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Městečko dokončilo jeden z největších projektů historie

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR ZAČAL SLOUŽIT VEŘEJNOSTI
Mlázovice dokončily výstavbu
zařízení na sběr a třídění odpadů, které
bude sloužit pro občany městečka a
dalších pěti obcí. Významný projekt byl
spolufinancován z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR.
Problematiku sběru a následného
zpracování odpadů z domácností i podnikání musí řešit prakticky každá obec. Nároky vyplývající z legislativy se neustále
zvyšují a zatěžují veřejné rozpočty nemalými částkami. Především však jde o
ochranu životního prostředí a poskytnutí
důležité služby občanům. Vždyť otázka
třídění a likvidace odpadů je součástí denního režimu každé rodiny.
Proto se městečko snažilo v této
oblasti držet krok a v roce 2009 připravilo
rozsáhlý projekt výstavby nového sběrného dvora. O rok později jej předložilo k
podpoře v programu Zkvalitnění nakládání s odpady, jehož správcem byl Státní
fond životního prostředí ČR. Tehdy finanční podpora unikla o pouhé dva body.
Akce nebyla kvůli převisu poptávky podpořena.
V roce 2011 byla vyhlášena nová
výzva. Městečko výrazně upravilo dokumentaci a kvůli efektivnějšímu využití
případného nového zařízení se dohodlo na
spolupráci s okolními obcemi. I přes obrovský zájem žadatelů tentokrát Mlázovice uspěly a obdržely nejvyšší dotaci v
historii obce, přesahující 4 800 000 Kč.
Ani tehdy však ještě nebylo vyhráno. Následovalo složité výběrové řízení, změna
legislativy a podmínek čerpání dotace.
I přes veškeré nástrahy se povedlo,
s vypětím všech sil, stavbu realizovat v
původním termínu. Během letošního léta
zhotovila firma OBIS Nová Paka veškeré
stavební práce a společnost CTS Okřínek
dodala technologii. V průběhu realizace
projektu se vyskytla celá řada problémů.
Díky operativnosti mlázovické radnice i
velké serióznosti a profesionalitě vybraných dodavatelů se je však povedlo zdárně vyřešit.
Při kontrolách pracovníků poskytovatele dotace i úředníků Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje bylo zdůrazněno, že se jedná o velmi účelný a pěkný

sběrný dvůr a že náklady, za které byl
vybudován, jsou výrazně nižší než u některých obdobných zařízení, které navštívili.
Celkové náklady projektu dosáhly
téměř 5 400 000 Kč, zhruba 85% uhradil
poskytovatel dotace z prostředků státu a
Evropské unie, zbytek doplatilo městečko
ze svého rozpočtu. Jeden milion korun
stály technologie a vybavení, zbytek stavební práce.
Nový sběrný dvůr tvoří velká asfaltová plocha, oplocení včetně dvou průjezdových bran, panelové plochy pro kontejnery či prostor pro odkládání větví.
Zcela nová je i kanalizace. Dále byly vybudovány zděné, zastřešené boxy pro jednotlivé druhy odpadů a instalována buňka
pro obsluhu. Pořízeno bylo sedm velkoobjemových kontejnerů (rozlišených pro
jednotlivé odpady), boxy pro akumulátory
a zářivkové trubice. Vítaným pomocníkem je také profesionální štěpkovač, který
se připojuje za traktor a který by měl být
zárukou konce nepříjemného spalování
roští na zahrádkách.
Dokončený sběrný dvůr byl otevřen v úterý 27. listopadu 2012. Ve
14.00h obsluha otevřela brány a tím zařízení začalo oficiálně sloužit veřejnosti.
Bez stříhání pásek, bez šampaňského i bez
přítomnosti kamer. Jeho smyslem není
propagace vybraných politiků, ale služba
pro lidi. Sloužit bude po celý rok obyvatelům městysu Mlázovice a obcí Lužany,
Choteč, Svatojanský Újezd, Šárovcova
Lhota a Konecchlumí. Otevřeno bude
vždy v úterý od 14.00h do 16.00h a v sobotu od 8.00h do 11.00h. Provozní doba
byla záměrně vybrána tak, aby vyhovovala co nejširšímu okruhu občanů. O pravidlech užívání sběrného dvora pro obyvatele a chalupáře okolních obcí jsou
podrobně informovány tamější obecní
úřady. Důležité je také upozornit, že na
sběrný dvůr nemohou odkládat odpady
podnikatelé (ani podnikající fyzické osoby ani právnické osoby), protože je to v
rozporu s podmínkami poskytnuté dotace.
Kromě běžných komodit jako
jsou plasty, sklo, papír, kovy či nápojový

karton, zde mohou lidé odkládat veškeré
domácí spotřebiče, bílou techniku, zahradní nářadí, akumulátorové články, zářivkové trubice nebo autobaterie. Přinést mohou ale i polystyrén, tvrdé plasty nebo
velkoobjemový odpad. Dvůr je připraven
také na některé druhy nebezpečného odpadu a stále častěji poptávaný bioodpad
(listí, tráva, rostlinné zbytky ze zahrádek,
větve). Velmi potěšitelné je, že naprostá
většina odevzdaných odpadů neskončí na
skládce, ale najde využití u několika
smluvních zpracovatelů při následné
recyklaci.
Mlázovice jsou specifické v oblasti
odpadového hospodářství tím, že jako
jedny z mála neinstalovaly tzv. zvonové
nádoby na odpady na území obce. Důvodem byla jejich „nevábnost v ulicích“,
problémy s pořádkem v okolí a vysoké
náklady na běžný provoz. Raději zvolily
cestu jediného místa, kam mohou občané
odkládat pod kontrolou odpady a to v
mnohem širším portfóliu. Lidé si na tento
způsob zvykli, nyní bude s novým zařízením navíc výrazně zkvalitněn a rozšířen.
Příprava projektu i jeho realizace
byla velmi náročná. Ve větších městech se
podobnými akcemi zabývají sehrané týmy
odborníků, na malé obci musí obstarat vše
starosta s účetní. Na hranici maximálního
nasazení a na úkor mnoha hodin ze svého
volného času. Je to však jediná cesta, jak
získat ojedinělé finanční prostředky, bez
kterých by nebylo možné podobnou potřebnou stavbu vybudovat. Obyvatelům
Mlázovic a okolních obcí se otevírá nový
způsob nakládání s odpady. Moderní, ekologický a ekonomický. Můžeme jej směle
nazvat odpadovým hospodářstvím 21.
století.

Kompletní průvodce likvidací a recyklací odpadů z domácností od roku 2013

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V MLÁZOVICÍCH
V listopadu 2012 byl otevřen nový sběrný dvůr obce. Tím
dochází k mnoha změnám v odpadovém hospodářství městysu
Mlázovice. Proto přinášíme kompletní informace, jak nakládat s
různými typy odpadů. Aktuálně dochází také ke změně vyhlášky
o platbě poplatků za odpady. Mlázovice mají od 1. ledna 2013
novou obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento závazný právní dokument obce stanovuje povinnost platby za likvidaci odpadů, včetně všech právních podmínek a souvislostí. Od roku 2013
je poplatek stanoven na 400,- Kč/ osobu/rok (děti do 15 let platí
polovinu). Vyhláška je k dispozici na Obecním úřadě.
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Co všechno lze třídit a jak s kterým odpadem v Mlázovicích
naložit se dočtete v následujících řádcích:
1
1) Směsný komunální odpad – takto je nazýván běžný odpad,
který sypeme do popelnic nebo pytlů s logem TS (jedná se o
plastové pytle o objemu 110l s natištěným logem Technických
služeb). Technické služby nám tyto pytle prodávají a svážejí
pouze tento typ (pokud někdo odkládá odpad v jiných pytlích,
není svezen). Popelnicové nádoby si každý občan zajišťuje sám,
lze je i koupit za zvýhodněnou cenu na Obecním úřadě (dodávka
přímo od výrobce). Řada lidí plní popelnici zbytečně i odpady,
které lze bez problémů recyklovat, takže nekončí na skládkách,
ale jsou využívány jako surovina pro další výrobu.
2) Papír – do této kategorie patří noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenkové obaly od
různých spotřebičů, kartóny, papírové obaly (např. sáčky). Veškerý papír musí být čistý, suchý, bez příměsí (nelze sbírat např.
mastné papíry od salámů, oleje, mokrý papír, uhlový, voskový,
použité plenky či hygienické potřeby, apod. – to vše patří do
popelnice). Papír lze v Mlázovicích odnášet do modrého kontejneru na sběrný dvůr.
3) Sklo – do této kategorie patří lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo (nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla – opět tyto věci patří do popelnice nebo na skládku). Sklo lze v Mlázovicích odnášet opět
na sběrný dvůr do zeleného kontejneru.
4) Plasty – jeden z nejčastějších odpadů domácností. Plasty se u
nás sbírají do libovolných pytlů (ty lze obdržet na Obecním úřadě nebo použít i vlastní plastové). Mezi plasty lze sbírat PET
láhve (smáčknuté), plasty všeho druhu, kelímky od jogurtů
(vymyté), obaly od šamponů, zubních past, sáčky, fólie a podobně (nepatří sem novodurové trubky, obaly od olejů, barev a podobně – to jsou nebezpečné odpady – nakládání s nimi viz. níže).
Naplněné pytle s plasty mohou občané odnášet na sběrný dvůr
obce do žlutého kontejneru. Sem patří nově i tvrdé plasty jako
zahradní nábytek, kbelíky, přepravky, hračky, apod.
5) Kovy – veškeré kovové odpady bez příměsí lze odnášet na
sběrný dvůr obce do hnědého kontejneru. V případě většího množství kovů v domácnosti (cca více jak 50 kg) lze kontaktovat Obecní úřad, který z vaší domácnosti kovy bezplatně odveze. Za kovy nejsou považovány elektrospotřebiče (pračky, lednice apod.).
6) Nápojové kartony – sběr nápojových kartonů od džusů, šťáv,
vína či mléka funguje podobně jako sběr plastů. Do libovolných
pytlů lze ukládat sešlápnuté nápojové kartony. POZOR: Před
sešlápnutím a odložením do pytlů je potřeba je vypláchnout.
Naplněné pytle (i menší) lze odnést na sběrný dvůr obce.
7) Polystyrén – lze odnášet v plastových pytlích (nalámaný do
pytlů) na sběrný dvůr obce, odkud je odvážen ke zpracování.
8) Vyřazené elektrospotřebiče – jako jsou pračky, lednice, televize, monitory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky,

drobné domácí spotřebiče, zahradní techniku, vysavače, apod.,
lze odnášet na sběrný dvůr obce. POZOR: Tyto spotřebiče musí
být kompletní (včetně všech součástí, přívodních šňůr, kompresorů apod.). Pokud něco chybí, nejedná se o vyřazené elektrozařízení, ale o nebezpečný odpad, jehož likvidace je mnohem složitější a nákladnější.
ll
9) Objemné odpady – jedná se o staré koberce, lina, nábytek,
umyvadla, toalety apod. Tyto odpady lze odvážet na sběrný dvůr
obce do oranžového kontejneru. Rovněž je lze odvést, v případě
většího množství, přímo na skládku do Popovic.
10) Zářivky - světelné trubice jako jsou zářivky, výbojky a
úsporné zářivky lze odvážet na sběrný do speciální nádoby.
11) Nebezpečné odpady – zbytky barev, lepidel, obaly od olejů,
obaly od uvedených látek či nekompletní elektrospotřebiče je
možno odnášet na sběrný dvůr obce.
l
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12) Akumulátorové články – veškeré akumulátorové články
(baterie) lze odnášet na sběrný dvůr do speciální nádoby.
13) Autobaterie - ať již suché nebo plné, v různých velikostech
lze odvážet na sběrný dvůr obce.
14) Bioodpad - na sběrný dvůr lze odnášet do hnědého kontejneru rostlinné zbytky ze zahrádek, listí, tráva, větve či roští. Nelze
sem odnášet zbytky z kuchyně, tekutý odpad nebo uhynulá zvířata. Přesto doporučujeme lidem na zahrádkách kompostovat, protože tím ušetří náklady za dopravu materiálu na SD a nezbavují
se ze zahrady cenné organické hmoty, kterou poté ve formě substrátů draze kupují v obchodech.
Co na Sběrný dvůr odložit nelze:
Pneumatiky - Je možné vracet bezplatně prodejcům při zakoupení nových (jsou ze zákona povinni je odebrat) nebo odvézt na
skládku do Popovic u Jičína. Zatím je nelze recyklovat.
Textil – veškeré vyřazené oblečení a hadry patří pouze do popelnic nebo pytlů s logem TS. Není to sběr, nepatří na sběrný dvůr,
nelze je zatím nijak recyklovat.
Provozní doba sběrného dvora v Mlázovicích:
Sběrný dvůr v Mlázovicích je otevřen celoročně v úterý od 14.00
do 16.00h a v sobotu od 8.00 do 11.00h (mimo svátky). Provozovatelem je společnost Mlázovické služby, s.r.o.
Kdo může sběrný dvůr využít:
Zařízení je k dispozici občanům i chalupářům městysu Mlázovice a obcí Lužany, Choteč, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota a
Konecchlumí. Podle podmínek poskytovatele dotace nemohou
dvůr užívat podnikatelé (ani fyzické podnikající osoby ani firmy). Občané okolních obcí musí mít při sobě občanský průkaz,
bez něj nebude odpad přijatý.
Zrušení dosavadních míst pro odkládání odpadu:
Tím, že byl otevřen nový sběrný dvůr, došlo ke zrušení stávajících míst pro odkládání papíru (dřevník u školy) a skla (vedle
Porážky). Neustále se zde vyskytoval nepořádek, nepatřičné odpady, do všeho zatékala voda a materiál se musel nakládat při
odvozu ručně, což bylo časově náročné. Na tato místa již proto
nelze uvedené odpady odkládat! Důrazně také upozorňujeme
veřejnost, že pokud je sběrný dvůr uzavřen, nelze před jeho branou zanechávat žádné odpady, je nutné je odvézt zpět. Veškeré
odkládané odpady musí převzít obsluha a zapsat je do provozní
knihy, včetně jména a adresy člověka, který je odevzdává. Prostory dvora a okolí jsou monitorovány kamerovým systémem,
veškeré prohřešky (odpady odkládané u plotu a brány) budou od
počátku přísně sankcionovány, protože i městečku hrozí vysoká
pokuta od kontrolních orgánů.

NEJMLADŠÍ MLÁZOVÁČCI SLAVNOSTNĚ UVÍTÁNI
V sobotu 3. listopadu 2012 pořádalo městečko Mlázovice jediné letošní vítání občánků. Konalo se v dopoledních
hodinách v Obřadní síni úřadu.
Narození děťátka je v dnešní složité době čím dál větším
zázrakem. Také proto je obřad Vítání občánků velmi oblíbenou
akcí, na kterou se těší celá rodina a kterou většina obcí s velkou
ctí pořádá. Městečko Mlázovice není výjimkou, ba právě naopak, zástupci obce pořádání tohoto ceremoniálu považují za
velkou čest a jeho průběh během let dovedli téměř k dokonalosti. Koná se v Obřadní síni městečka, která v posledních letech
prodělala řadu úprav, takže nyní se již jedná o skutečně reprezentativní prostory. Všemi obdivovaná vyřezávaná kolébka má
dokonce legendu o svém vzniku a tom, jak se k nám dostala.
Existuje několik zaručeně pravdivých variant.
V sobotu 3. listopadu 2012 byla do řad mlázovských
občanů uvítána Natálie Klimentová a Jan Janáček, oba s doprovodem široké rodiny. Role obřadníka se tentokrát ujal pan starosta Tomáš Komárek. O krásné zpestření se postaraly Kristýna
Frošová, Gabriela Čeřovská a Klaudie Robová, které pod vedením Veroniky Huťové připravily krátký program s básničkami a
hraním na flétnu. Nad zdárným průběhem akce bděla Iva Kubíčková a pro příští generace vše fotodokumentovala Blanka Komárková.
Rodiče a svědci se podepsali do Památní knihy, která už
je třetí v pořadí. První byla založena v roce 1973 a není nic dojemnějšího, než když současný rodič se slzou v oku prohlíží
svoji vlastní stránku s ručně malovaným obrázkem a podpisy
rodičů.
Nechyběl samozřejmě přípitek na zdraví mrňouska a
předání dárečků pro miminko a květiny mamince. Po skupinovém focení zbyl čas na příjemné povídání a pohrání si s dětmi.
Nikomu se nechtělo domů.
POZVÁNKA NA 16. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTEČKA
Městys Mlázovice zve své občany na veřejné
zasedání zastupitelstva č.16/2010-2014, které
se uskuteční v pondělí 17. prosince 2012 od
18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Mlázovicích.
PROVOZ MLÁZOVICKÉ KNIHOVNY
V OBDOBÍ KONCE ROKU
Mlázovická knihovna si dovoluje upozornit
čtenáře, že v pátek 21.12.2012 bude uzavřena.
Ti z Vás, kteří nenaleznou knížku pod stromečkem, mohou zařízení opět navštívit již
další pátek 28.12.2012. Bude pro Vás opět
nachystána řada novinek z výměnného fondu
Jičínské knihovny.
V roce 2013 bude výpůjční doba stejná, jak už
jste léta zvyklí. Knihovnice se na Vás těší každý pátek od 17:30 do 19:00 v budově Obecního úřadu Mlázovice.
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
Honební společenstvo Mlázovice zve své členy na valnou hromadu, která se uskuteční v
pátek 21.12.2012 od 16.00 hodin v jídelně
restaurace Radnice v Mlázovicích. Program
jednání je zveřejněn na úřední desce.

Natálka Klimentová se svými rodiči

Rodiče Jana Janáčka se svojí ratolestí

Vánoční strom městečka rozzářil Náměstí
Vystoupení místní mateřské
školy, žáků základní školy z Lázní
Bělohradu i ZUŠ Hořice, doprovodilo slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku v sobotu 1. prosince 2012.
Začátek posledního měsíce v
roce patří slavnostnímu rozsvěcení
vánočního stromu městečka na mlázovickém Náměstí. Nejinak tomu bylo i
letos. Nejmenší vystupující ze školky si
několik týdnů pilně připravovali svůj
program a těšili se, až se ukážou svým
rodičům a blízkým. Pásmem vánočních
melodií a říkanek se rovněž prezentovali mlázovičtí žáci navštěvující Základní školu K.V. Raise v Lázních Bělohradě.
Novinkou bylo vystoupení několika dětských hudebníků ze Základní
umělecké školy v Hořicích, kteří v doprovodu svého pana učitele zahráli
několik pěkných skladeb. Publiku se
také představily Kristýna Frošová a
Klaudie Robová, když zahrály několik
vánočních koled na své flétničky.
Kulturní vystoupení moderovala
Veronika Huťová. Příjemnou atmosfé-

ru dotvářelo drobné občerstvení – podávalo se svařené víno a čaj. A pak již
přišel okamžik odpočítávání a vánoční
stromeček se před zraky všech hostů
rozsvítil.
Milé vystoupení mlázovických
dětí zpříjemnilo sobotní podvečer a
připomnělo, že vánoční svátky již pomalu klepou na dveře.

Proběhlo 15. zasedání zastupitelstva městečka
V pondělí 5. listopadu 2012 se sešli mlázovičtí zastupitelé na dalším veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:
1. Zastupitelstvo se věnovalo několika pozemkovým záležitostem. Ve všech případech
se jedná o situaci, při které geodet před digitalizací katastrální mapy zjistil, že průběh
hranice pozemků ve skutečnosti neodpovídá údajům v katastrální mapě. Schválen byl
proto prodej pozemku č. KN 794/26 o výměře 5m2, paní Ivaně Štěrbové z Mlázovic a
podej několika dílů pozemkových parcel o celkové výměře 48m2, panu Liboru Švandrlíkovi z Mlázovic. Obcí prodávané pozemky leží na zahradách kupujících, kupní cena
byla stanovena na 65 Kč/m.
2. Ze stejného důvodu městys požádá o bezúplatný převod dvou pozemkových parcel ležících pod vjezdem do hasičské zbrojnice z majetku Královéhradeckého kraje
a na oplátku daruje kraji pozemek č. KN 1265/17 o výměře 3m2, který se nachází
pod krajskou silnicí v téže lokalitě.
3. Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento krok byl vynucen novelou Zákona o odpadech, účinnou od 1.
ledna 2013. Nejzásadnější změnou je povinnost cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR
platit poplatky za odpady, dále se mění některé detaily ve slovních formulacích vyhlášky. Zastupitelé rovněž rozhodli o navýšení poplatku za odpad ze stávajících 360 Kč na
400 Kč u dospělého a u dětí do 15ti let ze 180 Kč na 200 Kč. Městečko nechce zvyšovat
v tak ekonomicky složité době finanční zátěž obyvatel, ale vzhledem k neustálému nárůstu nákladů na zpracování odpadů se jedná o rozumné rozhodnutí. Pravidelně dochází
ke zvyšování poplatků za svoz komunálního odpadu ze strany svozové společnosti, roste i „skládkovné“. Od roku 2013 se také zvýší DPH. Vybrané poplatky již zdaleka nepokrývali úhradu faktur za odpadové hospodářství a městečko je muselo doplácet čím dál
více ze svého rozpočtu. Mlázovice zvyšují poplatek po dlouhých 8 letech, a i přes to
budou občané městečka platit jednu z nejmenších částek v okolí (možný limit je až
1000 Kč na obyvatele).
4. Zastupitelé také schválili přidělení dvou obecních bytů. Po vyhodnocení žádostí
bude nájemní smlouva uzavřena s paní Ludmilou Makaloušovou z Mlázovic, na
byt č.2 v Novopacké č.p.1 a panem Milanem Bartoníčkem z Nové Paky, na byt č.
9L Na Ohrádce č.p. 189.
5. Velmi zásadní bylo rozhodnutí o dalším fungování mlázovické knihovny. Protože
Královéhradecký kraj výrazně omezil dotace pro okresní knihovny, nezbývají jim již
prostředky na nákup knih do tzv. výměnného fondu (nejnovější tituly všeho druhu),
který je zdarma poskytován menším a zajišťuje tak jejich funkčnost a návštěvnost. Proto
jičínští navrhli obcím, se kterými spolupracují, aby výpadek v krajské dotaci nahradily
vlastním příspěvkem. Pokud by tak neučinily, v příštím roce by došlo k uzavření místních knihoven. Vzhledem k oblíbenosti a vytíženosti té mlázovické a také vzhledem k
tomu, že se jedná o jednu z mála pravidelných kulturních činností v městečku, zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotace na rok 2013 ve výši 11640 Kč (jedná se o 20 Kč na
obyvatele a rok). Tím bude provoz mlázovické knihovny zachován v plném rozsahu, jak
jsou její čtenáři zvyklí.
6. Schváleno bylo rovněž podání žádostí o dvě dotace. Z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013 se městečko pokusí získat prostředky na
dostavbu chodníku k obecnímu hřbitovu, z programu na záchranu památek zase
dotaci na restaurování oken mlázovického kostela, která jsou v havarijním stavu
(jedná se o opakování neúspěšné žádosti z letošního roku).
7. Veřejnost byla také podrobně seznámena s realizací projektu "Oprava tělocvičny v
Mlázovicích - 1. etapa", který byl spolufinacován z prostředků Programu rozvoje venkova MZe ČR. Byly podány zajímavé informace o provedených opravách prostor, plánovaných etapách v příštích letech i běžném provozním řádu sportovní haly.
8. Zastupitelé rovněž projednali informaci o přijetí dotace ze Státního fondu životní na projekt výstavby sběrného dvora, na účet obce, která měla zpoždění. Městečko tak mohlo ve splatnosti uhradit veškeré závazky z realizace této akce a celý projekt úspěšně uzavřít.
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Střípky z našeho městečka
● Ještě než začal padat sníh, stihli pracovníci městečka provést podzimní střih keřů
a trvalek, úklid listí z veřejných prostranství i celkové zazimování obecní zeleně.
● Koncem listopadu byl ukončen výkon
veřejné služby 1 pracovníka, který byl
obci k dispozici z Úřadu práce po několik měsíců. Vzhledem k situaci, která
kolem veřejné služby panuje v celé republice, není pravděpodobné, že v dohledné době získáme další bezplatnou
pomoc. Výkon práce jednoho člověka
tak bude městečku citelně chybět.
● V listopadu se rozšířila po obci fáma,
která zaručeně informovala, že městys neuspěl při pravidelném auditu hospodaření.
Na žádost pracovnic krajského úřadu byl
však termín auditu posunut až na polovinu
prosince, tudíž nebyl vůbec prováděn.
● Na četné žádosti obyvatel bydlících v
ulici „V Rybníčkách“ byla řešena situace kolem nepřehledné zatáčky v této
lokalitě. Umístění silničního zrcadla bylo
odmítnuto, protože by nesplnilo očekávání. Proto byla v nebezpečném úseku
vyznačena na vozovku střední dělící čára, která řidiče upozorňuje na jejich
polohu. Toto opatření by mělo zvýšit
bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu, avšak nejdůležitější i nadále zůstává opatrnost řidičů.
● Během listopadu byly provedeny na
území městečka různé terénní práce. Podél
nové zástavby v Cihelně byl navršen hliněný val, který odvede pryč případné přívalové srážky. Dále byla výrazně pročištěna
vodoteč pod městečkem, včetně vyčištění
propustku pod silnicí. Tímto opatřením
byla zvýšena spolehlivost odtoku z obecní
kanalizace. Odbagrována byla také naplavená zemina, která silně tlačila na zadní
stranu hřbitovní zdi a kapličky.

DALŠÍ ZÁSAH HASIČŮ
Podzim letošního roku byl velmi bohatý na
práci jednotky hasičů při zásazích mimo
území obce. Ani v listopadu nezůstala
technika v klidu. 28 listopadu se městečko
již chystalo ke spánku, ale ve 22.10h byli
hasiči povolání k požáru fary v Lázních
Bělohradě. Zřejmě od nabíječky mobilního
telefonu vzplála dvoupodlažní budova, ve
které se nacházely dvě starší osoby. Ty
byly předány záchranné službě a odvezeny
do nemocnice (nadýchání zplodin hoření).
Na místě zasahovala profesionální jednotka z Nové Paky a SDH Lázně Bělohrad,
Mlázovice a Nová Paka. Mlázovičtí hasiči
dohašovali vysokotlakem hořící inventář
domu a poté pomáhali vyšetřovateli dohledávat důkazy, podle kterých bude moci
přesně určit příčinu požáru. Na základnu se
jednotka vrátila krátce po půlnoci.

