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Díky dotaci se podařilo odvrátit uzavření haly

SPORTOVCI SE VRÁTILI DO OPRAVENÉ TĚLOCVIČNY
Po tříměsíční odstávce sloužící
první etapě rekonstrukce, se pro sportovce opět otevřela mlázovická sportovní hala. Letos byla vyměněna okna,
vybudováno nové topení a namontováno nové osvětlení. Hala byla také vymalována.
Prostory pro sportovce byly před
rekonstrukcí v dezolátním stavu. Prakticky nebylo možné sportoviště větrat, protože většinu ocelových oken nešlo otevřít. O
obrovských ztrátách tepla způsobených
nedokonalou těsností okenních prvků,
které tvoří více než polovinu obvodových
stěn není třeba pochybovat. Uživatelé
tělocvičny si často stěžovali na silný průvan, který byl v zimních měsících při
sportu cítit.
Ve špatné kondici se nacházel i
celý systém topení. Rozvody staré přes 35
let vedly venkovním terénem a jejich slabá izolace způsobovala citelné ztráty energie, následně i vody. K tomu se ještě připojilo několik odpojených radiátorů zničených korozí a výsledkem byla nemožnost
solidního vytopení haly v zimních měsících.
Velmi nebezpečné bylo i osvětlení.
Kromě nízké intenzity osvitu způsobené
ukončenou životností všech prvků, docházelo často k úniku oleje ze zářivkových
kondenzátorů, který odkapával na palu-

bovku. Lze hovořit o velkém štěstí, že na
mastných skvrnách na podlaze nedošlo k
žádnému zranění. Problematicky se jevily
rovněž nepoužívané nasávací otvory klimatizace, které spolehlivě sloužily v podzimních měsících hmyzu jako vstupní
brána do úkrytu. Několik týdnů museli
sportu chtiví zájemci nejprve uklízet stovky much z podlahy, než bylo možné zahájit jakoukoliv aktivitu.

Havarijní stav mnoha technologií
byl již tak vážný, že by s největší pravděpodobností muselo dojít k uzavření tělocvičny již během nadcházející zimní sezóny. Naštěstí se tak nestane. Radnici se po
několikaletém úsilí podařilo získat dotaci
ve výši 500 000 Kč z Programu rozvoje
venkova Ministerstva zemědělství, prostřednictvím opatření Leader. Peníze se
podařilo sehnat díky výzvě Místní akční

skupiny Brána do Českého ráje, která
podporuje obnovu venkovské infrastruktury.
Dalších 400 tisíc korun přidalo
městečko z vlastního rozpočtu. Během
letních měsíců došlo k výměně oken, rekonstrukci topení, včetně nové kotelny
přímo pro tělocvičnu, výměně osvětlení a
výmalbě haly. V průběhu oprav provedli
pracovníci městečka náročnou demontáž
nefunkční vzduchotechniky, která nebyla
nikdy užívána. Kvůli nevyhovující bezpečnosti byla také demontována šplhadla
a žebřiny. Veškeré práce proběhly přesně
podle předpokladů. Nyní tělocvična vypadá téměř jako nově postavená.
I přes razantní úpravu projektu,
nejnižší možné vysoutěžené ceny od dodavatelů a získanou dotaci lze říci, že na
finanční možnosti městysu byly provedené práce nákladné. Městečko však vyřešilo havarijní stav významného prvku své
občanské vybavenosti. Podpořilo tím rozvoj sportu a volnočasových aktivit na
svém území, ale i v okolí.
V letošním roce byla provedena 1.
etapa rekonstrukce. Zastupitelé plánují
další dvě. V roce 2013 obnovu sociálního
zařízení, šaten a podlahových krytin v
zázemí, které jsou rovněž na konci životnosti. O rok později by měla být provedena závěrečná etapa – výměna palubovky.

Tvrdé cvičení prověřilo hasiče v okrsku
V sobotu 29. září 2012 likvidovali hasiči požár bývalého vepřína ve Svatojanském Újezdě. I když šlo o okrskové cvičení, náročný zásah plně prověřil
schopnosti jednotlivých sborů.
Poklid sobotního podvečera narušil
ostrý zvuk sirény ohlašující poplach místním hasičům. Jednotka vyjela k požáru
zemědělského objektu – bývalého vepřína
ve Svatojanském Újezdu. Až na místě se
zasahující hasiči dozvěděli, že se jedná o
celookrskové cvičení. I přesto je čekal
náročný zásah. Ve vnitřních prostorách
vepřína museli nejprve najít dvě zraněné
osoby a ty na nosítkách evakuovat ven. To
se podařilo a poté již začalo samotné hašení. Vše v dýchacích přístrojích.
I když byl poplach vyhlášen v ce-

lém okrsku, kromě Mlázovic dorazili k
požáru již jen lužanští hasiči se svojí cisternou. Pomáhali v hašení a také doplňovali vodu do mlázovického vozu. Celému
zásahu byl přítomen ing. Oborník z operačního střediska HZS Jičín, který vše
pečlivě sledoval a poté shlédnuté činnosti
vyhodnotil. Zasahujícím hasičům vysvětlil správný postup, pomohl analyzovat
případné chyby a poradil další možné
alternativy usnadňující likvidaci požářiště.
Na místo dorazil také ředitel Zemědělské
a.s. Mlázovice ing. Tichý, jako zástupce
majitele hořícího objektu. Přítomni byli
také starostové obou obcí, které se akce
účastnily.
Poté bylo provedeno dohašení
vnitřních prostor a venkovního ohniska.

Celý zásah výrazně komplikovalo špatné
počasí. Déšť a později nastupující tma
dokonale prověřily souhru všech zasahujících i techniky. Absolutní utajení cvičení,
přítomnost profesionálů i reálný náročný
zásah, jasně ukázaly, kdo je jak připraven
na případnou „ostrou akci“.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MLÁZOVIC - BOHUMIL TVRZSKÝ (3.DÍL)
října 1918 opět vracel na italskou frontu a
o den se opozdil, zachránilo mu to život,
neboť právě den před tím se v severním
Štýrsku u Kapfenbergu stala železniční
katastrofa. Vlak s důstojnictvem byl jiným
vlakem zdemolován tak, že ještě ráno
druhého dne spatřili hořící dřevěné a kožené součásti železničních vozů. V tuto
dobu byl již poddůstojníkem v hodnosti
offizierstellvertreter /praporčík/,
takže
bylo jisté, že tímto vlakem by také cestoval. Šlo totiž o poslední únik oficírů z
prohrané války na italské frontě. Dále
vlaky na jih již nejezdily, tratě byly uzavřeny, proto s jedním učitelemdůstojníkem se vraceli narychlo zpět a po
příjezdu do města Mariboru v jižním Štýrsku, byli zadrženi a informováni, že rakouská armáda je na ústupu a v plném
rozkladu. Obratem přes Vídeň odjížděli
směr Čechy, kde k nim cestou přisedl
jeden kapitán, který jel ze Srbska a potvrdil jim, že válka je skutečně u konce. Doma že se prý tvoří národní milice, pro
ochranu, pořádek a bezpečnost. Nakonec
šťastně dojeli domů. Během týdne nato
byla prohlášena samostatnost naší republiky. Mocnářství
Rakousko-Uherské se
úplně rozpadlo, a tím
I. světová válka
skončila.
Při radostném návratu po čtyřletém putování v cizích zemích
skončil v náruči své
rodiny,
ovšem
zemdlený, tělesně a
duševně vyčerpaný,
ale zachráněný a svoPřehlídka parádních vojenských mundůrů nižších šarží rakouské armády. bodný. Po klidu a
Foceno v kasárnách v Kadani, v roce 1917. Voják Bohumil Tvrzský je na odpočinku se chtěl
fotografii druhý zleva.
chopit práce ve svobodné zemi a jeho
Teď již bylo patrno, že válka se rodné obci. Jelikož byl nepředstavitelně
blíží ke konci, že ta válečná bouře slábne vyčerpaný a nemocný, stále unavený,
a zaniká, neboť byl nedostatek všeho, co uznal ho okresní školní inspektor v Jičíně
člověk k životu nezbytně potřebuje, hlav- MUDr. Hlinecký způsobilým vyučovat až
ně potraviny. Vojákům bylo hlášeno, že od 1. února a to opět na škole v Hradišťnásledkem špatné železniční dopravy ne- ku, pro zbytek školního roku 1918-1919.
došly vagóny živého skotu. Všechno bylo
V té době bylo vypsáno místo
samá náhražka po německém způsobu; pro řídícího učitele v Konecchlumí, kam
falešná marmeláda-imitace, falešný salám, se po 16 letech účinkování na škole v Hracukrovinky, špatný chléb a pečivo již žád- dišťku vrátil zpět do svého prvního učitelné. Tkaniny, látky, kůže, to všechno se ského působiště. Jelikož v dalším období
vyrábělo z papíru, dříví nebo z kůry.
v Konecchlumí nesehnal bydlení, požádal
Vypisovaly se nové státní půjč- o uprázdněné místo řídícího učitele na
ky, všude rekvizice posledních zásob obi- dvoutřídní škole v Chotči na okrese Nová
lí, dobytka, sena, slámy, aby se říše za- Paka.
chránila – neboť to již byla potápějící se
13. dubna 1921 se manželům
loď. Rodina zaslala Bohumilu zprávu, aby Tvrzským narodil u dědy a babičky Haněse hlásil na dovolenou za účelem státní lových ve škole syn jménem Bohumil,
půjčky, což se mu podařilo. Když se 20. první děcko pokřtěné jako člen církve
Po dokončení seriálu o mlázovických legionářích, poskytl pan Ivo
John naší redakci další zajímavý seriál
mapující historii našeho městečka a jeho
významných osobností. Tentokrát Vás
seznámí s životními zajímavostmi pana
Bohumila Tvrzského. Pokračování z minulého čísla:
Každý v tu chvíli měl snahu zachránit si svůj život a hledal příhodné
místo a okamžik dostat se co nejrychleji k
mostu. Protože byl postaven na pontonech, houpali se jako na lodi, jejíž strany
byly chráněny pouze drátěným zábradlím.
Když se cesta částečně uvolnila, dostala
se většina šťastně na druhý břeh. Bylo to
o půlnoci z 20. na 21. června roku 1918
na svátek svatého Aloise. Rychle pospíchali do vnitrozemí směr Trient, Levico
do jižních Tyrol. Levico bylo jezero téhož
jména, kde se asi 14 dnů Bohumil Tvrzský účastnil kurzu lehké atletiky, který byl
náhle ukončen, jelikož Italové v jednom
alpském údolí zahájili silný bojový útok a
všichni aktivisté byli odvoláni ke svým
plukům.

československé v městečku Mlázovicích.
V roce 1926 se z Konecchlumí
velmi nerad rozloučil a přestěhoval se do
Chotče, kde 1. září t.r. nastoupil vyučování. S ním tam také působil učitel František
Černoch, jeho synovec, syn jeho sestry
Marie, který se v prosinci 1927 oženil s
tamní rodačkou Annou Zapadlovou. O
prázdninách v roce 1928 přesídlil na školu
do Mlázovic.
Po 32 letech od maturity v roce
1900 se vrátil do Jičína, aby tam učil a
snad završil pedagogickou dráhu a jako
penzista zůstal na odpočinku v Jičíně. Než
začal školní rok 1932-33 stačilo několik
málo dnů, aby alespoň zhruba dali do pořádku byt a to již po páté v životě. Během
tohoto období do roku 1935 učil chlapce
5. třídy a 1. a 2. třídy. U žáků si získal
velkou oblibu a od rodičů uznání. Na této
škole byl velkou posilou a uznávaným
kantorem v učitelském sboru. Stal se platným členem „Pěveckého sdružení učitelů
Českého ráje“, jehož členy byli nejen učitelé Jičínska, ale i mnozí z Bydžovska a
Hořicka. Pěvecký sbor Smetana o 40-50
členech účinkoval na pohřbech kolegů a
významných osobností, na slavnostech,
pěveckém festivalu, velkých výstavách,
byly také uspořádány samostatné koncerty
k oslavě narozenin T.G.Masaryka v Rožďalovicích, Libáni a v lázních Železnici,
koncerty pro mládež v Jičíně, Bydžově,
Turnově a mnoho dalších podobných akcí.
Těžištěm jejich vystoupení byla především města v širokém okolí Jičína, ale

S největší pravděpodobností stál modelem pro tuto
sochu Bohumil Tvrzský. Text na podstavci: „Vždy
kupředu 1914-1916“.

někdy zajížděli až do Jablonce, Nymburka, Semil apod. Nezastupitelnou roli v
souboru měl náš rodák Bohumil Tvrzský,
který byl tajemníkem a později dokonce
předsedou celého tělesa. Bohužel po 11
letech svého úspěšného působení za okupace v roce 1944 soubor zanikl.
V době, kdy Tvrzský učil v Jičíně,
vznikla myšlenka takzvaných obvodních
měšťanských škol, ale bez dokonalé přípravy a potřebného zajištění, takže k realizaci této ideje nakonec nedošlo. Mezitím
byl vypsán konkurz na několik učitelských míst na Jičínsku. Jelikož pan řídící
nemínil ještě odejít do penze, bez rozpaků
si zažádal obec Robousy, kde 1. září 1935
nastoupil jako řídící učitel na tamní
dvoutřídní škole.
Počátkem července se rodina Tvrzských přestěhovala z Jičína do Robous.
Sotva se trochu zařídili v novém prostředí,
onemocněla náhle manželka Božena. Po
lékařské prohlídce Dr. Ruta a Dvořáka
byla okamžitě převezena do nemocnice v
Jičíně, kde během čtyř dnů 14. července
1935 zemřela na prudký zánět ledvin ve
věku 44 let. Pohřeb Boženy Tvrzské se
konal 17. července s rozloučením na mlázovickém hřbitově a na tuto smutnou událost přijeli autobusem i členové pěveckého spolku Smetana z Jičína. Účast lidu a
občanstva byla veliká, nejen z Mlázovic,
ale z Konecchlumí, Chotče a Robous.
Pohřbena byla do společného hrobu rodiny Tvrzských.
Pan řídící Tvrzský se v době prázdnin vrátil do rodného prostředí, aby tu
pookřál, načerpal nových sil po té bolestné ráně, rozptýlil mysl a naplánoval život
do dalších dnů. Nutně potřeboval ve svém
smutku u blízké Černochovy rodiny a
přátel pomocnou ruku, dobrou radu pro
další výchovu svého syna, kterému bylo

teprve 14 roků. Z rodinných příčin se díků a vděčnosti patří všem, kteří ho v
vzdal v Jičíně všech funkcí, aby se mohl jeho snaze podporovali. V té době o
věnovat synově výchově a učení, kterému prázdninách byla v Radnici u Smolíků
obětoval všechny své síly. Další starost kuchařka Marie Štorchová, Moravanka,
mu nastala o osamělého tchána Josefa rodačka z Valašska, kterou Tvrzský požáHaněla, otce Boženky, který po její smrti dal, zdali by se nestala v jeho rodině kubyl velmi smutný, nemluvný a cítil se chařkou, jelikož náhle ovdověl a má nedovelmi osiřelý.
spělého syna a dědečka. Nabídku přijala a
Nyní je potřeba vrátit se o několik tak koncem srpna se všichni společně
let nazpět, do roku 1932 kdy Bohumil přestěhovali do Robous, aby tam započali
Tvrzský působil
na škole v Jičíně
a kdy se jim v
bytě v Tyršově
ulici č.p. 217 dostalo
velkého
překvapení, vzácné návštěvy z
Mlázovic. Dostavili se Václav
Poledne, obchodník, Josef Klepl,
starosta Mlázovic, Ing. Josef
Procházka, ředitel
záložny, obecní
kronikář a starosta Sokola František Horák. Přivezli diplom čest- Jičín - kasárna „V Lípách“, nemocniční kancelář v zimě 1914 - 1915, po návratu z
fronty. Bohumil Tvrzský stojí první zprava.
ného občanství
městečka Mlázovic s přáním mnoho zdaru a zdraví do nový život, vzpomínajíce na svoji milou
dalších let říd. učiteli v.v. Josefu Hanělo- mamku Boženku. Kuchařka Štorchová se
vi. Uměleckou úpravu provedl Josef Pa- chopila vaření a vedení domácnosti, takže
velka z Hradce Králové, s podpisy mnoha s ní byli všichni velmi spokojeni.
mlázovických spoluobčanů. Josefu HaněZačátkem roku 1936 zesnul v noci
lovi bylo 10. dubna 1935 též oznámeno ve spánku jeho tchán Josef Haněl v Rojednatelem Františkem Horákem, že je bousích ve škole. Byl převezen do Mlázozvolen doživotním předsedou Občansko- vic, kde obecní úřad jako čestnému občačtenářské besedy Svornost na její 40. val- nu Mlázovic vypravil důstojný pohřeb z
né hromadě. Na toto vzácné ocenění od- radničního sálu. Na jevišti v záplavě věnpověděl Josef Haněl též písemně: projev ců byla ukryta rakev a pohřben byl vedle
své manželky Valburgy v rodinné hrobce
na místním hřbitově. Za několik dnů byl
uveřejněn v hořickém zpravodaji „Žatva“
následující článek, jehož pisatelem byl
místní kronikář František Horák, Mlázovice 118.
Mlázovice: 15. ledna 1936 pohřben
byl na zdejším hřbitově pan Josef Haněl
říd. učitel v.v. za velké účasti lidu, člověk
pokroku milovný a společenský. Narodil
se 7. října 1859 v Příluce u Makova poblíž
Růžového paloučku, proto snad ideály
českých bratří si nesl životem. Na škole
mlázovické vyučoval 38 let, bydlel na
Radnici čp. 4. V roce 1894 ujímá se vedení občansko-čtenářské besedy „Svornost“
a stává se jejím doživotním předsedou.
Zakládá hudební a pěvecký kroužek, pomáhá ochotníkům.

27. polní setnina (rota) před odjezdem z Kadaně na nové působiště do Uher. Bohumil Tvrzský ve druhé
řadě, třetí z prava.

Pokračování příště

Proběhlo 14. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka

Zastupitelé městysu Mlázovice se v pondělí 17. září 2012 sešli po čtrnácté v
tomto volebním období na svém veřejném zasedání. Vybíráme zajímavé body z
programu jednání:
1. Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy na zajištění provozu Sběrného dvora v
Mlázovicích se společností Mlázovické služby, s.r.o.. Hlavním důvodem tohoto kroku
je požadavek Krajského úřadu na zajištění provozu firmou disponující živnostenským
oprávněním na nakládání s odpady. Mlázovické služby, na rozdíl od obce, těmito oprávněními disponují, tudíž nevzniknou další zbytečné náklady ani nárůst administrativy.
2. Zastupitelstvo souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Mlázovice a Kamenice u Konecchlumí. Touto změnou dojde k nápravě chyby,
která vznikla před desítkami let a která oddělila část lesa ve vlastnictví městysu
Mlázovice do sousedního katastru. Díky velké vstřícnosti obce Konecchlumí bude
tato chyba odstraněna a obecní les se vrátí zpět do Mlázovického katastru. Pro
městys to bude znamenat úsporu zbytečné administrativy a úkonů spojených s
vlastnictvím jednoho bloku lesa na území dvou obcí. V rámci prováděných pozemkových úprav bude změna provedena bez nákladů pro městys Mlázovice.
3. Byl vyhlášen Záměr č.10/2012 – Pronájmu obecního bytu. Jedná se o byt 2+1 v Novopacké ulici, v č.p.1. Podmínky pronájmu jsou zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách obce.
4. Rovněž byl vyhlášen Záměr č.11/2012 – Pronájmu obecního bytu – garsoniéry v
bytovém domě Na Ohrádce č.p. 189. Podmínky pronájmu jsou zveřejněny na
úřední desce a webových stránkách obce.
5. Zastupitelé odsouhlasili nákup pozemkových parcel č. KN 1371, KN 1372 a KN
1373 v k.ú. Mlázovice, o celkové výměře 559m2. Jedná se o pozemky pod veřejnými
prostranstvími v Novopacké ulici a pod komunikací vedoucí směrem k areálu Zemědělské a.s. Mlázovice. Městečko se již dlouhé roky snažilo pozemky získat, ale Pozemkový
fond ČR preferoval přechod veškerých parcel v lokalitě na nového vlastníka truhlárny.
Po převodu truhlárny se městečko dohodlo s jejím novým majitelem a uvedené důležité
pozemky vykoupí. Zde je na místě opět ocenit velkou vstřícnost vlastníka – Pavla Tomáška z Lužan, se kterou situaci vůči obci řešil.
6. Schválena byla také rozpočtová změna č.2/2012 reflektující aktuální stav příjmů
a výdajů obce v letošním roce.
7. Zastupitelé schválili smlouvy s obcemi Lužany, Choteč, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota a Konecchlumí, o využití služeb sběrného dvora v Mlázovicích pro občany
těchto obcí. Jedná se o plánovaný krok, který souvisí s evropským projektem budovaným na území městysu Mlázovice. Nový sběrný dvůr byl plánován a postaven pro potřeby všech výše uvedených obcí.

● První zářijovou sobotu uspořádalo měs-

Mlázovičtí volejbalisté opět nejlepší v mikroregionu
Mlázovice obhájily loňské prvenství na mikroregionálním turnaji ve
volejbalových mixech, který proběhl v
sobotu 15.9.2012 ve sportovním areálu
na Pecce. Druzí skončili volejbalisté z
Nové Paky, třetí Šárovcova Lhota.
Letos se soutěžní klání družstev
Lázeňského mikroregionu konalo již pošesté. Tradičním hostitelem je velmi příjemný areál u koupaliště v městečku Pecka. V sobotu 15. září 2012 se na kurty
sjelo osm týmů. Ředitel turnaje Jan Machek již dopředu připravil dvě skupiny, do
kterých jednotlivá družstva rozlosoval.
Systém turnaje určil, že v čtyřčlenných skupinách se každý utkal s každým.
Mlázovice nejprve porazily jeden ze dvou
týmů sousední Šárovcovy Lhoty. Poté jen
velmi těžce remizovaly se zástupci servis-

ní organizace mikroregionu. Poslední
vítězství nad Starou Pakou znamenalo
jistotu první postupové pozice ze skupiny.
V tabulce vítězů nejprve mlázovický volejbal zdolal druhé družstvo ze Lhoty a v posledním zápase remizoval s Novou Pakou. Díky lepšímu skóre si Mlázovice odvezly trofej pro vítěze a navázaly
na výborné výkony z předchozích let. Za
Mlázovice nastoupil Jiří John, Ondřej
Huťa, Milan Ditrich, Martin Čapek, Tomáš Komárek, Monika Tringelová a Veronika Huťová. Celému turnaji velmi prospělo přísné nastavení pravidel pro start
jednotlivých hráčů, které zakázalo start
účastníkům vyšších registrovaných soutěží. Hra je tím vyrovnanější a zajímavější
pro širší okruh amatérských startujících.
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tečko mimořádný sběr pytlovaných plastů.
Kvůli rekonstrukci sběrného dvora nemůžou občané odkládat odpady tak, jak jsou
zvyklí, proto jim bylo umožněno odevzdat
alespoň komoditu - PET lahve a měkké
plasty. Této možnosti využilo mnoho občanů i chalupářů a přistavený traktorový vlek
byl během dvou hodin zcela zaplněn.
● V loňském roce probíhal na území
celé České republiky radonový průzkum
ve školních zařízeních. Testovací detektory byly bezplatně umístěny také v mlázovické školce. Po půl roce byl průzkum
ukočen a vyhodnocen. Je velmi potěšitelné, že MŠ Mlázovice je zcela v pořádku
a nebyla zde zjištěna žádná ohrožení.
● Koncem září pokládali pracovníci stavební firmy asfaltový koberec na dokončovaný sběrný dvůr. Pracovníci obce situaci
využili a ze zbylého asfaltu provedli částečnou opravu nejhorších výtluků v obecních komunikacích. Další nejnutnější opravy obecních cest proběhnu na jaře.
● V pátek 12. října 2012 (od 14.00h do
22.00h) a v sobotu 13. října (od 8.00h do
14.00h) proběhnou volby do krajského
zastupitelstva. Volební místností je zasedací místnost OÚ Mlázovice. Občané,
kteří se nemohou ze zdravotních důvodů
do volební místnosti dostavit, mohou
požádat o návštěvu volební komise s
přenosnou hlasovací schránkou ( je nutné uplatnit na Obecním úřadě, např.
telefonicky). Tato služba je zdarma.
ZÁMĚRY PRONÁJMU OBECNÍCH BYTŮ

1) Městys Mlázovice vyhlašuje Záměr
č.10/2012 pronájmu obecního bytu v bytovém domě Novopacká č.p.1. Jedná se o byt
s dispozicemi 2+1, o rozloze 58m2. Byt je
bez nábytku, pouze v kuchyni je
k dispozici sektorová kuchyňská linka se
sporákem. Topení je ústřední na zemní
plyn. Předpokládaný termín nastěhování je
11/2012. Žádosti o tento byt je možné podávat do 15. října 2012 do 12.00h na OÚ.
Zde je rovněž možné dohodnout prohlídku
bytu.
2) Městys Mlázovice vyhlašuje Záměr
č.11/2012 pronájmu obecního bytu v bytovém domě Na Ohrádce č.p.188. Jedná se o
garsoniéru o rozloze 20m2. Byt je bez nábytku, pouze v kuchyni je k dispozici sektorová kuchyňská linka. Topení je zajištěno z centrální domovní kotelny. Předpokládaný termín nastěhování je 1/2013. Žádosti
o tento byt je možné podávat do 15. října
2012 do 12.00h na OÚ. Zde je rovněž
možné dohodnout prohlídku bytu.
Zájemci o oba byty musí splnit řadu přísných podmínek, blíže jsou uvedeny na
úřední desce městečka a veškeré informace
také obdržíte na Obecním úřadě.

