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POZEMKOVÉ ÚPRAVY VNESLY POŘÁDEK DO KATASTRU 
 Stát dokončil po více než třech 

letech proces, který pomůže obci i vlast-

níkům pozemků.   

 Druhý říjen 2015 byl dnem „D“ 

pro tým pracovníků, kteří spolupracovali 

tři a půl roku na projektu Komplexních 

pozemkových úprav katastrálního území 

Mlázovice. Vše začalo v roce 2011, kdy 

se městečko rozhodlo požádat Státní po-

zemkový úřad v Jičíně o zahájení zcela 

zásadních úprav svého území. Předcháze-

lo tomu však značné úsilí pracovníků 

obecního úřadu, protože bylo nutné získat 

souhlas více než padesáti procent všech 

vlastníků pozemků.   

 Jako první zahájili práci geodeti. 

Přeměřili celou nezastavěnou část katast-

ru, tedy pole, louky, sady, cesty, lesy a 

vodní plochy. Poté došlo k úpravě katast-

rální hranice. Po dohodě Mlázovic s něko-

lika sousedními obcemi byly hranice na-

rovnány, aby v terénu tvořily logický a 

vymezitelný prvek (zmizely hranice z 

potoka, rybníka, částí cest, apod.).   

 Mezitím spustili úředníci pozem-

kového úřadu doslova mravenčí práci s 

dohledáváním potencionálních dědiců 

vlastníků, kteří již dávno nežili, ale v ka-

tastru nemovitostí byli stále vedeni jako 

aktuální majitelé. Takto bylo otevřeno 

mnoho dodatečných dědictví a z území 

zmizelo velké množství parcel s nedohle-

datelnými vlastníky. Současně s tím pro-

váděla obec výkupy drobných bezvý-

znamných podílů pozemků a značně vy-

čistila listy vlastnictví na svém území.   

 V další etapě projektantka pozem-

kových úprav vytvořila nový návrh uspo-

řádání pozemků a několikrát ho s vlastní-

ky projednala, k jejich úplné spokojenosti. 

Sice se objevilo i několik neuspokojitel-

ných požadavků, ale ty neměly oporu v 

příslušném zákoně, proto byly zamítnuty. 

Většinou došlo ke sloučení mnoha malých 

pozemků do menšího počtu větších celků, 

čímž se vlastníkům zvýšila hodnota ma-

jetku. Samozřejmě se narovnaly i hranice 

podivných geometrických útvarů v mapě. 

Zcela nová mapa vznikla rovněž v místní 

části Mezihoří, kde proběhla poslední 

aktualizace před více než 100 lety a sku-

tečnost vůbec neodpovídala evidovaným 

údajům.   

 Následovalo vytvoření plánu spo-

lečných zařízení. Jedná se o cesty, vodní 

toky, meze, biokoridory, propustky, pro-

tierozní opatření a další prvky, které vrací 

krajině původní tvář a mají obecně velký 

význam. Tato infrastruktura nově patří 

kompletně obci, čímž je zaručeno, že bude 

trvale funkční. Na obnovu cest a dalších 

krajinných prvků se bude městečko snažit 

získávat postupně dotace.   

 Posledním krokem bylo vytvoření 

nové digitální katastrální mapy (DKM) a 

výměna katastrálního operátu. Díky pro-

jektu pozemkových úprav, který přišel 

státní pokladnu na téměř čtyři miliony 

korun, je nyní území městečka (resp. ne-

zastavěné části – bývalého extravilánu), 

zcela přehledné, každý pozemek má jas-

ného vlastníka i hranice s přesností na 

centimetr. Pozemky zjednodušené eviden-

ce jsou již minulostí. Veškerá společná 

zařízení patří obci, nikdo zde nemůže pro-

vádět obstrukce či spekulace, aby zamezil 

přístupu na pozemky, či odtoku vody z 

krajiny. V západní Evropě si pozemkové 

úpravy hradí vlastníci pozemků ze svého, 

v České republice platí náklady stát.  

 Obrovské množství práce, kterou 

odvedli projektanti, geodeti, pracovníci 

pozemkového a katastrálního úřadu a také 

městečka, je nedocenitelným vkladem pro 

pořádek v Mlázovicích během následují-

cích dekád. Plně ji dokážou docenit asi až 

příští generace, v kontextu se závažnými 

problémy v územích, kde pozemkové 

úpravy neproběhly. 

 Bývalá kasárna T.G.Masaryka v 

Pardubicích se o víkendu 3. - 4. října 

2015 staly dějištěm akce s názvem Re-

troměstečko. 

 Dostaveníčko si zde dali dobrovol-

ní i profesionální hasiči, záchranáři, Poli-

cie ČR, Armáda ČR a různé spolky sdru-

žující auto-moto veteránisty, vojáky, mo-

deláře či sběratele. Všichni se pyšnili na-

leštěnou technikou a svými dovednostmi i 

zkušenostmi. Pro dětské návštěvníky bylo 

připraveno mnoho úkolů a soutěží, ostatní 

si zase zavzpomínali na doby, kdy běžně 

jezdili ulicemi "vejtřasky, erťáci, sto-

osmačtyřicítky, třiapůly, žigulíci" a další 

dnes již legendy.   

 SDH Mlázovice se aktivně účastnil 

a vystavoval zásahovou cisternu a čerstvě 

zrenovovanou stříkačku z roku 1959. 

 Hasiči se důstojně zhostili další 

akce, na které prezentovali nejen svůj 

život a techniku, ale zároveň dobře propa-

govali Mlázovice. Celý víkend korunova-

lo krásné počasí a dobrá nálada. 

 

Text a foto: Tomáš Čeřovský 

HASIČI SE PŘEDSTAVILI NA RETROMĚSTEČKU Změny v knihovně do konce roku 
 

Naše milé čtenářky, čtenáři a čtenářčata, 

jelikož se během nadcházejícího Adventu 

chystá v Mlázovicích mnoho zajímavých 

akcí, které se konají v souběhu s výpůjční 

dobou knihovny a zároveň letos vyšly  

sváteční dny na pátky, bude koncem roku   

mlázovická knihovna neobvykle často 

zavřená. Věříme, že nás chápete a že se 

potkáme na připravovaných akcích (viz. 

Kalendář akcí). Do konce roku proto bude 

otevřeno již pouze 20.11.2015 a 

11.12.2015. Dále až v novém roce 

8.1.2016. Následně pravidelně každý pá-

tek od 17.30h do 19.00h. Zavřeno tedy 

bude 27.11.2015, 4.12.2015, 18.12.2015, 

25.12.2015 a 1.1.2016. Děkujeme za po-

chopení.   

        Vaše knihovnice  



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Městečko Mlázovice připomíná, že 

stále prodává nové plastové popelnice 

o objemu 120l. Jedná se o dodávku 

přímo od výrobce, proto je velmi vý-

hodná cena 600 Kč/ks. 

● V průběhu října došlo k několika 

poruchám na veřejném osvětlení, z 

nichž jedna měla za následek několi-

kadenní výpadek osvětlení v polovi-

ně městečka. Ihned započala inten-

zivní oprava, ovšem havarijní stav 

několika úseků komplikoval identifi-

kaci místa závady. Nyní je nefunkč-

ní pouze jeden bod v Jičínské ulici 

(při vjezdu z Konecchlumí). Zde 

musí být vyměněno celé svítidlo po 

dodání od výrobce. 

●  V průběhu října provedli pracovníci 

městečka rozsáhlé čištění chodníků a 

komunikací na hlavních průjezdových 

tazích (silnicích III. třídy). 

● Úřad práce ČR prodloužil městeč-

ku dotace na 2 pracovní místa v 

rámci projektu veřejně-prospěšných 

prací, až do března 2016. Díky tomu 

může obec provádět řadu prací i 

přes zimní měsíce, funkční bude 

také rychlý úklid sněhu z obecních 

chodníků. 
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 Letošní drakiádu navštívilo 

mnoho dětí, nejenom z Mlázovic, ale i 

širokého okolí. Všechny si užily krásné 

odpoledne.   
 V sobotu 4. října 2015, úderem 

15té hodiny, začal za koupalištěm již třetí 

ročník tradiční drakiády. V Letošním roce 

se organizace ujalo sdružení „Mlázovičtí 

rodiče dětem“. I přes to, že ani letos nám 

počasí příliš nepřálo a vítr foukal jen 

chvílemi a slabý, o zábavu bylo dobře 

postaráno. Na obloze i na zemi předvedly 

děti spoustu pestrobarevných draků. Malí 

i velcí b byli neúnavní a své dráčky se 

snažili dostat za každou cenu do vzduchu. 

Některým vytrvalcům se to nakonec po-

dařilo a přihlížející se mohli kochat vý-

hledem na duhové barvičky vznášejících 

se draků.   

 A pro ty, kterým drak opravdu 

létat odmítal, byla v prostorách koupaliště 

připravena stanoviště se zvukovým pexe-

sem, předmětů schovaných v kouzelné 

krabici, nebo rozeznáváním pohádkových 

postaviček. Dítka si také mohla vyrobit 

krásné dekorativní ptáčky a sovičky z 

přírodních materiálů. Jako vítané zpestře-

ní se ukázala tvorba bláznivých účesů a 

tetování. Velké lákadlo představovalo 

střílení z luku na terče v podobě divoké 

zvěře.   

 Doufáme, že příští rok se nám 

počasí vydaří ještě více a konečně se do-

čkáme pořádného větru, aby mohli létat 

všichni draci.  

 

Text: Lenka Nováková 

DRACI PŘINESLI DOBROU NÁLADU 

ŘÍJNOVÉ ZÁSAHY HASIČŮ 
 

11. říjen - Krátce po 12.00 hodině 

odjíždějí hasiči k nahlášenému požáru 

průmyslového objektu v Lázních Bělo-

hradě. Protože se však jednalo o pla-

ných poplach automatického čidla 

firmy Alucon, odvolává operační dů-

stojník poplach a ze Šárovcovy Lhoty 

vrací jednotku zpět na základnu. 

1. říjen - Několik členů jednotky pra-

cuje celé odpoledne v hasičské zbroj-

nici na rekonstrukci tažené historické 

stříkačky z roku 1956. Po 19té hodině 

je vyhlášen poplach. Hasiči odjíždí 

prakticky obratem do poměrně vzdále-

né obce Karlov za Starou Pakou, kde 

hoří již přes dvě hodiny lesní porost. 

Požár se šířil především kořenovým 

systémem. Po příjezdu na místo udá-

losti - vrch Babka, byla jednotka vy-

slána na horní stanoviště, kde doplňo-

vala vodu již zasahujícím jednotkám, 

střídala hasiče u proudů, hlídkovala na 

požářišti a pomáhala s organizací při 

dopravě vody. Zásah probíhal ve velmi 

těžkém, místy až nepřístupném terénu. 

Opět se ukázaly schopnosti mlázovic-

ké cisterny RTO 706, která na rozdíl 

od mnoha generačně mladších aut, 

vyjela až na vrchol nepřístupného kop-

ce. Složité podmínky panovaly i pro 

samotné hasiče (rokle, rozměklý terén, 

svahy, hustý porost, apod.). 

POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ AKCE 

 
22.11. 2015 od 15.00h Vánoční dílnička - v 

prostorách jídelny Radnice Mlázovice. Spo-

lečně si vyrobíme vánoční ozdoby, věnce a 

dekorace. Tvoření i pro dětičky.  

27.11. 2015 od 16.30h Adventní trh v jídelně 

Radnice. Nabízeny budou vánoční výrobky 

dětí a maminek (věnce, dekorace, keramika, 

ruční práce, dřevěné výrobky, mýdla, soli, 

apod.). 

27.11. 2015 od 18.00h Rozsvícení vánočního 

stromu městečka - vystoupení dětí MŠ Mlá-

zovice a mlázovických žáků ZŠ Lázně Bělo-

hrad. Profesionální ozvučení, občerstvení 

SDH Mlázovice. 

4.12. 2015 od 18.00h - exkluzivní koncert 

kytaristy Aldy Makovce a jeho hostů v jí-

delně Radnice. Špičkový umělec s evropským 

ohlasem si pozval několik hudebních hostů. 

Uslyšíte řadu nádherných balad, špičkový 

zpěv a také vánoční melodie. Od hudebníků 

doprovázejících Karla Gotta a mnohé další 

hvězdy. Omezený počet míst, rezervace v 

restauraci. Tento koncert mohou Mlázovicím 

závidět i velká města! 

13.12. 2015 od 15.00h Perníčkové tvoření - 

v jídelně Radnice. Vyrábět se budou vánoční 

dekorace a ozdoby, samozřejmě z perníčkové-

ho těsta. Vše bude připraveno, stačí přijít a 

zapojit se. Můžete si donést svá vykrajovátka, 

tvořítka nebo vlastní těsto na ochutnání.  

 

V prosinci se dále můžete těšit na Vánoční 

výstavu na sále, další dějství oblíbeného kon-

certu v kostele, Půlnoční mši svatou či tradiční 

Štěpánskou zábavu. 

PODZIMNÍ SKŘÍTKOVÉ  

S LAMPIÓNY 
 

 V pondělí 26. října 2015 uspořáda-

la Mateřská škola Mlázovice a sdružení 

Mlázovičtí rodiče dětem lampionový prů-

vod zakončený strašidelnou stezkou. 

 Ještě za světla se na zahradě mate-

řinky vyrojilo množství skřítků Podzim-

níčků a víl Listěnek. To se děti za přispění 

šikovných rukou maminek a babiček pře-

vlékly do nápaditých kostýmů. Nejprve si 

pocvičily šikovnost a fantazii v tvořivé 

dílničce, a když se začalo smrákat, vy-

zbrojeny zářivými lampiony, vydaly se 

spolu s doprovodem dospěláků na klika-

tou cestu obcí.  

 Svou pouť průvod zakončil na dvo-

ře místního Domova důchodců, kde už 

čekali babičky a dědové, celí natěšení na 

následující roztomilé vystoupení nejmen-

ších. Poté se děti statečně, s maminkami 

za zády, vydaly na strašidelnou stezku 

vyznačenou mihotavými svícemi. Číhala 

na ně pavoučice, duchové, Pindruše, hej-

kalové, upír a jiná havěť. Jako odměna za 

statečnost na všechny čekalo malé pohoš-

tění a nápoje na zahřátí. 

 Byl to hezký podvečer, který zpest-

řil mlhavé podzimní dny, kdy světla tak 

rychle ubývá a do jara daleko. 


