
Mlázovický 
zpravodaj 

Z obsahu vydání: 
 

● ze zastupitelstva 

● pálení čarodějnic 

● střípky z městečka  

● naši legionáři  

  

Číslo 4                  Duben 2013                                           Ročník 17 

 PROBĚHLO ÚVODNÍ JEDNÁNÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 
 Vlastníci zemědělské půdy a lesů 

v Mlázovicích mají za sebou první se-

tkání s úředníky státu, na kterém obdr-

želi základní informace o pozemkových 

úpravách prováděných v městečku.  

 Nejzásadnější úpravy katastru za-

počal Státní pozemkový úřad provádět na 

území obce Mlázovice a osady Mezihoří 

již v loňském roce. Proces pokročil a 

úředníci pozvali vlastníky polí, sadů, luk a 

lesů na prvotní jednání, které se uskuteč-

nilo v pondělí 17. dubna 2013 na sále 

mlázovické Radnice.  

 Na setkání byli přítomni zástupci 

pozemkového úřadu, geodetů, projektant-

ka úprav i členové místní samosprávy. 

Téměř dvě stovky vlastníků půdy si vy-

slechly základní informace o systému 

komplexních pozemkových úprav, důvo-

dy jejich provádění, výhody z nich ply-

noucí a další zajímavé informace. Neméně 

důležitá fakta sdělil spolupracující ze-

měměřič a vybraná projektantka. Uvedení 

pracovníci také zodpovídali dotazy veřej-

nosti. V závěru byl zvolen sbor zástupců 

vlastníků, který bude koordinovat určité 

prvky projektu.  

 Mimo jiné byla veřejnost vyzvána, 

aby se aktivně účastnila celého procesu 

(stát vždy zasílá písemné pozvánky).  Je 

rovněž možné zplnomocnit svého zástup-

ce na celé období. V závislosti na řadě 

faktorů bude vše probíhat následující 2-3 

roky. Výsledkem by měl být optimalizo-

vaný mlázovický katastr a tomu odpoví-

dající katastrální mapa s přesnou a aktuál-

ní evidencí vlastnictví.   

 V současné době probíhá vytyčení 

a úprava obecní hranice s okolními obce-

mi. Pravděpodobně poprvé, v několikaset-

leté historii městečka, byla najednou přes-

ně celá vytyčena a stabilizována. Tam, 

kde netvoří přirozený celek (např. v kory-

tě potoků) dochází k jejím úpravám, po 

dohodách dotčených obcí. Připravuje se 

také stanovení vnitřního obvodu pozem-

kových úprav a provádí se řada geodetic-

kých měření v terénu.  

 I když je procedura pozemkových 

úprav časově i administrativně náročná 

pro všechny zúčastněné, rozhodně je pro-

spěšná. V rámci pozemkových úprav mů-

žou vlastníci požádat o sloučení svých 

pozemků (za splnění zákonných předpo-

kladů), narovnání vlastnických hranic, 

zrušení podílového vlastnictví, vytyčení 

parcel,  apod. To vše zdarma, na náklady 

státu. Obrovské výhody přináší úpravy 

také pro samotnou obec (zpřesnění mapy, 

ujasnění vlastnictví, úprava cest, možnost 

čerpat dotace na společná zařízení v kraji-

ně, úprava katastrálních hranic, zahájení 

nedořešených dědictví, atd.). Lze říci, že 

takto zásadní změny mohou v území pro-

bíhat prakticky maximálně jednou za sto 

let, proto by byla velká chyba jich nevyu-

žít.  

 Vedle komplexních pozemkových 

úprav, které se dotýkají extravilánu 

(nezastavěné části obce) pokračují také 

měření pro upřesňování hranic domů, 

zahrad a dalších pozemků, na základě 

individuálních objednávek, před digitali-

zací katastrální mapy. 

 Vlastníci půdy obdrželi základní informace o probíhajícím procesu 

Hořičtí Sklerotici sehráli v Mlázovicích Dlouhého 
 Divadelní soubor Skleróza a 

Acoustic Band z Hořic sehráli v sobotu 

20. dubna 2013 na sále Radnice Mlázo-

vice divadelní hru Dlouhý. 
 Autorem hry je hořický patriot, 

umělec a bývalý poslanec pan František 

Kozel. Původní verzi sepsal jako reakci na 

společenské a politické události roku 

1989, po letech se tvůrce k dílu vrátil a 

zjistil, že stačí jen několik málo úprav a 

bude opět aktuální. A tak už dva roky baví 

spolek Skleróza své diváky touto pohád-

kou se zpěvy a tancem Dlouhý. Děj hry je 

prolnut mnoha semaforskými písničkami z 

60. let. Nutno podotknout, že v podání 

Radky Hubáčkové a Oldřicha Kady za 

doprovodu Acoustic Bandu to byl opravdu 

výjimečný zážitek, mnoho diváků si rádo 

zanotovalo Pramínek vlasů, Včera neděle 

byla a další. 

  Hra je založena hlavně na vtipných, 

někdy i trochu košilatých, průpovídkách a 

různých narážkách, proto je vlastní děj 

poměrně jednoduchý. Mladý kralevic se 

vydá do světa hledat si princeznu, na hra-

dě Kroka ještě jedna zbyla, ale jak už to 

tak bývá, je zakletá a hlídá ji černokněž-

ník. Kralevic musí po tři noci uhlídat její 

věneček, což se mu ani jednou nepodaří, 

ale díky Dlouhému a jeho zázračným 

schopnostem vše dobře dopadne. Pohádka 

končí svatbou, ale kralevic stejně zůstane 

na ocet. Princezna neodolala Dlouhému a 

jeho zázračným údům :-). 

 Publikum bylo nadšené, pěkné pís-

ničky je ve swingovém duchu přenesly do 

dob mládí a ještě se všichni královsky 

pobavili. Dlouhý aplaus byl pro celý sou-

bor tou nejlepší odměnou. 

HAVÁRIE KANALIZACE  

V ULICI NA TVRZI 
Kvůli opakujícím se problémům s odto-

kem odpadů z Radnice a některých dal-

ších objektů, provedlo městečko kamero-

vou revizi kanalizačního systému v ulici 

Na Tvrzi, při které bylo zjištěno význam-

né poškození části řádu (betonová trubka 

se rozpadla a z okolí nasávala materiál). 

Proto muselo dojít k neplánované opravě, 

při které byl vyměněn asi 8m úsek kanali-

zace v komunikaci, opraveny vtokové 

šachty a přeložena přípojka z budovy 

Radnice. Zároveň došlo k obnově dešťo-

vých přípojek z několika budov a k vy-

dláždění zásobovacího „krčku“ Radnice.  



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Po roce státních experimentů s veřej-

nou službou se opět vrátil původní systém 

pracovníků veřejně prospěšných prací. 

Městečko bylo letos úspěšné a získalo 

dotaci na dva zaměstnance, kteří nastoupi-

li v průběhu dubna. Zatím sice stále dohá-

nějí skluz v jarních pracích, přesto je před-

poklad, že veřejná prostranství budou le-

tos pečlivě upravená. Vítanou pomocí 

budou také při zimní údržbě, protože dota-

ce na místa končí až 31.3.2014. 

● V průběhu dubna provedli pracovníci 

městečka kompletní zametení silnic v ob-

ci. Písek při zimní údržbě byl letos apliko-

ván v největším množství za poslední 

roky, proto občany trápila velká prašnost a 

celkový nepořádek. 

●  Během posledních dní se v městečku 

rozšířila fáma o údajných dluzích na ná-

jemném za Restauraci Radnice. Tyto in-

formace se absolutně nezakládají na prav-

dě. Nájemce restaurace pan Tobiáš uhradil 

doposud veškeré splátky nájemného včas 

(ještě před splatností) a v řádné výši. Stej-

ně tak beze zbytku plní i ostatní ustanove-

ní nájemní smlouvy. 

●  Počátkem dubna dokončili pracovníci 

odborné firmy podřezání hřbitovní kaplič-

ky proti zemní vlhkosti. Mimo to došlo k 

odizolování zdiva od zeminy ze sousední-

ho pole. Stavba je nyní ochráněna na dlou-

há desetiletí od vody, která ji doposud 

výrazně poškozovala. Podřezání bylo sou-

částí celkové rekonstrukce kaple v rámci 

revitalizace hřbitova. 

●  Jako každý rok, i letos v dubnu poved-

lo městečko úklid příkopů podél cest do 

Konecchlumí, Chotče i Šárovcovy Lhoty. 

Bohužel, počet neukázněných, kteří si 

příkopy pletou se skládkou, neklesá. 

● Započala několikaletá rekonstrukce 

domu č.p. 75 v Přádově ulici, který patří 

městečku. Jako první přišla na řadu stře-

cha. Nyní již svítí novotu, do objektu ne-

zatéká a nedochází k poškozování krovu. 

Zároveň dojde k odstranění přilehlé stodo-

ly. Podle finančních možností obce bude 

rekonstrukce pokračovat v příštích letech. 

● Během letních prázdnin dojde k  obno-

vě sociálních zařízení v místní mateřské 

škole. Kompletní výměnou projdou rozvo-

dy vody, kanalizace, topení i elektro. No-

vé budou také obklady, dlažby, sanita a 

další součásti. Vzhledem k rozsahu prací 

bude nutné školku zavřít již od 1. červen-

ce 2013. Městečko řešilo podněty mnoha 

rodičů, kteří mají problém s hlídáním 

svých dětí během prázdninových dnů, kdy 

bude školka uzavřena navíc, kvůli rekon-

strukci. Proto se dohodlo s MŠ Lužany na 

možnosti umístění mlázovických dětí po 

tuto prázdninovou dobu. Pomoci se snaží 

také při zajištění přepravy dětí do Lužan. 

 V pondělí 29. dubna 2013 se sešli zastupitelé ke svému 18. veřejnému zasedání. 

Přinášíme zajímavé body z programu jednání:  

1) Schváleno bylo poskytnutí pravidelného ročního členského příspěvku Lázeňskému 

mikroregionu, jehož jsou Mlázovice členem. V letošním roce činí příspěvek 4704 Kč. 

2) Schválena byla také Smlouva o smlouvě budoucí, kterou městečko uzavře se 

zájemcem o koupi pozemkové parcely v lokalitě Cihelna, po složení rezervační zá-

lohy. V případě, že do konce roku 2014 nebude podepsána řádná kupní smlouva, 

rezervační záloha propadne ve prospěch obce.  
3) Odsouhlasena byla rovněž dotace, kterou městečko poskytne svým hasičům na čás-

tečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním oslav 110. výročí založení sboru.  

4) Zastupitelé schválili účetní závěrku dceřinné společnosti Mlázovické služby, 

s.r.o. za rok 2012. Zároveň vzali na vědomí informace o její činnosti a hospodaření 

v uplynulém roce. Společnost pracuje bez problémů, její finanční zdraví a výkony 

odpovídají původním plánům.  
5) Přijata byla také Rozpočtová změna č.1/2013, která upravuje schválený rozpočet o 

aktuální vývoj příjmů a výdajů.  

6) Zastupitelé vyslovili souhlas s vybudováním kanalizační přípojky k domu č.p. 

140 (bývalé lázně). Náklady na tuto stavbu uhradí vlastník této nemovitosti, na 

základě písemné smlouvy.  
7) Městečko přijme dotaci ve výši 21890 Kč od Lázeňského mikroregionu na projekt 

„Restaurování Božích muk na mlázovickém hřbitově“. Vzhledem k plánované úpravě 

tohoto sochařského díla je poskytnutá dotace vítaným snížením nákladů. Díky tomu 

můžou být potřebné práce provedeny již v letošním roce.  

8) V rámci upřesňování vlastnických hranic domů a zahrad byly geodetem při za-

měřování zjištěny rozdíly u dalších vlastníků. Tam, kde se nesrovnalosti dotýkají i 

obecního prostranství, dojde po vzájemné dohodě k narovnání. Proto městečko 

vykoupí 6 pozemků od 12ti dotčených vlastníků v ulici Na Tvrzi a Jičínská. Nao-

pak, pro nutný odprodej obecního pozemku, který tvoří součást zahrady, byl vy-

hlášen Záměr č. 3/2013 – Prodeje pozemku.   
9) Zastupitelstvo souhlasilo s přijetím daru – parcel tvořících pole (cca 0,8 ha) od sou-

kromého vlastníka.  

10) Městys rovněž požádá o dotaci na projekt „Obnova kulturního dědictví před 

MŠ Mlázovice“ v rámci evropských fondů. Jednalo by se o restaurování soch Sva-

tého Václava a Jana Nepomuckého na malém náměstí.  

Proběhlo 18. zasedání zastupitelstva městečka 
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Čarodějnice odlétly, příchod jara byl oslaven 
 Poslední dubnový den patří tra-

dičnímu pálení Čarodějnic, které se v 

Mlázovicích v poslední době odehrává 

na prostranství vedle tenisového kurtu.  

 Pálení čarodějnic, neboli filipoja-

kubská noc, je prastarý lidový zvyk, který 

přetrval do dněšních dnů a v různých po-

dobách se slaví v mnoha zemích. Ani v 

Mlázovicích se tato oslavu vítězství jara 

nad zimou nezanedbává. Za přítomnosti 

mnoha malých i velkých diváků vzplála 

krátce po půl deváté večer vatra i s Čaro-

dějnicí. Na bezpečnost během celé akce 

dohlíželo několik dobrovolných hasičů. 

Postavení vatry a výrobu čarodějnice si 

vzal na starost pracovník obce Libor 

Šimůnek. Obojího se zhostil se ctí.   

 Zpestřením byl divoký rej několika 

skutečných čarodějnic, které se na Mlázo-

váky přiletěly podívat až z dalekých Pet-

rových kamenů. Poté co si děti pod bedli-

vým dohledem rodičů trochu zaskotačily a 

odrazily útoky divých žen, se společnost 

pomalu začala rozcházet. Mnozí využili 

nabídky občerstvení na koupališti a večer 

tam v příjemné náladě zakončili. 

REGION OČIMA DĚTÍ 
Lázeňský mikroregion vyhlašuje výtvar-

nou soutěž pro děti do 10 let. Namalujte 

svůj pohled na obec, krajinu nebo místo, 

které se Vám líbí v okolí. Uzávěrka soutě-

že o pěkné ceny je určena 30.6.2013. Ob-

rázky odevzdávejte na Obecním úřadě. 


