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Z obsahu vydání: 
 

● lampiónový průvod 

● střípky z městečka 

● ze zastupitelstva 

 

 V pondělí 17. října 2022 se sešlo 

nové zastupitelstvo městečka na ustavu-

jícím zasedání pro funkční období 2022

-2026. Přinášíme zajímavé body z prů-

běhu jednání:  
1. Všichni zastupitelé složili svůj slib a 

ujali se výkonu mandátu. Oproti předcho-

zímu funkčnímu období došlo v zastupi-

telstvu pouze k jedné změně. Paní Kristí-

nu Robovou, která nekandidovala, nahra-

dila Zdeňka Kutková. Ostatní zastupitelé 

pokračují.  

2. Bylo rozhodnuto, že volba starosty a 

místostarosty proběhne veřejným hlasová-

ním. Dále, že místostarosta bude neuvol-

něný (funkci bude vykonávat při zaměst-

nání) a starosta uvolněný (bude pro obec 

pracovat na hlavní pracovní poměr). Situ-

ace tak zůstává stejná jako v předchozích 

funkčních obdobích.  

3. Jako starosta byl opět zvolen pan To-

máš Komárek. Tuto funkci bude vykoná-

vat již páté volební období v řadě (jako 

starosta začíná sedmnáctý rok).  

4. Místostarostou zvolili zastupitelé pana 

Ing. Aleše Kodydka, který tento post za-

stával i v uplynulém období.  

5. Dále zastupitelé zvolili pana Stanislava 

Bytnara předsedou finančního výboru (i 

on pokračuje ve funkci). Dalšími členy 

finančního výboru jsou Bc. Simona Vo-

trubová a pan Ing. Aleš Kodydek.  

6. Předsedou kontrolního výboru byl zvo-

len pan Tomáš Čeřovský (rovněž pokra-

čuje ve funkci), členy pan Martin Vágenk-

necht a pan Jiří Kutnar.  

7. Již několikáté volební období se zastu-

pitelé vzdali nároku na odměny. Kromě 

starosty, který pobírá plat za výkon pra-

covního poměru a místostarosty, který 

bude dostávat odměnu v silně redukované 

výši (oproti doporučeným tabulkám a 

zvyklostem), se všichni zastupitelé roz-

hodli, že svoji funkci chápou jako čestnou 

službu své obci a odměnu pobírat nebu-

dou. Z prostředků ušetřených na odmě-

nách zastupitelů budou uspokojovány 

žádosti o příspěvky z oblasti práce s dět-

mi, kultury a sportu. Toto rozhodnutí si 

zaslouží velký respekt a poděkování, ne-

boť v naprosté většině obcí dochází k vý-

platám odměn zastupitelům, mnohde ještě 

kumulativně navýšeným o další funkce. 

VEDENÍ MĚSTEČKA ZŮSTÁVÁ  

PO VOLBÁCH BEZE ZMĚN 

Myslivci potěšili seniory 

VÝSLEDKY   

OBECNÍCH VOLEB 2022 
 

V pátek 23. září 2022 a v sobotu 24. 

září 2022 proběhly volby do obecních 

zastupitelstev a také do Senátu. Přiná-

šíme výsledky za městys Mlázovice. 

 

Počet zapsaných voličů: 441 

Odevzdaných obálek: 206 

Volební účast: 47,17% 

 

Výsledky hlasování (pořadí dle obdrže-

ných hlasů): 

1. Tomáš Komárek, 177 hlasů 

2. Martin Vágenknecht, 152 hlasů 

3. Zdeněk Fišer, 146 hlasů 

4. Simona Votrubová, 143 hlasů 

5.-8. Tomáš Čeřovský, 141 hlasů 

5.-8. Aleš Kodydek, 141 hlasů 

5.-8. Jiří Kutnar, 141 hlasů 

5.-8. Zdena Kutková, 141 hlasů 

9. Filip Kupka, 135 hlasů 

10. Stanislav Bytnar, 134 hlasů 

11. Miloš Malina, 130 hlasů 

 

Všichni kandidáti byli zvoleni do zastupi-

telstva obce.  

 V pátek 7. října 2022 zavítali do 

místního domova důchodců myslivci z 

místního spolku Ostříž Mlázovice. 
 Pro obyvatele domova si připravili 

milé překvapení. Přijeli uvařit pravé kotlí-

kové guláše. Aby tato událost byla s plnou 

parádou, někteří z uživatelů měli možnost 

se do přípravy také zapojit. Vše od úplné-

ho počátku probíhalo až na místě. Bylo 

třeba oloupat a nakrájet cibuli, česnek i 

maso. Uživatelé se toho s chutí ujali a 

myslivcům pomohli. 

 Guláše se vařily ve dvou kotlících 

přímo před zraky zvídavých seniorů. Pro 

zpestření atmosféry přijela zahrát hudební 

skupina Nou Bend z Lázní Bělohradu. Do 

zpěvu i tance se zapojili nejen obyvatelé 

domova, ale i samotní myslivci a přítom-

ný personál. 

 Ochutnávka obou gulášů proběhla 

na výbornou a všichni odcházeli nadmíru 

spokojeni. Nejen z chuťových zážitků, ale 

i z hudebního vystoupení. 

 Pracovníci domova mnohokrát 

děkují mlázovickým myslivcům za výbor-

né guláše a příjemné odpoledne. Všichni 

doufají, že do zařízení zase brzy zavítají. 

Díky patří taktéž skupině Nou Bend za 

krásné hudební vystoupení. 

 

Text: Lenka Nováková 

KALENDÁŘ AKCÍ 
 

20. 11. 2022 - Adventní dílnička 

V neděli 20. listopadu 2022, od 15.00 

hodin, proběhne v jídelně Restaurace 

Radnice, adventní dílnička pro děti. Vět-

vičky pro tvoření budou zajištěny, deko-

race si musí každý přinést z domova. 
25. 11. 2022 Rozsvícení vánočního stromu 

městečka 

Městečko Mlázovice Vás zve na 

"Rozsvícení vánočního stromu městeč-

ka", které se koná v pátek 25. listopadu 

2022, od 17.00h na mlázovickém náměs-

tí. Připraveno bude vystoupení dětí MŠ 

Mlázovice a mlázovických dětí navštěvu-

jících ZŠ Lázně Bělohrad. K dispozici 

bude také malé občerstvení. 
16.12. 2022 - 18.12.2022 Vánoční výstava 

Pořadatelé Vás zvou na tradiční vánoční 

výstavu, která se uskuteční na sále mlázo-

vické Radnice od pátku 16.12.2022 do 

neděle 18.12.2022. Program výstavy po-

řadatelé upřesní. 



Lampiónový průvod 
 Poslední říjnovou neděli byl 

pro děti a jejich rodiče připraven tra-

diční lampiónový průvod.   
 V podvečer 30. října 2022, jsme 

se v hojném počtu sešli s dětmi, jejich 

rodiči, prarodiči a kamarády v parku na 

náměstí. Letos byly pro děti, jako zpest-

ření, připraveny tři soutěže - slalom s 

lampiónem, pavučinové bludiště a hle-

dání očí v tajemné krabici. Všechny děti 

byly úžasné a své úkoly splnily na vý-

bornou. Za to si každý vysloužil sladkou 

odměnu - ať už v podobě čokoládového 

oka, sladkého bonbónu nebo haloween-

ského perníčku. Mezitím se děti mohly 

vyfotit v malované dýni a mít tak krás-

nou památku na letošní průvod.   

 Když se sešeřilo, udělali jsme 

společné foto s dětmi v krásně vyzdobe-

ném parku u velkého ducha a pomalu 

jsme vyrazili na lampiónové putování. 

Prosvítit městys jsme se vydali na malé 

náměstí, směrem k hasičské zbrojnici a 

zpět na náměstí.   

 Letošní ročník byl, co se týče 

účasti, opravdu vydařený a doufáme, že 

se dětem i rodičům tato akce líbila a 

budou nás i nadále podporovat.   

 Velké díky všem, kteří se na akci 

podíleli a doufáme, že v dalších letech 

se bude moci zapojit více rodičů. 

Text: Lenka Nováková 

Foto: Blanka Komárková  
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Proběhlo 18. zasedání zastupitelstva městečka 
 V pondělí 12. září 2022 se sešli zastupitelé městečka naposledy v tomto vo-

lebním období. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:   

1. Schváleno bylo další rozpočtové opatření, které reaguje na aktuální překotné 

cenové změny a upravuje již schválený rozpočet obce pro letošní rok.   
2. Zastupitelé schválili nákup několika pozemků. Jednak se jedná o drobné části 

pozemků v zastavěné části, které sousedí s pozemky městečka a lze je využít pro 

veřejné účely. Dále byl odsouhlasen nákup zemědělské půdy v katastru.   

3. Uzavřena bude smlouva se společností ČEZ Distribuce, na zřízení věcného 

břemene uložení nového kabelového vedení. Týká se nových soukromých přípo-

jek objektů v Novopacké ulici.   
4. Zastupitelstvo podrobně diskutovalo o kritické situaci na trhu se zemním plynem 

a elektřinou. Vzhledem k tomu, že městečko má fixované ceny energií do konce 

roku 2022, nastane pro 1. lednu 2023 velmi obtížná situace u všech odběrů obce a 

jeho organizací (obec, školka, domov důchodců, hospoda, pošta, sál Radnice, hasič-

ská zbrojnice, sportovní hala). Extrémně vysoké ceny způsobí problémy, hrozí rov-

něž uzavření některých provozů a ukončení různých činností. Lze říci, že nové ceny 

budou pro obec téměř likvidační, rozumné řešení neexistuje (to platí i po schválení 

tzv. cenových stropů, které jsou příliš vysoké a kritickou situaci neřeší). 

NÁBOR DĚTÍ NA VOLEJBAL 
 

 Sportovní klub Mlázovice, z.s. 

oznamuje, že v listopadu 2022 bude 

probíhat nábor dětí a mládeže na volej-

bal. Přihlásit se mohou úplní začátečníci 

či mírně pokročilí, ve věku od 

1. třídy základní školy až po 

školu vysokou. Tréninky budou 

probíhat v neděli odpoledne a 

budou uzpůsobeny dle počtu 

dětí a jednotlivých věkových 

kategorií. Volejbalový oddíl 

rovněž přivítá i další případné zájemce 

o tento sport z řady dospělých. Nejde o 

žádné výkonnostní limity a zápasy, ale o 

protažení těla a naučení  tohoto krásné-

ho sportu. Případné bližší informace 

podá pan Jiří John, tel.: 736 465 000 

nebo e-mail: sk@mlazovice.cz. 

Na tento e-mail posílejte i pří-

padné přihlášky (v ní uvádějte 

jméno, datum narození, bydliš-

tě, zákonného zástupce a kon-

taktní telefon). 

 Střípky z našeho městečka 
●  Koncem října se uskutečnil pravidel-

ný audit hospodaření městečka. Pracov-

nice Krajského úřadu podrobně pře-

zkoumaly účetnictví, nakládání s majet-

kem a celkové hospodaření městysu 

Mlázovice. Závěrem konstatovaly, že 

vše odpovídá právním náležitostem a 

hospodaření je bez závad. 

●  V průběhu podzimu byla dokonče-

na rekultivace pozemku po domu č.p. 

12 na náměstí, který byl na jaře od-

straněn. Po dočištění pozemku pro-

vedli zahradníci výsadbu okrasných 

dřevin a výsev trávníku. Opraven byl 

také přilehlý chodník poškozený de-

molicí domu. Zbývá jen dořešit pře-

ložku elektrického vedení a odstraně-

ní starého rozvaděče. Tato akce je 

ovšem v režii společnosti ČEZ, měs-

tečko nemůže ovlivnit rychlost jejího 

provedení. Předpokládá se, že vše 

proběhne v průběhu roku 2023. 

●  Městečko nechalo provést opravu 

trhlin v asfaltové ploše navazující na 

dětské hřiště za trafostanicí u koupaliště. 

Spáry byly vyplněny pružnou zálivkou, 

která ochrání na několik let celou zpev-

něnou plochu před dalším poškozením. 

● Restaurace Radnice oznamuje, že v 

letošním roce nebude pořádat 

„Svatomartinské hody“, z důvodů 

extrémně vysokých cen hus. Cena 

menu pro hosty by se vyšplhala mezi 

450 - 500 Kč, což je v Mlázovicích  

neprodejné. 

● Během podzimu byla dokončena slo-

žitá výměna okenic věže mlázovického 

kostela. Staré, zcela shnilé okenice, kte-

ré hrozily pádem z věže dolů, byly na-

hrazeny novými. Ty byly vyrobeny z 

dubového masivu a opatřeny ochranným 

nátěrem. Náročná byla především mon-

táž nových prvků ve stísněných prosto-

rách kostelní věže. 

SOUTĚŽ PRO DĚTI 
 

Mlázovičtí hasiči vyhlašují výtvarnou 

soutěž pro děti na téma: „Hasič a jeho 

vybavení k práci“.  
 

- Soutěž je vyhlášena v kategorii do 6 

let a od 6ti let. 

- Téma soutěže je možné ztvárnit libo-

volnou výtvarnou technikou na formát 

A4-A3. 

- Obrázky odevzdejte v MŠ nebo na 

Obecním úřadě do 23.11.2022. Na zadní 

stranu uveďte jméno autora, věk, název 

obrázku, jméno a kontakt na zákonného 

zástupce.  

- Termín a způsob vyhlášení vítězů bude 

oznámen na facebooku SDH Mlázovice. 


