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Vesnice roku - v letošním roce se do soutěže přihlásilo v Královéhradeckém kraji 33
obcí, loni to bylo 13 obcí. Zvítězila obec Podbřezí u Dobrušky. Pan starosta Antonín
Novotný s paní účetní naši obec navštívili a chtěli znát naše zkušenosti s
vyhodnocením soutěže, které bude letos u nich v obci 26. srpna.
Volby do obecního zastupitelstva proběhnou letos 20.-21. října, kandidáti do těchto
voleb musí být nahlášeni do 15. srpna 2006 na registračním místě Městského úřadu v
Lázních Bělohradě. Obracíme se na Vás touto cestou, kdo máte zájem pracovat pro
obec a kandidovat na příští volební období, přihlaste se do 10. srpna u starosty.
Setkání na Tikově a Bertoldce s našimi osadníky je plánováno na tento pátek, 28.
července ve 20 hodin u hospody Na vyhlídce. Těšíme se na Vaši účast a připomínky
k naší práci.
Koupaliště je v letošním parném létě z hlediska čistoty vody ve velmi dobrém stavu,
kromě malého brouzdaliště. Škoda jen, že jej nevyužívá více koupajících. Příčinou je
jistě i velký počet domácích bazénů (napočítáno celkem 13).
Obecní vodovod - vlivem sucha dochází ke snižování zásoby pitné vody. Obracíme
se na Vás se žádostí o šetrné zacházení s pitnou vodou, byl by to zbytečný problém
nás všech.
Kino Mlázovice uvádí během prázdnin spoustu nových filmů pro děti i dospělé.
Program kina je uveden na vývěsce obecního úřadu.
Obecní obchod byl dovybaven novými regály na zboží, aby se mohla zvýšit jeho
nabídka. Stále trvá naše prosba o podporu tohoto zařízení v obci. Nebude-li obchod,
bude život pro mnohé občany svízel-nější. Buďme solidární zejména se staršími
občany.
Obecní hospoda rozjela grilování. Pro milovníky pečených lahůdek se griluje každý
pátek, jsou podávány dobroty s exotickými názvy. Využijte teplých letních
podvečerů k pikantnímu občerstvení.
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Lipová náves - v rámci letošního rozpočtu se počítá se stavbou lávky pro pěší, která
propojí obecní hospodu, obecní úřad a lipovou náves. Dále bude upravena buňka na
altánek. Volejbalové hřiště bude zcela přebudováno a oploceno. Celá akce je
rozpracována a byla svěřena místním řemeslníkům: Michalu Hrnčířovi, Jirkovi a
Pavlu Víchovým a Karlu Kobrovi z Nové Paky. Brigádnickou účast přislíbili i
samotní volejbalisté, kteří již provedli dočasný přesun hřiště na náves a odstranili
staré obrubníky.
Poděkování patří Vaškovi a Marcele Dobšovým, Pavlu a Honzovi Draštíkovým,
Pavlu Víchovi, Zdenku Glovanovi, Romanu Šatavovi, Jirkovi Svobodovi.
Nové střechy - v posledních týdnech v našem okolí zasvítila nová krytina u Hátlů, u
Palasů na Vyšehradě, u Kosejků a na Hamerském mlýně, který dostal i nový kabát s
pěkným nápisem.
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