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RESTAURACE RADNICE NEKONČÍ  
 Hosté se i nadále mohou těšit na 

kvalitní kuchyni, pořádání firemních i 

rodinných akcí a vše další, na co byli 

po léta zvyklí. To vše v příjemném mo-

dernizovaném prostředí. Provoz re-

staurace převzalo městečko.   
 Když koncem roku 2018 podal 

výpověď tehdejší nájemce mlázovické 

hospody, pan Zdeněk Fišer ml., obávali 

se zastupitelé i občané, že bude velmi 

problematické zachovat její provoz v 

dalších letech. A pesimistické úvahy se 

naplnily. Obec vyhlásila záměr pronájmu 

provozovny a informaci intenzivně šířila 

do dalekého okolí. Prostřednictvím celé 

řady osob pohybujících se v oboru se 

snažila najít vhodného provozovatele. 

Přesto se nenašel nikdo, kdo by zastupite-

le přesvědčil, že dokáže navázat na své 

předchůdce a dobře provozovat tuto živ-

nost. Stejně tak se nepodařilo přesvědčit 

končícího hospodského, aby své plány 

přehodnotil.   

 Uzavřením Restaurace Radnice by 

občané kromě klasické hospody přišli 

také o závodní stravování (na obědy sem 

denně chodí desítky strávníků) a nebylo 

by možné pronajímat kulturní sál pro 

firemní akce (všichni chtějí doprovodný 

gastroservis). V neposlední řadě by ztrati-

li důležité zázemí pořadatelé všech kul-

turních a dětských akcí pořádaných v 

budově Radnice. Na venkově navíc hos-

poda slouží jako přirozené místo setkává-

ní lidí. Jiné takové celoročně v Mlázovi-

cích není.   

 Ke konci března tedy stálo zastu-

pitelstvo před dvěma špatnými varianta-

mi. Buď dojde k úplnému uzavření hos-

pody, nebo se obec pokusí její provoz 

převzít. Rozhodnutí muselo padnout 

rychle, protože jakmile dojde k uzavření 

takovéhoto provozu, odchodu zaměstnan-

ců a zákazníků, pozdější obnova je v 

dnešních podmínkách prakticky nemož-

ná. V rámci zachování služeb občanům i 

dlouholeté tradice, zvítězila divoká myš-

lenka vlastního provozu. A tak od pondělí 

8. dubna 2019 je obecní restaurace v Mlá-

zovicích realitou. Tuto cestu podpořilo 

jednomyslně celé zastupitelstvo. Důležité 

také bylo, že restaurace nepotřebuje žád-

nou větší investici. Kompletní moderniza-

cí, včetně technologie kuchyně, prošla 

před čtyřmi lety.   

 Fakticky provoz převzala dceřiná 

společnost městečka Mlázovické služby, 

s.r.o., která je svojí podstatou k zajištění 

podnikatelské činnosti vhodnější a již 

dnes provozuje Poštu, prodej papírenské-

ho a drogistického zboží či komunální 

služby pro další organizace. Většina do-

savadních zaměstnanců tím přešla pod 

Mlázovické služby.   

 I když veřejnost pokračování pro-

vozu jednoznačně podpořila, další měsíce 

budou pro zaměstnance restaurace i sa-

motnou obec velmi těžké. V dnešní době 

je téměř nemožné sehnat kvalitní pracov-

níky, zvláště určité profese. Kuchaři radě-

ji pracují na linkách v automobilovém 

průmyslu nebo jezdí dodávkami přeprav-

ních společností. Přesto bude nutné stále 

hledat a tým lidí v hospodě posílit. Přede-

vším v kuchyni.   

 Jakkoliv se zdá rozhodnutí měs-

tečka bláznivé (a ono opravdu je), podob-

ný model se stává stále častější. Aby obce 

i některá menší města zachovala důležité 

služby pro své občany, berou si pod svá 

křídla místní hospody. Prav-

dou však je, že v naprosté 

většině se jedná o menší pro-

vozovny, které nejsou tolik 

závislé na produkci kuchyně. 

V tom jsou Mlázovice výjim-

kou a chod je v porovnání s 

jinými obcemi ještě složitější.  

 K provozování domo-

va důchodců, školky, sběrné-

ho dvora, zdravotního středis-

ka a pošty, nyní přibyla ještě 

hospoda. Přitom v normálně 

fungující zemi by měla obec s 

necelými šesti sty obyvateli, z dlouhého 

výčtu, řešit maximálně školku. Ale pokud 

se z Mlázovic nemá stát pouze noclehár-

na, kam budou lidé jezdit jen na přespání 

nebo na chalupu, asi není jiná cesta. I 

když je rozhodnutí o vlastní hospodě na 

samé hranici možností městečka, možná i 

trochu za ní.   

 Restaurace se již vrátila k běžné 

otevírací době a standardnímu chodu. 

Kromě oblíbeného poledního menu bude 

i nadále poskytovat širokou paletu služeb 

v podobě kvalitní gastronomie, zajištění 

rodinných oslav, firemních akcí, svateb a 

dalších událostí. Jakmile to počasí dovolí, 

začne také výroba oblíbené mlázovické 

zmrzliny.   

 Více než 250letá tradice nepřetrži-

tého provozu mlázovické hospody na 

radnici pokračuje. O tom, na jak dlouho, 

rozhodnou obyvatelé městečka četností 

svých návštěv a také další hosté využíva-

jící roky jejích vyhlášených služeb. 

DEN ŽEN V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 

 

 Březnové dny přinesly zpestření 

pro naše sousedy z místního zařízení 

pro seniory. 

 Mezinárodní den žen je již pomalu 

zapomenutý svátek. V našem zařízení 

však na naše milé klientky nezapomíná-

me. Ve čtvrtek 7. března 2019 přišly naše 

uživatele potěšit dětičky z místní mateř-

ské školy. Společně s učitelkami si pro 

nás připravily pásmo básniček a říkanek.  

 Nejedno oko nezůstalo suché. Děti 

ač maličké, měly básničky a písničky 

krásně naučené a naše uživatele příjemně 

zahřály u srdíček. Na závěr každý dostal 

od dětiček milý dárek v podobě čtyřlíst-

ku, který  samy vyráběly.  Děkujeme moc 

všem dětem a pedagogům, že se k nám 

vrací a dělají radost našim klientům. 

 V pátek 8. března 2019 jsme osla-

vili MDŽ v celém zařízení. Ochotný pan 

Jaroslav Kučera obešel všechny naše kli-

entky, všem od srdce popřál k svátku a 

předal pozornost ve formě narcisku. 

 

Lenka Nováková, DD Mlázovice 
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Školka na exkurzi v místní knihovně 
 V pátek 22. března 2019 dopo-

ledne patřila místní knihovna dětem z 

mateřské školy Mlázovice.   

 Paní knihovnice Blanka Johnová 

děti nejprve stručně a zábavnou formou 

seznámila s tím, co to knihovna vůbec je 

a jak to v ní funguje. Bylo to potřeba, 

protože ze všech dětí pouze dvě knihov-

nu s rodiči pravidelně navštěvují.   

 Poté se děti nadšeně vrhly na re-

gály s knihami. Prohlíželo se, četlo, uka-

zovalo, knížky šly z ručky do ručky. Kdo 

měl chuť, mohl si malovat, vymalovávat 

nebo tiskat. Zkrátka bylo veselo.   

 Paní knihovnice měla pro děti 

připravený malý dárek. Dostaly, jak ji-

nak, knížku – Anče a Kuba mají Kubíčka 

od Boženy Šimkové. Jedná se o méně 

známé pokračování Krkonošských pohá-

dek. Paní učitelky už se těšily, jak ji bu-

dou dětem před spaním číst. Snad se jim 

bude pod ochranou Krakonoše dobře 

usínat.   

 Paní knihovnice závěrem děti 

ujistila, že je ráda v knihovně uvidí a 

půjčí jim ty knížky plné obrázků i domů, 

jen musí přemluvit maminku, tátu nebo 

babičku, aby je tam ve výpůjční době 

vzali.   

 Děti byly z návštěvy knihovny 

nadšené, náramně si ji užily. Je vidět, že 

i v době tabletů, počítačů a mobilů má 

tištěná kniha svoje místo. 

K Horce lze opět odvážet větve a 

trávu, ale s omezeními 

 
 Dlouhé roky měli občané možnost 

nepřetržitě odkládat větve, roští a rostlin-

né zbytky ze zahrádek na panelovém pla-

tu u Horky. Bohužel, kvůli nedisciplino-

vanosti některých lidí (i z okolních obcí) 

se na tomto místě objevovalo mnoho ne-

patřičných odpadů a plato připomínalo 

spíše skládku než deponii větví. Koncem 

března proto provedlo městečko úplný 

úklid lokality, jehož náklady se vyšplhaly 

na 30 tisíc korun. Obec odvezla několik 

kontejnerů suti, plastů, keramiky a dal-

ších druhů odpadů, s úklidem musel po-

máhat i bagr. Po dohodě s vlastníkem 

pozemku bylo další odkládání větví za-

staveno.  

 Vzhledem k tomu, že obecní úřad 

chce i nadále vyhovět častým požadav-

kům na úklid větví, listí a trávy ze zahrá-

dek, mimo otevírací dobu sběrného dvo-

ra, kam tyto komodity lze bez problému 

odvážet, rozhodl se opětovně umožnit 

otevření panelového plata pro veřejnost. 

Již nyní lze na plato u Horky opětovně 

odvážet roští a větve ze zahrádky (ty se 

odkládají na jednu označenou hromadu, 

která se potom seštěpkuje) a dále trávu, 

listí a  rostlinné zbytky ze zahrádek (ty se 

odkládají na druhou označenou hromadu, 

která se potom bude kompostovat). Jaké-

koliv jiné materiály se sem vozit nesmí!! 

 Bude-li tento režim fungovat, bu-

de deponie k dispozici občanům dlouho-

době i nadále. Pokud se ovšem znovu 

objeví na místě odpady, které tam nepatří, 

nebo budou-li hromady materiálu vzá-

jemně promíchány (takže nebude možné 

štěpkovat a kompostovat), dojde k defini-

tivnímu uzavření místa (i na přání jeho 

majitele). Je tedy v zájmu všech občanů 

režim dodržovat a nahlašovat na obec 

případné hříšníky. Během pár týdnů zde 

bude umístěna také fotopast. 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
 V sobotu 2. března 2019 se sál 

Radnice proměnil, opět po roce, v říši 

pohádkových postaviček, víl, skřítků, 

pirátů, kovbojů, princezen a dalších 

krásných masek. 
 Sdružení „Mlázováci dětem“ si v 

letošním roce pro děti připravilo Dětský 

maškarní bál. Účast byla nečekaně veliká 

a tak se sešlo na 70 dětí se svými rodiči, 

prarodiči a sourozenci. Pro děti byla při-

pravena bohatá tombola, spousta soutěží, 

diskotéka a mnohá další překvapení.  

 Na úvod všeho se děti krásně ve 

svých maskách předvedly v tradičním 

průvodu po sále. Poté následovalo taneč-

ní vystoupení děvčat ze ZŠ Lázně Bělo-

hrad. Celým odpolednem děti provázely 

milé víly, které s dětmi tančily a soutěži-

ly.  

 Připraveny byly zajímavé soutěže 

– motání želviček, slalom na koních, hod 

do klauna, závod s rodiči na koštěti, oblí-

bená židličkovaná a spousty dalších. 

Nevídanou radost u dětí sklidila také 

tombola, kterou jsme mohly uskutečnit 

díky ochotným sponzorům. Cen bylo 

opravdu hodně a každé dítko mělo z té 

své vyhrané radost. Jako bonus děti do-

stávaly párek v rohlíku a tak byly uspo-

kojeny i chuťové pohárky všech účastní-

ků.  

 Doufáme, že všichni byli spokoje-

ni tak jako my organizátoři a doufáme, 

že se i v příštím roce na karnevale setká-

me. 

 Tímto bych také chtěla poděkovat 

všem sponzorům, kteří se na této akci 

podíleli. Vílám, které nás celým odpo-

lednem provázely, požární hlídce za dů-

kladný dozor, rodině Fišerově za výbor-

nou spolupráci a obci Mlázovice, za pro-

půjčení sálu pro naše radovánky. 

 

Text: Lenka Nováková 

Foto: Mirek Dvořák 

KALENDÁŘ AKCÍ 

30. dubna 2019 od 17.00h - Čarodejnice 

- Připraven bude program pro děti v are-

álu koupaliště (soutěže a dílnička v du-

chu kouzel a magie). Vatra za trafostani-

cí bude zapálena cca v 19.30h.     

4. května 2019 od 17.00h - Staré pověsti 

české - sehraje divadelní soubor Miletín 

na sále Radnice (vstupné zdarma)  

4. května 2019 - Zvičina 2019  
14. května 2019 - Zápis do MŠ Mlázovice 

MAŠKARNÍ CVIČENÍ 
 

 Aby si děti do sytosti užily svých 

krásných masek, konalo se i v roce letoš-

ním karnevalové cvičení. V úterý 5. břez-

na 2019 jsme se všichni sešli v tradičním 

čase v tělocvičně, abychom si zařádili a 

zacvičili v maskách. Pro děti jsme připra-

vili lákavé soutěže – opičí dráhu, florba-

lový zápas. Po krátké rozcvičce se všich-

ni s nadšením vrhli do soutěžení. Pro děti 

pak byly připraveny krásné odměny, za 

jejich snahu a vytrvalost při soutěžích. 

Myslím, že cvičení si užili malí i velcí a 

doufám, že se i v roce příštím zase sejde-

me. 

 

Lenka Nováková 


