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Složitý proces úpravy katastru postoupil do další fáze

POZEMKOVÉ ÚPRAVY: SCHVÁLEN PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ
V rámci probíhajícího procesu
Komplexních pozemkových úprav katastrálního území Mlázovice byl dokončen a schválen Plán společných zařízení, důležitý dokument obnovy přírodě
blízké krajiny.
Již druhým rokem pracuje intenzivně několik institucí, pod vedením Státního pozemkového úřadu, na zásadním
projektu, který má vyřešit řadu složitých
problémů v území nezastavěných částí
městečka Mlázovice.
Jedním ze základních dokumentů,
vytvářených při pozemkových úpravách,
je Plán společných zařízení. Jedná se o
materiál, který řeší prospěšné prvky ekologické stability v krajině, cesty pro obslužnost jednotlivých pozemků, protierozní opatření, ochranu před zaplavováním
některých lokalit a další významné otázky
v území.
Jeho tvorba je poměrně složitá a

časově náročná. Podléhá mnoha zákonným pravidlům, vyjádřit se k němu musí
mnohé instituce. Průběžně je projednáván
s voleným sborem zástupců pro pozemkové úpravy. Postupně jsou do něj zapracovávány různé požadavky veřejnosti i úřadů. A v mnoha případech jsou tyto připomínky značně protichůdné. Proto musí
zúčastněné strany hledat složitě nejlepší
realizovatelné varianty.
Plán společných zařízení pro katastrální území Mlázovice byl právě dokončen. Jeho podobu potvrdilo zastupitelstvo
městečka na svém zasedání 4. listopadu
2013. Za zmínku jistě stojí konkrétní
opatření proti přívalové vodě, která často
ohrožuje lokalitu V Rybníčkách, Nade
Dvorem a podél Macnarky. Dále obnova
polní cestní sítě zajišťující optimální přístup na jednotlivé pozemky či obnova
koridorů pro zvěř. Významný je také návrat alejí do krajiny nebo péče o vodoteče

Kolébka uvítala další občánky městečka
V sobotu 23. listopadu 2013 se
konalo v obřadní síni městečka Mlázovice „Vítání občánků“.
Snad každé Vítání občánků má nějakou zvláštnost, svoje specifikum. Tentokrát byly všechny děti druhorozené a navíc
se všem třem rodinám podařilo, že mají
doma páreček. Slavnostně uvítáni panem
místostarostou Alešem Kodydkem byli
tentokrát tři noví občánci,
Stelinka Hrádková, Anežka
Nováková a Šimonek Kais.
Všechna miminka
obřad absolvovala v dobré
náladě, žádné neplakalo,
většinu času spinkala v kolébce, nebo krásně pózovala
v maminčině náručí při fotografování. Jak už bývá v
Mlázovicích dobrým zvykem, vítání se
provádí pro každou rodinu zvlášť a neúčastní se ho jenom rodiče dětí, ale i široká
rodina. Právě pro babičky a dědečky to
bývá dojemný zážitek a krásná vzpomínka
i díky fotografiím Blanky Komárkové,
které dostane každá rodina v elektronické
podobě a také upomínkovou fotoknihu,
jako dodatečný dárek od městečka.
Vítání občánků připravuje v Mlázo-

vicích již několik jet stejná skupina, takže
vše běželo podle tradičního, osvědčeného
scénáře. Nejprve paní Iva Kubíčková rodiny uvítá a představí obřadníkovi, který
následně pronese slavnostní řeč, po ní se
rodiče a svědci zapíšou do pamětní ručně
malované kroniky, kterou v současné době
ilustruje a píše paní Dana Janušová. Následuje přípitek a předání malých dárečků a
květin, kterého se tradičně
účastní i starosta městečka
pan Tomáš Komárek.
Velký potlesk a
uznání vzbuzovalo u přítomných vystoupení místních děvčátek Terezky a
Gabči Čeřovských, Klaudinky Robové a Kristýnky
Frošové, které si pod vedením Veroniky Huťové připravily pásmo
básniček a písniček, Kristýnka dokonce
zahrála i na flétničku. Hrou na kytaru a
zpěvem vše krásně doplnila také Renáta
Kubíčková.
Velice příjemné dopoledne uteklo
jako voda. Pozvané rodiny odcházely slavnostně naladěné a představitelé městečka
se již těší na další setkání s novými občánky městečka.

a vodní toky. Ale to vše je zatím jen na
papíře, skutečnou realizaci jednotlivých
opatření v terénu lze očekávat až po úplném dokončení pozemkových úprav, současně s úspěšnými žádostmi o dotace z
jednotlivých zdrojů.
Schválený projekt je velmi kvalitní. Dle názoru zástupců obce vrací krajině
tvář, řeší spoustu problémů s přívalovými
srážkami a erozí, ale zároveň ctí rozumné
podmínky pro zachování zemědělské činnosti v krajině, jejíž úspěšný rozvoj je pro
naši oblast velmi důležitý.
Komplexní pozemkové úpravy
budou dále pokračovat zaměřováním lesů
a předáváním vytýčených hranic jednotlivým vlastníkům. Jakmile katastrální úřad
provede zápis několika podaných změn
obecní hranice a katastr tak bude nově
ohraničen, začne projektující firma provádět tzv. „soupis nároků“ a zvát si jednotlivé vlastníky pozemků na jednání.

MLÁZOVIČTÍ VOJÁCI V RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDĚ - 5. DÍL
Po úspěšném seriálu, který mapoval osudy mlázovických rodáků na frontách první světové války v legiích, připravil pan Ivo John další zajímavé vyprávění, tentokrát o mlázovických vojácích,
kteří bojovali přímo v Rakousko-Uherské
armádě:
Od roku 2001 je i v České republice 11. listopad oficiálně připomínán jako
Den válečných veteránů. Jedná se o symbolické datum, neboť právě 11.11.1918
bylo uzavřeno příměří mezi státy Dohody
a tzv. ústředními mocnostmi, čímž skončila 1. světová válka. Představovala hrozivý
konflikt, v němž lidstvo poprvé okusilo,
co jsou to moderní zbraně hromadného
ničení a také hlad a celková nouze
v zázemí. Válkou byli nakonec postiženi
všichni, nejen ti co museli narukovat na
frontu. Haškův Švejk se jistě právem řadí
mezi přední díla světové literatury 20.
století, ale s realitou měl pramálo společné. Možná i proto, aby nebyla literární
fikce ztotožňována se skutečností, je dobré se podívat na frontové osudy řadových
vojáků, ať už bojovali na kterékoliv straně.
Pokračujeme v našem seriálu věnovaném vojákům c. k. armády z řad mlázovických občanů.

20. září 1914, se jako každý další
den v zemi České hlásili na vojenských velitelstvích
v posádkových městech stovky
otců a synů rodin do zbraně.
Doprovázel je zápal ve větší
míře než v ostatních státech celé
habsburské monarchie. František
Horák, odvedený spolu
s Jiřičkem, který byl vojákem již
před vyhlášením války a měl za
sebou i nějaká cvičení, takže byl
s podobnou situací částečně obeznámen, si o tomto dni společného odvodu několika mlázováků
zapsal:

„Já Horák František, o
deset let mladší a již letitý voják
a obecní radní, byl jsem nucen se
k odvodu v jičínském zámku stavěti a byli jsme z Mlázovic odvedeni: četař Jaroslav Hrádek č.
47, Josef Krejcar č. 19, svobodník Václav Studený – kolář č.
129, František Bartoš, František
František Horák, odvedený společně s
Jiřičko č. 113 – všichni 48 – 49le- Mlázovický kronikářFrantiškem
Jiřičkem
tí.“ Dále píše: „V hostinci na
Čeřovce nás rovnali, řadili ve
čtyřstupy, vidím, že mezi námi není Jiřič- pod Homolkou. Situaci těchto mužů lze
ko. Vystoupil jsem z řady, jdu asi 30 kroků pochopit. Museli mít nepříjemný pocit jít
zpět a povídám: Infanterist, Jiřičko! Tu se válčit do cizích zemí za stařičkého rakousmi ozval: Hier – zde! Povídám: Pane Ji- kého panáka a jemu podobným rakousFRANTIŠEK JIŘIČKO
řičko, máte jít dopředu! Kdopak vzkázal? kým i českým přisluhovačům. Po pobytu
(22.8.1869 – 15.1.1950)
Pan hejtman, povídám. On zase: Ježiš- v maďarské Šoproni zavál osud Františka
Domek čp. 113 v ulici Na Rašelině marjá, copak mně chce? Nic, ale pojďte Jiřičku na ruskou frontu. Bohužel bližší
koupil v roce 1905 rolník František Jiřič- mezi nás Mlázováky. Strčil jsem ho do podrobnosti o této části jeho válečné anako. Za manželku pojal Marii Vrbovou řady. Přišel feldvebl a počítal: Sakra, báze neznáme. Když konečně po čtyřech
chlapi, tady to je letech utichly zbraně, vrátil se do Mlázoz Lužan.
popletený,… Zlo- vic a dožil tu, jak se tehdy říkalo, na vejZa několik let
bil se, vzal jedno- minku u svého syna v Přádově ulici č. 113
převzal
dům
i
ho maníka a ode- (dnes ulice Na Rašelině).
s polnostmi jeho syn
šli. My mlázováci
Syn Josef Jiřičko, narozen 1895,
Josef narozený 14. 7.
jsme zůstali po- zůstal v hospodářství se svojí manželkou
1895 a za manželku si
hromadě.“
sám a už se zdálo, že válečnému běsnění
vzal Annu Měšťanovou
unikne. To se ale bohužel nakonec nestalo
z Mezihoří. Otci Frana na poslední dva roky války musel i on
tišku Jiřičkovi, mimoPo
odvonarukovat na ruskou frontu. Zde v krátké
chodem nevojákovi,
du
jeli
společně
době na haličském úseku utrpěl zranění
bylo v té době 49 let a
vlakem
do
Šoproprůstřelem pravé ruky. Byl sice odškodmusel rukovat na vojnu.
ně,
do
kasáren
na
něn rentou, ale důsledky válečného úrazu
Jelikož se ale dosud
cvičení.
Cesta jej provázely po celý zbytek života, jeližádného vojenského
byla dlouhá, ale kož byl na ruku částečně ochrnutý. Přesto
cvičení nezúčastnil, byl
při
vyprávění všechno to byl přátelský a společenský
při odvodu na frontu 1.
rychleji
uběhla. soused. Na válku vzpomínal se smíšenými
světové války, který se
Přítel
Jiřičko
se pocity. Na frontě totiž získal v těžkých
konal v Jičíně na zámecznovu
omlouval
a podmínkách mnoho kamarádů na zbytek
kém nádvoří, celý vypři
slovech
díků
svého života, ačkoliv o některé z nich,
strašený až zmatený. A
vysvětloval
panu
kteří se již domů nevrátili, vzápětí přišel.
nebylo se čemu divit.
Horákovi ať se
Náš spoluobčan, Josef Jiřičko, zeOdcházel válčit do cizí
nezlobí,
vždyť mřel 9. 6. 1980 a dožil se pěkného věku
země a netušil vlastně
ještě nikde nebyl, 85 let.
proč.
František Jiřičko
jen
na našem poli
V tento den, tedy

VÁCLAV STUDENÝ
(22.2.1868 - 11.9.1940)
Domek číslo popisné 129 za kostelem, byl postaven na pozemku rodiny
Kutnarovy. Od těchto vlastníků odkoupil
parcelu a zmíněné stavení vybudoval Jan
Studený, kterému při velkém požáru části
obce v říjnu 1851, shořela střecha.
Roku 1894 převzal domek i s polnostmi jeho syn Václav Studený, kolář,
který měl již před světovou válkou benzinový motor k pohonu mlátičky. Jeho
manželka Pavlína Jandová pocházela z
Ledkova. Studený byl chytrý a slušný
člověk. Za okupace Bosny a Hercegoviny
sloužil nejprve na vojně a pak u ruské
kapely, kde hrál na klarinet.
V letech 1. světové války sloužil v
maďarské Šoproni u 11. polní zeměbrany.
Válku v zázemí města přežil bez úhony a
navrátil se domů zdráv.
V roce 1921 si na dvoře postavil
stodolu, ze které si chtěl časem udělat
strojní dílnu. Jeho manželka ovšem stále
chtěla nakupovat pole. Řídila se heslem
tety Tomáškovi: „Neprodávej pole, vole!“
Proto se za vydřené peníze v řemesle a
hudbě (Václav byl v obojím - tělem i duší)
kupovaly další polnosti.
A světe div se, největší podíl pozemků zdědili po Tomáškových, od tety,
která jim radila pole neprodávat. Nakonec
je v dědickém řízení získali za úřední výlohy a nepatrné daně.
Rodina to byla slušná a všechny
své děti zabezpečila, jak finančně, tak i
grunty. Byla spřízněna s rodinou Gabrielovou z čp. 76 pod bývalou farou, jelikož
sestra Václava Studeného Pavlína se provdala za Josefa Gabriela.
Posledními vlastníky domu čp. 129
po Václavovi Studeném se stala rodina
Josefa Kutnara, který zemřel v poměrně
mladém věku. Vdova Jaroslava jej předala

synovi Josefovi, bydlištěm v Jablonci nad
Nisou. Kutnarovi uvedli tuto bývalou zemědělskou usedlost do vzorného stavu a
to včetně přilehlých budov. Do rodných
Mlázovic se velmi rádi navrací, zvláště na
období letních prázdnin, takže jsou považováni za věrné Mlázováky.

KALENDÁŘ AKCÍ
22.12. - Městečko Mlázovice Vás zve na
jedinečný „Vánoční koncert“. V mlázovickém Kostele Nejsvětější Trojice vystoupí
dětský sbor za hudebního doprovodu Miroslava Vobořila. Veřejnosti zahrají a zazpívají vánoční písně, ale i skladby populární
hudby. Začátek je naplánován na 16.00h.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován holčičce s nemocí motýlích křídel.
25.12. - Restaurace Radnice Vás zve na tradiční „Štěpánskou zábavu“, která se uskuteční na sále mlázovické radnice od 20.00
hodin. Hraje skupina SERVIS - VOKAP.
Pro návštěvníky zábavy, ale i restaurace,
bude připraveno speciální MENU.
27.12. - Mlázovické kino Radnice Vás zve
na představení pro děti i celou rodinu - animovaný film „Čtyřlístek ve službách krále“. Mnoha generacím známé postavičky
Bobíka, Fifinky, Pindi a Mišpulína poprvé
ožívají na filmovém plátně. Promítání začíná
od 17.00h.
28.12. - Kino Radnice Mlázovice Vás zve na
nejnavštěvovanější českou komedii roku
„Revival“, kterou uvede od 20.00 hodin
(hrají: Polívka, Heřmánek, Krobot, Dyk,
Bydžovská, Prachař, Genzer a další). Tuto
komedii by jste si neměli nechat ujít!

JAK NA VÝCHOVU NAŠICH DĚTI

Josef Jiřičko, s manželkou Annou,
rozenou Měšťanovou

Další díl přineseme v příštím čísle

Václav Studený stojící v horní řadě, čtvrtý zleva

Znak jedné z
Rakousko uherských divizí

Často slýcháme „Já si už nevím
rady s tím svým klukem“ nebo „Prý má
ADHD nebo ADD a co s tím?“. Právě na
toto téma proběhla dne 20.11.2013 diskuse v naší školce s Mgr. Krabcovou, psycholožkou pedagogicko-psychologické
poradny v Jičíně.
Mgr. Krabcová odpovídala především témata, která byla navržena rodiči
jako jejich očekávaný cíl a zároveň během
diskuze povzbuzovala ke každodenní trpělivé práci při výchově svých dětí např.
„Nevymlouvejme se na dobu a nevzdávejme se vlastní výchovy“ nebo „Ať už má
dítě diagnostikované ADHD nebo ADD,
vždy potřebuje pevný řád“, „Z výchovných důvodů je zapotřebí vzájemná spolupráce a sdílení s pedagogy“ atd.
Osobně se domnívám, že Mgr.
Krabcová vnesla spoustu objasnění do
problematiky výchovy našich dětí a tím
bych také rád vyjádřil své poděkování za
čas, který nám věnovala. Také bych chtěl
poděkovat všem rodičům (převážně maminkám) a pedagogům, kteří se diskuze
zúčastnili a velmi živě se zapojovali. Zároveň bych tak vyjádřil i povzbuzení všem
těm rodičům, kteří své děti chystají do
první třídy základních škol, aby neváhali a
přijali nabízenou pomoc testováním školní
zralosti, aby tak podpořili harmonický
vývoj osobnosti svých dětí. O tomto testování bude obec ještě včas informovat.
Mgr. Aleš Valenta

Proběhlo 22. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka

V pondělí 4. listopadu 2013 se od 19.00h sešli mlázovičtí zastupitelé na svém 22.
zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:
1. Městečko Mlázovice prodá dům č.p. 75 v Přádově ulici, který je v jeho vlastnictví,
společnosti Mlázovické služby, s.r.o.. Jednak tím získá finanční prostředky, ale především nebude rozpočet obce v následujících letech zatížen částkami nutnými k jeho výrazným opravám. Naproti tomu Mlázovické služby využijí k opravám zisk, který tvoří
ze svých podnikatelských činností. Toto řešení bude výhodné i po daňové stránce. Po
opravách, které jsou plánovány zhruba na čtyři roky, bude dům nabídnut k nájemnímu
bydlení.
2. Zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace ve výši 105000 Kč pro jednotku SDH Mlázovice, na vybavení specifickými věcnými prostředky. O tom, jak hasiči peníze využijí, Vás seznámíme ve zvláštním článku.
3. Schválena byla také Rozpočtová změna č.4/2013, která upravuje schválený rozpočet
o aktuální vývoj příjmů a výdajů z obecní pokladny.
4. Zastupitelstvo schválilo Plán společných zařízení, který byl vyprojektován v
rámci Komplexních pozemkových úprav katastrálního území Mlázovice. Jedná se
o soubor opatření v nezastavěné části obce řešících prvky územní stability, krajinné prvky, síť cest, opatření bránící přívalovým dešťům či půdní erozi a mnohé
další. Podrobněji Vás s tímto projektem seznámíme v samostatném článku.
5. Vyhlášen byl Záměr č. 14/2013 – Pronájmu bytu č.p. 189/G 8P. Jedná se o garsoniéru
v bytovém domě Na Ohrádce. K nastěhování bude cca v lednu 2014, jakmile budou
ukončeny prováděné opravy. Bližší podmínky pro žadatele a náležitosti žádosti jsou
specifikovány v uvedeném záměru.

● V průběhu listopadu 2013 byla dokončena rekonstrukce obecního bytu 1+1 v
bytovém domě Na Ohrádce 189. Výměny
se dočkala elektroinstalace, rozvody vody i
odpady. Úpravy bylo nutné provést také na
interiéru a vybavovacích předmětem. Nyní
je již byt předán novému nájemníkovi,
kterého vybrali zastupitelé.
● Obecní úřad připomíná občanům, že
od ledna 2014 bude nutné mít popelnice
opatřeny samolepícími známkami. V
opačném případě nebudou nádoby
Technickými službami Jičín vyprázdněny. Známky jsou k dispozici na OÚ, i
pro podnikatele.

Badmintonový turnaj se vydařil na jedničku
Parta nadšenců pod vedením
Jiřího Johna uspořádala v sobotu 30.
listopadu 2013 v mlázovické tělocvičně
atraktivní turnaj v badmintonu.
Mlázovice byly poslední desetiletí
zaslíbené fotbalu, volejbalu, nohejbalu,
tenisu a částečně stolnímu tenisu. Vypadá
to však, že tento výčet populárních sportů
bude mít nový přírůstek. Badminton, zajímavá hra původem z Asie, si získává oblibu mnoha mlázovických sportovců. Logickým vyvrcholením zvýšeného zájmu
bylo uspořádání prvního ročníku badmintonového turnaje smíšených dvojic, který
se odehrál poslední listopadovou sobotu v
mlázovické tělocvičně.
Jak již název napovídá, nastoupila
proti sobě dvoučlenná družstva, v každém
byl muž a žena. Celkem startovalo šest
dvojic. Ty se všechny vzájemně potkaly

ve dvou jednosetových utkáních. Původně
půldenní program se prodloužil do pozdních odpoledních hodin. Celkovými vítězi
se stal „Bílý balet“, v této dvojici baletil
Pavel Herbrych a Renáta Kubíčková. Stříbrnou pozici obsadili „Vějíři“ – Jiří John s
Věrou Janatovou a na třetím místě přistáli
„Eva a Vašek“ alias Eva Babičová a Tomáš Sláma.
Soutěžní klání přineslo mnoho
pohledných a napínavých soubojů. V průběhu celého dne panovala v tělocvičně
přátelská a pohodová atmosféra, kterou si
hráči náležitě vychutnali. Všichni vyjádřili přání zúčastnit se dalšího ročníku. Je
dobře, že v době facebooků, počítačových
her a dalších druhů pasivní zábavy, lze
úspěšně uspořádat nový sportovní turnaj,
který si již od prvních krůčků získá značnou popularitu.

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
přejeme Vám krásné a klidné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a radosti v kruhu nejbližších. Ať je pro Vás nastávající rok
2014 úspěšný v osobním i pracovním
životě.
Tomáš Komárek, starosta městečka
Zastupitelé městečka Mlázovice
Redakce Mlázovického zpravodaje
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Provozní doba knihovny přes svátky
Knihovna bude uzavřena pouze 20.12.
Všechny ostatní pátky (i 27.12.) bude půjčovat ve standardním čase od 17.30h do
19.00h. Na čtenáře opět čeká řada zajímavých knižních novinek!
Všem čtenářům přejí knihovnice krásné
prožití Vánoc a mnoho zdraví a štěstí v
novém roce.

ROZSVÍCENÝ STROMEČEK
OHLÁSIL BLÍŽÍCÍ SE VÁNOCE
Nejkrásnější svátky v roce již pomalu klepou na dveře, proto bylo na poslední listopadovou sobotu připraveno
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
městečka, které se pomalu stává milou
předvánoční tradicí.Na náměstí se přišlo v
podvečer podívat několik desítek občanů.
Naštěstí se umoudřilo počasí a krátce před
zahájením přestalo pršet. Diváci mohli
nerušeně shlédnout roztomilé vystoupení
nejmenších z místní mateřské školky, pod
vedením obou paní učitelek. I když mnohé
děti chodí do školky jen pár týdnů, všechny své vystoupení zvládly na jedničku.
Dále patřilo improvizované pódium čertíkům a andělům v podání žáků ZŠ
K.V. Raise z Lázní Bělohradu. Nejprve je
doprovázela paní učitelka na kytaru, poté
na elektrické varhany. Děti zpívaly vánoční koledy a recitovaly. Po vystoupení si
všechny odnesly nějakou tu sladkost.
Celý program zakončila Kristýnka
Frošová a Klárka Černá sólovou hrou na
flétničky. A poté již přišel toužebně očekávaný okamžik. Všichni, společně s Renátou Kubíčkovou, která celý program
moderovala, odpočítali rozsvícení vánočního smrčku.
Příjemnou předvánoční atmosféru
dotvořila vůně svařeného vína, jenž bylo k
dispozici jako malá pozornost. Letos poprvé mohli také návštěvníci ochutnat dobroty, které si pro ně připravili ve svém
stánku mlázovičtí hasiči.

