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MODERNIZOVANÁ TĚLOCVIČNA JIŽ SLOUŽÍ SPORTOVCŮM 
 Poslední etapa rekonstrukce 

sportovní haly je u konce. Zateplovala 

se střecha a měnila podlaha.   

 Málokterá obec s necelými šesti 

sty obyvateli má k dispozici kryté spor-

tovní zařízení. Veřejnost navštěvuje mlá-

zovickou tělocvičnu od roku 1977, kdy 

byla nově postavena. Za tu dobu se v ní 

vystřídalo několik generací dětí, mládeže 

i dospělých, kteří ji využívali k mnoha 

sportovním i společenským aktivitám. Za 

čtyřicet let existence na ní ovšem zane-

chal zub času výrazné stopy. V roce 2012 

stálo městečko před vážným rozhodnu-

tím, jestli se pustit do oprav (a jakým 

způsobem) nebo nechat halu zavřít, pro-

tože sportování v ní přestávalo být bez-

pečné.  

 Zastupitelé neváhali a rychle roz-

hodli o celkové rekonstrukci. Vzhledem k 

finanční i technické náročnosti potřeb-

ných prací, byla modernizace rozdělena 

do tří etap. V létě roku 2012 přišla první 

na řadu výměna oken, demontáž staré 

vzduchotechniky, obnova osvětlení a 

vybudování zcela nového systému topení. 

Na tyto práce obdrželo městečko částeč-

nou dotaci z Programu rozvoje venkova 

České republiky.   

 O dva roky později se tělocvična 

opět na léto uzavřela a na podzim měli 

sportovci k dispozici zbrusu nové sociál-

ky. Kromě nich byly opraveny stoupačky, 

svody dešťové vody, zatepleny stropy v 

šatnách a provedeny další doplňující 

úpravy.  

 Posledním problémem zůstával 

velmi špatný technický stav sportovní 

palubovky. Náklady na její výměnu nedo-

volovaly obci práce provést jen ze svého 

rozpočtu, proto se několik let Radnice 

pokoušela získat vhodnou dotaci. To se 

povedlo až v letošním roce. Součástí po-

slední fáze modernizace bylo také zatep-

lení střechy a výměna střešní fólie.  

 Zatímco v případě střechy byl 

postup prací jasný, u podlahy se rozhořela 

několikaměsíční debata o tom, jaký druh 

by se měl v hale vybudovat. Přípomínalo 

to dilema ze známého českého filmu, zda 

se šípkovou nebo se zelím. V úvahu při-

cházela dřevěná palubovka na odpruže-

ném roštu nebo podlaha z litého polyreu-

tanu, taktéž na odpruženém roštu. Každé 

z řešení má nějakou výhodu a nevýhodu, 

rozhodování bylo velmi složité. Zástupci 

městečka kontaktovali několik firem, 

hovořili s řadou provozovatelů hal s růz-

nými systémy a nakonec se byli i osobně 

podívat na dvou referenčních stavbách.

 I když se většina zastupitelů, po 

zhodnocení všech informací, klonila spíše 

k výstavbě dřevěné palubovky (není tak 

choulostivá na provoz a lze ji využívat i 

na jiné aktivity než na sport), nakonec se 

přiklonila k systému lité podlahy (ta je 

zase bezpečnější pro sportovce a děti, 

díky svému bodovému odpružení). Vyho-

věla tak přání většiny stávajících uživate-

lů tělocvičny, kteří tuto podlahu prefero-

vali. Pro obec bude sice náročnější uhlí-

dat v hale správný režim, aby podlaha 

vydržela bez úhony co nejdéle, ale volba 

a zdraví budoucích uživatelů byly rozho-

dující.  

 A tak během listopadu a prosince 

pracovníci městečka nejprve rozebrali 

starou podlahu a celá tělocvična byla vy-

malována. Poté přišla na řadu odborná 

firma, která provedla instalaci trojitého 

odpruženého roštu a poté lití pružné spor-

tovní podlahy. Souběžně s tím bylo pro-

vedeno zateplení střechy, pokládka nové 

střešní fólie a výměna klempířských prv-

ků. Ty jsou nově z bezúdržbového barve-

ného hliníku. Díky novým izolacím je 

nyní v hale nejenom mnohem tepleji, ale 

městečko uspoří finance za její vytápění. 

 Třetí etapou byla definitivně ukon-

čena kompletní obnova mlázovické tělo-

cvičny, která trvala šest let a vyžádala 

si 2,5 milionu korun. Obdržené dotace ve 

všech etapách činily kolem 1 mil. Kč, 

letošní dotace, kterou poskytl Královéhra-

decký kraj z Programu obnovy venkova 

pro rok 2018, dosáhla 380 000 Kč. Spor-

tovci, děti ze školky, rodiče sportujících 

dětí i všichni další uživatelé mají konečně 

k dispozici kompletně modernizovanou, 

krásnou a bezpečnou sportovní halu. 

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ  

NA RADNICI 

 Děti si užily rohaté odpoledne v 

jídelně Radnice.   
 V letošním roce jsme v rámci cvi-

čení udělali jednu malou změnu. Pro děti 

jsme si připravili „Čertovské rejdění“ a 

tak jsme se v kostýmech čertíků a andílků 

sešli ve čtvrtek 6. prosince 2018 v jídelně 

Restaurace Radnice a společně jsme si 

zařádili. Pro děti byla připravena spousta 

her a soutěží.   

 Čas na přípravu soutěží jsme si 

vyplňovali diskotékou, na které se vyřá-

dili starší i mladší. Malí čertíci a andílci 

si v doprovodu rodičů a prarodičů vy-

zkoušeli přetahování lanem - Peklo proti 

Nebi, přeskakování lana, podlézání pod 

tyčí nebo přesunování na podsedáku. Na 

závěr hlavní čertice každé dítko, za krás-

nou básničku či písničku, odměnily drob-

nou sladkostí.    

 Děkujeme všem za hojnou účast a 

spolupráci. Těšíme se na další ročníky a 

doufáme, že účast bude jen stoupat. 

   Lenka Nováková 

Statistická ročenka počasí za rok 2018 
Nejvyšší teplota: 36,6°C (9.8.)  

Nejnižší teplota: -14,2°C (25.2.)  

Průměrná roční teplota: 10,6°C  (!!!) 

Počet letních dnů: 93 (nad 25°C)  (!!!) 

Počet tropických dnů: 30 (nad 30°C)  (!!!) 

Počet ledových dnů: 21 (stále pod 0°C)  

Počet mrazivých dnů: 107 (pod 0°C)  

Počet arktických dnů: 11 (pod -10°C)  

Poslední jarní mráz: 9.4. (-0,4°C)  

První podzimní mráz: 26.9. (-2,2°C)  

Úhrn ročních srážek: 364,8 mm  (!!!) 

Největší náraz větru: 48,2km/h (18.3.)  

Převažující směr větru: jihovýchodní  

Nejvyšší tlak vzduchu: 1040,5 hPa (26.9.) 

Nejnižší tlak vzduchu: 991,2 hPa (3.1.) 

Nejdelší období bez srážek:  

22 dní (od 19.7.)  

Nejdelší souvislé období srážek:  

4 dny (od 9.12.)  



KUTNAROVA ULIČKA JAKO NOVÁ 
 V prosinci byla dokončena 

kompletní obnova místní komunika-

ce, které nikdo neřekne jinak než 

Kutnarova. 
 Před dvěma roky dvoumetrové 

výkopy a všude hromady bláta. Dnes 

nejlepší silnice v městečku. Řeč je o 

čerstvě dokončené opravě místní komu-

nikace, která začíná u hasičské zbrojni-

ce a končí u č.p. 106. Dva roky museli 

její uživatelé vydržet nekonečné kaluže, 

bláto a výmoly.  Na podzim roku 2016 

zde nejprve provedlo městečko výměnu 

hlavního kanalizačního řádu, který od-

vádí splaškovou vodu z většiny obce. 

Pokládka potrubí o průměru 0,5m v 

úzké uličce, do které má problém zajet i 

malá mechanizace, byla opravdu velmi 

náročná.  

 V následujícím roce 2017 došlo 

k dalším výkopovým pracím, tentokráte 

kvůli kabelizaci vedení nízkého napětí. 

Společně s tím položilo městečko nové 

kabely k veřejnému osvětlení. V horní 

části komunikace vyměnili vodohospo-

dáři kus hlavního vodovodního řádu, 

který byl nevhodně veden přes kanali-

zační šachtu. A aby toho nebylo málo, 

během roku 2018, se komunikace opět 

rozkopala z důvodu opravy vodovodní 

přípojky do hasičské zbrojnice a částeč-

ně také kvůli terénním úpravám kolem 

rekonstruované zbrojnice. 

 Až ke konci podzimu bylo vše 

připraveno na dokončení opravy kom-

pletně překopané komunikace. V rámci 

akce byly položeny nové silniční obrub-

níky, vyrovnána výška vozovky a vy-

měněny veškeré kanalizační poklopy a 

domky šoupat vodovodních přípojek. 

Poté přišel na řadu nový asfalt. 

 Nyní je tato komunikace zbrusu 

nově opravená, včetně veškerých inže-

nýrských síti. Radnice má v plánu ob-

dobným způsobem opravit každý rok 

jednu silnici, aby v přijatelné době z 

Mlázovic zmizely všechny výmoly, 

praskliny a propadliny. Pořadí obnovy 

jednotlivých cest záleží na stavu inže-

nýrských sítí v nich uložených, na plá-

nech správců sítí a také na jejich každo-

denním vytížení. 

 Pro malou obec jsou projekty 

tohoto typu (rekonstrukce kanalizace, 

asfaltování komunikací, kombinace s 

opravou dalších sítí) finančně velmi 

náročné. Lze říci, že hraničí až s ne-

možností je zaplatit z běžného rozpočtu. 

Proto je velmi důležité, že se městečko 

snaží náklady snižovat využíváním 

vlastních pracovníků na některé etapy 

stavby, nákupem vlastního materiálu od 

výrobců za výrazně nižší ceny či zadá-

váním odborných činností menším regi-

onálním firmám, které dokážou cenu 

zakázky částečně upravit podle mož-

ností obce. Těmito úkony zatím Mlázo-

vice efektivně zlevňují podobné akce a 

mohou každý rok pokračovat v obnově 

obecní infrastruktury, aniž by se zadlu-

žovaly. 

 

MILÉ NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 
 Děti z několika školských zaří-

zení zpestřily seniorům předvánoční 

čas. 

 Ve středu 18. prosince 2019 do 

našeho domova zavítala velmi příjemná 

návštěva žáků Základní školy K. V. 

Raise z Lázní Bělohradu. Členové žá-

kovského parlamentu „Křečci LB“ ini-

ciovali nápad obdarovat v Domově dů-

chodců Mlázovice každého seniora 

dárečkem, který by udělal radost a záro-

veň zpříjemnil předvánoční čas. Naše 

pracovnice tento nápad žáků podpořily 

a ujaly se zjišťování a vymýšlení nápa-

dů na osobní dárek všem našim senio-

rům. O tomto záměru neměli klienti ani 

tušení. 

 Program tohoto dne započal 

hudebním vystoupením. Společně si 

žáci i klienti zazpívali vánoční koledy, 

které byly proloženy recitacemi a sólo-

vou hrou na různé hudební nástroje. Po 

skončení hudebního programu se žáci 

rozdělili do dvou skupin, z nichž jedna 

se s uživateli pustila do výroby vánoč-

ních přáníček a druhá skupinka se vyda-

la nadělovat našim uživatelům krásně 

zabalené dárečky. Toto společně stráve-

né dopoledne přineslo spoustu emocí a 

dojalo nejedno oko. Společně jsme byli 

svědky, že i maličkost může udělat vel-

kou radost. 

 Děkujeme mnohokrát „Křečkům 

LB“, Mgr. Haně Hlušičkové a Mgr. 

Štěpánce Kubínové za společně stráve-

né chvíle v předvánočním čase a krás-

nou nadílku od Ježíškových vnoučat. 

 

Bc. Lenka Hladíková, sociální  

pracovnice DD Mlázovice 

 

  V předvánočním čase naše zaří-

zení také navštívila místní Mateřská 

škola. Děti si pod vedením paní učitelek 

připravily krátké, ale o to krásnější vy-

stoupení. Zarecitovaly nám básničky, 

zahrály divadélko a zazpívaly písničky. 

Na závěr každý z klientů dostal od děti-

ček krásný dárek - andílka, který děti s 

láskou a nadšením vyráběly. 

 

 Taktéž se na nás přijely podívat 

děti ze soukromé Mateřské a Základní 

školy z Úlibic. I tyto šikovné děti měly 

pro naše seniory připraven krásný pro-

gram a všichni si to společně užili.  

 

Lenka Nováková, DD Mlázovice 



MLÁZOVICE HLEDAJÍ NÁJEMCE HOSPODY I KOUPALIŠTĚ 
 Těsně před koncem roku vypo-

věděl dosavadní provozovatel Restaura-

ce Radnice v Mlázovicích, Ing. Zdeněk 

Fišer,  nájemní smlouvu. Stejný osud 

potkal také kiosek na koupališti. Důvo-

dem je dlouhodobá personální krize. 

Jednoduše řečeno, provozovateli se 

dlouhodobě nedaří sehnat kvalitní za-

městnance ani do kuchyně ani na obslu-

hu restaurace. Za pár týdnů již nebude 

schopen zajistit bezproblémový provoz, 

proto hodlá ke dni 31.3.2019 svoji čin-

nost ukončit. 

 Proto městečko hledá nové ná-

jemce zavedené restaurace Radnice na 

mlázovickém náměstí a kiosku občer-

stvení na místním koupališti. Jedná se o 

dlouhá léta fungující a vyhlášené pro-

vozovny, vše v posledních letech mo-

dernizováno. Pronájem bude za výhod-

ných podmínek. Bližší informace v 

přiložených záměrech pronájmu a osob-

ně na Obecním úřadě v Mlázovicích. 

 

 

Záměr č.1/2019 - Pronájmu nebyto-

vých prostor - Restaurace Radnice 

 

 Jedná se o komplex restaurace se 

zázemím, přímo na mlázovickém ná-

městí. V místě je restaurace provozová-

na nepřetržitě několik desetiletí. Neby-

tové prostory se sestávají z restaurace 

(62m2), chodba (25,5m2), sklad piva 

(21m2), přípravna jídel (12m2), prosto-

ry pro mytí nádobí (4m2), sklad výčepu 

(5,5m2), výčep (7,2m2), předsíň u vý-

čepu (6m2), výtah (1,3m2), předsíň u 

WC (4m2), WC ženy (5,5m2), WC 

muži (9m2), kuchyň (45,5m2), denní 

sklad (6m2), přípravna (16m2), sklad 

potravin (22m2), mrazící box (5,5m2), 

úklidová místnost (2,5m2), sklad DKP 

(9m2), denní sklad II. (4,5m2), sklad 

lihovin (9,5m2), šatna (15,5m2), kance-

lář (6m2), sklad obalů (14m2), sklad 

odpadů (3m2), WC ženy (5m2), WC 

muži (4,5m2), chodba (24m2), jídelna 

(80m2), salonek (24m2). Celková plo-

cha pronajímaných prostor činí 

459,5m2. 

 Dále je v budově k dispozici 

rekonstruovaný sál (včetně baru) pro 

cca 200 osob, který se pronajímá od 

obce na jednotlivé akce (firemní, dět-

ské, plesy, školení, apod.). Přímo před 

provozovnou je dostatek bezplatných 

parkovacích míst. Před provozovnou je 

také prostor pro velkou letní zahrádku 

(její umístění je v ceně pronájmu). V 

provozovně jsou nová plastová okna, 

nové plynové ústřední topení, společně 

s ohřevem TUV (kondenzační kotle). 

Provozovna prošla kompletní obnovou 

– kuchyň vybavená v roce 2016 kom-

pletně novou profesionální gastrotech-

nologií s kapacitou cca 300 jídle denně. 

Nové vybavení je i v restauraci. Kom-

pletně ve velmi pěkném stavu. Dále je 

zde možnost pronájmu nového profesi-

onálního zmrzlinového stroje Gelmatic, 

s velmi frekventovaným prodejem vy-

hlášené špičkové zmrzliny. 

 

Podmínky pro uchazeče (bude zakotve-

no ve smlouvě): 

- prostory mohou být předmětem další-

ho pronájmu, i další případný nájemce 

musí však dodržovat podmínky stano-

vené tímto záměrem 

- zachování denního restauračního pro-

vozu s kuchyní 

- zachování závodního stravování (tzn. 

zvýhodněnou nabídku min. 2 jídel 7 dní 

v týdnu, maximálně za cenu obvyklou v 

regionu) 

- kromě nájemného bude nájemce hra-

dit energie, bude mít uzavřené přímé 

smlouvy s dodavateli (pro restauraci 

jsou instalovány individuální měřiče), 

plyn i elektro je možné odebírat ze vel-

mi výhodné ceny v rámci tarifu obce 

- nájemce bude rovněž zajišťovat záko-

nem stanovené revize (elektro, plyn, 

tlakové nádoby, hasicí přístroje, apod.) 

a tyto revize bude hradit 

- dále bude nájemce hradit běžnou pro-

vozní údržbu (malování, svítidla, arma-

tury, WC, čištění kanalizace, vývoz 

septiku a lapolu, apod.) 

- nájemce bude povinen před zahájením 

provozu uzavřít pojistnou smlouvu, 

která bude minimálně obsahovat odpo-

vědnost za škody způsobené provozem 

restaurace 

- v případě, že nájemce bude v prodlení 

se splatností nájemného více než 60 

kalendářních dní, má pronajímatel mož-

nost smlouvu okamžitě vypovědět 

- smlouva bude uzavřena na dobu urči-

tou  

- v případě ukončení nájemní smlouvy z 

jakéhokoliv důvodu nebude pronajíma-

tel hradit nájemci náklady, které byly 

investovány do provozovny 

- v prostorách bude zákaz pořádání dis-

koték, koncertů hudebních skupin a 

podobných rizikových akcí, nebude-li 

dohodnuto s pronajímatelem jinak 

 

 Termín převzetí provozovny je 

možný od 1.4.2019 nebo dle dohody. 

Záměr č.2/2019 - Pronájmu nebyto-

vých prostor - občerstvení na koupa-

lišti 

 

 Jedná se o komplex občerstvení 

a zázemí mlázovické požární nádrže v 

ulici Gebauerova, na pozemku č. KN st. 

222 v k.ú. a obci Mlázovice, které jsou 

ve vlastnictví pronajímatele. Tyto pro-

story se skládají z výčepu (8,775m2), 

skladu (2,925m2), vnitřní místnosti 

(24,3m2), šatny I. (2,52m2), šatny II 

(2,52m2), šatny III. (2,52m2), šatny IV. 

(2,52m2), WC mužů (6m2), WC žen 

(3,84m2) a venkovní zahrádky pro hos-

ty (60m2). Celková rozloha pronajíma-

ných prostor je 115,92m2. Prostory jsou 

pronajímány od 1.5. do 30.9. běžného 

kalendářního roku, v případě zájmu lze 

toto období v roce prodloužit. 

 

 Nájemce bude povinen zajistit 

provoz kiosku občerstvení po dobu pro-

nájmu. Zároveň bude ve své režii pečo-

vat o areál koupaliště – úklid prostor, 

úklid a provoz sociálních zařízení, 

apod.  

 

 Nájemce bude mít smluvní po-

vinnost, v případě požadavku pronají-

matele, půjčovat klíče od šaten a sociál-

ního zařízení, vždy osobě pověřené 

pronajímatelem (jedná se o možnost 

zajistit konání společenských či spor-

tovních akcí v areálu v případě uzavře-

ného občerstvení). 

 

 Kromě nájmu si nájemce hradí 

spotřebované energie, dle zjištěných 

údajů na namontovaných měřičích 

(voda a elektřina). 

 

 Termín převzetí provozování je 

možný od 1.4.2019 nebo dle dohody. 

 

 

Nabídky na pronájem obou provozo-

ven (společně nebo zvlášť za každou)

je možné podávat na Obecní úřad 

v Mlázovicích do 25.2.2019 (12.00h). 

 

Bližší informace:  

Obecní úřad Mlázovice,  

T: 493 697 223, obec@mlazovice.cz

  



Proběhlo 2. zasedání zastupitelstva městečka 
 Naposledy v tomto roce se sešli zastupitelé obce na veřejném zasedání 17. 

prosince 2018. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:  

1. Zastupitelé schválili uzavření Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s 

Městem Jičín. Dosavadní smlouva končí 31.12.2018 a je nutné zajistit projednávání 

přestupků i v dalším období. Vzhledem k tomu, že pro tuto agendu je nutné právnické 

vzdělání a speciální odborná způsobilost, uzavírají menší obce smlouvy s obcemi s 

rozšířenou působností, aby tuto agendu vykonávaly za ně. Podobný stav již přetrvává 

osm let, nová veřejnoprávní smlouva bude uzavřena na další 4 roky. Město Jičín bude 

opět řešit ve správním řízení veškeré přestupky mlázovických občanů.   

2. Schváleno bylo poskytnutí finančního daru ve výši cca 12 000 Kč na rok 2019 

Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Městečko takto každoročně podporuje, po-

dobně jako další obce i Královéhradecký kraj, nákup výměnného fondu jičínské 

knihovny, který slouží pro malé knihovny a je tím nejzajímavějším obsahem, 

který si čtenáři knihovny chodí půjčovat. Díky tomu jsou i v Mlázovicích neustá-

le dostupné knižní novinky.   

3. Dále byl schválen nákup sportovního náčiní pro cvičení žen a úhrada nákladů za 

drobné balíčky pro děti na čertovském rejdění, které pořádalo sdružení „Mlázovičtí 

rodiče dětem“.   

4. Zastupitelstvo schválilo dvě rozpočtová opatření (č.6/2018 a č.7/2018), které 

reflektují aktuální vývoj příjmů a výdajů obce.   

5. Městečko Mlázovice podá žádost o dotaci na částečnou úhradu nákladů na tvorbu 

nového územního plánu obce, který je momentálně připravován.   

6. Zastupitelé schválili rozpočet městysu Mlázovice na rok 2019 v paragrafovém 

znění. Z praktického pohledu je rozpočet koncipován jako vyrovnaný, výdaje 

daného roku nepřesahují příjmy. Seznamu investičních akcí a větších oprav, 

které městečko plánuje na příští rok, bude věnován samostatný článek. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  Městečko obdrželo od Krajského úřa-

du provozní neinvestiční dotaci na čin-

nost jednotky SDH Mlázovice ve výši 

15000 Kč na rok 2018. 

●  Radnice již poněkolikáté řešila s 

Krajským úřadem stížnosti rodičů žá-

ků dojíždějících do bělohradské zá-

kladní školy, na přeplněnost ranního 

spoje. Díky tomu, že se nyní k přímé-

mu projednávání připojilo i několik 

rodičů, byla stížnost úspěšná a kraj 

požádal přepravní společnost o nasaze-

ní autobusu s větší kapacitou. Během 

ledna by měl být kapacitnější autobus 

nasazen na tento exponovaný spoj. 

●  Povodí Labe, s.p., jako investor rekon-

strukce mlázovického rybníka přerušil 

probíhající obnovu a dohodl se s realizač-

ní firmou na ukončení prací. Důvodem 

jsou nedostatky v projektové dokumenta-

ci, které znemožňují technické provedení 

vlastní stavby. V současné době se pro-

jekt opětovně otevírá a bude přepracován.  

Hlavním důvodem je podhodnocená bi-

lance usazeného sedimentu na dně rybní-

ka. Bez jeho odtěžení nelze s opravou 

břehu a hráze pokračovat. Na celkové 

odtěžení ale ve stávajícím projektu není 

dost peněz. Proto Povodí Labe nechá 

projekt přepracovat, opětovně požádá 

Ministerstvo zemědělství o novou dotaci 

a poté musí znovu vysoutěžit zhotovitele. 

Pokud půjde vše, jak má, měly by se prá-

ce na  mlázovickém rybníku rozeběhnout 

na konci roku 2019. 

Výstava Betlémů naladila na Vánoce 
 Od pátku 14. prosince do neděle 

16. prosince 2018 se na sále Radnice 

Mlázovice konal 14. ročník Vánoční 

výstavy, kterou pořádala rodina 

Šimůnkova ve spolupráci s městečkem 

Mlázovice. 

 Třetí adventní víkend patří v Mlá-

zovicích tradiční Vánoční výstavě. Po-

slední ročníky jsou zásluhou manželů 

Šimůnkových a jejich dcery Kateřiny, 

kteří výstavu nejenom pořádají, ale mno-

hé z vystavovaných exponátů vzniklo 

díky jejich šikovným rukám. Hlavním 

tématem expozice byly betlémy. Bylo 

jich více než sto, různých velikostí, tvarů 

i pojetí a z nejrozmanitějších materiálů, 

od skla, keramiky, plstě, perníku, vosku 

až po tradiční dřevo a papír. K vidění i 

koupi byly výrobky klientů místního 

domova důchodců, dětí ze včelařského 

kroužku při ZŠ Veliš a dalších několika 

zručných lidí. 

 Nedílnou součástí výstavy je tvůr-

čí dílnička. Těší se na ni malí i velcí. 

Dlužno dodat, že její příprava stojí 

Šimůnkovi mnoho času a úsilí. Několik 

týdnů před vypuknutím akce tráví večery 

praním korkových zátek, výrobou růz-

ných šablon, korpusů, vystřihováním 

různých tvarů, škrabáním pastelek a další 

typickou předvánoční činností. Výsledek 

však stojí za to! Každý, kdo měl chuť 

tvořit a popustil uzdu fantazii, si mohl 

vytvořit přáníčko, ozdoby na stromeček, 

anděla, rybu….. A tak se lepilo, malova-

lo, kreslilo, navlékalo, zdobilo a výsled-

né originální dílko si mohl každý odnést 

domů.  

 Všichni, kdo výstavu navštívili, 

aspoň na chvíli zapomněli na shon a stres 

a naladili se na tu správnou vánoční notu. 

Šimůnkovi, děkujeme!   

Městečko nabízí k odprodeji  
(Záměr č.3/2019 - Prodeje techniky) 

 

ZAHRADNÍ TRAKTŮREK 

VIKING MT 6127 
(nejvyšší model) 

 

- rok výroby 2008 

- po celou dobu používán k sečení parko-

vých ploch městysu Mlázovice 

- najeto cca 1500 mth 

- nyní nefunkční (neopravitelná vada mo-

toru (utržený výfukový ventil ve válci) 

- dále ve velmi špatném stavu žací ústrojí  

- celkový stav odpovídá době, rozsahu a 

účelu užívání 

- výrobce zatím vyrábí veškeré ND na 

tento model, motor nutno vyměnit 
 

- minimální požadovaná nabídka 10 000 Kč 

- bude prodáno nejvyšší nabídce 

 

Své nabídky podávejte na Obecní úřad v 

Mlázovicích, písemně, nejpozději do 

25.2.2019 (12.00h). Nabídka musí obsa-

hovat nabízenou cenu a kontaktní údaje 

zájemce. 

 


