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 MLÁZOVICE LETOS PŘIPRAVUJÍ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY 
 Městečko chystá v letošním roce 

řadu investičních akcí, ale zároveň se 

zaměří i na obnovu dosavadního majet-

ku. Celkový počet realizovaných akcí 

bude záležet na úspěchu při získávání 

dotací.   

 Zastupitelé městečka schválili na 

svém posledním zasedání v prosinci loň-

ského roku rozpočet na letošní rok. Finan-

ce jsou zajištěny na zajímavé projekty, 

které řeší z části havarijní stav a z části 

zkvalitňují občanům podmínky pro život 

v Mlázovicích.  

 Velmi důležité je pokračování revi-

talizace mlázovického hřbitova. Během 

jara dojde k opravám kapličky. Nejprve se 

rekonstrukce dočká střecha, poté budou 

provedeny izolace objektu proti zemní 

vlhkosti. V případě příznivého vývoje 

obecních příjmů je připravena také výmě-

na oken a dveří. Určitě se také dostane na 

restaurování pískovcového kříže uprostřed 

hřbitova, který je v dosti žalostném stavu. 

Práce budou uskutečněny díky dotaci Lá-

zeňského mikroregionu.  

 Samostatnou kapitolou je výstavba 

chodníku spojujícího hřbitov s počátkem 

obce. Dokončení již několik let brání ne-

dostatek financí. V letošním roce Mlázo-

vice žádají na tuto akci o dotaci z Progra-

mu obnovy venkova Královéhradeckého 

kraje. Veškerá povolení, výkupy pozemků 

i další nezbytné kroky jsou připraveny, 

čeká se „pouze“ na peníze.  

 Počátkem roku byla dokončena 

další etapa obnovy sálu Radnice. Po před-

chozí výměně stropu, osvětlení, topení, 

oken, nábytku či renovaci podlahy a oblo-

žení, byla v krátkém čase provedena ob-

nova baru. Nové jsou sítě, podlaha, dveře, 

osvětlení a nábytek. Bar je nyní důstoj-

ným doplňkem obecního sálu.  

 Velkou finanční zátěží jsou moder-

nizace obecních bytů. Poslední dva roky 

došlo k velkému pohybu nájemníků, če-

hož obec pochopitelně využívá k nutným 

opravám. Nově je také budován byt místo 

prostor původní ubytovny v č.p. 4.  

 Realizace se na jaře dočká mnoho 

let připravovaná a velmi nutná rekon-

strukce přítokového vedení pro koupališ-

tě. Dosavadní potrubí je v havarijním sta-

vu, při prohlídce kamerou bylo zjištěno, 

že je na desítkách míst poškozené, spoje 

netěsní a přisávají hlínu, podél hřiště je 

prorostlé kořeny stromů. Do systému je 

také zaústěno odvodnění fotbalového tráv-

níku. To vše způsobuje obrovské ztráty 

vody a ještě vážnější znečišťování vody v 

nádrži hlínou a živinami pro růst řas. Díky 

získání pozemků do vlastnictví městečka, 

na kterých vedení leží, již nic nebrání 

nutným opravám.  

 Obnoveno bude rovněž potrubí 

odvádějící vodu z prameniště „U Žabky“. 

Po sto letech je již dávno za hranou exis-

tence a tak přisává obrovské množství 

hlíny z polí a ucpává obecní kanalizaci.  

 Ani v letošním roce nezapomíná 

rozpočet na mateřskou školku. Během 

letních prázdnin je připravena kompletní 

rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i 

personál, stejně tak kuchyňky. Vyměněny 

budou všechny inženýrské sítě, obklady a 

dlažby, sanita i topení. Realizace je nutná 

vzhledem k havarijnímu stavu rozvodu 

studené vody. Za poslední dva roky došlo 

k několika haváriím a jen díky velké ná-

hodě nedošlo k výraznějšímu poškození 

vnitřního vybavení.  

 Druhou etapou bude pokračovat 

rekonstrukce mlázovické tělocvičny. Le-

tošní část řeší sociální zařízení, šatny, 

nářaďovnu a zázemí. Vyměněny budou 

všechny sítě, obklady, podlahové krytiny, 

sanita a dveře.  

 Nový nátěr se objeví na střeše Rad-

nice, dostavěny budou přístřešky pro 

obecní techniku na sběrném dvoře, koneč-

nou úpravu dostane prostranství pro zeleň 

kolem hasičské zbrojnice. Intenzivně po-

kračují přípravy realizace projektu 

„Energetické úspory domova důchodců“, 

stavět se začne příští rok. Na viditelné 

změny se mohou těšit návštěvníci obec-

ních webových stránek, které se v těchto 

dnech mění tvář.  

 Dceřinná společnost obce Mlázo-

vické služby, s.r.o. bude doufat v přidělení 

krajské dotace na kontejnerový nosič za 

traktor. Pokud ji dostane, zkompletuje 

technologickou linku pro dopravu. 

 Na výsledek dotačního řízení rov-

něž čeká mlázovický kostel. Pokud obdrží 

dotaci dojde k restaurování hlavních oken, 

která již delší čas hrozí vypadnutím.  

 V letošním roce bude také zaháje-

na rekonstrukce domu č.p. 75, který Mlá-

zovice získaly do svého vlastnictví. Po 

jeho obnově (cca za 4 roky) bude pronají-

mán jako obecní bydlení. Během podzimu 

provedou pracovníci odborné firmy polo-

žení nového vodovodu v části Hořické 

ulice, který posílí potřebnou kapacitu.  

 Městečko nezapomene ani na své 

hasiče. Kromě běžných provozních výda-

jů přispěje na oslavy 110. výročí založení 

sboru, stejně tak na vybavení pro požární 

sport. Tradiční podpory se dočká i kultura 

a sport.  

 Velmi intenzivně budou pokračo-

vat práce na komplexních pozemkových 

úpravách katastru a upřesňování vlastnic-

kých hranic v zastavěné části.  

 Teprve výsledky dotačních řízení 

uzavřou přesný počet jednotlivých akcí, 

které bude městečko v letošním roce reali-

zovat. Stejně tak případné havárie. Přesto 

je jasné, že půjde o výrazný krok kupředu, 

obecní menu roku 2013 je bohaté. A to 

tradičně bez jakéhokoliv zadlužení. Mlá-

zovice rovněž posílí systém realizace pro-

jektů svépomocí (tam, kde je to možné). 

Sice se jedná o náročný proces, ale nese 

výrazné úspory a lepší kontrolu kvality. 

Občané se dočkají mnoha oprav a vylepšení 



Po dokončení seriálu o mlázovických 

osobnostech, poskytl pan Ivo John naší 

redakci další část zajímavého seriálu 

mapující historii mlázovických legioná-

řů. Pokračování z minulého čísla:  

 

ANTONIE SÍVOVÁ (1870 – 1944) 

Do historie čs. legií promluvila 

také žena, mlázovická rodačka Antonie 

Sívová. Její životní osudy jsou velmi zají-

mavé. Narodila se v Mlázovicích v roce 

1870 jako Antonie Jiřičková. Jejím otcem 

byl Jan Jiřičko, majitel stavení čp. 47 

v ulici vedoucí z náměstí ke koupališti 

(Jaroslav Čeřovský). V roce 1867 převzal 

domek jeho syn Antonín, bratr Antonie. 

Dva roky nato domek vyhořel. Již v roce 

1869 vystavěl domek nový, kamenný a 

cihlový. Dříve byly v obci čtyři rodiny 

stejného jména (Jiřičkových): rodina Jose-

fa čp. 6, opět Josefa čp. 113 v ulici Na 

Rašelině, Františka - listonoše na malém 

náměstí pod bývalou farou čp. 77, dále 

jmenovaní Jiřičkovi z čp. 37 (je možné, že 

to byli bratři). 

 Zde je zapotřebí ujasnit si vztahy, 

ke které rodině je máme zařadit. V roce 

1918 ujala se domu vnučka Zdena Řehá-

ková, která si vzala za manžela Josefa 

Fryše - štáb. kapitána četnictva. Jelikož 

Antonie s touto rodinou měla příbuzenský 

vztah, byla u nich po návratu do vlasti 

přijata a několik let zde bydlela. 

 Nyní uvedeme další poznatky, kte-

ré byly dodatečně zjištěny. 

Antonie Sívová se provdala do Bender 

v Besarábii (Rumunsko, od 2. světové 

války součást Ukrajiny) a se svým mužem 

pracovala v letech 1916 – 1917 při náboru 

legionářů ze zajateckých  táborů, při pod-

něcování vlastenecké nálady našich lidí a 

při organizaci legií v Rusku vůbec. Bě-

hem těchto dvou let se manželům Sívo-

vým podařilo přesvědčit stovky, možná 

tisíce našich zajatých vojáků ke vstupu do 

legií, jelikož značná část naprosto odmíta-

la dále bojovat spolu s Němci. Ti se již 

rozpínali po velké části Ukrajiny. Sem je 

pozvala nacionalistická ukrajinská vláda, 

aby ji podpořili v boji proti Rusům. 

Značná část těchto legionářů se nakonec 

2. července 1917 zúčastnila jako úderný 

oddíl slavné vítězné bitvy u Zborova. 

V polovině března 1918 se naše jednotky 

opět střetly s německou armádou u 

Bachmače, kde zadržely značnou přesilu a 

uvolnily si cestu na východ do Vladivos-

toku. 

 Zakrátko na to Antonie ovdověla a 

po válce se sama tzv. stopem vrátila do 

Čech do rodných Mlázovic. Během svého 

pobytu v Rusku si psala podrobný deník, 

který se bohužel k velké škodě nezacho-

val. Byla vřelou vlastenkou, rusofilkou a 

známou osobností mlázovického kulturní-

ho života za prvé republiky. 

Ještě úryvek z kroniky Františka Horáka, 

který si poznamenal: „V domě čp. 37  v 

Gebauerově ulici se po návratu z Ukrajiny 

zabydlela příbuzná Antonie Sívová, roze-

ná Jiřičková – hostila a podporovala na 

Ukrajině a v Rusku legionáře. Byla vel-

kou ctitelkou T. G. Masaryka a ráda na-

vštěvovala rodinu Františka Fejfara. 

V závěru svého života bydlela v čp. 7 na 

náměstí, kde v roce 1944 zemřela. 

Tato vzácná žena si alespoň 

vzpomínkou zaslouží naší úcty za všech-

no, co pro naše postižené vojáky vykona-

la. 

 

FRANTIŠEK MALINA (1888-1954) 

Legionář František Malina se 

narodil 30. 8. 1888 v Hřídelci na okrese 

Nová Paka. Vojenskou povinnost nastou-

pil již v první den vyhlášení všeobecné 

mobilizace 31. července 1914. Po krátkém 

lékařském vyšetření byl samozřejmě 

uznán schopným jít bojovat za císaře pána 

Františka Josefa a jeho rodinu. Byl zařa-

zen k zeměbraneckému polnímu pěšímu 

pluku a s ním vycestoval na frontu. Čeští 

vojáci byli nasazování na obou bojištích - 

v jižním proti Srbsku a východním proti 

Rusku. Na obou frontách, kde se již silně 

bojovalo, utrpěla rakousko-uherská armá-

da těžké porážky. Do vlasti přicházely 

špatné zprávy o těžce raněných a mrtvých. 

Od této doby se započali Češi vzdávat 

nebo sami přebíhat k Rusům. 

 František Malina se podobných 

střetů též zúčastnil, přežil je však šťastně 

a bez vážného zranění. Po dalším bojo-

vém střetu se mu podařilo začátkem září 

přeběhnout k Rusům do zajetí a již 3.9. 

1915 se u města Lutsk přihlásil do čs. 

legií. 

 

 Počet přeběhlíků se rozrůstal, a 

proto se v Rusku, ale spíše na Ukrajině, 

započaly ve velkém množství budovat 

zajatecké tábory. Odtud především Češi a 

Slováci byli nasazování na vesnice na 

výpomoc do zemědělských podniků, na 

statky a do menších rolnických usedlostí. 

Rovněž do průmyslových závodů, dolů, 

lesů a podobně. Zatímco zajatci byli ve 

sběrných táborech a chodili na různé prá-

ce, legionáři museli ve dne v noci střežit 

muniční vojenské sklady a další skladiště 

s proviantem mouky, cukru, ošacení a 

obuvi. Až do doby kdy německá armáda 

začala okupovat značnou část ukrajinské-

ho území. 

Od začátku března 1918 nastal 

hromadný přesun našeho vojska. Franti-

šek Malina putoval se svým 8. slezským 

plukem, do něhož ho přeřadili v květnu 

téhož roku, do vnitrozemí Ruska a dále až 

do Vladivostoku. Další cesta pokračovala 

lodí Ms. Dollar do Kanady, kde byli vřele 

přijati kanadskou armádou a vybaveni 

novými uniformami tzv. kanadského vzo-

ru. 17. července 1920 vypluli na lodi Bel-

gic přes Atlantský oceán a Severní moře 

do Evropy. Do Česka pokračovali vlakem 

přes německé území. Cesta 

z Vladivostoku do vlasti byla podrobně 

popsána v příběhu Ladislava Johna z  Me-

zihoří v květnovém vydání Zpravodaje 

z loňského roku. 

SERIÁL LEGIONÁŘI Z MLÁZOVIC - II. ČÁST - 3. DÍL 

Vlastenka Antonie Sívová z Mlázovic (uprostřed) 

František Malina, legionář I. světové války, po 

úmrtí jeho manželky 



 Po návratu z války se František 

Malina opět vrátil do bydliště své manžel-

ky, rozené Fejkové, do Bříšťan u Hořic. 

V této truhlářské živnosti neměl zájem 

pracovat, neboť jeho koníčkem byla práce 

v zemědělství. Tu si našel u Františka 

Klepla, obvodního a lázeňského lékaře, na 

jeho vlastní zemědělské usedlosti 

v Mlázovicích. Zde pracoval jako kočí a 

chovatel koní. V roce 1927 tento dům na 

náměstí čp. 47 zakoupil za 210 tis. Kčs a 

na to se do Mlázovic i s rodinou přestěho-

val. Jako vysloužilý legionář využil mož-

nosti zřídit si v pravé straně domu trafiku 

a na celé levé straně holičskou a kadeřnic-

kou provozovnu, kterou si pronajal Alois 

Syřiště s manželkou. Bohužel Františkova 

manželka zakrátko vážně onemocněla a 

důsledkem její dlouhodobé léčby se rodi-

na dostala do finančních problémů, a pro-

to byl pan Malina nucen část pozemků 

odprodat. Veškeré práce po úmrtí manžel-

ky musel zastávat sám s výpomocí několi-

ka nezaměstnaných žen z obce. 

 Po 2. světové válce v letech 1947 – 

1948 se s několika dalšími sedláky dohodl 

na založení strojního mechanizačního 

družstva, k čemuž za vydatné finanční 

pomoci místní záložny a hospodářů sa-

motných skutečně došlo. Byly zakoupeny 

dva traktory Škoda 30 a potřebná mecha-

nizace. Traktoristy se stali Antonín Klepl 

a Josef Štěrba. Na podzim roku 1949 do-

šlo také k založení menšinového jednotné-

ho zemědělského družstva, jehož průkop-

níkem a také prvním předsedou nebyl 

nikdo jiný než František Malina. Družstvo 

se mohlo od prvopočátku dobře rozvíjet 

za vydatné pomoci vneseného strojového 

parku, statku tzv. Kolchozu a značného 

množství pozemků Václava Kňourka, 

Jiřího Kutnara a Josefa Jiřičky z čp. 6. 

Mělo také to štěstí, že František Malina 

byl pokrokový a velmi obětavý člověk bez 

jakékoliv nároku na zisk. O tom svědčí i 

to, že celý svůj dvůr a selská stavení po-

skytl společnému celku ke stálému užívá-

ní bezúplatně. V roce 1950 se František 

Malina podruhé oženil, když si vzal také 

velmi pokrokovou ženu – vdovu po Vác-

lavu Hanušovi. 

 Zdrcující zprávou pro většinu na-

šich spoluobčanů bylo oznámení místního 

rozhlasu, že dne 20. července 1954 upro-

střed nedokončené práce náhle zemřel náš 

dobrý přítel pan František Malina ve věku 

66 let. Poslední rozloučení se konalo za 

hojné účasti občanů Mlázovic i širokého 

okolí v krematoriu v Semilech. 

 

JOSEF JÓN (1886 – 1959) 
Legionář Josef Jón se narodil 7. 

11. 1886 Ve Stromkovicích u Jilemnice. 

Po vyhlášení války Srbsku byl povolán 

k odvodu do města Jičína, aby zde byl 

uznán schopným jít bojovat za habsbur-

skou monarchii. Po absolvování krátkého 

výcviku nad kasárnami pod Zebínem byli 

všichni branci naloženi do připraveného 

vlaku a odvezeni přímo na haličskou fron-

tu, kde se již velmi zuřivě válčilo. 

Bojových akcí se zúčastnil s 13. 

pěším polním plukem, ke kterému byl 

přidělen. 

Na tomto úseku fronty, především v jeho 

začátcích, utržila rakousko-uherská armá-

da od Rusů těžkou a potupnou porážku. O 

životy přišlo velké množství mužstva a v 

nastalém zmatku se též dostalo do zajetí 

mnoho přeběhlíků. Josef Jón byl zajat 

velmi brzy a to 30. 9. 1915 u města Bačač 

nacházejícím se v Haliči na Ukrajině. Je 

samozřejmé, že po zajetí se dostal do jed-

noho z mnoha sběrných zajateckých tábo-

rů, což nebylo nic příjemného, neboť pod-

mínky zde byly velmi nedůstojné. 

 Češi a Slováci měli 

přeci ještě určitou možnost 

zůstat na Ukrajině nebo 

v Rusku – Němci, Maďaři, 

ale i jiné národnosti byli 

deportováni na Sibiř. Naši 

vojáci chodili později opra-

vovat silnice, přičemž přišli 

do styku s místním obyva-

telstvem, které se je snažilo 

jídlem a trochu lepším oble-

čením podporovat. Podle 

údajů ruské armády činil 

k 1. září 1917 počet ra-

kousko- uherských váleč-

ných zajatců 1 470 000. 

Z tohoto množství, podle 

různých zdrojů, bylo 200 až 400 tisíc Če-

chů a Slováků. 

 Dne 28. 12. 1917 podepsal Josef 

Jón vstup do legií, načež byl přidělen ke 

4. střeleckému pluku. Lze se domnívat, že 

se též zúčastnil bojů u „Zborova a 

Bachmače“, o čemž svědčí několik bojo-

vých vyznamenání a mladý věk, neboť 

předvojem těchto bojových akcí byli 

mladší věkové skupiny dvaceti až třiceti-

letých. Po ukončení všech těchto bojo-

vých akcí se mohli v příštím roce 1918 

připravit k odjezdu do vlasti. 

 Jak je patrné, Josef Jón všechny 

nástrahy a velká nebezpečí války přežil a 

šťastně se vrátil do svého domova živ 

zdráv. V roce 1934 se přistěhovali se svojí 

ženou, rozenou Rudišovou z Vojic, k nám 

do Mlázovic. Zakoupili tu domek čp. 68 

proti paní Zdence Bačové, který jim bohu-

žel 13. ledna 1948 vyhořel. Příčinou ohně 

byly roznětky, neboli falešná mýdla, která 

v celých bednách vyházeli prchající ně-

mečtí vojáci Pod homolkou na pole. Naši 

občané si je na trakařích odváželi domů 

v domnění, že je to mýdlo. Syn Josef, 

později vášnivý fotbalista, si je bohužel 

uskladnil na půdě vedle komína, kde při 

větším topení vybouchlo. 

 V osobě Josefa Jóna jsme poznali 

velmi dobrého a slušného člověka, který 

se stal jedním z nás a díky jeho ochotě a 

srdečnosti byl mezi našimi spoluobčany 

velmi oblíben. V dřívějším povolání pra-

coval jako mlynář a dokonce několik let si 

vydělával na živobytí v Německu. 

V Mlázovicích byl zaměstnán u MNV. 

Zemřel dne 11. 2. 1959.  

                                     Pokračování příště

Legionář František Malina, sloužil na ruské frontě 

u 8. pluku. Do legií vstoupil 29.5.1918. 

Před holičstvím pana Siřiště (u Malinů), pak Buckovo. V uniformě 

četník Zapadlo, vpravo od něj Jarmila Malinová (sestra p. Maliny), 

úplně vpravo její muž. Zleva pan Siřiště se synem a manželkou. 

Ukázky čs. známek vydaných na počest legionářů 



Těsně před obnovou. Křížek stojící upro-

střed hřbitova se již brzy dočká pečlivého 

restaurování, které provede Rudolf Huťa.   

I když se původně počítalo s pozdější reali-

zací, díky dotaci Lázeňského mikroregionu 

lze potřebné práce provést již letos. 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Od 1. března 2013 platí nové jízdní 

řády autobusů v našem regionu. Na lin-

kách, které vedou naší obcí, k žádným 

změnám nedošlo. Další úpravy dopravy v 

Královéhradeckém kraji se chystají od 

června 2013, jejich znění však doposud 

není známo. 

● Vzhledem k ukončení technické a le-

gislativní podpory, muselo městečko 

narychlo přejít na novou verzi informač-

ního systému KEO. Kromě neplánova-

ných finančních nákladů to znamená 

nový způsob ovládání a jiné metody prá-

ce. Tato změna se dotýká kompletně 

veškerého účetnictví, evidence obyvatel, 

poplatků, inventarizace majetku a dal-

ších činností, které informační systém 

zajišťuje. Pro pracovníky obce to zna-

mená v těchto týdnech obrovský nárůst 

práce (řada dat se pořizuje znovu) a 

také nutnost učit se mnoho úkonů, což 

vyžaduje velké časové nároky. 

●  Městečko opětovně požádalo Úřad prá-

ce ČR o poskytnutí dotace na zřízení  míst 

veřejně-prospěšných prací. V průběhu 

března se rozhodne o tom, zda-li bude mo-

ci úřad zaměstnat další pracovníky, které 

velmi nutně potřebuje. 

 Sobotní večer, 23. února 2013, 

patřil hasičům. Pro veřejnost připravili 

tradiční hasičský ples, s výbornou hud-

bou a slosováním vstupenek o zajímavé 

ceny.  

 Výbornou zábavu nezkazilo ani 

období probíhajících chřipek. Pár volných 

míst se na sále Radnice sice dalo najít, ale 

o to lépe se tancovalo všem přítomným. A 

tancovat vydrželi až do ranních hodin, 

protože semilská skupina Futrál hrála 

„jako z partesu“.   

 Hasiči také zajistili mnoho zajíma-

vých cen, které obdrželi šťastní majitelé 

vstupenek po jejich slosování. Místní re-

staurace připravila pro návštěvníky speci-

ální menu uspokojující chuťové pohárky. 

 Mlázovičtí hasiči opět ukázali, že 

kromě krocení plamenů a péče o techniku, 

umí pečlivě připravit i tuto kulturní akci. 

Proto se nemusí obávat nezájmu hostů v 

dalších letech. 

HASIČSKÝ BÁL NAPSAL DALŠÍ DĚJSTVÍ 
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Proběhlo 17. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 25. února 2013 se sešli mlázovičtí zastupitelé na svém 17. zasedá-

ní. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:  

1. Zastupitelé schválili nový Řád veřejného pohřebiště, což je dokument upravující čin-

nosti na místním hřbitově, včetně práv a povinností nájemců hrobových míst. Oproti 

dosavadní verzi došlo pouze k drobným úpravám, především jazykovým, a také aktuali-

zaci odkazů na související legislativu. Nový dokument je k dispozici na vývěsní desce 

umístěné na zdi hřbitovní kapličky nebo na webových stránkách obce.  

2. Zastupitelstvo rovněž schválilo založení nového účtu obce u České národní banky. 

Ten bude sloužit pro převody peněz ze státního rozpočtu. Tento krok je povinný ze zá-

kona a pro městečko přinese pouze další finanční náklady a zvýšenou administrativu. 

Obec nyní nemůže mít jen jeden účet, ale k již zmíněnému účtu u ČNB musí vlastnit i 

nadále další u některého z komerčních finančních ústavů.  

3. Schváleny byly účetní závěrky příspěvkových organizací městysu (Domov důchodců 

a Mateřská školka) i samotného městysu za rok 2012. Jedná se rovněž o novou legisla-

tivní povinnost, o jejíž účelnosti by se také dalo úspěšně polemizovat.   

4. Městys uzavře smlouvu na dodávku vody pro sběrný dvůr s p. Stanislavem Hlouškem 

z Mlázovic. Díky vstřícnosti majitele sousední nemovitosti se tím vyřeší možnost záso-

bování zařízení vodou, bez zbytečných nákladů na vybudování vlastní vodovodní pří-

pojky, které by přesáhly 150 000 Kč.  

5. Na základě podnětů veřejnosti, stanovilo zastupitelstvo závazná pravidla pro přijímá-

ní zaměstnanců do příspěvkových organizací městečka (Domov důchodců, Mateřská 

školka). Mezi nejdůležitější změny patří, že veškerá volná pracovní místa budou nově 

zveřejňována na úřední desce a webových stránkách městečka a před přijetím bude 

vždy probíhat, na každou pozici, výběrové řízení. Zároveň bude ve výběrové komisi 

přítomen zástupce městečka, jako zřizovatele. Výběr zaměstnanců tak bude plně 

transparentní a proběhne podle stejných pravidel, jako v obdobných organizacích.  

6. V rámci probíhajícího procesu upřesňování vlastnických hranic a zjištěných nesrov-

nalostí při měření geodetů v terénu, proběhlo schválení několika pozemkových transak-

cí. Městečko prodá pozemek č. KN 1289/4 Ing. Františku Dobiášovi z Mlázovic, nao-

pak od něj vykoupí parcely č. KN 1380 a č. KN 1381. Od manželů Kutnarových koupí 

parcely č. KN 807/10, KN 807/11 a KN 807/12 a jim odprodá pozemek č. KN 114/3. 

Dále nakoupí pozemek č. KN 1385 a KN 1006/6 od pana Miroslava Všetečky z Mlázo-

vic. Veškeré tyto kroky narovnávají nesoulad mezi katastrální mapou a skutečností v 

terénu. 

ZÁJEZD DO POLSKA 
Taneční soubor Hořeňák Lázně Bělohrad 

pořádá zájezd do polského města Kudowa 

Zdroj za jarními nákupy, ve středu 20. 

března 2013. Odjezd z Mlázovic bude v 

8.00 z Náměstí. Cena zájezdu je 160 Kč. 

Přihlášky je možné podávat na Obecním 

úřadě. 

  

PŘERUŠENÍ DODÁVEK PROUDU  
Společnost ČEZ Distribuce oznamuje ob-

čanům přerušení dodávky elektrické ener-

gie, ke kterému dojde v úterý 12. března 

2013. Přerušení bude pouze lokální a týká 

se domů v Hořické ulici, od Náměstí až po 

křižovatku s ulicí Přádova. Potrvá od 7.30h 

do 15.00h. 


