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PROBĚHLA GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE KOUPALIŠTĚ 

 Poslední listopadové dny byly ve 

znamení dokončovacích prací na po-

žární nádrži v Mlázovicích. Během tří 

měsíců prošla výraznou omlazovací 

kúrou. Akci finančně podpořil Králo-

véhradecký kraj z prostředků Progra-

mu obnovy venkova. Mlázovičtí se od 

příštího roku mohou těšit na lepší kou-

pání. 

 Již několik let znepokojoval zastu-

pitele městečka rapidně se zhoršující stav 

požární nádrže, která zároveň slouží jako 

velmi oblíbené koupaliště. I když uplynu-

lo pouhých 15 let od poslední rozsáhlé 

úpravy, stavební defekty každoročně při-

nášely otazníky nad dalším osudem. Pře-

devším dno nádrže bylo velmi silně po-

škozeno, na mnoha místech pronikala do 

vody podkladní zemina, praskliny se daly 

počítat na stovky. V dobrém stavu nebyly 

ani boky nádrže. Vrchní římsa se odlomi-

la prakticky po celém obvodu, chybějící 

dilatace si beton nahradil vlastními 

prasklinami, na řadě míst se odlupoval 

povrch. Ve velmi špatném stavu byla 

některá schodiště. Na jednom místě hro-

zilo dokonce rozlomení bočních stěn a 

jejich pád do vody. 

 Bohužel, finanční náročnost nutné 

opravy přesahovala možnosti rozpočtu 

městečka. Na lepší časy se začalo blýskat 

letos na jaře, kdy Mlázovice obdržely 

dotaci ve výši 500 000 Kč z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje (Programu ob-

novy venkova 2009), právě na projekt 

rekonstrukce požární nádrže. Již to vypa-

dalo, že stavebním pracím nestojí nic 

v cestě, ale nakonec se málem vůbec ne-

začalo. 

 I přes podrobné zkoumání technic-

kého stavu nádrže, při přípravě projektu, 

nebyl přesně diagnostikován velmi vážný 

stav dna nádrže. Po vypuštění a vyčištění 

se ukázalo, že staré dno není již schopné 

jakékoliv opravy a je nutné jej vylít zno-

va. Tím se však výrazně zvedla plánova-

ná cena rekonstrukce, a tak Radnice mu-

sela dlouhé týdny hledat dodavatele, kte-

rý byl schopen zvětšený rozsah prací pro-

vést za původní rozpočtovou cenu. 

 To se nakonec podařilo a moderni-

zace byla dokončena v předešlých dnech. 

Požární nádrž má kompletně vybetonova-

né nové dno. Kvalitní technologií, která 

se používá pro armádní letiště. Pracovníci 

pohybující se na vrtulových vznášedlech, 

ve dvě hodiny ráno, při lití a úpravě beto-

nu, způsobili značný rozruch.   

 Kromě dna byla opravena všechna 

problematická místa na koupališti, vybe-

tonována nová římsa, provedeny dodateč-

né dilatační spoje a celá plocha boků byla 

vystěrkována. Na veškeré opravné práce 

byl použitý materiál (systém) od švýcar-

ské firmy SIKA, která patří k absolutní 

špičce. To by mělo zaručit dlouhou život-

nost provedených prací.  

 Během rekonstrukce došlo také 

k pročištění ucpaného odtokového potru-

bí speciální vysokotlakou technikou a 

následně byl odtok zkontrolován kamero-

vým snímačem (před vylitím nového 

dna). V průběhu jarních měsíců dojde 

ještě k nátěru větší části nádrže speciální 

barvou v odstínu bazénová modř. 

 Provedenou rekonstrukcí získají 

obyvatelé Mlázovic vyšší komfort koupá-

ní, v již tak krásném areálu v Podlesí. 

Především však bylo zabráněno totální 

destrukci koupaliště, která by za pár let 

způsobila nutnost vybudování zcela nové 

nádrže za mnohonásobně vyšší cenu. 

Mlázovičtí se od příštího roku mohou těšit na lepší koupání  

 Hasiči si zvolili nové vedení. 

Stalo se tak v pátek 27. listopadu 2009 

na výroční členské schůzi. Po 15 letech 

skončil ve funkci starosty SDH Zdeněk 

Gabriel, nahradil ho Josef Číp. Nově 

byl obsazen i výbor. 

 Letošní členská schůze SDH Mlá-

zovice měla na programu volbu nového 

starosty, velitele, jednatele a celého vý-

boru. Ve funkci starosty sboru skončil, 

na vlastní žádost, Zdeněk Gabriel. Od 

svých kolegů obdržel mnohá slova uzná-

ní. Poděkování se mu dostalo také od 

starosty městečka za obrovský kus práce, 

který vykonal pro mlázovické hasiče 

během několika desetiletí ve funkci sta-

rosty, velitele i řadového člena. Starosta 

městečka zároveň vyjádřil naději, že pře-

dá cenné a bohaté zkušenosti s vedením 

sboru svým nástupcům. 

 Členové SDH Mlázovice zvolili 

novým starostou pana Josefa Čípa, který 

byl jediným kandidátem. Ten je členem 

SDH již od svého mládí, v osmdesátých 

letech působil jako velitel jednotky. No-

vým jednatelem byl zvolen Martin Vá-

genknecht, velitelem zůstává František 

Číp a pokladníkem Emil Kutko. Devíti-

členný výbor SDH bude nově působit ve 

složení: Štěpán Podzimek, Martin Vá-

genknecht, Josef Číp, František Číp, 

Emil Kutko, Ladislav John, Tomáš Če-

řovský, Martin Ramšák a Michal Vrabec. 

 V průběhu schůze byla také pře-

dána medaile za mimořádné zásluhy ve-

liteli Františku Čípovi. Toto významné 

ocenění uděluje výkonný výbor sdružení 

hasičů Čech a Moravy za mimořádný 

dlouholetý přínos v oblasti dobrovolných 

hasičů.  Dále starosta městečka Tomáš 

Komárek seznámil přítomné s formou, 

kterou obec hasiče podporuje a nastínil 

další možnost spolupráce v příštím roce. 

Rovněž poděkoval členům jednotky za 

výraznou pomoc, kterou věnovali Mlázo-

vicím při letošních zásazích a technickou 

podporu, která je využívána stále častěji. 

Novým starostou hasičů zvolen Josef Číp 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odborná zahradnická firma za-

hájila další etapu projektu Revitalizace 

veřejných prostranství městysu Mlázo-

vice, hrazeného z Regionálního operač-

ního programu. Koncem listopadu pro-

vedla odstranění nevhodných a nemoc-

ných dřevin a připravila tak obnovova-

ná území na mohutnou jarní výsadbu. 

 Po dokončení rekonstrukce rozsáh-

lých ploch chodníků a bodů veřejného 

osvětlení v prostorách Náměstí, malého 

náměstí a pod Radnicí, přišla na řadu ze-

leň. Jedná se o další etapu z projektu revi-

talizace veřejných prostranství, která se 

dotýká zmiňovaných lokalit (v jiných čás-

tech obce prostředky z dotace použít ne-

lze). Firma Zahradnictví Stračov provedla, 

dle projektu a příslušného povolení, od-

stranění několika stromů a keřů. Při zpra-

cování projektové dokumentace provedla 

zkušená parková architektka Lenka Hladí-

ková z Blešna podrobnou inventarizaci 

stavu všech dřevin v území. Na základě 

přísného posouzení bylo rozhodnuto, kte-

ré se musí odstranit a které se ponechají. 

Po dokončení projektu ještě zaúřadovaly 

dvě vichřice a rozlomily několika dalších 

stromů, které měly být zachovány. 

 Pokácení každičkého stromu či 

keře bylo pečlivě naplánováno a mělo 

svůj důvod. Buď přílišné stáří, silně pro-

hnilé kmeny nebo konkurenci jiným stro-

mům (do sebe vrostlé stromy nebo stojící 

v těsné blízkosti). Nedošlo k žádnému 

zbytečnému či bezhlavému kácení. Nejde 

o likvidaci zeleně pro nějaké parkoviště či 

supermarket, ale o předem stanovenou 

koncepci kompletní obnovy parkových 

ploch v centru městečka tak, aby příštích 

několik desítek let vypadaly plochy upra-

veně, svěže, se zdravými stromy a keři. 

Veškeré úpravy navrhovala autorizovaná 

zahradní architektka a realizuje spolehlivá 

zahradnická firma. Financované jsou 

z 92,5% z Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II. severovýchod. Jedná se o 

jedinečnou příležitost, jak za velmi malé 

peníze z rozpočtu obce vtiskneme kon-

krétní omlazenou tvář jejím částem, jenž 

využívá nejvíce lidí. Do budoucna se po-

čítá s obnovou dalších veřejných ploch 

v městečku. Vše bude však záviset na 

finančních možnostech. 

 Pro revitalizované plochy je již 

připravena nová výsadba. Ta se bude kvů-

li příznivějším klimatickým podmínkám 

sázet až na jaře. Důležité také je, aby se 

přes zimu slehla zemina dosypaná 

k novým obrubníkům a načechraná frézo-

váním pařezů, které proběhne 

v nejbližších 

dnech. Proto 

z ů s t a n o u 

plochy přes 

zimu holé. 

 V průběhu jara bude vysazeno cel-

kem kolem 1600 kusů !!! nových rostlin. 

Ke třiceti již zasazeným lípám přibude 

dalších 19 kusů vzrostlých stromů (javor 

mléč, okrasná třešeň, lípa srdčitá, katalpa, 

…), 76 kusů jehličnatých dřevin (jalovec, 

mikrobiota, okrasný smrk, okrasný tis, 

…), 1351 kusů !!!!! listnatých keřů 

(mochna, tavolník, vajgélie, skalník, dřiš-

ťál, trojpuk, zlatice, hortenzie, třezalka, 

svída, kdoulovec, …), 2 rododendrony, 49 

trvalek (hvězdnice, šalvěj, rozchodník, 

tařice, ….) a 98 kusů růží. K tomu všemu 

bude založeno 4236m2 !!! nových trávní-

ků. Výsadby jsou uzpůsobené tak, aby 

byly vhodné do našich podmínek 

(esteticky i klimaticky) a také aby byla 

snadná jejich údržba. 

 Projekt regenerace veřejných pro-

stranství je navržen s cílem atraktivní par-

kové úpravy Mlázovic, zdravého životní-

ho prostředí a zvýšení rozsahu zeleně v 

centru. Vše musí navíc vydržet v dobrém 

stavu  i dalším generacím. Správnost 

všech kroků, spojených s realizací projek-

tu, jistě ocení již za pár let drtivá většina 

obyvatel městečka i jeho návštěvníků. 

Zahradníci začali připravovat zeleň na revitalizaci 

DOMOV DŮCHODCŮ SLAVÍ 55. NAROZENINY 
 Historie Mlázovic se poprvé připo-

míná v polovině dvanáctého století. Histo-

rie Domova důchodců Mlázovice se zača-

la psát před 55 lety v prosinci roku 1954. 

Domov důchodců Mlázovice zahájil svůj 

provoz v budovách zrušených rašelinných 

lázní. Ze záznamu staré kroniky, vedené 

paní Vraštilovou víme, že prvním vedou-

cím v roce 1954 byl pan Marat z Jičína a s 

ním do domova přišly civilní sestry. Již za 

rok byly tyto sestry odvolány do nemoc-

nic a nahradily je řádové sestry z fran-

couzského řádu „Vincence de Pauly“.  Ke 

konci roku 1956 se změnil název zařízení 

z „Útulku pro zestárlé“ na „Domov dů-

chodců Mlázovice“. Kapacita zařízení 

byla tehdy pro 85 uživatelů.  

 Od 1.1.1992 je zřizovatelem domo-

va důchodců městys Mlázovice, od této 

doby zde působí jen civilní sestry. Během 

posledních let došlo k mnohým rekon-

strukcím, které mají vliv na samotnou 

kvalitu poskytovaných služeb a tím i spo-

kojenost našich seniorů. Pro příklad mů-

žeme uvést dostavbu kuchyně, nový vý-

tah, novou koupelnu s hydraulickou va-

nou, rekonstrukci prádelny, vydláždění 

hlavní příjezdové cesty, nové chodníky v 

zahradě a mohli bychom pokračovat dále. 

 Z původních budov domova dů-

chodců je dodnes využívána budova na 

náměstí čp.43, která slouží jako adminis-

trativní část domova důchodců a bývalá 

budova lázní, kde jsou ubytováni uživate-

lé. Také kapacita zařízení je dnes jiná, je 

určena pro 55 osob. 

 Dnešní sociální služby, pokud je to 

ještě možné, se snaží člověka především 

podporovat v jeho nezávislosti na ostat-

ních, co se týká vlastních schopností a 

provedení konkrétních úkonů, nést vlastní 

odpovědnost za přístup k sobě samému a 

vnějšímu světu. Mnohdy je to nelehký 

úkol, protože málokdy se přijímáme se 

vším, co k nám patří a rádi vstupujeme do 

stavu “samozřejmosti“ poskytování úko-

nů, které bychom ještě mohli zvládnout 

sami. 

 Naše zařízení má i po 55 letech 

stále co nabídnout našim uživatelům.  

Záleží na každém, jaký životní postoj za-

ujme.  Jsme rádi, že mnozí z nich se doká-

zali a dokáží seberealizovat i když je sva-

zují nejrůznější handicapy. 

 Chtěli jsme se podělit o oslavy 

trvání 55. let Domova důchodců Mlázovi-

ce také i s veřejností formou dne otevře-

ných dveří, ale zabránila tomu chřipková 

onemocnění. Dodatečné oslavy proto plá-

nujeme na příští rok. 

Ing. Eva Lyczkowská 

Gabriela Čapounová 

Poděkování  seniorů: 

Chtěli bychom vyjádřit svůj dík naší paní 

ředitelce, Ing. Evě Lyczkowské, za vřelé a 

pěkné prostředí, jenž vytváří kolem nás a 

popřát jí stálého tvůrčího ducha, hodně 

lásky a zdraví k jejím půlkulatým naroze-

ninám. Srdečně přejí senioři Domova dů-

chodců Mlázovice 
 

KONEC JEDNÉ FÁMY 
V uplynulých týdnech se mezi zaměst-

nanci Domova důchodců i mezi mnohý-

mi obyvateli městečka rozšířila zpráva, 

že Domov důchodců v Mlázovicích bu-

de uzavřen. JEDNÁ SE O NAPROSTÝ 

NESMYSL, NIC PODOBNÉHO SE 

NECHYSTÁ !!!! Toto zařízení pracuje 

standardně, má průběžně zajišťováno 

financování (i ve spolupráci s Králové-

hradeckým krajem) a ze strany klientů 

je o něj velký zájem. Neexistuje jediný 

důvod, proč by měl  náš domov důchod-

ců končit! Protože se domníváme, že by 

měli mít zaměstnanci klid na práci a 

klienti zase klidné zázemí pro své akti-

vity, tuto zprávu dementujeme a vyhla-

šujeme ji jako jednu z největších blbostí 

roku 2009! 



Proběhlo 24. veřejné zasedání zastupitelstva 

 

 

  

 
 

 

  

 

Střípky z práce Obecního úřadu 
 

●  od 1. listopadu 2009 má i městys Mlá-

zovice aktivní datovou schránku a lze s 

ním komunikovat tímto způsobem. Systém 

však není podle názoru představitelů Rad-

nice dobře zabezpečen a trpí řadou nedo-

statků, proto městys doporučuje komunika-

ci  klasickou "papírovou" cestou. 

● Městečko Mlázovice připravuje roz-

počet na rok 2010. Tak jako všech oblas-

tí kolem, i nás se citelně dotknou úspor-

ná opatření způsobená sníženým příli-

vem financí ze státního rozpočtu. 

Podrobnější informace o podobě nového 

rozpočtu přineseme v příštím čísle. 

●  Od 1. ledna 2010 začne platit nový sys-

tém vedení účetnictví pro obce a města. To 

bohužel značně zvýši náročnost adminis-

trativy, kterou musí naše městečko povinně  

zpracovávat.  

 V pondělí 9. listopadu 2009 proběhlo od 19.00 hodin v jídelně Radnice zasedání 

zastupitelstva č.24/2006-2010. Vybíráme zajímavé body z jeho obsahu: 

1. Zastupitelstvo vyhlásilo Záměr č.10/2009 prodeje zbylých parcel v areálu Cihel-

na. Podmínky prodeje zůstávají stejné, jako v předchozích kolech. Stejně tak ce-

na, která činí 500 Kč/m2. Došlé nabídky budou vyhodnocovány průběžně, vždy na 

nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
2. Schválena byla Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů. Oproti doposud platné vyhlášce nepřináší žádné převratné novinky, pouze 

je v ní upravena terminologie a různé pojmy. Poplatek bude v roce 2010 činit 360 Kč, 

takže je prakticky stejný, dochází pouze k jeho zaokrouhlení o tři koruny. I nadále bu-

dou mlázovičtí občané platit jeden z nejnižších poplatků za odpad v širokém okolí a 

zároveň nebude obec ze svého rozpočtu dotovat odpadové hospodářství. Je to způsobe-

no systémem sběru recyklovaných odpadů, které soustřeďujeme na sběrném dvoře a ve 

vlastní režii odvážíme zpracovatelům, oproti systému umístění barevných sběrných 

nádob, které za vysoké náklady odváží zpracovatel přímo z obce. Navíc si nehyzdíme 

centrum městečka nádoby s odpady, kde každý pohodí, co jej napadne (stačí se podívat 

do ostatních obcí na přetékající kontejnery nebo odložené odpady různého druhu ko-

lem). Jednou z mála novinek nové vyhlášky je skutečnost, že osvobozuje od poplatku 

novorozence v roce, ve kterém se narodili (platit budou až za další celý kalendářní rok). 

Nová vyhláška je účinná od 1. ledna 2010 a občané se s ní mohou seznámit na Obec-

ním úřadě nebo na webových stránkách obce (v sekci Úřad městečka/Vyhlášky). 

3. Dále bylo odsouhlaseno uzavření dvou smluv o smlouvách budoucích na vytvo-

ření věcných břemen uložení sítí nízkého napětí společnosti ČEZ. Jedná se o pří-

pravu na instalace nového kabelového vedení nízkého napětí pro přípojku areálu 

vepřína. 
4. Zastupitelé městečka také odsouhlasili uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k 

úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti s Královéhradeckým krajem. Jedná 

se o poskytnutí dotace ve výši 6882 Kč k úhradě ztráty za provoz autobusové linky 

Praha – Jičín – Mlázovice – Lázně Bělohrad, na trase Choteč – Mlázovice – Choteč. 

Jde o úhradu do konce roku 2009. Královéhradecký kraj počítá se zařazením tohoto 

spoje do nového jízdního řádu, bez spoluúčasti městečka. Nový jízdní řád však vejde v 

platnost až se spuštěním optimalizace dopravy v Královéhradeckém kraji, což bude 

nejprve od července 2010. Do té doby se bude muset obec podílet na provozování spo-

je. Vzhledem k tomu, že je často využíván cestujícími, především jako pracovní, hodlá 

jeho podporu obec zachovat i nadále. 

5. Zastupitelstvo rovněž po mnoha letech schválilo nový ceník za pronájem hrobo-

vých míst a poskytování hřbitovních služeb, který bude účinný od 1. ledna 2010. 

Nedochází k výraznému nárůstu částek, spíše se valorizují dosavadní, především 

také s ohledem na skutečnost, že nové smlouvy jsou uzavírány na 10 let dopředu. 

6. Zastupitelstvo rovněž schválilo uzavření dvou smluv se společností ČEZ Distribuce 

na zřízení věcných břemen uložení sítí nízkého napětí. Jedná se o vedení nových přípo-

jek pro parcely v Cihelně a na přeložku původního vedení v areálu Cihelna. 

KALENDÁŘ AKCÍ  

Poslední měsíc v roce bývá bohatý na kul-

turní a společenské  události. Proto přináší-

me jejich souhrnný přehled, aby Vám nic 

neuniklo: 

5. ročník vánoční výstavy - Pořadatelé 

vánoční výstavy Vás zvou na její již pátý 

ročník, který se uskuteční od pátku 11. 

prosince 2009 do neděle 13. prosince 2009. 

K vidění budou betlémy, adventní věnce, 

obrazy, sochy, pohlednice, modely, histo-

rické předměty a další zajímavosti. Můžete 

se těšit i na tradiční vystoupení loutkového 

divadélka v podání obyvatel místního do-

mova důchodců. Jejich vystoupení začíná v 

pátek od 16.00 hodin. Pro malé i velké 

bude připravena dílnička, kde si budou 

moci vyrobit nejen ozdoby z papíru či na-

psat dopis Ježíškovi. Součástí výstavy bu-

de prodejní expozice hraček. 

Adventní koncert v mlázovickém kostele 
- zveme Vás na jedinečný adventní koncert 

známého skladatele a hudebníka Miroslava 

Vobořila, kterého doprovodí sbor dětí z 

Ostroměře. Tento nevšední hudební zážitek 

máte možnost shlédnout v neděli 20. pro-

since 2009 od 17.00 hodin v Kostele Nej-

světější Trojice v Mlázovicích. 

25. veřejné zasedání zastupitelstva - 

Městys Mlázovice zve své občany na ve-

řejné zasedání zastupitelstva městysu, které 

se uskuteční v pondělí 21. prosince 2009 

od 19.00 hodin v jídelně Radnice. 

Štěpánská zábava - Restaurace Radnice 

Vás zve na tradiční Štěpánskou zábavu, 

která se uskuteční v pátek 25. prosince 

2009 od 20.00 hodin na sále Radnice. Pro-

tančit na Štěpána se můžete, za doprovodu 

kapely SERVIS - VOKAP. 

Silvestrovské posezení - Restaurace Rad-

nice Vás zve na příjemné zakončení roku 

2009 při posezení v místní restauraci. Po-

slední hodiny roku Vám zpříjemní výborné 

jídlo a pití a reprodukovaná hudba. Začátek 

v 18.00 hodin. 

Vánoce bez sněhu, ale se stromečkem 
 V sobotu 28. listopadu 2009 roz-

svítily mlázovické děti vánoční strom 

na Náměstí. Bohatému doprovodnému 

programu přihlížely stovky diváků. 

 Letošní dějství zahájil místní diva-

delní soubor, který sehrál příběh narození 

Ježíška. Jako betlémský chlév jim impro-

vizovaně posloužila upravená autobusová 

zastávka. Svatou rodinu doplňoval živý 

anděl, který na vše shlížel z její střechy.  

 Dále převzaly taktovku děti z mlá-

zovické mateřské školky, které za kytaro-

vého doprovodu svých učitelek zazpívaly 

směs nejznámějších vánočních koled. 

Kromě zpěvu předvedly také hru na do-

plňkové hudební nástroje. Děti byly velice 

rády, že mohly ukázat své umění na veřej-

nosti. Rodiče zase pyšně pozorovali, jak 

to jejich ratolestem jde. Jako poslední 

vystoupil pěvecký sbor Základní školy 

Eduarda Štorcha v Ostroměři, pod vede-

ním paní učitelky Krejčí.  

 Poté se již rozzářil vánoční strome-

ček, který bude navozovat správnou atmo-

sféru až do Tří králů. Letošnímu rozsvíce-

ní přálo počasí, stejně tak přízeň návštěv-

níků byla obrovská. Všichni přítomní se 

mohli na místě i chutně občerstvit a za 

zvuku vánočních koled se vydat s příjem-

ným pocitem domů. 



           

         Pokračování v dalším čísle 
 

 

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 3. DÍL 

 U příležitosti 140. výročí založení 

mlázovického Sokola přinášíme zcela 

unikátní příběh jeho vzniku, vzestupu i 

pádů. Autorem poutavého vyprávění, kte-

ré přináší exkluzivně Mlázovický zpravo-

daj, je pan Ivo John. Pokračování z mi-

nulého čísla: 

Po dvou letech absence atletů 

z Mlázovic se opět započalo běhat v roce 

1957. Další titul okresního přeborníka zís-

kala Miluše Jelínková a Ivo John obhájil 

titul z roku 1954. V krajském přeboru 

skončil na druhém místě. Takto započala 

malá skupina nadšenců z Mlázovic sporto-

vat, až se rozrostla do počtu třicet šest běž-

ců. Aktivita, která se v šedesátých letech 

tak výrazně zapsala do dějin oddílů a do 

historie Sokola, se asi již nikdy opakovat 

nebude. 

Pravidelnými a úspěšnými účast-

níky většiny závodů byli: Ivo John, Josef 

Chudoba, Josef Votruba, Ladislav Mach, 

Jiří Kutnar, Jaroslav Tarant, Miluše Jelín-

ková, Míla Pařík,  Zdeněk Gabriel, Karel 

Vojtěch, Jiří Balcar, Zdeněk Mach, Pavel 

Lazar, Jiří Horčička a Jiří Křídlo. Ostatní 

běžci se závodů nezúčastňovali tak pravi-

delně, ale svých osobních úspěchů též do-

sáhli. Jsou to: Libor Šeps, Vendula Kutna-

rová, Emil Kůtko, Miluše Machytková, 

Anna Jiřičková, Josef Vik, Hana Vojtěcho-

vá, Alois Popek, Marie Johnová, Dana 

Kůtková, Lenka Kolbabová, Mirek Kutnar, 

Mirek Votruba, Roman John, Josef Gab-

riel, Břetislav Vích, Milan Kunčík, Vlasta 

Vojtěchová, Pavel Samko, Petr Lazar a Iva 

Johnová. 

Nejúspěšnějšími reprezentanty 

obce a vynikajícími sportovci byli přede-

vším Josef Votruba, Josef Chudoba a Jiří 

Křídlo, kteří se stali několikanásobnými 

přeborníky okresu v přespolním běhu. Po-

dařilo se jim zvítězit i v dalších závodech 

v rámci hořického, jičínského a novopac-

kého okresu. Pochvalu za vzornou repre-

zentaci oddílu si též zaslouží Ladislav 

Mach, Jiří Kutnar, Míla Pařík, Zdeněk 

Gabriel, Jiří Balcar, Jiří Horčička, Pavel 

Samko a Emil Kutko. 

Největšího úspěchu v přespolním 

běhu a na dráze se podařilo dosáhnout Ivo 

Johnovi. Za svoji závodnickou éru získal 

šest titulů přeborníka hořického a jičínské-

ho okresu, tři tituly přeborníka východo-

českého kraje v bězích na 5000 a 10000 m. 

Dvakrát zvítězil v okrese v běhu na lyžích 

na 15 km. Ladislav Kubišta získal pro 

změnu pěkné 3. místo ve sjezdu. Vynikají-

cím sportovcem, vítězem několika zná-

mých běžeckých závodů byl z Mlázovic i 

Jiří Maťátko. Nejlepších výsledků však 

dosáhl až v období 1978 – 1980. 

Družstvo stolního tenisu, další 

úspěšný oddíl těchto let, zahájilo svoji 

činnost již v roce 1952, ale sportovního 

vrcholu dosáhlo až o několik let později. 

Dne 17. prosince 1958 zvítězilo 

tříčlenné družstvo dorostenců ve složení 

Josef Chudoba, Josef Votruba a Jan Tábor-

ský v sokolovně Jiskry Hořice v okresním 

přeboru. Zajistilo si tak postup do kraje. 

V dalším turnaji 28. 12. 1959 se Milan 

Záveský a Josef Votruba stali okresními 

přeborníky ve čtyřhře a v jednotlivcích 

Milan Záveský skončil na 2. místě. Vyni-

kajícího výsledku v kategorii žáků dosáhl 

Miroslav Votruba, který se stal okresním 

přeborníkem bez jediné porážky. I 

v dalším období hráči stolního tenisu dosa-

hovali stejně dobrých výsledků. 

V mužstvu též aktivně působil Miloš Hof-

man, Miroslav Štěrba, Jiří Bílek a Miro-

slav Šeps. 

V zimním období roku 1960 se 

stal Josef Votruba i okresním přeborníkem 

v běhu na lyžích a žák Jiří Balcar ve stej-

ném závodě rovněž zvítězil. 

 V letech 1962-1964 zajistila jedno-

ta pro své mladé členy hodiny rytmiky. Na 

cvičitelku paní Hejlovou z Hořic, která 

týden co týden přijížděla vlakem do Šárov-

covy Lhoty, dodnes vzpomínají starostka 

Konecchlumí Eva Lánská a Zdena Samko-

vá. Odměnou pro všechny účastníky bylo 

2. a 3. místo na okresní soutěži v Hořicích 

a v Jičíně a také několik veřejných vystou-

pení Mlázovicích. 

Spartakiádní rok 1965 nebyl v TJ 

Sokol příliš úspěšný. Zájem cvičitelů a 

cvičenek značně ochabl. Výjimkou byly 

děti na základní škole a naše mládež, která 

cvičila v několika skupinách na škole 2. 

stupně v Ostroměři. 

Činnost ostatních složek sokola 

byla pouze nahodilá, jenom oddíl základní 

tělesné výchovy si stále udržoval dobrou 

aktivitu. I výbor TJ se v dalším období 

scházel velmi nepravidelně, přesto se 

v roce 1966 podařilo vybetonovat zadní 

část koupaliště a provést  rozsáhlé a velmi 

nutné opravy. Brigádnická akce značného 

významu si zasluhuje velkého ocenění, 

neboť téměř do dnešní doby koupaliště 

sloužilo svému účelu. Příspěvek od OV 

ČSTV činil 30.000,- Kčs. Občas se pořá-

daly i akce menšího významu, někdy i 

dětské lyžařské závody a také tradiční má-

je. Ty poslední se konali v roce 1968. 

Snaha o zkvalitnění práce Sokola 

stále existovala, proto 19. 10. 1967 byla 

svolána schůze šestnácti členů, aby koneč-

ně došlo k nějaké prospěšné dohodě. Pora-

dy se zúčastnili Vratislav Chmelík, Jiří 

Bílek, Anna Jiřičková, Jiří Macnar, Václav 

Malina, Ivo John, Zdeněk Gabriel, Jaro-

slav Kodym, Jiří Kutnar, Ladislav Mach, 

Josef Votruba, Vladimír Kutnar, Josef Ma-

řas, Hana Tehniková, Ivana Tulková a 

Josef Stránský starší. 

Činnost v jednotě se o mnoho 

nezlepšila, proto 1. října 1969 došla znovu 

24 členům pozvánka na pracovní poradu, 

jejímiž svolavateli byli předseda TJ Sokol 

Vratislav Chmelík, za MNV Vlastimil 

Hátle a za Osvětovou besedu jednatel Jo-

sef Votruba starší. 

Takřka po deseti letech nezapo-

menutelných úspěchů našich běžců se zú-

častnila dne 11. října 1969 vzpomínkového 

večera ke stému výročí založení Tělocvič-

né jednoty So-

k o l 

v Mlázovicích 

známá česko-

slovenská atlet-

ka a naše přítel-

kyně Jaroslava 

J e h l i č k o v á 

z  H o ř i c . 

V běhu na 1500 

m  z í s k a l a 

v tomto roce 

zlatou medaili 

na mistrovství 

E v r o p y 

v Athénách 

v novém světo-

vém rekordu.  
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V červenci roku 1932 byl slavnostním ceremoniálem zahájen provoz mlázovického 

koupaliště v Podlesí. Po skončení slavnosti se před hostincem „U města Prahy“ seřa-

dili členové místního Sokola. Slavnostní projev přednesl Dr. František Kutnar. 


