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MLÁZOVICE MAJÍ DALŠÍ PUBLIKACI O SVÉ HISTORII 

 Jedinečná vystoupení folklórních 

souborů z Mexika a Makedonie potěši-

la mlázovické publikum. 

 Díky 25ti leté tradici jsou mlázo-

vičtí diváci zvyklí na vystoupení špičko-

vých folklórních souborů z celého světa. 

Vždy v půli června do městečka zavítá 

jedinečná podívána v rámci mezinárodní-

ho tanečního festivalu „Slavnosti písní a 

tanců pod Zvičinou“, který hostí Lázně 

Bělohrad. 

 Nejinak tomu bylo i letos. V pátek 

21. června 2019 přivítaly Mlázovice 

umělce z Mexika a Makedonie. Soubor z 

Mexika, společně se svým hudebním or-

chestrem, předvedl poutavé vystoupení, 

které zvedlo ze sedaček všechny přítomné 

diváky. Vždyť emotivní latinsko-

americké rytmy a tance nevidí každý den. 

Mlázovice se tak zařadily mezi hrstku 

vyvolených měst, kde se mexický soubor 

Tierra Mexicanas představil během svého 

evropského turné. Posuďte sami - Mni-

chov, Plzeň, Frýdek-Místek, Lázně Bělo-

hrad, Mlázovice, Paříž. Cesta na jiný kon-

tinent je nákladná a časově náročná, proto 

ji vzdálenější soubory vždy spojují s více 

akcemi.  

 Druhý soubor přicestoval z Make-

donie, konkrétně z města Biseri - Ohrid. 

V jednotlivých blocích se vystřídal s Me-

xičany a do sálu přinesl úplně jiný žánr. 

Tance, které Makedonci předvedli, si pře-

dávají z generace na generaci a jsou sou-

částí jejich národního dědictví. Soubor 

byl založen v roce 1975 skupinou nadšen-

ců a postupem času z něho vznikl pravý 

ambasador makedonských her a písní. Má 

za sebou bezpočet úspěšných vystoupení 

jak v Makedonii, tak i v zahraničí. 

 Tanečníci z Makedonie ukázali 

neplánovaně svůj temperament ještě jed-

nou. Před nástupem do autobusu spontán-

ně začali hrát a tančit před Radnicí na 

náměstí. Všechny přítomné strhli k tanci 

pod otevřeným nebem a ti je nakonec 

odměnili mohutným aplausem. 

Z obsahu vydání: 
 

● dětský den 

● veteráni na náměstí 

● požár na sběrném dvoře 

 

Tanečníci vystoupili na sále, potom pokračovali na náměstí 

 Martin Vágenknecht představil 

novou knihu „Mlázovické živnosti, ře-

mesla a povolání“. 

 Když dopsal mlázovický kronikář 

Martin Vágenknecht svoji úspěšnou prvo-

tinu s názvem „Mlázovické domy a po-

hled do života v nich“ slíbil, že do tří let 

obohatí čtenáře o další publikaci týkající 

se historie městečka a jeho obyvatel. 

 Svůj slib dodržel a světlo světa 

spatřila další velmi zajímavá kniha 

„Mlázovické živnosti, řemesla a povolá-

ní“. Její představení se uskutečnilo v so-

botu 8. června 2019 v jídelně Radnice. 

Slavnostní události se zúčastnila asi stov-

ka místních, chalupářů i dalších hostů z 

celého regionu.  

 Nejprve se ujal slova starosta měs-

tečka. Zdůraznil, že obec si velmi váží 

výjimečné a dlouhodobé práce kronikáře. 

I přes jeho nízký věk za sebou zanechal 

neocenitelné dílo mapující kompletní 

historii Mlázovic. Dále vyzvedl ojedinělé 

propojení mnoha zdrojů, ze kterých autor 

čerpá. Jedná se nejenom o informace z 

matrik, kronik, archivů či farních knih, 

ale své publikace neopakovatelným způ-

sobem doplňuje a obohacuje o životní 

příběhy, které Martin Vágenknecht sesbí-

ral za dvacet let od rodáků a pamětníků.  

 Velmi důležité také bylo, že se 

podařilo udržet u takto kvalitní knihy 

nízkou cenu. Hlavní podíl na tom má sám 

kronikář, který celé dílo připravil bez 

nároku na honorář. A také obec, která 

dlouhodobě spolupracuje s levnou a seri-

ózní tiskárnou v Třebestovicích. A proto 

Mlázovické živnosti vyjdou na pouhých 

tři sta korun českých.  

 Poté svoji knihu představil sám 

autor. Práce na ní trvala zhruba tři roky, 

ale sběr potřebných informací samozřej-

mě mnohem déle. Ocenil ochotu desítek 

obyvatel i příbuzných bývalých rodáků 

při poskytování fotografií a historických 

dat z rodinných archivů. Bez úzké spolu-

práce s okolím by publikace v podobném 

rozsahu nemohla vzniknout. Poděkoval 

také Mgr. Romanu Johnovi, který knihu 

technicky zpracoval a provedl jazykovou 

korekturu.  

 A pak již nastal očekávaný oka-

mžik. Autor si knihu symbolicky pokřtil 

šampaňským a zahájil její prodej. Každé-

mu, kdo chtěl, vepsal u této slavnostní 

příležitosti věnování. Autogramiádu ná-

sledně doplnila beseda a projekce histo-

rických fotografií, kterou si připravil Ro-

man John. 

 Autor povedené knihy však s psa-

ním rozhodně nekončí. Již nyní připravu-

je třetí, mapující místní spolky, sportovní 

kluby a další volnočasové aktivity. Kro-

mě toho zpracovává kompletní historii 

místního sboru dobrovolných hasičů, 

kterou chce rovněž za čas vydat v knižní 

podobě. 

 Městečko je na svého kronikáře 

Martina náležitě hrdé. Vždyť podobně 

zmapovanou historii má k dispozici málo-

která obec. Již dnes se všichni těší na jeho 

další literární počiny. 

 

Údaje o knize: Martin Vágenknecht: 

„Mlázovické živnosti, řemesla a povolá-

ní“, vydáno 2019, formát A4, 212 stran, 

voskované barevné desky, pevná vazba, 

křídový papír, velké množství historických 

fotografií, náklad 350 ks. Cena 300 Kč. 

Koupit ji lze na Obecním úřadě v Mlázo-

vicích. 



 V sobotu 15. června 2019 pro-

běhl o koupaliště dětský den s mysli-

veckou tematikou. 

 Ani v Mlázovicích s oslavami 

dětského dne nezůstáváme pozadu. V 

letošním roce sdružení „Mlázováci dě-

tem“, opět ve spolupráci s MS Ostříž 

Mlázovice, uspořádalo dětský den. Z let 

minulých víme, že o den s myslivci je 

opravdu veliký zájem a tak nebylo dlou-

ho nad čím přemýšlet. Počasí nám sice 

moc nepřálo, protože horko bylo neú-

nosné, ale i tak jsme se s vervou pustili 

do příprav krásného dne pro naše nej-

menší.  

 I přes počáteční obavy z horkého 

dne se sešlo téměř 40 dětí se svými rodi-

či, prarodiči a dalšími příbuznými. Úko-

ly byly připraveny, odměny nachystány 

a tak nic nebránilo pustit se do soutěže-

ní. Ochotní myslivci si pro děti připravi-

li poznávání stromů, ukázku paroží, 

vábení zvěře, střelbu z luku a vzducho-

vek, hod obručí, slalom mezi kužely a 

hod míčkem do obruče. Na každém sta-

novišti děti dostaly razítko a sladkou 

odměnu. Za splnění všech úkolů si kaž-

dé dítko vybralo svou odměnu s mysli-

veckou tématikou. Kdo s námi vydržel 

do podvečerních hodin, dostal ještě pá-

rek. Po celou dobu bylo také pro děti 

připravené sladké občerstvení od šikov-

ných maminek, kterým patří velký dík.  

 Poděkování samozřejmě patří 

také všem členům MS Ostříž Mlázovice 

a jejich rodinám, kteří se na této akci 

podíleli, rodině Fišerově a dalším, kteří 

pomohli s organizací a hladkým průbě-

hem celého odpoledne. Doufáme, že i v 

dalších letech budeme moci s myslivci 

spolupracovat a již nyní se těšíme na 

další společné akce pro děti. 

 

Text a foto: Lenka Nováková 

DĚTSKÝ DEN S MYSLIVCI 

HURÁ PRÁZDNINY ! 
 Poslední školní den 28.6.2019 

uspořádalo Sdružení mlázovických 

rodičů u koupaliště odpoledne plné 

bláznivých soutěží a her. 
 Závěr školního roku panovalo 

krásné letní počasí a děti se již nemohly 

dočkat  očekávaných prázdnin. 

„Mlázovičtí rodiče“ odměnili děti za 

jejich celoroční školní snažení odpoled-

nem plným her a překvapení. Děti se 

vyřádily na suchu i ve vodě, menší pobí-

haly s bublifuky, větší si vyzkoušely 

vodní pólo a zručnost při praskání vod-

ních „bomb“. Pro všechny byly nachys-

tány osvěžující melouny.   

 

 Doufáme, že si odpoledne všichni 

užili a přejeme všem krásné prázdniny. 

 

Text: Kristína Robová 

 

FOTBALOVÁ VÝZVA 
 

Kdo má zájem zahrát si fotbalové utkání 

Doleňáci vs. Hořeňáci, pošlete potvrzují-

cí info na hotel@mlazovice.cz, navrho-

vaný termín první sobotní víkend v srpnu 

cca v 17.ooh (dle domluvy).  

 

Dále, kdo má zájem o obnovu fotbalo-

vých utkání od 10.ooh v neděli (alespoň 

o prázdninách), pošlete info na ho-

tel@mlazovice.cz. 

 

NESEĎTE DOMA A SPORTUJTE !!! 

VETERÁNI NA NÁMĚSTÍ 

 

Mlázovice jsou oblíbeným mís-

tem pro historické jízdy automo-

bilů a motocyklů různého druhu. 

Letos k nám 21. června 2019 

zavítala spanilá jízda historic-

kých vozidel v rámci akce 

„Novobydžovský čtverec“. Ná-

městí se na chvíli vrátilo o pár 

desítek let zpět. Během zastávky 

na oběd měli možnost milovníci 

veteránů  si zblízka prohlédnout 

řadu technických unikátů. I když 

se jednalo spíše o vozidla z dru-

hé poloviny dvacátého století, 

některé kousky byly opravdu 

jedinečné. K vidění byla řada 

starých škodovek, Tater, Prago-

vek, ale i Mercedesy, Fiaty a 

další značky.  



ZÁSAHY HASIČŮ 

 
20. červen - Během čtvrtečního dopo-

ledne došlo k požáru na sběrném dvoře 

v Mlázovicích. Události je věnován 

samostatný článek. 

30. červen - JSDH Mlázovice vyjela do 

Dolní Nové Vsi, do firmy Vileda Freu-

denberg k požáru, který byl ohlášen 

EPS. Průzkumem nezjištěn žádný požár 

či mimořádná událost. Po předání místa 

bezpečnostní agentuře se jednotka vrá-

tila na základnu. Spolupráce s PS Hoři-

ce a JSDH Lázně Bělohrad. 

celý červen - intenzivní zalévání nově 

vysazené javorové aleje k Horce, no-

vých ovocných alejí v katastru a další 

obecní zeleně. 

 
 

POŽÁR NA SBĚRNÉM DVOŘE 
 Ve středu 20. června 2019 

zakokrhal v městečku ohnivý ko-

hout. Před jeho plameny nezůstal 

uchráněn ani obecní majetek. 

 Těsně před jedenáctou hodinou 

se rozezněly sirény. Chvíli poté se 

hasiči i obecní úřad dozvěděli, že hoří 

na místním sběrném dvoře. Jako první 

dorazil na místo starosta, který otevřel 

hasičům vjezdové brány. V ten mo-

ment se mu naskytla děsivá podívaná. 

 Hořel velký kontejner na objem-

ný odpad a čtyřmetrové plameny v tu 

chvíli intenzivně olizovaly střechu sou-

sedních přístřešků na odpady. V nich 

bývá uskladněn nebezpečný odpad 

(barvy, ředidla, oleje, nápojové karto-

ny, všechny možné elektrospotřebiče, 

baterie a mnoho dalšího, extrémně hoř-

lavého).   

 K tomu všemu stojí u sousedů 

za přístřešky řada vzrostlých stro-

mů.Vzhledem k tomu, že konstrukci 

střechy tvoří dřevěné vazníky, chybělo 

jen pár minut k obrovské majetkové a 

ekologické škodě. Požár byl tak inten-

zivní, že nemělo cenu se pokusit jej 

hasit hasicím přístrojem. 

 Naštěstí za pár chvil dorazila na 

místo Tatra mlázovických hasičů, kteří 

začali současně hasit a zároveň ochla-

zovat konstrukci sousední budovy. Po 

delší době přijela ještě cisterna HZS 

Jičín. Po uhašení požáru, úklidu a pre-

ventivním vystěhování sousedního 

boxu, došlo ke kontrole termokamerou. 

Byla tak vyloučena případná skrytá 

ohniska. 

 V průběhu zásahu dorazili na 

sběrný dvůr policisté a vyšetřovatel 

HZS, který konstatoval, že příčina 

vzniku požáru zůstane asi neobjasněna. 

Pravděpodobně mohlo dojít k zapálení 

od sluníčka přes střep v kontejneru 

nebo k nějaké chemické reakci odpadů 

uvnitř uskladněných. 

 Škoda na majetku dosáhla zhru-

ba 50000 Kč (bude kryta z pojistky). 

Oprava kontejneru potrvá nejméně 

měsíc. Tím, že má městečko vlastní 

akceschopné hasiče, bylo s největší 

pravděpodobností zabráněno škodě 

kolem 750000 Kč na sousední stavbě a 

především velké ekologické újmě. 

ŠKOLKA SE U HASIČŮ POUČILA I OSVĚŽILA 

 Ve středu 26. června 2019 se 

děti z místní mateřské školy vypravily 

na exkurzi do hasičské zbrojnice SDH 

Mlázovice.  
 Další z řady tropických dní, kdy 

už před polednem teploměr překonává 

třicítku. K místní hasičárně se blíží sku-

pinka školkových dětí se svými učitel-

kami. Vítá je velitel SDH Tomáš Čeřov-

ský a pomocníci Jitka a Štěpán Vrabco-

vi. Zvou je do chladného stínu veliké 

garáže. Tam je připravena ukázka vý-

zbroje a výstroje mužů bojujících s 

ohněm. Děti nadšeně zkoušejí helmu i 

zásahový oblek. Co na tom, že se do 

jedné bundy vejdou dva až tři špunti. 

Následuje důkladná prohlídka cisterny 

Tatra, zvenčí i zevnitř.  

 Poté hasiči dětem 

předvedou jeden ze způsobů 

hašení – větrákem s připoje-

nou hadicí, který vytváří 

mlžný opar. V tomto horkém 

dni vítané osvěžení. Brzo 

není na dětech nit suchá. A 

to je ještě čeká možnost za-

stříkat si hadicí a důkladné 

zkropení vodou z děla. Mok-

ří a nadšení, tak by se dala 

shrnout nálada ve třídě. 

 Hasiči měli pro malé návštěvní-

ky připravené vítané občerstvení v po-

době vychlazeného melounu a pití. Po 

nezbytné společné fotografii už nezbý-

valo než se rozloučit. Dětem se od hasi-

čů nechtělo, a tak jim velitel slíbil, že 

povedenou akci brzy zopakují. Nejedno 

dítko odcházelo s přesvědčením, že až 

vyroste, stane se hasičem. 

HASIČI TOHO UMÍ OPĚT VÍCE 
 

 Ve dnech 17. - 18. května 2019 

proběhl na Učilišti požární ochrany ve 

Velkém Poříčí kurz pro členy jednotek 

sboru dobrovolných hasičů obcí "Technik 

ochrany obyvatelstva". 

 Z JSDH Mlázovice se kurzu zú-

častnili čtyři členové. Skládal se ze dvou 

hlavních částí. V teorii se účastníci dozvě-

děli především legislativní záležitosti dané 

problematiky z oblasti varování obyvatel, 

evakuace a vyrozumění při mimořádných 

situacích. 

 V praktické části kurzu si vyzkou-

šeli rozvinutí a složení kontejneru pro 

nouzové přežití, výstavbu velkých stanů 

pro padesát osob a také byla část praxe 

věnována problematice povodní. Hasiči si 

vyzkoušeli plnění pytlů pískem, výstavbu 

protipovodňových hrází a byli komplexně 

seznámeni s touto problematikou. 

 Celý kurz byl ukončen písemným 

testem a předáním osvědčení o jeho absol-

vování. 

 

 

Tomáš Čeřovský, velitel JSDH  



 MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.6/2019, vydáno 14.7.2019, nákladem 270 ks 

Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice 

obec@mlazovice.cz 

 

Více informací o  dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz                                       

Proběhlo 5. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 24. června 2019 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání. Přinášíme 

zajímavé body z průběhu jednání:   

1. Zastupitelé schválili účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2018. Pokud 

rozpočet „očistíme“ od transferů a krátkodobého úvěru, který sloužil k předfinan-

cování evropského projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice (a je již splacen z ob-

držené dotace), lze zjednodušeně konstatovat, že městečko hospodařilo s vyrovna-

ným rozpočtem, jako v předchozích letech. I když je náročné všechny realizované 

akce financovat, hospodaření obce je dlouhodobě zdravé a efektivní, což pravidelně 

potvrzuje i krajský audit.   
2. Schváleno bylo také Rozpočtové opatření č.3/2019, které reaguje na aktuální vývoj 

příjmů a výdajů obecního rozpočtu.   

3. Městečko uzavře smlouvu na pronájem nebytových prostor – kanceláře v 1. po-

schodí budovy obecního úřadu, kam se nastěhují další pracovníci lesnické firmy 

Ledret, s.r.o., která již v budově působí. Zastupitelé vítají, že se firmě daří a roz-

růstá se, protože její působení v městečku má velmi pozitivní vliv na několik oblastí 

(nájemné za kanceláře, vytížení obecní pošty, vytížení obecní restaurace, vliv na 

rozpočtové určení daní pro obec, společné projekty, apod.).   
4. Dále byly schváleny prodeje tří drobných pozemků. Jedná se o další případy, kdy 

prodejem dojde k odstranění problematických případů z minulosti, které byly zjištěny 

při digitalizaci katastru a geodetických pracích v terénu.   

5. Schválen byl rovněž prodej pozemku společnosti GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem 

(správce plynovodu), pro novou plynovou regulační stanici v obci. Ta byla vybudo-

vána v loňském roce a jedná se o veřejně – prospěšnou stavbu (jde o zařízení tech-

nické infrastruktury). Prodej městečko schválilo ještě před zahájením vlastní stav-

by, na základě Smlouvy o smlouvě budoucí. Nyní se jedná o legislativní dokončení 

celého procesu.  
6. Zastupitelé souhlasili s uzavřením tří smluv na vznik věcných břemen pro zařízení 

technické infrastruktury, opět ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. 

Jedná se o uložení potrubí vysokotlaku, potrubí středotlaku a elektrické přípojky. Všech-

ny smlouvy souvisí se stavbou nové plynové regulační stanice.   

7. Zastupitelé byli podrobně seznámeni se stavem tvorby projektu nového dětského 

hřiště za trafostanicí u koupaliště. Nyní je k dispozici kompletní návrh hřiště, který 

byl prodiskutován s rodiči dětí a upraven, na základě jejich připomínek. Městečko 

bude dále vyřizovat agendu pro stavbu hřiště na stavebním úřadě a připravovat 

strategický plán rozvoje obce, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Zhruba 

v polovině měsíce července bude na webových stránkách obce zveřejněna vizualiza-

ce hřiště a jednotlivých prvků (dojde k tomu po zapracování připomínek). Veřej-

nost tak bude mít další možnost se s návrhem projektu komplexně seznámit a v 

případě potřeby vznést své názory.   

8. Již poněkolikáté byl diskutován neuspokojivý stav chování některých návštěvníků 

koupaliště (z cizích obcí). Řešení tohoto problému je však legislativně, technicky i fi-

nančně velmi náročné a každá z variant přináší nevýhody i pro místní obyvatele. Proto 

se tomuto problému budou zastupitelé intenzivně věnovat i nadále a budou se snažit 

najít co nejoptimálnější řešení. Bude to ale velice složité. 

 Střípky z našeho městečka 
●  Městečko bylo úspěšné se svojí žá-

dostí o dotaci na prodloužení míst ve-

řejně - prospěšných prací a od Úřadu 

práce ČR má nyní zajištěné finance na 

dva pomocné pracovníky do konce lis-

topadu 2019. Od 1. července 2019 se 

podařilo tyto zaměstnance z ÚP také 

získat, takže již pracují na zlepšení 

vzhledu veřejných prostranství městeč-

ka. Dosekávají trávu, zametají, uklízejí 

a vykonávají další pomocné práce. 

Přesně ty, které neměl do této doby kdo 

provádět. 

●  S příchodem léta se opět začali 

ztrácet rostlinné výpěstky ze zahrá-

dek a skleníků. Již během podzimu se 

stala řada našich občanů obětí zlodě-

je, který krade ovoce a zeleninu z 

místních zahrádek a políček. S novou 

úrodou se tento vitamínový lapka 

opět probudil, proto Obecní úřad 

vyzývá všechny k náležité ostražitosti. 

Zároveň případného nenechavce upo-

zorňuje, že vzhledem k rozsahu ško-

dy v součtu všech krádeží, se již ne-

jedná o přestupek, ale o trestný čin.  

●  Obecní úřad děkuje místnímu truhlá-

ři Jiřímu Podzimkovi, který zdarma 

vyrobil nové sedáky na dětské pískoviš-

tě v místní mateřské škole. 

●  Obecní pobočka pošty v Mlázovi-

cích informuje své klienty, že již lze 

platby za služby provádět platebními 

kartami všech finančních ústavů. 

Výjimku tvoří pouze nákup losů (zde 

bezhotovostní platby zakazuje zákon) 

a služby Sazka terminálu. 

●  V průběhu června byl v areálu spor-

tovišť u koupaliště nainstalován stojan s 

venkovním košem na basketbal. Měs-

tečko vyhovělo žádosti dětí na pořízení 

tohoto sportovního prvku. Všichni mají 

nyní možnost jej celoročně využívat. 

●  Na obecní úřad se často obrací 

občané s dotazem, proč nefunguje 

kašna na náměstí. Důvodem je špatný 

stav dna, kvůli kterému se velmi 

rychle ztrácí voda. Pracovníci měs-

tečka se jej v nejbližší době pokusí 

provizorně opravit, ale pokud se tato 

oprava nezdaří, kašna zůstane mimo 

provoz delší dobu a bude nutné roz-

hodnout o zásadnější a finančně ná-

ročnější stavební úpravě. 

●  Společnost GasNet, s.r.o., která je 

správcem plynovodů ve Východních 

Čechách, dokončila více než rok trvající 

výstavbu zcela nové středotlaké regu-

lační stanice u vodárny, která zásobuje 

zemním plynem celé Mlázovice. Pů-

vodní stanice již technicky nevyhovo-

vala a stála na cizím pozemku. Nové 

zařízení stálo 6,7 mil. Kč, díky němu 

budou dodávky plynu spolehlivější. 

KABELIZACE SE CHÝLÍ KE KONCI 

 Společnost AZ Elektrostav Nym-

burk, a.s., která je pro ČEZ generálním 

dodavatelem stavby „Kabelizace rozvodů 

nízkého napětí Mlázovice - 2. etapa“ po-

malu dokončuje veškeré práce.  

 Nyní probíhá finalizace povrchů 

chodníků, vjezdů a komunikací tak, aby 

byly dány do původního stavu. Městečko  

některé úseky nepřevzalo a proto se někde 

opětovně kope a opravuje. Zároveň obec 

uplatnila reklamaci na stav některých 

úprav z 1. etapy, která byla realizována v 

roce 2017.  

 Nyní je ideální doba i pro vlastníky 

nemovitostí, kteří nejsou případně spoko-

jeni s dokončením stavby na svém majet-

ku, případně před domem. Týká se to i  

nedostatků z již dokončené první etapy. 

 Připomínky je nutné nyní směřovat 

na hlavního vedoucího stavby, pana Polá-

ka, telefon: 721 191 024. Pravděpodobně 

do konce července montéři Mlázovice 

definitivně opustí. 


