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POLICISTÉ VAROVALI SENIORY PŘED PODVODNÍKY 
 Policie ČR uspořádala, ve spolu-

práci s městečkem, prezentaci, na které 

seznamovala dříve narozené s metoda-

mi podvodníků. Zajímavý pořad probě-

hl v Domově důchodců ve čtvrtek 26. 

dubna 2012.  

 Drzost různých kriminálních živlů, 

ale i drobných podvodníčků nezná mezí. 

V dnešní době se nezastaví před ničím a 

mnoho z nich se dokonce specializuje na 

přepadávání, okrádání a jiné podvádění 

seniorů. Proto připravila Policie ČR speci-

ální program, ve kterém se snaží upozor-

nit na nešvary zjištěné v průběhu vyšetřo-

vání různých případů. Odkrývá metody 

nejčastějšího okrádání a zároveň radí, jak 

tomu předejít. Tematická přednáška 

„Nebezpečný věk“ je prezentována v klu-

bech důchodců, na obecních či městských 

úřadech a dalších vhodných místech. Jed-

ním ze zastavení byly i Mlázovice.  

 V kulturní místnosti domova dů-

chodců se sešla více než dvacítka diváků 

přímo z domova, ale i dalších z městečka. 

Nejprve shlédli zajímavé video s ukázka-

mi různých možností podvodů. Ty varo-

valy před vpouštěním neznámých osob do 

bytu pod jakoukoliv záminkou. Stává se, 

že neznámá osoba zazvoní a požaduje 

vydání hotovosti jako pomoci při autone-

hodě příbuzného. Velmi často se různí 

podomní prodejci předhání v lákavých 

nabídkách na prodej různých výrobků. 

Lidé koupí hrnce, deky, domácí spotřebi-

če a teprve poté zjistí, že je prodejci okla-

mali a věci jim prodali několikanásobně 

dráž než kdyby nákup provedli v kamen-

ném obchodě. V některých případech jim 

během předvádění zboží vykradou byt.  

 Velmi rozšířené jsou také 

„neodolatelné nabídky“ na změnu smluv 

na elektřinu či plyn. Kvůli vysokým pro-

vizím prodejci často podávají lidem neú-

plné nebo lživé údaje a zákazník mnohdy 

za energie po uzavření nové smlouvy platí 

ještě vyšší částky (v tomto případě nikdy 

nikomu neukazujte Vaše smlouvy se stá-

vajícím dodavatelem, ať už si prodejce 

vymyslí jakoukoliv záminku).  Objevují 

se také podvody, kdy neznámý člověk 

nabídne pomoc s odnosem tašky domů a 

poté vytipovaný byt vykrade. Ideální je 

nechat všechny neznámé návštěvníky 

přede dveřmi, popřípadě vše konzultovat 

se sousedy či rodinou.  

 Instruktážní video však varovalo i 

před okrádáním důchodců na ulicích či v 

obchodech nebo násilím, kterého se na 

nemohoucích dopouštějí jejich rodinní 

příslušníci. Po popisu události vždy násle-

dovaly užitečné rady, jak se snažit ubránit.

 Poté již vystoupil preventista Poli-

cie ČR z Jičína kpt. Janda a vedoucí okrs-

ku z Nové Paky npor. Kordík. Oba dopl-

ňovali případy svými zkušenostmi z vy-

šetřování a odpovídali na zajímavé dotazy 

z publika. Na závěr rozdali přítomným 

řadu informačních materiálů.   

 I když bylo o této problematice 

napsáno a namluveno hodně, není na ško-

du, aby se důležité informace stále opako-

valy. Odměnou může být zodpovědnost 

seniorů a především jejich zkušenost, jak 

se chovat v krizových situacích. 

Triky a metody zlodějů se neustále zdokonalují 

 V pondělí 30. dubna 2012 děti i 

dospělí zkontrolovaly, že čarodějnice 

opravdu odletěly. Jedna pořádná od-

startovala i z Mlázovic, z areálu u kou-

paliště. 

 Poté, co v areálu bývalé Cihelny 

vyrostly první domy, nebylo již možné 

uspořádat „klasické“ čarodějnice, které v 

této lokalitě probíhaly dlouhá léta. Měs-

tečko přemýšlelo, kam je přesunout, ale 

přísné požadavky splňovala pouze místa, 

která nejsou dobře dostupná. 

 Nakonec padlo rozhodnutí, že u 

koupaliště zůstanou čarodějnice pro děti. 

Vycházka ke koupališti je oblíbená, je zde 

možnost občerstvení i dalších aktivit. Pra-

covníci městečka postavili menší vatru a 

kroužek šikovných rukou dodal velmi 

povedenou čarodějnici. Přesně v půl devá-

té večer byla vatra zažehnuta a za pár desí-

tek minut skončila definitivně zimní nad-

vláda. I když počasí ji ukončilo již o pár 

dní dříve. 

 Obyvatelé městečka i chalupáři 

měli možnost odvážet roští, větve a rost-

linné zbytky ze zahrádek na panelové pla-

to u Horky. Zde bude materiál spálen, 

jakmile městečko dokončí veškeré zahrad-

nické práce. Vozit materiál na toto místo 

již není možné. 

Pálení čarodějnic přilákalo především dětské diváky ZÁPIS DO MŠ MLÁZOVICE 
 

Mateřská škola v Mlázovicích oznamuje, 

že v úterý 22. května 2012, bude probíhat 

zápis dětí do školky, v budově místní 

MŠ, od 14.30h do 15.30h.  

 

Rodiče, kteří mají zájem o docházku dítě-

te do MŠ ve školním roce 2012/2013, se 

dostaví do školky pro Přihlášku a Evi-

denční list. Pokud by Vám uvedený ter-

mín nevyhovoval, lze domluvit individu-

álně jiný (nejpozději do 20.6.2012). 

 

Děti i pracovnice 

MŠ Mlázovice se 

již těší na další 

nové kamarády ! 



Je to tunel na obecní finance, kritizuje mlázovický starosta  

novelu zákona o veřejných zakázkách 

 Od 1. dubna 2012 začala platit 

upravená právní norma, podle které 

musí veřejní zadavatelé vyhlašovat své 

zakázky. Zeptali jsme se mlázovického 

starosty, p. Tomáše Komárka, jak tyto 

změny hodnotí.  
  

Již několik dní platí nová pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek. Co říkáte na 

tyto změny?  

Mám-li být upřímný, nová legislativa ne-

chrání veřejné zdroje a zadavatele, ale 

pouze soutěžící firmy a ještě k tomu vý-

razně preferuje ty nepoctivé nebo nekva-

litní. Navíc je to další „malá domů“ pro 

společnosti, které soutěže „na klíč“ pro 

obce a města za nemalý peníz zajišťují. 

Vždyť také jejich lobby silně ovlivnila 

podobu novely zákona.  

 

Hlavní myšlenkou změn mělo být zabrá-

nit machinacím při pořádání veřejných 

zakázek. Myslíte, že tento účel nebude 

naplněn?  

Rozhodně ne. Kdo se chce chovat nepo-

ctivě, vždycky si najde nějakou cestu. 

Jediným výsledkem bude obrovské zvýše-

ní administrativy, po jejímž snižování 

stále všichni volají, ale dělají opak. Kro-

mě toho budou veřejné rozpočty obcí, 

města, krajů a státu neúměrně zatíženy 

vynakládáním zbytečných prostředků na 

uspořádání výběrových řízení.   

  

Jaké další náklady máte na mysli?  

U mnoha kategorií soutěžených zakázek 

jsou pravidla tak složitá, že řada zadavate-

lů nebude mít šanci správně celý proces 

provést, proto se bude muset obracet prá-

vě na soukromé firmy, které za patřičnou 

úplatu vše zařídí. I do relativně malých 

výběrových řízení se můžou přihlásit de-

sítky firem ze všech koutů republiky. Ne-

možnost ovlivnit počet uchazečů zásad-

ním způsobem ovlivní náklady na posky-

tovanou zadávací dokumentaci, ale i na 

zpracování nabídek. Kuriózně se tak bude 

stávat, že náklady na samotné výběrové 

řízení mohou dosahovat desítek procent 

celkových nákladů zakázky. Což jedno-

značně znamená další zbytečně vyhozené 

peníze z veřejných rozpočtů, za které 

mohly být opraveny chodníky, silnice, 

školy.   

 

Někteří starostové si ale novelu chválí, 

protože zakázky mají být transparentněj-

ší?  

Nechci se nikoho dotknout, ale chválit ji 

může pouze někdo, kdo veřejné zakázky 

neprovádí nebo se s novými podmínkami 

ještě neseznámil. Ve sdělovacích pro-

středcích je úprava zákona prezentována 

jako konec machinací, protože končí „tzv. 

losovačky“. To je samozřejmě dobře (v 

Mlázovicích jsme nikdy žádnou zakázku 

nelosovali), ale to je jen zanedbatelná 

změna v celém systému, která mohla být 

provedena sama o sobě.  

 

Co považujete na nových podmínkách za 

hlavní nevýhodu?  

Nejhorší je, že zadavatel, tedy obec apod., 

nemůže ovlivnit, kdo se do výběrového 

řízení přihlásí, ani počet těchto firem. 

Zároveň klesá možnost požadavku na 

kvalifikaci uchazečů, nekvalitní a nepocti-

vé firmy budou jednoznačně ve výhodě. V 

kombinaci s nejnižší cenou, která je u 

mnoha poskytovatelů dotací 100% kritéri-

em výběru, to bude znamenat téměř jisto-

tu, že zakázka nebude realizována dobře. 

Nová právní úprava je dokonalou živnou 

půdou pro různá s.r.o.čka, která vysoutěží 

řadu zakázek v krátkém úseku. Dodáním 

nekvalitního materiálu a ošizenými tech-

nologickými postupy je realizují a poté je 

již nikdo neuvidí. Skončí, zinkasují zisk a 

jejich vedení si zase založí novou společ-

nost a postup bude opakovat. Rozpadající 

se stavby, propadající chodníky, olupující 

se nátěry a stovky dalších problémů pů-

jdou k tíži investora. Žádná kvalita, žádná 

záruka, nebude ji na kom vymáhat. Nad 

obcemi však bude viset hrozba vrácení 

dotace, včetně penále, vzhledem k udrži-

telnostem projektů. Takže to bude zname-

nat další náklady ze svého na odstranění 

závad.  

 

To co říkáte je dost děsivé. Opravdu ne-

můžete vybrat firmu, se kterou jste spo-

kojeni z dřívějšího období?  

Bohužel nemůžeme. Poctivá firma, která 

do kalkulace rozpočtu při soutěži použije 

kvalitní materiál a kvalitní postup, nemá 

prakticky šanci na úspěch v porovnání s 

již popisovanými podnikavci. Proto tvr-

dím, že novela zákona nepoškozuje jen 

veřejné zadavatele, ale i slušné firmy. 

Neplatí zde selský rozum. Pokud doma 

nejste spokojeni s prací řemeslníka a něco 

vám zkazí nebo se nevhodně chová, příště 

si ho již neobjednáte a naopak. Obec ale 

takto racionálně jednat nemůže. Stát na 

jedné straně umožní existenci nekvalitních 

firem (neplatičů, odvádějících špatnou 

práci, ty které se již několikrát přetrans-

formovali kvůli neuznání odpovědnosti na 

nové, bez dostatečné kvalifikace atd.) a na 

druhou stranou de facto zabrání investo-

rům z veřejné sféry, aby se proti nim brá-

nili. Myslím, že se to časem ukáže, proto-

že v nové podobě nemůže zákon dlouho-

době zůstat. Bude to však nějakou dobu 

trvat a zatím z veřejných peněz obcí, měst 

a státu zaplatíme, lépe řečeno vyházíme, 

řadu miliard naprosto zbytečně. Poté bu-

dou chybět v rozpočtech a vláda zase bu-

de jen škrtat a škrtat ....  

 

Není to z vašeho pohledu jen pesimistic-

ký odhad? Skutečnost může být jiná.  

Určitě ne. Stačí se podívat na březen, kdy 

platila ještě stará pravidla vyhlašování 

veřejných zakázek. Celá republika se 

mohla doslova strhat, aby všichni vyhlási-

li připravené projekty ještě postaru. Kde 

byli všichni tito starostové, úředníci krajů 

a ministerstev, když se připravovala nove-

la. V tu dobu jsem měl pocit, že jsem snad 

jediný, komu vadí. A najednou jsou z ní 

všichni zděšení. Ale to je již pozdě. Osob-

ně znám několik starostů, kteří nyní nově 

obdrželi příslib dotace z evropských fon-

dů a najednou zjišťují, že nemohou vůbec 

ovlivnit, kdo bude projekty realizovat a 

předpokládají velké problémy. Stejně tak 

jsou v šoku lidé ze solidních agentur, kte-

ré výběrová řízení provádějí a naprosto 

otevřeně vám řeknou, že nyní nelze pro 

zadavatele výběrové řízení dobře udělat.  

 

Vidíte nějaké východisko z této situace?  

Jednoznačně musí přijít úprava tohoto 

legislativního nesmyslu. Čím dříve, tím 

lépe. Nesmějí ji však provádět lidé, kteří 

navenek den co den řeční ve sdělovacích 

prostředcích o potírání korupce a zároveň 

čelí obvinění z úplatkářství, manipulace s 

veřejnými zakázkami, podvody. A nebo 

jsou za ně již dokonce odsouzeni. Měli 

bychom se vzpamatovat, takovéto jedince 

zavřít a legislativu nechat tvořit odborníky 

z praxe nebo již osvědčené převzít ze za-

hraničí. 

Za rozhovor děkuje  

redakce www.mlazovice.cz 

 

 



Před dvěma lety vycházel v 

Mlázovickém zpravodaji seriál o legio-

nářích z 1. světové války, kteří se naro-

dili nebo žili v Mlázovicích. Toto vyprá-

vění vzbudilo velký ohlas u našich čte-

nářů. Jeho autor, pan Ivo John, obdržel 

další velmi zajímavé materiály k tomuto 

tématu, proto se rozhodl napsat jeho 

pokračování, které Vám přinášíme. Po-

kračování z minulého čísla: 

Veškerý život z celého kraje 

jakoby vymizel. Kam se vlastně všichni 

ti lidé poděli? Vlak dále projel vesnicemi 

Jaroslav, Řešov a blížil se k ruské půdě, 

kde minul bez zastávky stanici Sokol a 

vjel na ukrajinské území zabrané Rus-

kem. Přijeli do města Vladi-

mír Voliňský, kde se vlak za-

stavil. Vojáci pochodového 

praporu dostali rozkaz všichni 

vystoupit a na planině poblíž 

nádraží byl rozložen velký 

tábor, kde si mohli usednout a 

odpočinout po dlouhé a únav-

né cestě vlakem. Všem byl 

podán chléb, konzerva a káva 

a byly jim sděleny pokyny k 

dalšímu postupu. Následně 

celý vojenský útvar v plném 

pořádku vešel do města zniče-

ného hlavně od dělostřelec-

kých nábojů, jelikož většina 

domů byla beze střech. Ve 

městě se nacházela ubytovna 

maďarské posádky ve velkém 

počtu mužstva. Pokud zde 

zůstali obyvatelé, byly to převážně chudí 

lidé, či obyvatelé židovského nábožen-

ství jako obchodníci. Všude se narychlo 

vyměňovaly cedule a to v nářečí němec-

kém, jen obchody zůstaly v původním 

ruském jazyku. 

Vojsko bylo zabydleno ve vzdá-

lené vesnici za městem, v chalupách či 

stodolách se senem a slámou, které slou-

žily jako noclehárny. Tímto dnem zapo-

čal nový měsíc duben a Ladislav si do 

svého deníku k tomu zapsal : „V životě 

svém se poprvé nacházím na ukrajin-

ském a nyní ruském území v obci Marce-

lovka“. Celoměsíční pobyt v této vesnici 

vojákům velmi vyhovoval, dobře se spřá-

telili s místními obyvateli, a přes různá 

cvičení a služby měli i dostatek volna k 

návštěvám města Vladimír Voliňsky. Po 

uplynutí delšího období přišel znovu 

rozkaz naložit a odvézt všechny věci do 

města a celý prapor odešel na nádraží. 

Tam již stál vojenský vlak připravený 

odvézt mužstvo na pozici, která se na-

cházela několik málo kilometrů za měs-

tem Kovel. 

Po vystoupení celý prapor zamí-

řil z nádraží na dokonale vyspravenou 

cestu, která měla sloužit hlavně pro těžké 

náklady a děla putující přímo na fronto-

vou linii. Pěší pochod vojska směřoval 

močálovitou krajinou, proti němu pro-

cházely spousty ruských zajatců, kteří 

pracovali na opravě silnice a železniční 

tratě. V této oblasti kolem Vladimíru 

utrpěli Rusové porážku, přičemž zemřelo 

také značné množství rakousko-

uherských vojáků, včetně Čechů. Na 

dvou vojenských hřbitovech ve městě se 

nachází několik samostatných i společ-

ných hrobů s označením jmen českých 

vojáků, kteří zahynuli v boji nebo zemře-

li v nemocnici na následky zranění či 

útrap války. 

Většina vesnic v okolí byla 

ustupující ruskou armádou vypálena a 

téměř zničena, aby rakouskému vojsku 

velmi ztížila bojové akce. To se v dalším 

střetu také projevilo. Po opětovném po-

stupu kupředu narazil vojenský útvar na 

opuštěné ruské zákopy, které byly pří-

chodem na toto místo narychlo opravo-

vány. Úkolem bylo prohlubování třetí a 

čtvrté řady a přitom kácení celých částí 

lesa na jejich výstuže a stavbu krytých 

úseků. To již bylo velmi nebezpečné, 

neboť z druhé strany zákopů neustávala 

dělostřelecká palba a mezi tím všechny 

tyto akce byly napadány ruskými letadly. 

Některé střely již dopadaly  na tyto zálo-

hové pozice, ale Ladislav John vyvázl 

šťastnou náhodou nezraněn. Při výbuchu 

jedné ze střel se střepiny granátu zaryly 

do boku vykopaného valu ani ne 1,5 met-

ru od něho. Další a ještě intenzivnější 

palba směřovala na vedlejší levý bok k 

polskému pluku, kde nekončila ani v 

nočních hodinách. Po několika měsících 

této těžké, namáhavé a hlavně nebezpeč-

né práce, byl 20. června 1916 vydán roz-

kaz k nástupu a následnému pochodu, 

kdy celý prapor opět odcházel dále a to 

již do bojové linie, která se nacházela asi 

3 km od velitelství. Pochodovalo se přes 

lesnaté údolí, bažiny a močály, kde již 

byli vojáci ohrožování i střelami z kulo-

metu a pušek, proto byl dán příkaz zaleh-

nout a rozvinout se do široké rojnice. 

Další postup měl být plížením a přískoky 

vpřed. Přitom podplukovník Cihlke s 

pistolí nad hlavou hnal vojsko posunky a 

hrozbou kupředu. Náhle se útvar zastavil, 

jelikož vojáci uviděli, jak proti nim v 

největším trysku prchají nazpět z bitevní-

ho pole Maďaři na koních, mající na nich 

zavěšené kulomety. Všem přihlížejícím 

českým vojákům bylo divné, že oni jdou 

do bitevní vřavy dosti klid-

ně, zatímco Maďaři z bitvy 

zbaběle prchají. Za chvíli 

také spatřili, jak po cestě 

prchá nazpět podplukovník 

Cihlke, který běžel jako 

štvaný jelen, jenž zrádně 

opouštěl svůj prapor. Ladi-

slav maně s vintovkou udě-

lal posunek dozadu, jakoby 

chtěl po prchajícím střelit. 

V tom mu byl prostřelen 

plášť, aniž jej kulka zasáh-

la. Celý řetěz vojáků stál 

klidně v keřích a křovinách 

a v tom náhle bylo slyšeti: 

„Hurá, hurá ,hurá!“ – všich-

ni ihned ulehli, aniž byl k 

tomu dán povel. Vytušili, 

že je to z ruských částí běžících vojáků 

proti nim. Vše se událo v ranních hodi-

nách, kdy se nad močály počala zvedat 

mlha. Ladislav náhle zjistil, že ztratil 

spojení s řetězem vojáků, zaházel všech-

ny granáty do bažin, a posléze se octnul 

na jakési planině. Pohledem na obě stra-

ny spatřil, že kupředu pochoduje pouze 

několik jednotlivců, ostatní zůstali scho-

váni v keřích. Jelikož z ruské strany za-

počala silná palba, zalehl na zem a s ním 

i další vojáci. Při svitu sluníčka zahlédl 

před sebou zákop, do kterého rychle 

sklouzl a v něm spatřil i několik zná-

mých vojínů od čety. Později tak učinila 

i většina dalších. Tyto zákopy byly ve 

chvilce ze všech stran obklíčeny Rusy. 

Když někdo ze zákopu zakřičel „Češi, 

Češi“, okamžitě bylo ze shora zvučnou 

češtinou sděleno ,,Odhoďte zbraně a 

rychle vystupte ven!“ Všichni tohoto 

povelu poslechli a s velkou radostí odho-

dily vintovky i ostatní munici a byli 

šťastni, že to tak dobře dopadlo. 

  

Pokračování příště 

 SERIÁL LEGIONÁŘ LADISLAV JOHN Z MLÁZOVIC - 11. DÍL 

Vladimir Volyňsky - město odkud naši vojáci nastupovali do boje za Rakousko - 

Uherskou armádu naposledy 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Po několikaměsíční snaze se městečku 

podařilo sehnat dotaci alespoň na jedno 

pracovní místo v rámci veřejně prospěš-

ných prací. Mzdu včetně odvodů v tomto 

případě hradí stát z evropské dotace. Od 1. 

května 2012 již nastoupil jeden pracovník, 

který pomůže zaměstnanci obci při údržbě 

veřejných prostranství a budov. Dosavadní 

absence pracovníků VPP se již projevila na 

zpožděném sekání, úklidu a odkladu růz-

ných naplánovaných prací. Městečko záro-

veň podepsalo s Úřadem práce ČR smlou-

vu o zajištění výkonu veřejné služby (což 

byla podmínka státu, aby do obce přidělil 

pracovníka na VPP). S výkonem veřejné 

služby však přijdou spíše jenom další  po-

žadavky a úkony. Vzhledem k organizaci 

veřejné služby nelze očekávat přílišnou 

pomoc pro městečko. 

● V průběhu dubna provedlo městečko 

jarní úklid a údržbu sportovišť. V jejím 

rámci byl také uhutněn antukový kurt a 

hřiště s umělým povrchem. Také fotba-

lové hřiště se dočkalo urovnání zeminy a 

zhutnění válci. Nyní jsou již všechna 

sportoviště v areálu koupaliště připrave-

na k  provozu. 

●  V průběhu dubna provedli pracovníci 

městečka prořezávku mnoha alejových 

stromů podél obecních cest a vyřezání roští 

z příkopů. Městečko tak využilo možnost 

odvozu roští a větví na čarodějnice a záro-

veň připravilo zelené plochy v extravilánu 

pro snažší údržbu. Dosazeny byly rovněž 

poslední lípy do aleji "K Obci" a provede-

ny další zahradnické práce. 

 V pondělí 16. dubna 2012 proběhlo 11. veřejné zasedání zastupitelstva 

městysu Mlázovice. Přinášíme zajímavé body z obsahu jednání:  

 

1) Zastupitelé odsouhlasili uzavření smlouvy s firmou OBIS Nová Paka, jako dodavate-

lem stavební části projektu „Výstavba sběrného dvora v Mlázovicích“, který by měl být 

spolufinancován z evropských dotací. Kompletní výběrové řízení prováděla kvůli admi-

nistrativní složitosti a náročným požadavkům poskytovatele dotace společnost CEP, a.s. 

Hradec Králové, výběrovou komisi tvořili zvolení členové zastupitelstva. Vybraná firma 

nabídla nejnižší cenu za realizaci zakázky, zároveň v městečku již několikrát pracovala 

k úplné spokojenosti Radnice.  

2) Dále zastupitelstvo vyhodnotilo výběrová řízení na dodavatele realizujícího vý-

měnu oken a rekonstrukci topení v rámci projektu „Oprava tělocvičny – 1. etapa“. 

Tento výběr si již městečko provádělo samo. Dodavatelem oken se stane firma 

Window Holding Lázně Toušeň (Vekra), rekonstrukci topení bude provádět firma 

Miroslav Kubeček z Červeného Kostelce. I v tomto případě byla 100% kritériem 

výběru nejnižší cena zakázky (požadavek poskytovatele dotace). S oběma firmami 

obec již dlouhodobě spolupracuje, takže kromě nejnižší ceny je zde i vysoký před-

poklad kvality provedených prací.  
3) Dále zastupitelé odsouhlasili několik obchodních transakcí narovnávajících dosavad-

ní pozemkový chaos v Hořické ulici, naproti areálu ZEAS Mlázovice. Při upřesňování 

hranic pozemků, které si drtivá většina vlastníků nemovitostí v městečku objednala, 

byly v této lokalitě zjištěny obrovské nesoulady mezi katastrální mapou a skutečným 

stavem v terénu. Schválené smlouvy znamenají odstranění nesrovnalostí, dále městečko 

dohodlo vzájemnou směnu pozemků tak, aby vlastníci, včetně obce, získali ucelené a 

využitelné plochy. Po mnoha desetiletích v lokalitě budou nastaveny jasné majetkové 

poměry a skončí stav, kdy se jednotliví vlastníci vzájemně blokovali ve využití území. 

4) Zastupitelé rovněž rozhodli, že vyhlásí Záměr č. 4/2012 – prodeje inventáře z 

majetku městysu. Jedná se o další kolo prodeje nepotřebného vybavení z bývalé 

základní školy a také starý nábytek z obecního úřadu. Za symbolickou cenu měs-

tečko nabízí toto vybavení všem zájemcům. Prohlídku inventáře je možno domlu-

vit na OÚ.  
5) Schváleno bylo poskytnutí pravidelných ročních členských poplatků Lázeňskému 

mikroregionu a občanskému sdružení MAS Brána do Českého ráje, jejichž jsou Mlázo-

vice členy.  

6) Zastupitelstvo delegovalo starostu městečka jako zástupce na valnou hromadu 

společnosti VOS Jičín, která se uskuteční v červnu tohoto roku a jejímž minorit-

ním akcionářem jsou i Mlázovice.  

Proběhlo 11. zasedání zastupitelstva městečka 
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 Kino Radnice 

Mlázovice připravuje 

pro své diváky sku-

tečně pestrou nabídku 

velmi kvalitních čes-

kých filmů. Oproti 

loňskému roku se domácí produkce vytáh-

la množstvím povedených snímků růz-

ných žánrů, takže se diváci mají na co 

těšit: 

ŠKOLNÍ VÝLET - film natočený z větší 

části v Lázních Bělohradě vypráví o se-

tkání dávných spolužáků v pokročilém 

věku. Je plný humoru a hereckých hvězd. 

PROBUDÍM SE VČERA - zdařilá ko-

medie o návratu jednoho muže do dětství, 

ve kterém, v osmdesátých letech, řeší stu-

dentské starosti a lásky.  

OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁ-

PAS PEPIKA HNÁTKA - oproti seriálu 

vynikající komedie, při které se budete 

smát od začátku až do konce, skvělé obsa-

zení. 

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - volné pokračo-

vání veleúspěšné komedie Věry Poledňá-

kové.  

TADY HLÍDÁM JÁ - úspěšná rodinná 

komedie z prostředí Šumavy.  

VENDETA - Drama o spravedlnosti, 

pomstě a životních hodnotách. V hlavní 

roli exceluje Ondřej Vetchý.  

VRÁSKY Z LÁSKY -  Ondřej Brzobo-

hatý a Jiřina Bohdalová ve vynikající  

komedii o tom, že ani ve stáří  se lidé ne-

musí nudit.  

SIGNÁL -  komedie o tom, jak dva pod-

vodníčci zčeří život v jedné zapadlé vísce. 
Tolik jen několik tipů z připravovaných filmů.  

OTEVŘENO OBČERSTVENÍ 

NA KOUPALIŠTI 
 

Zdeněk Fišer, provozovatel občerstvení na 

koupališti, Vás stejně jako v předchozích 

letech, zve k příjemnému posezení v areálu 

místního koupaliště.  

Letošní sezóna byla zahájena vzhledem k 

příznivému počasí, již v sobotu 28. dubna 

2012. V měsíci květnu bude otevřeno dle 

počasí, od června denně. Opět na Vás čeká 

široký výběr z teplých i studených nápojů, 

a rychlého občerstvení, včetně novinek z 

grilu.  

Samozřejmostí je pořádání řady sportov-

ních a zábavných akcí pro děti i dospělé.  

Novinkou letošní sezóny je projekce spor-

tovních přenosů z MS v hokeji, fotbalové-

ho EURA 2012 a Olympijských her v Lon-

dýně. Přijďte fandit českým sportovcům a 

zažít jedinečnou atmosféru velkoplošné 

projekce, výborného piva a kolektivní ra-

dosti!  

 

 

Mlázovické kino 2012: výborné české filmy v dostatečném množství 

¸


