivo John.
ta. Veškeré náklady Klečí: Václav Vojtěch, Míla Loner, Jaroslav Šorm
za práce včetně osetí travním semenem čilo celkem 53 cvičenců. Osm ţen a dvě
uhradilo zemědělské druţstvo na základě ţákyně se zúčastnily vystoupení na celosmlouvy o vzájemné výpomoci.
státní spartakiádě v Praze. Byly to DvoPo tři roky za sebou v létech řáková Ivana – cvičitelka, Kuţelová
1972–1974 se fotbalové druţstvo Zlatého Jarmila, Mařasová Dana, Tarantová Eva,
poháru Zemědělských novin pravidelně Kodymová Jaroslava, Šepsová Ludmila,
zúčastňovalo
fotbalového
turnaje Dobiášová Eva, Paříková Ludmila, za
v Luţanech. Soutěţ o putovní pohár ţačky Kutnarová Ivana a Johnová Iva.
místního Sokola, měla kaţdoročně dobré Na úbory přispělo kaţdé cvičence zeměobsazení vţdy čtyř muţstev v rámci ně- dělské druţstvo částkou 200 Kčs. Na
kolika okresů. Muţstvo sloţené ze členů spartakiádní vystoupení byl kulturní ko-

Vítězné mužstvo 3. ročníku fotbalového turnaje v Lužanech v roce 1973. Zleva stojí: Merta, Václav
Stolín, Miloslav Loner, Miroslav Vích, Bedřich Matouš, Milan Jezbera, Václav Kysela a Ivo John.
Klečí: Josef Holec, Kmínek, Ladislav Jezbera, Václav Faltýn, Stanislav Rechcígl a neznámý brankář

TJ a JZD Předvoj třikrát za sebou
v turnaji zvítězilo a putovní pohár obdrţelo do osobního vlastnictví.
Výbor opustili Vratislav Chmelík a Jaroslava Kutnarová, na jejich místa
byli zvoleni Zdeněk Gabriel a Věra Turková.
Oddíl ZRTV pracoval velmi
dobře a přes 50 jeho členů nacvičuje
skladby na další spartakiádu.
Rok 1975 byl rokem IV. československé spartakiády. Z naší TJ se cvičenci zúčastnili oblastní, okresní i celostátní spartakiády. Na těchto akcích cvi-

misí druţstva vypraven autobus. Pro nebývalý zájem členů a občanů i z okolních
obcí se na všechny zájemce nedostalo.
Na počest IV. celostátní spartakiády byl 6. července 1975 sehrán
v Radimi volejbalový turnaj. Druţstvo
našich ţen vybojovalo hezké 2. místo.
Podobný výsledek se opět dostavil na
dalším volejbalovém turnaji venkovských druţstev v Jičíně 19.6.1976. Druţstvo ţen TJ Předvoj skončilo druhé.
Pokračování příště

JAK JE TO S ÚKLIDEM SNĚHU Z CHODNÍKŮ ?
Neobvykle tuhá zima prověřuje
systémy úklidu sněhu ve všech obcích.
Letos navíc poprvé platí novela
„chodníkového zákona“ a tak je situace ještě složitější. V následujících řádcích se dočtete, jak se k tomuto problému staví Obecní úřad v Mlázovicích.
Uţ kdyţ byla schválena sporná
novela zákona zrušující povinnost majitelů domů provádět zimní údrţbu přilehlých chodníků, bylo zřejmé, ţe města a
obce nemůţou svými silami nově tento
úklid zabezpečit. Letošní zima, která je
sráţkově bohatá, tuto skutečnost pouze
potvrzuje.
Sdělovací prostředky většinou
mylně informují o tom, ţe jsou obce povinny podle zákona zajistit úklid sněhu z
chodníků. Skutečnost je ovšem jiná.
Vlastník chodníku (většinou obec) je
odpovědný za případný úraz, který se na
něm stane v důsledku neprovedené zimní
údrţby. Uklízet plochy nemusí.
Různé obce se k novému problému postavily různě. Některé vydaly vyhlášku, kterou jmenovitě určily udrţované plochy, některé rozmístily cedule s
nápisy neudrţované úseky, některé se
připojistily proti případným škodám z
úrazů, některé neudělaly nic a spoléhají
na to, ţe se nic nestane. Pak je také řada
měst, která utratila mnohamilionové částky za nákup techniky nebo si najala bri-

gádníky na tzv. sněhovou pohotovost.
Ovšem jinak se taková opatření provádí
např. Praze, která dostává na jednoho
obyvatele 6x více ze státního rozpočtu
neţ Mlázovice. Podobně je to ve velkých
městech.
Mlázovice vsadily na zdravý rozum. Doufají, ţe rozumní lidé chápou, ţe
městečko nedokáţe zabezpečit zimní
údrţbu všech chodníků. Řada obyvatel to
skutečně chápe a před svými domy si
uklízí i nadále. A za to jim patří velký
dík. Městečko zajišťuje úklid sněhu ze
všech komunikací v Mlázovicích a Mezihoří. Chodníky uklízí před veřejnými
budovami, v parku, na autobusových
zastávkách a také chodníky na specifických veřejných prostranstvích. Dále je
prováděn úklid před domy občanů, jimţ
zdravotní stav nedovolí sníh odhrnovat.
Údrţba je prováděna také před domy, ve
kterých nikdo nebydlí a které se zároveň
nacházejí na hlavních přístupových trasách. K tomu všemu musí být zajištěn
posyp, úklid sněhu ze střech obecních
budov, provoz kotelen a také běţná provozní údrţba.
To je absolutní maximum, které je
moţné zvládnout. Je třeba si uvědomit,
ţe městečko má k dispozici pouze jednoho pracovníka, v určitých obdobích ještě
další dva na veřejně prospěšné práce.
Jenomţe ti pracují pouze na dobu určitou,

Budoucí prvňáci na návštěvě ve škole
Rodiče současných mlázovických
předškoláků přijali pozvání Základní
školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad
na informační schůzku a prohlídku
školy.
Skupinku rodičů a dětí uvítal ve
škole pan ředitel Jaroslav Jirásko. Setkání
se zúčastnily i paní zástupkyně pro oba
stupně ZŠ. Rodiče se dozvěděli mnoho
důleţitých informací o chodu školy, průběhu zápisu, vyuţití druţiny, školní jídelně a podobně. Řešilo se i dojíţdění přespolních, rodiče byli ujištěni, ţe škola plně
respektuje příjezdy a odjezdy autobusů.
Dobré je, ţe jiţ dnes vyhovující spojení
do Bělohradu, by se mělo v červnu, díky
rozsáhlým změnám jízdních řádů v celém
Královéhradeckém kraji, ještě vylepšit.
Paní učitelka přítomným ve zkratce načrtla způsob výuky na prvním stupni a seznámila je s pouţívanými učebními materiály, i s moţností vyuţití mnoha zájmových krouţků.

Poté následovala prohlídka školy.
Děti se mohly seznámit nejenom s budoucí třídou, ale viděly i tělocvičnu, školní
jídelnu, specializované učebny, sportoviště a mnohé další. Bylo na nich vidět, jak z
nich postupně opadá ostych a bázeň, jak si
pomalu zvykají na myšlenku, ţe z nich jiţ
brzo budou školáci. I ti nejzarytější odpůrci nakonec prohlásili, ţe se uţ do školy
těší.
A o to jde především, aby se pomohlo odbourat v dětech strach a zmírnit
stres s nástupem do školy. Je důleţité, aby
se dítě se svou budoucí školou seznamovalo postupně, nejlépe hravou formou.
Například v ZŠ Eduarda Štorcha v Ostroměři uspořádali nedávno pro předškoláky
„Výpravy předškoláků“ s moţností vyrobit si něco v keramické dílně.
Přejme budoucím prvňákům co
nejhladší nástup do školy a ať si ještě oni i
rodiče pořádně uţijí poslední bezstarostné
měsíce ve školce.
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takţe při poslední sněhové nadílce bylo
uţ vše pouze na bedrech jednoho zaměstnance. Ostatní práce prováděli dobrovolníci.
Ano, Mlázovice by mohly provést
změnu. Jenomţe změnu, která by stála
obrovské částky z obecního rozpočtu –
tedy z peněz nás všech (nákup techniky
na sníh, brigádníky na sněhovou pohotovost, najmutí firmy na úklid sněhu,
apod.). Byly by to doslova „projedené
peníze“. Na zajištění úklidu všech chodníků by musely být zajištěny další finance.
To ale radní nechtějí. Určitě by
byla škoda kvůli pohodlnosti několika
jedinců a nesmyslnému zákonu finančně
zatěţovat všechny obyvatele např. novým
poplatkem. Proto bude městečko i nadále
při zimní údrţbě spoléhat na zdravý rozum a ochotu svých obyvatel a šetřit peníze na potřebnější projekty pro rozvoj.

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ BÁL
Sbor dobrovolných hasičů Mlázovice si
Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský
bál, který se koná v pátek 12. února 2010
na sále Radnice v Mlázovicích od 20.00h.
K tanci a poslechu hraje skupina "Levou
rukou". Bohatá tombola.
ZAPŮJČENÍ PERMANENTEK NA
SJEZDOVKU DO MEZIHOŘÍ
Obecní úřad Mlázovice obdrţel
21.1.2010 od provozovatelů lyţařského
areálu v Mezihoří 2 permanentky na vlek.
Nabízíme moţnost jejich bezplatného
půjčení pro všechny občany s trvalým
pobytem v městysu Mlázovice. Permanentku si lze vypůjčit na maximálně 1
den (včetně nočního lyţování). Místem
výpůjčky je Obecní úřad (během své provozní doby!!!), nebude-li dohodnuto jinak. Půjčování probíhá formou "kdo dřív
přijde, ten jede". Upřednostněni jsou
vţdy ti ţadatelé, kteří si půjčují poprvé,
před těmi, kteří jiţ zapůjčeno měli. Pokud
na daný den nikdo zájem mít nebude,
můţe si ţadatel vypůjčit permanentku i
opakovaně. Systém bude fungovat tak
dlouho, dokud se bude v Mezihoří jezdit.
Bliţší informace sdělíme na OÚ.

