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Letošní rok bude především ve znamení dokončování rozpracovaných akcí

MLÁZOVICKÉ PLÁNY PRO ROK 2010
I přes zhoršenou finanční situaci
ve veřejném sektoru se pokusí městečko realizovat celou řadu akcí směřujících k dalšímu zlepšování podmínek
pro jeho občany. Důležité bude také
dokončení projektů započatých v předchozích letech.
Rozpočet pro letošní rok, schválený zastupiteli městečka koncem prosince,
nastínil plánované investiční a neinvestiční akce pro letošní rok. Finančně nejnáročnější bude dokončení tříletého projektu
Revitalizace veřejných prostranství
městysu Mlázovice, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II. V letošním roce přijde na
řadu rozsáhlá sadová a zahradnická úprava dotčených lokalit. Vysázeno bude více
neţ 1600 kusů stromů, keřů, trvalek, růţí,
letniček a dalších rostlin. Nově budou
zaloţeny také všechny travnaté plochy. V
poslední fázi dojde k pořízení nových
laviček. V letošní etapě budou ještě provedeny práce za 750 000 Kč, spoluúčast
našeho městečka je pouhých 7,5%, jako u
celého tohoto projektu.
Do prázdnin bude vybudována I.
etapa obsluţné komunikace v lokalitě
Cihelna a I. etapa parkoviště pro areál
koupaliště a sportovišť (ve špičce Macnarky, kde je sloţen materiál pro podkladové vrstvy). Zastupitelé se rozhodli, ţe
dojde k vybudování konstrukce vozovky,
usazení kanalizačních šachet a poloţení
krycí vrstvy asfaltového recyklátu. Komunikace bude pevná, s odtokem vody,
ale nebude tak choulostivá na očekávaný
stavební ruch ani na postupné uléhání
zeminy po výkopech inţenýrských sítí.
Finální vrstva s obrubami a chodníky
bude poloţena za několik let.
Pokračovat bude jiţ čtvrtou etapou
postupná výměna oken a vchodových
dveří na společensko-správním centru
(budově Radnice). Podle plánu by měla
být výměna kompletně dokončena v roce
2011, s výjimkou tělocvičny. Společně s
tím dojde k drobným údrţbovým pracím
na Obecním úřadě a k jeho kompletnímu
vymalování.
Velmi nepopulární investicí je
kompletní výměna střešní krytiny na bu-

dově místního koupaliště. Bude provedena výměna střechy, pouhých 16 let staré.
Úplně zbytečně, kvůli vandalům, kteří ji
neopravitelně poničili, musí městečko
vynaloţit 180 000Kč na novou, aby nedošlo i k nevratné devastaci krovu. Rovněţ
na koupališti budou provedeny výměny
netěsných napouštěcích a vypouštěcích
ventilů nádrţe a v jarních měsících čeká
koupaliště modrý nátěr, který jiţ nebylo
moţné kvůli počasí provést na podzim při
jeho rozsáhlé rekonstrukci.
Na letošní rok byla naplánovaná
kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské školce. Dílčí úpravy v roce
2009 však navodily vyhovující stav a tak
ve školce dojde k rekonstrukci zastaralých stropů a nevyhovujícího osvětlení.
Poté bude školka vymalována, dokončen
bude také nový plot kolem její zahrady.
Mlázovičtí hasiči se dočkají drobné opravy nápravy cisterny, opravy motorové stříkačky DS-16, generálních oprav
dýchací techniky či nových zásahových
rukavic. Namontováno bude také nové
zabezpečovací zařízení do hasičské zbrojnice.
Pokračovat bude projektová příprava na projekt modernizace a vybavení
sběrného dvora, se kterým se bude městečko ucházet o další evropskou dotaci.
Nová legislativa donutí obec k investici
do tvorby kanalizačního řádu či úpravě
webových stránek.
Restaurátorského zásahu se dočká
Pomník padlých na Náměstí (především
kvůli plánové výsadbě kolem něj – aby
nedošlo k pozdějšímu poškození zeleně).
Další plány obnovy kulturních památek,
konkrétně kříţe u vstupu do kostela a
sochy Sv. Jana Nepomuckého na malém
náměstí, závisí na přidělení dotací z příslušných fondů.

Za zmínku stojí ještě plánované
vymalování zdravotního střediska (mimo
zubní ordinace, která je jiţ opravena z
roku 2009), montáţ nového zabezpečovacího zařízení a instalace sítí proti ptákům
na kostel či montáţ nové úřední desky na
Náměstí. Mlázovice také připravují na 19.
a 20. června VII. Sjezd rodáků a přátel.
Pokračovat bude prodej zbylých
šesti stavebních parcel v lokalitě Cihelna.
Vzhledem k novému rozpohybování realitního trhu a ochotě bankovních domů
poskytovat stavebníkům hypotéky, je
předpoklad, ţe jiţ v letošním roce dojde k
prodeji většiny zbylých pozemků. Potencionální zájemci, kteří uvaţují o stavbě v
této lokalitě (a potaţmo v celých Mlázovicích), mají jednu z posledních šancí na
získání lukrativních parcel za solidní cenu. Další stavební pozemky jsou v našem
městečku, z mnoha důvodů, zatím v nedohlednu.
Radnice se bude v průběhu roku
snaţit ucházet o všechny smysluplné dotace. Bohuţel, vzhledem k obtíţné ekonomické situaci, jiţ všichni poskytovatelé
dotací pro obce oznámili, ţe obvyklé dotační zdroje ruší nebo je výrazně omezují.
Proto bude získání těchto prostředků
mnohem obtíţnější neţ v předchozích
letech.
Obrovský kus práce čeká také v
obecním lese. Je nutné provést zalesnění
velkých pasek, které byly vytěţeny z důvodu kůrovcové kalamity. Další kalamitní
těţba je očekávána i v letošním roce.
Městečko bude samozřejmě provádět řadu dalších drobnějších oprav a činností, vše bude do značné míry samozřejmě záviset na vývoji české ekonomiky a
na ni navázaných příjmů od státu do
obecního rozpočtu.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 6. 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:
Ţákovské druţstvo děvčat
v odbíjené, účastník krajského přeboru,
přestoupilo v roce 1975 do dorostu a jiţ
na začátku roku prošlo křestem únorového
jičínského turnaje, kde získalo 3. místo.
Naše dorostenky byly prvním rokem
nejmladšími hráčkami, proto svým starším soupeřkám z Jičína a Nové Paky přes
sebevětší odhodlání nemohly stačit. Jejich
snahou bylo zúčastňovat se všech turnajů,
které se v okrese pořádaly. Výkonnost
muţstva se postupně zlepšovala, o čemţ
svědčí druhé místo na prosincovém turnaji
rovněţ v Jičíně.
Podzimní okresní přebor Jičínska
přinesl nečekané zklamání, neboť děvčata
obsadila sice krásné 3. místo, ale výkonnostně měla daleko navíc. Stále chyběly
větší zkušenosti a také lepší příprava, proto trenér Lubor Podzimek se svým spolupracovníkem Milošem Čeřovským nasadili svým talentovaným hráčkám tvrdší a
pravidelný trénink. To se zakrátko projevilo ve zlepšené hře a v dokonalém soustředění, i kdyţ k občasným výkyvům
stále ještě docházelo.
V dalším roce 1976 si na únorovém turnaji opět v okresním městě děvčata bojovnou hrou zajistila 2. místo; podobné výsledky se opakovaly častěji. Proto
okresní přebor mezi osmi celky v ročníku
1976 – 1977 přinesl své ovoce a naše dívky jiţ po třetí za sebou získaly vţdy 2.
místa, z čehoţ následoval postup do kraj-

ského přeboru. Vítězné muţstvo bylo pro
váţné problémy s registrací ze soutěţe
vyřazeno.
V krajském přeboru z devíti zápasů skončily ve vesnických druţstvech
obdobně jako před lety v ţákyních na pří-

uspořádán v tělocvičně 1. ročník turnaje o
pohár TJ Předvoj, který k velkému překvapení naše dívky vyhrály. Další turnaj
v okresním přeboru 20. listopadu v Jičíně
jiţ za početnější účasti muţstev skončil
pro nás taktéţ dobře, neboť jsme obsadili

Fotbalové mužstvo TJ Předvoj Mlázovice v malé kopané, v začátcích osmdesátých let. Druhý
zleva: Mirek Veselý, Václav Stolín, Jiří Stránský, Štefan Samko. Klečí: Jiří Štajer, Ivan Samko,
Václav Vojtěch, Pavel Samko, Ladislav Bezkočka. Vedoucí týmu nahoře: Ivo John..

jemném 3. místě. Dopravu na turnajová
klání po celém Východočeském kraji zabezpečovalo naše zemědělské druţstvo.
Ještě 5. února 1977 se děvčata
zúčastnila únorového turnaje v Jičíně, kde
v neúplné sestavě skončila aţ na 4. místě.
Na podobné soutěţi v Lázních Bělohradě
to bylo o něco lepší, tam skončily třetí.
Od té doby začínají poměrně
váţné
komplikace
s udrţením muţstva pohromadě. Přes snahu výboru a
vedení muţstva, končí
téměř jistě několikaletá
úspěšná
éra
jednoho
z velmi nadaných celků
Tělovýchovné
jednoty.
Pokud bychom chtěli hledat důvody, proč k tomu
došlo, tak v kaţdém případě to byl odchod několika
dívek mimo obec. Náhrada
za ně jiţ nebyla a nám nezbylo nic jiného neţ tuto
nepříjemnou situaci respektovat. To se ve sportu
dosti často stává, zvláště u
této věkové kategorie.
Ještě roce 1977 se podařilo
Vítězné družstvo okresního přeboru v odbíjené, účastník kraj- zaloţit nové muţstvo odbíjeského přeboru. Zleva: Hana Jirutková, Alena Lazarová, Radka
né a to miniţákyň, které opět
Kyselová, Dagmar Podzimková a Eva Lazarová. Klečí: Helena
Vojtěchová a Lidka Gabrielová. Chybí: Marcela Šepsová a Zita převzal Lubor Podzimek.
Místní TJ byl 6. listopadu
Kutková. Rok 1977.

hezké třetí místo.
Tělovýchovná jednota naštěstí
neţila jen volejbalem. V ţádném případě
nemůţeme opomenout činorodou sportovní aktivitu v dalších sportech.
V první řadě by to mohl být nohejbal. Jeho muţstvo na turnaji
v Bašnicích v roce 1976 obsadilo 1. místo
a tento úspěch si zopakovalo i v roce
1977. Významného ocenění získal náš
nohejbal v dalším roce 1978 na silně obsazeném turnaji okresního přeboru
v Jičíně. V závěrečném finále čtyř muţstev skončili naši hráči na třetím místě,
coţ bylo z vesnických druţstev nejlepší
umístění. Nohejbalisté také zasluhují
uznání za pravidelnou účast ve třech ročnících únorového turnaje v letech 1977 –
1979. Výsledné umístění bylo dvakrát
třetí a jednou čtvrté místo. Turnaje pořádala kulturní komise OV Svazu druţstevních rolníků v Jičíně.
Své místo mezi elitou v okrese si
stále udrţoval oddíl malé kopané. To nejlépe dosvědčuje hodnotné druhé místo na
„Memoriálu Jaroslava Slámy“ v Dobré
Vodě v roce 1978, kde se skutečně scházel výkvět tohoto sportu. Obdobný výsledek si naši hráči zopakovali i v roce 1979.
Těmito hodnotnými výsledky
jednotlivých sportovních odvětví uzavíráme deset let aktivní činnosti Tělovýchovné jednoty. Obnovení sportovního ţivota

v roce 1970 ukázalo, co všechno
bylo moţné z nadšení několika jedinců a
samozřejmě z odhodlání všech sportovců
udělat.
Zde se nabízí otázka, proč se to
ve letech 1963 – 1970 přes veškerou
snahu ţádným činovníkům, ať ze strany
Sokola, MNV, Osvětové besedy a dalších orgánů nepodařilo. Nebýt odhodlaných a zapálených členů nového výboru
TJ, je moţné, ţe by o tuto sportovní a
kulturní aktivitu, která trvala plných 20
let, byla naše mládeţ a veřejnost ochuzena.
Výbor ve sloţení Ivo John, Lubor Podzimek, Ivana Dvořáková, Eva
Havlíčková, Dagmar Nováková, Václav
Vojtěch, Jiří Kutnar, Zdeněk Gabriel a
Věra Turková setrval v nezměněném
sloţení aţ do roku 1989.
K tomuto desetiletí je také potřeba přičíst nesčetné mnoţství vykonané
brigádnické práce na koupališti a přilehlých kabinách, na dvou fotbalových hřištích, na volejbalových kurtech apod.
Kaţdoročně byl prováděn sběr ţelezného
šrotu. Do sběru bylo dovezeno přes 50
tun této cenné suroviny. Proto měla jednota vţdy dostatek prostředků na financování veškeré sportovní činnosti.
Zbývá vylíčit velké mnoţství
kulturních akcí. Po deset let se konaly
tradiční máje s vyváděním děvčat a následnou odpolední i večerní taneční zábavou. Dále to byly pouťové a velikonoční
veselice, či velmi oblíbené sokolské maškarní plesy s bohatou tombolou. Těchto
kulturních akcí za desetiletí by se mohlo
napočítat na desítky.
V další části o historii mlázovického Sokola se budeme věnovat propojení se zemědělským druţstvem a tomu, ţe
TJ Sokol se stala součástí druţstevního
sportu. Tímto krokem byl potvrzen faktický stav, ţe náš zemědělský podnik jiţ
několik let před tím započal s materiální
podporou sportovců a dalšího sportovního dění v obci. Měli jsme štěstí v tom, ţe
jsme ţili v období a moţno říci po dlouhá léta, kdy ve vedení druţstva byli lidé
sportu a tělovýchově velmi nakloněni. A
nejen to. Oni s námi jednotlivé úspěchy
ve sportu bouřlivě proţívali.
Na prvním místě to byl Václav
Dobeš, který se pravidelně jednotlivých
sportovních a kulturních akcí zúčastňoval. Jiří Kutnar byl jakékoliv dobré sportovní myšlence velice nakloněn. Ekonom
druţstva Miroslav Perný po finanční
stránce nelitoval ţádných prostředků,
které byly účelně vynaloţeny. Spolupráce s Jiřím Novotným a Václavem Dobešem ml., krátkou dobu i s Oldřichem
Vodičkou byla téţ na dobré úrovni. Proto
jsme mohli této nezištné spolupráce a
podpory v plné míře vyuţít. Vzpomeňme

kupříkladu na fotbalové hřiště vybudované za pomoci druţstevní mechanizace a
na nezištnou pomoc běţeckému závodu
ze Šárovcovy Lhoty na Zvičinu, poskytovanou od prvopočátku této akce.
Propojení zmiňovaných dvou
subjektů nás vede k nutnosti zmínit se o
zemědělských olympiádách a o fotbalovém „Zlatém poháru Zemědělských novin“. Kolik členů zemědělského druţstva
a Tělovýchovné jednoty se do těchto
soutěţí zapojilo.
Zemědělská sportovní olympiáda byla určena pro rezortní podniky, zemědělské školy a učiliště. Soutěţilo se ve
fotbale, atletice, volejbale, plavání, nohejbale, kuţelkách a dalších sportech.
Mlázovičtí se zúčastnili tří ročníků
v letech 1974, 1979, 1984 a předkol po-

v Hořicích.
Rovněţ krajská olympiáda se ve
dnech 14. aţ 16. června uskutečnila na
Jičínsku, v několika sportovních střediscích. V konečném hodnocení sportovci
okresu Jičín přesvědčivě zvítězili se ziskem 31 medailí, druhý Rychnov nad
Kněţnou získal 12 medailí.
Velkou
poctou
pro
TJ
v Mlázovicích a její sportovce bylo zařazení předsedy Ivo Johna do vedení krajské výpravy na celostátní olympiádu do
Olomouce. Ta se konala 26. – 30. června
1974 a Východočeský kraj se umístil na
2. místě za Jihomoravským.
Rok před II. Okresní zemědělskou olympiádou 1978 proběhlo v rámci
zemědělského druţstva i tělovýchovné
jednoty několik soutěţí. V prvé řadě to

Cvičenky na IV. Spartakiádu s kuželkami v roce 1975. Nahoře zleva: Alena Záveská, Eva Dobiášová, Blanka Krejcarová, Dana Mařasová, Eva Tarantová, Ludmila Šepsová. Dole zleva:
Ivana Dvořáková (cvičitelka), Dagmar Nováková, Lenka Dyntarová, Ludmila Paříková. Dále
ještě nacvičovaly: Radka Kyselová , Jarmila Kuželová a Eva Kodymová (nejsou na fotografii).

slední olympiády v létech 1987 a 1988,
přičemţ v roce 1984 jsme byli
v okresním kole nejpočetněji zastoupenou výpravou. Hovoříme-li o Mlázovických, máme na mysli zemědělské druţstvo, které reprezentovali i sportovci
z ostatních přidruţených obcí.
Hned v prvním ročníku získali
naši volejbalisté třetí místo v okrese a téţ
další umístění v několika sportech. Po
úspěšném vstupu našeho druţstva zejména v předkolech byl předseda TJ a vedoucí sportovců Ivo John jmenován
předsedou okresního štábu zemědělské
olympiády okresu Jičín a Lubor Podzimek členem štábu. Veškeré sportovní
soutěţe se uskutečnily 31. května aţ 2.
června v nově zbudovaném sportovním
areálu zemědělské technické školy

byla značná účast běţců a turistů na sportovní akci ze Šárovcovy Lhoty na Zvičinu,
dále
byl
uspořádán
turnaj
v nohejbalu, odbíjené a první kolo IV.
ročníku Zlatého poháru Zemědělských
novin.
Součástí předkola druhé olympiády byl také celookresní turnaj zemědělských závodů a státního statku v malé
kopané. Naše muţstvo sloţené pouze ze
členů JZD skončilo ze čtrnácti účastníků
na 7. místě. Hráli v této sestavě: Karel
Vojtěch, Jiří Štajer, Michal Kutaš, Miloš
Čeřovský, Stanislav Rechcígl, Ladislav
Hátle, Josef Číp a Míla Loner.

Pokračování v dalším čísle

MLÁZOVICE SNĚHEM ZAVÁTÉ
Ladovská zima se vším všudy
zahalila v lednu 2010 i naše městečko.
Zatímco udělala radost dětem a milovníkům zimních sportů, vrásky na čele
prohloubila všem, kteří se starají o
chod obce.
Mlázovice se vyrovnávají s největší nadílkou sněhu za posledních 35 let.
Alespoň podle pamětníků. Kdyţ v polovině ledna zasáhla většinu území země sněhová kalamita, naše městečko společně s
Krkonošemi zůstalo ušetřeno. Napadlo
asi 30 cm sněhu, coţ nebyl ţádný extrém.
A tak v níţinách či Praze byla větší sněhová pokrývka neţ u nás.
Poslední lednový víkend však přinesl výraznou změnu. Za dva dny napadlo dalších 30 cm sněhu, někde i více.
Společně s předchozí pokrývkou dosahuje
sněhová vrstva přes 50cm, coţ začíná
způsobovat různé problémy. Technika na
odklízení sněhu není dimenzována na
taková mnoţství. Sníh jiţ není kam hrnout ani ze silnice ani z chodníků. Městečku se s vypětím všech sil a střídáním
obsluhy daří udrţovat sjízdné všechny
komunikace i přístupné parkovací plochy.
Tam, kde jiţ obecní technika nápor nezvládla, byl povolán manipulátor z místní
Zemědělské akciové společnosti. Nahrnuté bariéry sněhu dosahují v některých
oblastech výšky několika metrů.
Obecní úřad byl nucen také povolat místní sbor hasičů, kteří po dobu dvou
dní shazovali obrovské mnoţství sněhu ze

střechy mlázovické Radnice.
Mnoho lidiček oprášilo v sobotu 30. ledna své fotoaparáty a vydalo se zachytit
kouzelné pohledy zimy se vším, co k ní
patří. Není divu, nádherné počasí a neobvykle vysoká bílá peřina se u nás tak často nevidí.
Radost z pravé zimy měly hlavně
děti, ale i mnozí dospělí. Po několik týdnů byla hojně vyuţívaná sjezdovka v Mezihoří, těm menším stačily nahrnuté haldy
sněhu k různému skotačení. Velmi oblíbená byla také „Macnarova stráň“ či kopec za mateřskou školkou k sáňkování a
bobování. Kolem Mlázovic lyţaři vytvořili nepočítaně běţeckých stop.
Ať se to někomu líbí nebo ne, musíme si přiznat, ţe to vlastně byla úplně
normální zima. Ţádné holomrazy, mlhy,
deště a inverze. Prostě zima, jaká má být.
Trochu jsme za poslední roky odvykli, ale
příroda nám opět ukázala svoji pravou
tvář. A to je dobře.

Hasiči tančili až do svítání
Plesová sezona je v plném proudu,
milovníci tance a zábavy si v tomto období přijdou na své. Přesto jsou v této nepřeberné nabídce tradiční venkovské zábavy,
a ty hasičské obzvlášť, snad nejoblíbenější. Bude to asi tou zvláštní atmosférou,
která tam panuje. Většina lidí se navzájem
zná, dámy mají příleţitost pořádně se
blýsknout novou róbou, členové sboru ve
svátečních uniformách, přátelská, uvolněná atmosféra, zajímavá tombola.
Ani naši hasiči se nenechali zahanbit, nezůstali pozadu a uspořádali svůj
tradiční bál. Tak tradiční, ţe ani oni sami
jiţ nespočítají kolikátý je v pořadí. Snad
výzva a úkol pro kronikáře našeho SHD
do příštího roku :-). Během neděle před
bálem obešli Bratři hasiči městečko a touto formou zvali na ples, zájemci si mohli
rovnou zakoupit za zvýhodněnou cenu
vstupenky. Vypadalo to, ţe bude beznadějně plno, protoţe bylo prodáno rekordní

mnoţství lístků. Bohuţel vysoká nemocnost mnohým nedovolila zúčastnit se,
mnoho lidí také bere zakoupení lístků
jako formu podpory místního sboru a na
ples se ani nechystá. Přesto se jiţ krátce
po osmé hodině sál zaplnil a zábava byla
brzo v plném proudu. K tanci i poslechu
hrála opět konecchlumská kapela Levou
rukou.
Velkým lákadlem na této akci je
tombola. Hasičům se letos podařilo připravit přes 260 menších i větších cen.
Vyhrát jste mohli například plastiky z
umělého pískovce, obrazy místního malíře
Jiřího Otruby, jablka, sportovní tašku,
kované svícny, potřeby do domácnost,
dort, ale i pytel pšenice, či balík sena :-).
Ceny hasičům věnovali většinou sponzoři
ale i jednotliví občané městečka. Všem,
kteří přispěli, hasiči touto cestou moc
děkují.

MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.2/2010, vydáno 28.2.2010, nákladem 280 ks
Vydává: Městečko Mlázovice
Redakční rada: Tomáš Komárek, Martin Vágenknecht, Blanka Johnová
Více informací o dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz

Střípky z práce Obecního úřadu
● Ministerstvo vnitra ČR a Městský úřad
v Jičíně, Odbor dopravy, vyzývají všechny
řidiče, aby si provedli kontrolu svých řidičských průkazů a ověřili, zda-li nepotřebují
jejich výměnu. Koncem letošního roku
končí platnost obrovského mnoţství řidičských průkazů a úřady jsou jiţ dnes přesvědčeny, ţe nestihnou koncem roku nápor
ţadatelů. Proto je nutné k výměně přistoupit co nejdříve.
● Obecní úřad informuje občany, že v
katastru městečka bylo nalezeno dražší
horské kolo ve výborném stavu. Jeho
případný majitel se může přihlásit na
OÚ Mlázovice.
● Obecní úřad opětovně vyzývá majitelé
psů, aby si po svých miláčcích uklízeli
výkaly na veřejných prostranstvích. Úřad
eviduje stále větší počet stíţností na znečišťování prostranství. Nelze donekonečna
tolerovat liknavost a lenost některých
pejskařů. Pokud bude situace neuspokojivá
i nadále, přistoupí městečko k uplatnění
sankcí vůči provinilcům. Ve hře je rovněţ
moţné razantní zvýšení poplatků za psy,
které poţaduje část rozhořčené veřejnosti.
Stejně tak vyzýváme všechny občany, kterým tato situace vadí, aby napomínali hříšníky, které uvidí po obci. Není moţné tolerovat stav, kdy se bojíme šlápnout na chodník či do trávy !!!! Vţdyť všude si také
hrají děti !!!
● Kino Radnice chce informovat své
diváky, proč jsou stanoveny dvě výše
cen na různá představení a proč někdy
nesouhlasí výše vstupného na plakátech
s realitou. Cena vstupného je určena
jednak provozovatelem kina (městečkem
Mlázovice) a také filmovým distributorem. Někdy se stává, že nám distributor
oznámí pouze několik málo dní před
představením, že stanovil minimální
cenu vstupného a tudíž musíme vybrat
více než obvyklých 50 Kč. To se však
stává pouze výjimečně.
● Upozorňujeme občany, ţe Královéhradecký kraj chystá od 13. června 2010 rozsáhlé změny v autobusové dopravě na území celého kraje. Konkrétně v Mlázovicích
dojde ke změnám v odjezdech a příjezdech
úplně všech autobusů !!!! Někdy jsou změny jen kosmetické, někdy zásadní. Kromě
jízdního řádu se mění také trasy autobusů,
způsob účtování jízdného či moţnost zakoupit si při nástupu lístek i na vlak či na
další spoj. Do našeho městečka bude zajíţdět mnohem více spojů, autobusy budou
jezdit také v sobotu a v neděli. Doporučujeme cestujícím, aby se seznámili na stránkách www.oredo.cz (popř. na OÚ) s návrhy nových jízdních řádů a v případě nevyhovujících časů je přímo na společnosti
OREDO HK připomínkovali (do 20.3).
Popř. na našem OÚ - připomínky předáme.

