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DIVÁKY KINA ČEKÁ I PŘES PROBLÉMY VYNIKAJÍCÍ PROGRAM 

 Mlázovické kino Radnice připra-

vilo pro své návštěvníky atraktivní pro-

gram na nadcházející letní sezónu. Jeho 

sestavení bylo velmi náročné, protože 

distributoři filmů nepochopili vývoj v 

oblasti kin.  
 I když se ještě před pár týdny zdá-

lo, že kina nabídnou letos v létě svým 

divákům pestrou paletu zajímavých filmů, 

opak je pravdou. Filmoví distributoři se 

ocitli zcela mimo realitu, a i když nejsou v 

České republice digitalizovány ještě 2/3 

všech kin, tvrdošíjně odmítají vyrábět 

kopie pro starší typy promítaček a tím 

znemožňují uvádět většině českých kin 

nové snímky. To samozřejmě spěje k zá-

niku mnohých z nich, neboť pořízení digi-

tální promítací techniky vyjde na několik 

milionů korun!!! Zároveň si větev pod 

sebou řežou i samotné distribuční společ-

nosti, protože výrazně klesne počet výpůj-

ček jednotlivých filmů a tím jejich vlastní 

zisk. Asi si několik manažerů neuvědomi-

lo, že zbytek země není Praha a v době, 

kdy kina bojují o každého diváka a v době 

ekonomických škrtů, není prostor pro 

několikamilionovou investici na digitali-

zaci kina. Provoz kin není v naprosté vět-

šině případů rentabilní a obce a města k 

této provozní ztrátě nejsou logicky ochot-

na investovat další miliony do digitálních 

úprav projekcí. Pár kin v krajských či 

větších okresních městech to nezachrání, 

podobně jako módní výkřiky stylu 3D 

apod. Rovněž většina populace nemá na 

to, aby za jednu vstupenku mohla utratit 

150 Kč - 200 Kč.  

 Ano, je pravda, že několik let jsou 

provozovatelé kin upozorňováni, že jed-

nou digitalizace přijde a musí se na ni 

připravit. Ale pokud nějaká činnost produ-

kuje ztrátu a žije z dotací, těžko může 

požadovat další milionové injekce. Když 

letos na jaře náhle přestali distributoři 

poskytovat nové filmy pro nedigitalizova-

ná kina, bylo to jako blesk z čistého nebe. 

A nebo je poskytují, ale ve výrazně nižším 

počtu kopií, takže se na mnohá kina v 

rozumném termínu vůbec nedostane. 

 Dnes opravdu stojí kina, jako spe-

cifická kulturní zařízení, na rozcestí. Dis-

tributoři, bohužel tuto situaci vůbec nepo-

chopili. Je nesmysl, že nyní z donucení 

budou kina digitalizována. Buď filmové 

společnosti svůj postup přehodnotí a za-

čnou opět vyrábět 35mm kopie (což pro 

ně není žádný problém), nebo lze s jisto-

tou říci, že většina biografů v republice 

definitivně skončí provoz. Pro představu, 

na okrese Jičín nyní funguje 8 kin. Digita-

lizované je pouze jedno (Jičín), jedno dal-

ší se na tento proces chystá (Hořice).  

 Podobné problémy mají i Mlázovi-

ce. Městečko, jako provozovatel, samo-

zřejmě nemůže realizovat proces digitali-

zace, takže patří mezi ostatní, kterým zvo-

ní hrana. Vzhledem k nedostatku či nee-

xistenci kopií některých nových filmů, 

nebudou letos v Mlázovicích obsazeny 

všechny promítací prázdninové termíny. 

Také nebude promítán žádný dětský film. 

I přes tyto závažné problémy se pro mlá-

zovické kino Radnice podařilo po složi-

tých organizačních jednáních a logistic-

kých opatřeních, zajistit nejlepší české 

novinky sezóny. Paradoxně se tak diváci 

mohou těšit na jednu z nejlepších filmo-

vých sezón za posledních deset let. Bom-

bónkem je uvedení filmu Školní výlet, 

který byl natáčen v Lázních Bělohradě a 

ve kterém účinkuje řada hereckých le-

gend. Tento film je natočen také pouze v 

digitální formě, ale jeho produkce umož-

ňuje digitální projekci i starším kinům, 

kterou zajišťuje vlastní technikou. Mlázo-

vice tak zažijí premiérově digitální promí-

tání, navíc za účasti některých tvůrců fil-

mu, kteří přislíbili účast!   

 Uvidíme, zda-li se letos udrží ob-

rovská návštěvnost z minula a také, zda-li 

to nebude sezóna úplně poslední. 

 

Pokračující digitalizace likviduje biografy po celé zemi 

 V pátek 15. června 2012 od 19h 

vystoupily na sále Radnice v Mlázovi-

cích zahraniční folklórní soubory. Po-

řad "U Muziky" byl součástí bělohrad-

ského 38. mezinárodního festivalu "Pod 

Zvičinou".  
 Několik desítek diváků mohlo letos 

obdivovat umění dvou souborů. První se 

představili tanečníci z polského uskupení 

Sadeczanie. Tato folklórní skupina byla 

založena již v roce 1963 a prezentuje pol-

ské místní a historické zvyky, život oby-

čejných lidí, jejich každodenní aktivity, 

tradiční písně a tance. Krásné kroje, dyna-

mický projev a celková živost vystoupení 

publikum zcela uchvátily. Soubor z polské 

oblasti Nowy Sacz sklidil velké ovace.  

 Druhým souborem, který nás na-

vštívil, je rumunský Plaiurile Crisului 

Repede, mladý věkem tanečníků i délkou 

trvání. Vznikl v roce 2008 a členy jsou 

děti od 6 do 19 let. Při vystoupení je do-

provází mládežnický orchestr. Soubor 

prezentuje tradiční rumunské zvyky, tance 

a písničky. Díky vysoké kvalitě prezento-

vaných představení a pestré tradiční kultu-

ře se i tito vystupující dočkali velkého 

potlesku.  

 Jako třetí se měli mlázovickému 

publiku představit tanečníci z Gruzie, ale 

ti se po registraci na festivalu ztratili ne-

známo kde a místo potěchy diváků přidě-

lali vrásky Polici a vlastní ambasádě. I 

letos si pořadatelé pochvalovali velkou 

návštěvnost a zájem mlázovického publi-

ka, které kromě Lázní Bělohradu nikde 

jinde nezaznamenávají. 

Folklórní večer ve slovanském rytmu 



Před dvěma lety vycházel v Mlá-

zovickém zpravodaji seriál o legionářích 

z 1. světové války, kteří se narodili nebo 

žili v Mlázovicích. Toto vyprávění vzbu-

dilo velký ohlas u našich čtenářů. Jeho 

autor, pan Ivo John, obdržel další velmi 

zajímavé materiály k tomuto tématu, pro-

to se rozhodl napsat jeho pokračování, 

které Vám přinášíme. Dokončení celého 

seriálu:  

 Nelze ani popsat, jak velkého a 

slavného uvítání se na informovaných 

místech těmto hrdinům, bojovníkům za 

svobodu českého národa, dostalo. Bylo to 

velkolepé a důstojné, vzhledem k činům, 

které vykonali. O přivítání v jeho rodném 

domě a obci ani nemluvě. Návrat domů se 

stal velkou a slavnou událostí pro všechny 

členy rodiny. Tak skončilo šestileté utrpe-

ní a strádání Ladislava Johna, který se 

přes všechny životní problémy dožil věku 

79 let. 

 K nám do Mezihoří – Mlázovic se 

Ladislav John přestěhoval za svojí man-

želkou Marií, rozenou Řehákovou krátce 

po jejich svatbě v roce 1923. Společné 

bydlení jim bylo nabídnuto u jejich rodičů 

v čp. 7, kde rod Řeháků v této obci žil po 

několik století. Zde prožil největší díl své-

ho života a to téměř padesát let. 

S manželkou vychovali dceru Jaroslavu a 

syna Ladislava, který se v tomto domě 

natrvalo usídlil a žije tam se svou ženou 

dodnes. 

 Legionář Ladislav John byl 

v civilním životě velmi aktivním členem 

Čsl. obce legionářské v Hořicích, kde na 

slavnostních setkáních, i s účastí občanů 

hořického okresu, vyprávěl o svých zážit-

cích z vojny. Povídání doplňoval bohatou 

sbírkou zajímavých časopisů, tiskovin, 

fotografií, pohledů, vojenských artefaktů a 

drobností ze života tamních obyvatel 

mnoha národností. Po každé takovéto 

výstavě se mu část těchto věcí zpravidla 

ztratila. Bylo málo těch, kteří se na vojně 

této aktivitě věnovali – v tom byl Ladislav 

John nepřekonatelný. Nejenom, že poshá-

něl spousty těchto dokumentů, ale celou 

válečnou tragédii popsal v pěti sešitech 

zajímavým způsobem do nejvěrnějších 

podrobností. Bylo proto velmi složité udě-

lat z těchto psaných vzpomínek krátký 

výtah, alespoň těch nejdůležitějších po-

znatků z jeho šestiletého martýria. Veške-

ré dění bylo pro něho velmi důležité, ale 

nejvíce mu v paměti utkvěla dlouhá cesta 

vlakem po Transsibiřské magistrále 

z Moskvy do Vladivostoku. Ta pro něho 

započala již u ukrajinského Kyjeva, když 

museli toto místo kvapem opustit, aby 

nedošlo k přímému střetu 

s říšskými Němci, kteří 

přijeli vlakem plně ozbroje-

ni a naše vojsko bylo roz-

troušeno po celém okolí 

zcela nepřipraveno. Sovět-

ská armáda byla po uzavře-

ní míru s nenáviděným ne-

přítelem Německem a Ra-

kousko-Uherskem 

v naprostém rozkladu. 

 Ve svých vystoupe-

ních nikdy neopomněl 

vzpomenout smrti svých 22 

druhů z hořického okresu, 

kteří zahynuli v bojích 

s vojsky rudých gard brání-

cích jejich průjezdu, když 

už bylo dávno po válce. Od 

roku 2011 má jihouralský Čeljabinsk po 

102 letech památník věnovaný českoslo-

venským legionářům. Zde se odehrál tzv. 

„Čeljabinský incident“ se 262 padlými a 

nezvěstnými legionáři. Památník byl po-

staven u místního nádraží a odhalen mi-

nistrem kultury České republiky Jiří Bes-

serem v říjnu roku 2011. K tomuto aktu je 

dobré připomenout, že na 1. světovou 

válku a její oběti se v Čechách ani na rus-

ké straně  nezapomíná. 

 Jedinou světlou stránkou celé voj-

ny bylo pro Ladislava to, že se podíval do 

nejvýchodnějšího cípu Ruska – Vladivos-

toku a k břehům Tichého oceánu. Odtud 

se dostal na sever Ameriky do Kanady a 

překonal značnou část Atlantického oceá-

nu. To by ho, jakožto obyčejného kluka 

z pod Zvičiny, nikdy nenapadlo. 

 Na závěr svého vyprávění konsta-

toval, že vojna za nic nestála a přinášela 

jen samé nesnáze a utrpení. Byl to pro 

něho každodenní boj o přežití. Těch šest 

let mu připadalo jako celý dlouhý lidský 

život. Přesto však cítil, že mu dala i velké 

životní zkušenosti. Naučila ho vážit si o to 

více své rodiny, vlasti a klidného života 

v pokoji a míru! 

 

Konec seriálu 

 

 

 

SERIÁL LEGIONÁŘ LADISLAV JOHN Z MLÁZOVIC - 13. DÍL 

Redakce Mlázovického zpravodaje 

velmi děkuje autorovi seriálu, pa-

nu Ivo Johnovi z Mlázovic, díky 

kterému měli čtenáři možnost více 

než rok sledovat osudy lidí, kteří 

bojovali za svoji českou vlast dale-

ko od domova. Autor věnoval de-

sítky hodin práci, při které sestavil 

velice zajímavé vyprávění z pohle-

du  našeho obyvatele - Ladislava 

Johna z Mezihoří. Neméně  zají-

mavé byly i dobové pohledy, které 

příběh doprovodily. Zároveň také 

děkujeme panu Ladislavu Johnovi 

z Mezihoří, synovi našeho legio-

nářského hrdiny, který zapůjčil 

cenné rodinné materiály.  

Legionář Ladislav John z Mezihoří, významný 

funkcionář československé obce legionářské na 

hořicku. Podle jeho zápisků vznikl tento zajímavý 

seriál. 

Anabáze československých legionářů skončila. Vladivostok se jim stal 

na mnoho měsíců novým domovem. 



 V sobotu 16.6.2012 se na hřišti 

za koupalištěm konal Pohádkový dět-

ský den.  

 Téměř stovka dětí z Mlázovic i 

okolí se přišla vyřádit na dětský den. Ten 

byl letos sice trochu skromnější, než jsme 

za poslední roky zvyklí, mrňousové byli 

přesto nadšení. Čekala na ně řada stano-

višť s různými úkoly, kterými je provedly 

pohádkové postavy. Největší úspěch měla 

určitě Beruška a víla Amálka, vodník Jíra 

a čarodějnice Karolína vzbuzovali spíše 

obavy. Družina dále čítala prince s prin-

ceznou, Červenou Karkulku, loupežníky 

Rumcajse a Lotranda. Na všechnu tu po-

hádkovou havěť dohlížel Krakonoš, který 

také drobotinu s doprovodem rodičů a 

dalších dospěláků na začátku putování 

přivítal. Po více či měné úspěšném splně-

ní úkolu nesměla chybět sladká odměna.

 Dalším bodem programu byla ob-

líbená Disco Show Mirka Dvořáka a 

neméně populární opékání buřtů. I díky 

naprosto luxusnímu počasí se akce velmi 

vydařila, někteří účastníci vše završili, k 

radosti nepozorného dozoru, v brouzda-

lišti.  

 Velké díky patří kolektivu mla-

dých dobrovolníků, kteří dětský den zor-

ganizovali, také všem sponzorům za dary 

věcné a finanční, a městečku Mlázovice 

za podporu. 

Dětský den s pohádkou a diskotékou 

Mlázovičtí volejbalisté třetí v okresním přeboru  

 Omlazený tým mlázovických 

volejbalistů vybojoval v právě ukonče-

né sezóně 2011/2012 pěkné třetí místo v 

okresní soutěži smíšených družstev.

 Domácí volejbalisté nastupovali k 

zápasům okresního přeboru v nové podo-

bě. Právě získání zkušeností pro nové 

hráče, to byl hlavní cíl účasti v soutěži. I 

přes účast několika nováčků se Volejbal 

Mlázovice neztratil mezi ostatními účast-

níky a vybojoval výborné třetí místo. Me-

zi nejzajímavější duely sezóny patřilo 

derby s Šárovcovou Lhotou, Lesanem 

Tužín a Jičínem. Je velmi potěšitelné, že 

se do hry zapojují postupně další hráči, 

kteří jsou dobrou zárukou budoucnosti 

volejbalu v Mlázovicích. Vzhledem k 

zásadním změnám v ČSTV, který dopo-

sud okresní soutěže organizoval, je otáz-

kou, jaká bude další budoucnost těchto 

volejbalových utkání na okrese.  

 

 Nejvíce zápasů odehráli: Jiří John, 

Milan Dittrich, Marcela Dittrichová, 

Vlasta Johnová, Veronika Huťová, On-

dřej Huťa, Monika Tringelová, Martin 

Černý a Martin Čapek. Občas vypomohli 

i další volejbalisté.   

 

Konečné pořadí:   
1. Lázně Bělohrad 24b., 2. TJ Jičín 21b., 

3. Mlázovice 18b., 4. Tužín 17b., 5. Vy-

soké Veselí 16b., 6. Šárovcova Lhota 

15b., 7. ASPV Jičín 15b. 

FOTOSOUTĚŽ LÁZEŇSKÉHO MIKROREGIONU PRO DĚTI DO 15TI LET 

 

Lázeňský mikroregion vyhlašuje velkou fotosoutěž pro děti a mládež do 15ti let na téma:  

 

„V NAŠEM MIKROREIONU TO ŽIJE ...“ 
(fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí na území Lázeňského mikroregionu) 

 

Podmínky účasti: 

Věk: do 15ti  let 

Počet fotografií: maximálně 3 ks 

Uzávěrka: 30. září 2012 

Kam zasílat fotografie: lazenak@terranostra.cz 

(foto dopňte jménem, věkem a adresou) 

Prvních deset fotografií bude odměněno hezkou cenou a budou umístěny 

na internetových stránkách Lázeňského mikroregionu. Případné bližší in-

formace Vám rádi sdělíme na Obecním úřadě v Mlázovicích.  

 

POZVÁNKY  

NA SPORTOVNÍ TURNAJE 

 
Mlázovický turnaj v malé kopané 

Pořadatelé Vás zvou na mlázovický 

turnaj v malé kopané, který se uskuteční 

na fotbalovém hřišti u koupaliště, v so-

botu 28. července 2012. Začátek je od 

9.00 hodin, prezence týmů již od 8.00h. 

Přihlášky je možné podat nejpozději do 

24. července 2012 na koupališti nebo na 

telefonu 736 465 000. Startovné za 1 

tým je 300 Kč. Hrát se bude systémem 

5+1. Zajištěno bohaté občerstvení. 

 

 

Mlázovický mixík 2012 

V sobotu 4. srpna 2012 proběhne v arálu 

mlázovického sportoviště u koupaliště 

čtvrtý ročník volejbalového turnaje 

"Mlázovický mixík". Začátek je naplá-

nován od 8.30h (registrace a rozlosová-

ní). Od 9.00h začínají jednotlivé zápasy. 

Pro diváky i sportovce je připraveno 

bohaté občerstvení. Pro účastníky jsou 

z a j i š t ě n y  h o d n o t n é  c e n y !  

Registrace u p. Jiřího Johna (na Joey-

2008@seznam.cz nebo tel.: 736 465 

000). Tamtéž i podrobnější propozice 

turnaje pro startující. 

 

 

4. ročník tenisového turnaje 

O víkendu 10. - 12. srpna 2012 se usku-

teční čtvrtý ročník letního tenisového 

turnaje v Mlázovicích. Hrát se bude 

dvouhra na kurtu s umělým povrchem u 

koupaliště. Účastníci turnaje se musí 

zapsat nejpozději do 3.8.2012 na star-

tovní listinu, která je vyvěšená v hospo-

dě na koupališti. Dále je možno se při-

hlásit na e-mail: semir24@seznam.cz. 

Prezentace a rozlosování přihlášených 

hráčů turnaje proběhne dne 10.8.2012 

od 16.00 na tenisovém kurtu. Pořadatelé 

zvou diváky ke shlédnutí strhujících 

utkání. 

mailto:lazenak@terranostra.cz


 Střípky z našeho městečka 
 

●  V průběhu června začali pracovníci 

dodavatelské firmy řešit, v rámci záruky, 

opravu  terasové zdi, která je vybudována 

mezi tělocvičnou a budovou bývalé základ-

ní školy. V oblouku zdi docházelo k 

prasklinám betonových tvárnic a jejich 

pohybu. Po provedení potřebných prací 

bude do původního stavu vrácena i okolní 

výsadba zeleně. 

● Obecní úřad informuje občany, že 

státní podnik Česká pošta, změnil od 1. 

července 2012 způsob doručování listov-

ních zásilek. Tyto zásilky již neroznáší 

doručovatelka z mlázovické pošty, ale 

motorizovaný doručovatel z Jičína. Poš-

ta si od tohoto podivného opatření  sli-

buje úsporu provozních nákladů. Vzhle-

dem k této změně Obecní úřad doporu-

čuje občanům, aby si překontrolovali 

označení čísel popisných na domech a 

opatřili schránky. Nyní již nebude mož-

né spoléhat na místní znalost doručova-

tele. Pokud pracovníci pošty z Jičína, 

kteří se navíc budou v naší lokalitě stří-

dat, adresu nenaleznou, jednoduše zásil-

ku vrátí jako nedoručitelnou. 

●  V souvislosti se zahájením výstavby 

sběrného dvora opětovně žádáme občany a 

chalupáře, aby na staveništi neodkládali 

žádné odpady. V naléhavých případech se 

lze individuálně odmluvit na obecním úřa-

dě, v ostatních případech prosíme o trpěli-

vost do září 2012, kdy by mělo být otevře-

no nové zařízení. Děkujeme za pochopení. 

 Mlázovičtí zastupitelé se sešli v pondělí 18. června 2012 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu na svém 13. zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu: 
 

1) Zastupitelé řešili, jak dále postupovat s realizací dvou projektů, na které má městys 

přislíbenou dotaci z evropských zdrojů. Jedná se o výstavbu sběrného dvora a 1. etapu 

opravy tělocvičny. Vzhledem k problémům, které má Česká republika s čerpáním dotací 

z EU, bylo pozastaveno proplácení projektů ze všech operačních programů. V reakci na 

tyto skutečnosti přistoupilo Ministerstvo financí k revizi podmínek jednotlivých progra-

mů a uložilo jim různá nápravná opatření. Dokud je nesplní, nebudou podepisovat nová 

Rozhodnutí o přidělení dotace, což je právně závazný dokument potvrzující přidělení 

slíbených dotačních peněz (na které Mlázovice čekají). Bohužel, poskytovatelé dotací 

nesouhlasí s odkladem realizace projektů až na dobu po přidělení Rozhodnutí a nutí 

příjemce dotací dodržet původně stanovené časové harmonogramy tak, jak byly průběž-

ně vysoutěženy v jednotlivých výběrových řízeních. Aniž by obec něco zavinila, má na 

výběr pouze ze dvou variant. Projekty nerealizovat a přijít v součtu obou plánovaných 

akcí o téměř 5,5 mil. Kč, nebo důvěřovat státu, že obnoví čerpání evropských dotací a 

své práce zahájit dopředu. Zastupitelstvo se po zralé úvaze rozhodlo oba projekty zahá-

jit. V případě tělocvičny se jedná o již stojící budovu, kterou by obec tak jako tak muse-

la postupně opravit. U sběrného dvora se zatím budou realizovat základní stavby, v pří-

padě nepřidělení dotace (což je opravdu jen teoretický a nejčernější scénář), by byl pro-

jekt upraven a zmenšen v průběhu výstavby.  

2) Protože městečko pravidelně podporuje aktivity místních neregistrovaných 

sportovců, poskytne mlázovickým volejbalistům dar ve formě 2 míčů.  
3) Dále Mlázovice podpoří pořádání pravidelných letních turnajů v tenise a volejbale. 

4) Zastupitelé schválili závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2011 (vyrovnané 

hospodaření) a výrok krajského auditora k hospodaření a vedení účetnictví – bez 

výhrad.  
5) Schválen byl také prodej staré stavební buňky paní Ivaně Štěrbové z Mlázovic.  

6) Zastupitelé přijali výpověď pana Romana Novotného z obecního bytu Na 

Ohrádce 189. Do tohoto bytu se nastěhuje paní Irena Grusová z téhož obecního 

domu (vymění za jiný obecní byt) a uvolněnou bytovou jednotku městys pronajme 

panu Jaroslavu Stříbrnému z Ostroměře. Městys v tomto případě využil svého 

práva nevyhlašovat záměr pronájmu bytů a pronajmout je přímo, protože potře-

buje uvolnit ubytovnu na adrese Náměstí 4, kde žije pan Stříbrný (zde dojde v dů-

sledku rekonstrukce topení v hospodě k odpojení topení a v příštím roce k přestav-

bě ubytovny na byt). Městečko sice nemělo povinnost nájemníkovi ubytovny zajis-

tit náhradní ubytování, ale vzhledem k uvedenému upřednostnilo sociální přístup a 

využilo nastalou situaci k této transakci.  
7) Zastupitelé vyhodnotili výběrové řízení na pronájem nebytových prostor – restaurace 

Radnice, které bylo vyhlášeno Záměrem č.5/2012 na minulém zastupitelstvu. V průběhu 

výběrového řízení si podrobnější informace o provozovně vyžádalo 5 podnikatelů. Do-

savadní nájemkyně se do výběrového řízení nepřihlásila. Závaznou nabídku podal jeden  

uchazeč – pan Radek Tobiáš z Bukvice. Nabídl nájemné 10.000 Kč měsíčně (+ inflační 

doložku, + úhradu revizí, + úhradu provozních nákladů, + investice do provozovny). Z 

pohledu obce se jedná o více než 100% navýšení oproti současnému stavu. Uchazeč je 

vyučen v oboru, provozoval vyhlášenou restauraci na malé obci, má vynikající referen-

ce. V oboru působí 15 let od vyučení, pracoval jako provozní a kuchař. Jeho záměrem je 

provozovat klasickou restauraci se závodním stravováním a hotovými jídly. Dále chce 

nabídku rozšířit o rozsáhlejší minutkovou kuchyni a zážitkovou gastronomii. Zůstane i 

nabídka organizace oslav, výročí, svateb, servis pro spolkovou činnost a obsluha akcí na 

sále. Chce zachovat stávající cenovou hladinu hotových jídel i piva. Jeho plánem je i 

modernizace provozovny a investice do zařízení. Zastupitelstvo konstatovalo, že pan 

Tobiáš beze zbytku splnil podmínky stanovené záměrem pronájmu a že jeho podnikatel-

ský záměr odpovídá představě obce o provozu restaurace Radnice. Proto schválilo uza-

vření nájemní smlouvy s tímto podnikatelem, s účinností od 1. září 2012.   

8) Rovněž bylo schváleno vyhlášení Záměru č. 6, 7, 8 / 2012 – Prodeje pozemků. 

Jedná se o pozemky, které jsou zaplocené na soukromých zahradách, a které byly 

zaměřeny v rámci upřesňování katastrální mapy před digitalizací katastrálního 

území. 

Proběhlo 13. zasedání zastupitelstva městečka 
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NABÍDKA POUŽITÝCH  

CHODNÍKOVÝCH DLAŽDIC 

 

Městečko Mlázovice nabízí všem zájem-

cům použité chodníkové dlaždice o rozmě-

rech 30cm x 30cm, za cenu 5 Kč/ks. Dlaž-

dice jsou uskladněny v prostorech sběrné-

ho dvora, budou vydávány po domluvě na 

Obecním úřadě. Prodej bude probíhat sys-

témem neomezeného prodeje každému, až 

do úplného rozebrání. Kdo přijde dříve, má 

větší šanci, že se na něj dostane. 

 

Městečko dlouhou dobu odmítalo řadu 

zájemců o tyto dlaždice s odůvodněním, že 

si je ponechá na opravy úseků chodníků, 

kde jsou položeny. Vzhledem k tomu, že 

při stavbě nového sběrného dvora je nutné, 

oproti původnímu plánu, provést úpravu 

terénu v celém areálu, je třeba dlaždice 

odstranit. Proto bylo nově rozhodnuto o 

jejich prodeji. Dalším důvodem nynějšího 

prodeje  je také testování některých úseků,  

které byly pracovníky městečka v minu-

lých letech opraveny. I přes pečlivé dodr-

žení technologického postupu se použití 

dlaždic těchto parametrů na veřejných 

chodnících neosvědčilo (časté praskání, 

problémy s rovinatostí, apod.). 


