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Komplexní pozemkové úpravy:
Předloženy návrhy nové mapy
Komplexní pozemkové úpravy,
které v městečku provádí Státní pozemkový úřad, vstoupily do další fáze. Vlastníkům byl představen návrh nové mapy
území.
Již druhým rokem stát pilně pracuje na projektu komplexních pozemkových
úprav v Mlázovicích. Hotová je celá řada
dílčích procesů. Jsou stanoveny nové katastrální hranice, revidované bonitně půdní
ekologické jednotky, vyprojektovaný a
schválený Plán společných zařízení, dořešeny desítky historicky nedokončených
dědictví či předáno mnoho lesních pozemků ve správných hranicích jejich majitelům.
V loňském roce byli vlastníci lesů a
zemědělských pozemků pozváni k inventarizaci svého majetku. Úředníci je obeznámili s rozsahem a strukturou vlastněných pozemků a zároveň vlastníci začali
komunikovat s projektantkou pozemkových úprav, s ohledem na budoucí stav.
Před několika dny byli opět všichni
pozváni na Obecní úřad v Mlázovicích,
kde jim byl představen návrh nového pozemkového uspořádání. Seznámili se s
optimalizací půdní držby a umístěním
parcel. Pracovní verze se dále upravovala
podle jejich požadavků, bylo-li to techniky
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HASIČI V PLNÉ PERMANENCI

Poslední červencové dny byly ve znamení
několika požárů, které pomáhala likvidovat
a legislativně možné. Naprostá většina také jednotka SDH Mlázovice:
majitelů polí, lesů, luk a sadů odcházela
velmi spokojena, protože prováděným 26. července - Jednotka vyjíždí ve 3. stupprocesem pozemkových úprav a připravo- ni požárního poplachu k požáru strniště do
vanou novou mapou, zhodnotí své vlast- obce Tuř, místní části Hubálov. Zde pománictví díky zcelení ploch, rozdělení podí- há, společně s dalšími 10ti jednotkami,
lových vlastnictví, zajištění dopravní pří- hasit zhruba 20ti hektarové strniště a
stupnosti na jednotlivé pozemky a mnohé- vzrostlý porost suché trávy, které se vznítily od výfuku nákladního vozu odvážejícího
mu dalšímu.
V průběhu podzimu přijde na řadu obilí od kombajnu. Díky včasnému zásahu
další etapa. Pozemkový úřad obešle všem byl uchráněn sousední 40ti hektarový povlastníkům finální verzi pozemkových rost pšenice a také blízké rodinné domky.
úprav. Po jejím schválení bude následovat 27. července - Krátce po poledni jsou hasiřada administrativních úkolů, které čekají či povoláni k požáru strniště v sousedním
na různé státní instituce a městys Mlázovi- katastru Svatojanského Újezda. Požár je
ce. Pokud půjde vše podle předpokladů, nejprve nahlášen telefonicky, poplach je
nový katastrální operát s pozemkovými spuštěn "manuálně na Radnici", ihned poté
úpravami bude uvolněn na podzim roku vyhlašuje poplach i krajské operační středisko hasičů z Hradce Králové. Mlázovice
2015.
přijíždí na místo události jako první, později doráží profesionálové z Hořic a dvě
cisterny dobrovolných hasičů z Lázní Bělohradu. Společně hasí strniště slámy, které
se vzňalo od drtiče slámy. Na místě pracoval také traktor obce s příkopovou sekačkou, jen těsně stačila souprava z místa odjet do bezpečí. Včasným zásahem zabránili
hasiči rozšíření požáru na okolní velmi
vyschlé porosty.

LOUKOTĚ A ŘEMENY 2014 V MLÁZOVICÍCH
Tradiční spanilá jízda veteránů
zavítala v neděli 6. července 2014 do
Mlázovic. Na Náměstí krátce zastavily
automobilové a motocyklové skvosty k
potěše mnoha diváků.
Střed městečka se na malou chvíli
vrátil do dob První republiky. Kam jen
oko dohlédlo, stála nablískaná vozidla
různých značek. Vedle nich pyšní majitelé
zaníceně vyprávěli o historii svých miláčků. Této příležitosti využilo několik desítek obyvatel městečka i přítomných chalupářů, kteří se přišli podívat na vlastní oči
na kus automobilové historie. Kromě dospělých potěšili veteráni mnoho dětí, jež
si například vyzkoušely, jak se sedalo v
dobovém autobusu Praga z roku 1911. Po

hodinové přestávce pokračovala jízda do
Lázní Bělohradu, kde byla připravena
další prezentace pro diváky a slavnostní
zakončení celého víkendu.

Radnice i další objekty na Náměstí pamatují, když
tito krasavci brázdili silnice. Nyní jsou jen svědkem
dob dávno minulých.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ OZDOBILY PARÁDNÍ VÝKONY
V sobotu 2. srpna 2014 proběhl
6. ročník populárního volejbalového
turnaje Mlázovický mixík, který nabídl
zajímavé souboje a kvalitní hru.
Obliba letního turnaje u mlázovického koupaliště stále stoupá. Svědčí o tom
velký počet přihlášených týmů, ze kterých
museli pořadatelé již odmítat. Dvanáct
startujících družstev je absolutní maximum na dvě hřiště. I tak se vždy finále
dohrává prakticky až do tmy.
Letošního ročníku se zúčastnila
řada týmu z okolí, ale také hráči z Prahy,
Dvora Králové, Hradce Králové, Hořic,
Jičína a dalších míst Královéhradeckého
kraje. Domácí postavili jedno ryze mlázovické družstvo a druhé s doplněním cizích
hráčů.
První zápasy byly zahájeny kolem
deváté hodiny. Los kapitánů určil složení
jednotlivých skupin, ve kterých se utkal
každý s každým. Střídaly se přitom zápasy na antuce a kurtu s umělým povrchem,
takže si všichni zahráli na obou hřištích.
Rok od roku jsou na turnaji k vidění kvalitnější výkony. Někteří hráči letošního

klání by se neztratili ani na mezinárodním
turnaji ve Dřevěnicích. Proto se mlázovický mixík těší i velké oblibě u diváků. Celodenní klání jich přilákalo desítky.
Kvůli nedostatku času byl následný postup turnaje zkrácen. Vítězové skupin se utkali mezi sebou o celkové prvenství, ostatní o následné příčky.
Mlázovicím ve složení Ondřej Huťa, Martin Čapek, Zdeněk Břízek, Jan
Štěrba, Veronika Huťová, Vlasta Johnová,
Renata Kubíčková a Petra Holečková, jen
o kousek unikl postup do vyřazovacích
soubojů. Druhý tým s částečnou účastí
domácích – konkrétně Jiřím Johnem a
Pavlem Herbrychem nakonec obsadil pěkné druhé místo.
Medailové týmy si odvezly hodnotné ceny, všichni ostatní vzpomínky na
pěkně prožitý den, plný volejbalu, sluníčka, koupání a dobré zábavy. O existenci
sedmého ročníku je prakticky rozhodnuto,
většina startujících se přihlásila do dalšího
ročníku ještě v den turnaje.
Fotogalerie: Kateřina Nýdrlová

Střípky z našeho městečka
● V červenci 2014 odstranili pracovníci městečka herní prvek - pirátskou loď
z dětského hřiště na zahradě místní
školky. I když zde nebyla instalována
příliš dlouho, její nekvalitní provedení
urychlilo úplnou destrukci. Prvek byl
již zcela neopravitelný (úplná hniloba
nosných částí) a jeho další užívání by
ohrožovalo bezpečnost dětí. Na jaře
příštího roku bude hřiště doplněno o
nové atrakce, aby opětovně mohlo plnit
svoji funkci. Pokud se i nadále osvědčí
konstrukce nových houpaček z koupaliště, budou do školky pořízeny certifikované kvalitní výrobky stejného výrobce.
● Rovněž v místní školce byly v průběhu června vyměněny vstupní dveře na terasu v 1. patře. Staré, dřevěné a velmi poškozené dveře nahradili moderní plastové, stejného vzhledu jako ostatní okna a dveře modernizovaného objektu MŠ.
● V polovině července došlo k havárii
bojleru obecního bytového domu Na
Ohrádce. Nejprve bylo staré zařízení
provizorně opraveno, aby měli nájemníci k dispozici teplou vodu, za několik dnů došlo ke komplikované výměně za nový kus (nová nádoba byla větší než vstupní dveře). Nový bojler bude znamenat vyšší komfort pro nájemníky - rychlejší ohřev vody, ekonomičtější provoz, lepší možnost nastavení a
regulace.

Dokončeny nátěry střech na Radnici

POZVÁNKA DO KINA
15.8. 2014 (20.00) PŘÍBĚH KMOTRA

22.8. 2014 (20.00) KANDIDÁT

Strhující příběh podle skutečných událostí
mapuje životní osud jednoho z největších
polistopadových mafiánů, jehož život
skončil tragicky. Ve filmu Příběh kmotra
se střetnou dva světy – víra v právo silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost.
V jednom z nejlepších českých filmů posledních let budeme sledovat napínavý
souboj představitele zákona v podání
Lukáše Vaculíka c člověkem, který přizpůsobil řád vlastním potřebám, v obsazení Ondřeje Vetchého. Příběh Kmotra je
důkazem platnosti úsloví „ S čím kdo
zachází, s tím také schází“.

Film Kandidát ukazuje velkou moc médií,
která dokáží ovlivnit manipulací celý svět.
Kvůli hloupé sázce ješitných mediálních
magnátů dojde k zásadnímu obratu v boji
o prezidentské křeslo. Z nevýrazného a
neznámého kandidáta se v řádu hodin
stává velký favorit. Kam až může zajít hra
lidí tahajících ze zákulisí za nitky dění,
Vám ukáže československé drama Kandidát.
S velkou pravděpodobností se jedná o
poslední dva filmy mlázovického kina.
Přijďte se rozloučit se svým kinem,
které má více než 60ti letou historii!
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Již v loňském roce provedli pracovníci
odborné firmy nátěr střechy historické
budovy Radnice. Letos práce pokračovaly na nových částech společenskosprávního centra (spojovací chodby,
úřad, tělocvična). Klempířské prvky
byly již silně zkorodovány, některé
části dokonce museli klempíři vyměnit
za nové. Použit byl opět vysoce kvalitní nátěrový systém německé firmy Frai
-lacke, který se osvědčil v městečku již
při aplikacích na kostele či hřbitově.
Kromě nátěrových prací byla provedena běžná údržba a vyčištění střešních
ploch a doplňkových prvků. Některé
části musely být natřeny za pomoci
horolezecké techniky.

