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Nejprve připomeneme dění v uplynulém měsíci.
Mariáš. Turnaje „Zapomenutého čerta“ který se konal v pátek 13. se
zúčastnilo 28 hráčů. Nejlepším karbaníkem okolí se stal pan Lakatoš, druhý
pan Zapadlo a na třetím místě pan Horčička. Náš nejlepší hráč pan Rechcígl se
umístil na 11. místě. S turnajem, který se protáhnul do pozdních nočních nebo
raději brzkých ranních hodin, byli všichni hráči spokojeni a proto patří dík
všem jeho organizátorům.
Rozpočet obce. Ve středu 25. února 2009
se
schůze
uskutečnila v Obecní hospodě veřejná
obecního úřadu. Na programu jednání bylo
mimo
jiné schválení rozpočtu obce na rok 2009.
Jelikož
nebyla podána z řad zastupitelů žádná
změna,
byl rozpočet schválen dle návrhu, který
jste měli
přiložený v lednových listech. Obec bude tedy v roce 2009 hospodařit
s předpokládanými příjmy 1 826 600,- Kč. S největšími výdaji počítáme ve
vodohospodářství obce, projektové části (územní plán) a v případě přidělení
dotace i na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Česká pošta. Dále byl na zasedání vysvětlen způsob doručování a odesílání
poštovních zásilek po uzavření kamenné pobočky České pošty k 31. březnu
2009. K tomuto tématu si Česká pošta rozešle informační letáčky, kde bude
podrobně popsán průběh, čas a kontaktní osoba v obci. Kontaktní místo pro
podání bude v budově Obecního úřadu nebo po domluvě u Vás doma.
Hasiči. Místní sbor dobrovolných hasičů děkuje všem občanům, kteří přispěli
svým darem do tomboly. Sešlo se nám celkem cca 150 různých cen.
Obecní úřad.

Poplatky. V měsíci březnu budou vybírány poplatky za svoz komunálního
odpadu, za psy a odebranou pitnou vodu. Výběr poplatků bude vždy v úředních
hodinách v budově obecního úřadu a to v každé úterý (10.3., 17.3., 24.3. a 31.3.
2009) od 18 - 19 hod. Další možností je platba převodem na účet obce. Obec
má zřízený účet u Komerční banky s číslem 266 28 541/0100. Částku, kterou
máte zaplatit pošlete na účet obce a do kolonky zpráva pro příjemce napíšete
POPLATKY a své jméno. Jako variabilní symbol uvedete pro Šárovcovu
Lhotu 10ačíslo nemovitosti, Tikov a Bertoldka 11ačíslo nemovitosti a Libín
12ačíslo nemovitosti.
Zdravotní karty. 18. února 2009 oznámil MUDr.
Václav Myšík, že ze zdravotních důvodů, ukončuje s
okamžitou platností, provoz své stomatologické
ordinace v Mlázovicích. V případě, že si chtějí
dosavadní pacienti vyzvednout svoji zdravotní
dokumentaci (kartu), mohou se obracet na Obecní úřad
v Mlázovicích (493 697 223 nebo obec@mlazovice.cz).
Obecní úřad Vám zajistí její vydání do úterý 10. března 2009. Poté budou karty
odvezeny do krajského úřadu.
Obchod. Od začátku března došlo z provozních důvodu ke změně otvírací
doby v prodejně potravin.
Pondělí
7 ³º - 16 hod.
Úterý
7 ³º - 11 hod
České dráhy. Od 8 března Středa
7 ³º - 16 hod.
přestávají České dráhy prodávat Čtvrtek
7 ³º - 11 hod
v naší stanici jízdenky. Jízdenku si
Pátek
7 ³º - 16 hod.
budete muset zakoupit po nástupu do
7 ³º - 10 hod.
vlaku od průvodčího. Oficiální Sobota
sdělení k této situaci nám naše státní firma bohužel nesdělila.
Czech POINT. Neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, je asistovaným místem výkonu
veřejné
správy, kde každý člověk může získat
všechny
informace o údajích, které o něm vede stát v
centrálních registrech a kde bude moci také
učinit
jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete
z

pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a
obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT
vám ušetří čas, nervy i peníze. Prozatím je naší nebližším pracovištěm stavební
úřad Měú Lázně Bělohrad a Městys Mlázovice.
Daň z příjmů za rok 2008. Městský úřad Lázně Bělohrad upozorňuje občany
na možnost odevzdat DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmu v Lázních
Bělohradě v zasedací místnosti Městského úřadu v tomto období: Pracovníci
finančního úřadu budou vydávat i
poštovní
poukázky, Pondělí 16.3.2009 9ºº - 13ºº hod
daňové
kterými je možno na poště uhradit Středa 18.3.2009 13ºº - 17ºº hod
daňovou povinnost.
Pondělí 23.3.2009 9ºº - 13ºº hod
Společenská rubrika

Středa

25.3.2009

9ºº - 17ºº hod

Maškarní bál. V pátek 20. března 2009 se koná v sále
Obecní hospody od 20 hodin maškarní bál. Hudební
produkci zajišťuje Dg. Jiří Čeřovský z Lázní Bělohradu.
Maškarní rej. Dětský maškarní rej vypukne v sobotu 21.
března 2009, tedy v první jarní den od 15 ³º hod. v sále
Obecní hospody. Pro děti budou připraveny různé hry a
soutěže.
Samozřejmě
nejhezčí masku.

také

tradiční

soutěž

o

Sport. Únorové přátelské utkání ve volejbalu se Sokolem Ostroměř nedopadlo
pro naší stranu příznivě. Tentokrát jsme podlehli dobře připravenému soupeři.
Stav vzájemných utkání je 9 – 7 v náš prospěch.
Něco pro
naše
nejmenší
čtenáře.

