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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 V MLÁZOVICÍCH 
Městečku se povedlo realizovat všechny důležité naplánované akce  

 Rok 2009 byl ve znamení celo-

společenské krize. Městečko s jejími 

dopady zdatně bojovalo a pokračovalo, 

v rámci svých možností, v trendu re-

konstrukcí, oprav a investic. 

 Příjmy Mlázovic klesly v uplynu-

lém roce přibližně o 15%, přesto se poda-

řilo dokončit prakticky všechny akce, 

které byly odsouhlaseny při schvalování 

rozpočtu v prosinci 2008. Městečko i tak 

hospodařilo fakticky s vyrovnaným roz-

počtem. 

 Mezi hlavní akce roku patřilo po-

kračování realizace projektu Revitalizace 

veřejných prostranství městysu Mlázovi-

ce, který je největším projektem za po-

slední léta a je z 92,5 % financován z Re-

gionálního operačního programu NUTS 

II. Dokončeny byly již veškeré stavební 

práce (rekonstrukce 2000 m2 chodníků s 

bezbariérovými vstupy a obrubníky, te-

rénní zeď pod Radnicí i schodiště u koste-

la). Dále byla provedena výměna bodů 

veřejného osvětlení v revitalizovaném 

území a zahájeny parkové úpravy. Vše 

bude dokončeno v roce 2010. 

 Nepřehlédnutelnou a velmi důleži-

tou událostí se stala rekonstrukce mlázo-

vického koupaliště, které bylo ve velmi 

špatném stavu. Ta se mohla uskutečnit jen 

díky půlmilionové dotaci z Programu 

obnovy venkova Královéhradeckého kra-

je. Místní obyvatelé i návštěvníci budou 

mít od příští sezóny výrazně zvýšený 

komfort koupání. 

 Dokončena byla rovněž rozsáhlá 

projektová dokumentace pro stavební 

povolení na rekonstrukci kanalizace a 

výstavbu ČOV. Tento projekt nalezneme 

zatím jen na papíře, takže je zatím tak 

trochu neviditelný, ale finanční pozornost 

věnovaná mu po dobu dvou let, je značná.  

 Velký význam s ohledem na bu-

doucnost má jistě dokončení přípravy 

pozemků pro individuální výstavbu rodin-

ných domů v lokalitě Cihelna, včetně 

vybudování veškeré infrastruktury. V 

průběhu roku byla také, krizi navzdory, 

již více než polovina pozemků prodána a 

dokonce první stavebník má již hotovou 

hrubou stavbu. 

 Z dalších projektů, na které měs-

tečko obdrželo dotaci, je třeba zmínit vy-

dláždění Macnarovy uličky (Program 

obnovy venkova prostřednictvím Lázeň-

ského mikroregionu), vybavení knihovny 

novou technikou a novým výpůjčním 

systémem (MK ČR), rozšíření pracoviště 

CZECHPOINT (IOP – MV ČR) či tech-

nické vybavení pro hasiče (KHK).  

 Díky obdržené dotaci z MPSV a 

Evropského sociálního fondu, bylo možné 

také zřídit dvě pracovní místa v rámci 

služby veřejně prospěšných prací. Zvýše-

ný počet pracovníků obce se viditelně 

projevil na zlepšené údržbě veřejných 

prostranství a zeleně. Více hodin bylo 

odpracováno v obecním lese či při úklidu 

příkopů do sousedních obcí. Na zlepšené 

péči o zeleň se výrazně projevil nákup 

nové techniky – traktůrku a křovinořezu. 

 Velkou událostí bylo nepochybně 

získání Kostela Nejsvětější Trojice do 

vlastnictví městečka. Ještě před tím ne-

chalo městečko kompletně opravit vstupní 

portál do kostela. Velkou úlevu pro naše 

občany znamenalo také získání kvalitního 

zubaře, který může pokračovat v ordinaci 

uzavřené krátce po novém roce. Městeč-

ko, za pomoci VZP, vyvinulo enormní 

úsilí, které slavilo úspěch. V Mlázovicích 

bude i nadále ordinovat zkušený stomato-

log.  

 Městečko také pokračovalo v mo-

dernizaci sálu Radnice. Tentokrát byly 

zakoupeny nové konferenční židle a mo-

dernizovány stoly. Výměny se dočkalo i 

topení na sálovém baru. Třetí etapou po-

kračovala výměna oken a vstupních dveří 

na budově společensko-správního centra. 

Novinkou uplynulého roku byla výsadba 

javorové aleje k Hájence, oprava cesty 

kolem koupaliště, zahájení kompletní 

obnovy veřejného osvětlení a rozhlasu 

nebo nová střecha na bytovce č.p.1. Byly 

vydány nové pohledy a informační bro-

žurka pro návštěvníky. 

 Mateřská školka dostala nová okna 

a vchodové dveře, o prázdninách byla 

modernizována sociální zařízení.  Nájem-

níci bytového domu Na Ohrádce se zase 

dočkali nových rozvodů vody a regulace 

vytápění centrální kotelny. Hasiči se mo-

hou těšit z nového vybavení. Obdrželi 

poslední kusy zásahových obleků a přileb, 

svolávací systém pomocí SMS zpráv a 

radiostanici. Počátkem roku byla také 

provedena generální oprava převodovky 

hasičské cisterny. 

 Přínosný je pro městečko také dar 

Královéhradeckého kraje. Převod mnoha 

pozemků podél komunikací trval téměř 

dva roky. Radnice sama pokračovala v 

zaměřování pozemků a napravování desí-

tek nesrovnalostí mezi údaji v katastrální 

mapě a realitou vyměřenou v terénu. 

Vzhledem k důležitosti podpořily Mlázo-

vice finančně i zachování provozu jedné 

autobusové linky z Jičína. 

 Během celého roku se zastupitelé 

snažili podporovat i kulturu. Místní 

ochotníci obnovili po letech svoji činnost, 

vysokou návštěvnost (průměr přes 40 

diváků na představení) si udrželo mlázo-

vické kino. Pozadu nezůstala organizace 

mnoha akcí pro děti. Samotnou kapitolou 

je podpora provozu Domova důchodců a 

pomoc při zajišťování financí potřebných 

na jeho provoz. 

 Všechny uvedené i neuvedené 

aktivity městečka mají za cíl jediné. Ještě 

více zatraktivnit život v Mlázovicích pro 

stávající občany i chalupáře a přilákat do 

obce další zájemce o aktivní komfortní 

život v klidném prostředí. O tom, že se to 

daří, svědčí ohlasy veřejnosti i nárůst po-

čtu obyvatel.  
 

Foto : Tomáš Čeřovský 



 Mlázovický domov důchodců 

oslavil v roce 2009 již 55 let od svého 

založení. Dnes nabízí klientům služby 

kvalitního sociálního zařízení rodinné-

ho typu. 

 V roce 1954 přijali tehdejší před-

stavitelé okresu politické rozhodnutí o 

sloučení vyhlášených mlázovických raše-

linných lázní s lázněmi bělohradskými, 

což znamenalo přesun veškerých procedur 

do Lázní Bělohradu a faktický zánik lá-

zeňství v našem městečku. V uvolněné 

budově hlavních lázní byl zakrátko zalo-

žen Útulek pro přestárlé, později Domov 

důchodců. 

 Činnost tohoto zařízení probíhala 

po desetiletí ještě v budově bývalého ho-

telu na Náměstí a také v přilehlé obecní 

budově. Protože kapacita domova nestači-

la, začala se v druhé polovině sedmdesá-

tých let minulého století plánovat zásadní 

přístavba. V roce 1985 došlo ke kolaudaci 

nové budovy (typu OKÁL), ve které je 

ubytováno více než 40 klientů.  

 Zásadní změny se Domov důchod-

ců v Mlázovicích dočkal krátce po listopa-

du 1989. Budova hotelu byla vrácena v 

restituci a tím došlo k výraznému poklesu 

klientských míst tohoto sociálního zaříze-

ní. Před rokem 1990 se domov staral o 

více než 100 osob, oproti dnešním 55. 

 Historickým mezníkem byla také 

změna zřizovatele v roce 1992. Díky ne-

smyslnému pokynu z Ministerstva zdra-

votnictví a horlivosti tehdejších úředníků 

Okresního úřadu v Jičíně, byl realizován 

pokyn o převodu sociálních zařízení z 

OÚNZ na obce, v nichž se nacházely. 

Nekorektní informace a spousta 

„pohádek“, kterými okresní úředníci tento 

proces přikrášlily, ovlivnily rozhodování 

obcí, a tak se v mnoha případech staly 

jakýmisi nedobrovolnými zřizovateli soci-

álních služeb. Za krátkou dobu byl sice 

kontroverzní pokyn z Ministerstva zdra-

votnictví zrušen, ale okres Jičín se stal 

jediným v ČR, kde již převod realizován 

byl a obce na tento precedens doplácejí 

dodnes (v jiných okresech jsou zařízení ve 

správě krajů, pokud o převod obce sami 

nepožádaly). 

 Nesmazatelnou stopu v historii 

mlázovického domova zanechaly také 

řádové sestry francouzského řádu 

„Vincence de Pauly“. Všichni bývalí i 

současní zaměstnanci velmi rádi vzpomí-

nají na neuvěřitelnou ochotu, obětavost a 

pokoru, kterou řádové sestry věnovaly 

péči o staré a nemohoucí osoby. Byla to 

ale také jejich skromnost, přátelskost a 

neuvěřitelná pracovitost, kterou projevo-

valy každodenně ve svém zaměstnání i při 

styku s obyvateli obce. Dlouhá léta se 

rovněž významně podílely na péči o míst-

ní Kostel Nejsvětější Trojice.  

 Za posledních dvacet let došlo v 

zařízení k mnoha rekonstrukcím a vylep-

šením. Za zmínku jistě stojí výstavba no-

vé kuchyně včetně technologie z roku 

1994, výstavba nové prádelny, mandlu a 

moderně vybavených sociálních zařízení 

pro nepohyblivé klienty v roce 2003, či 

desítky oprav, rekonstrukcí a modernizací. 

 Slavíme-li významné narozeniny, 

sluší se jistě poděkovat i zaměstnancům 

domova. Těm, bez kterých by nemohlo 

toto zařízení fungovat na vysoké úrovni, 

jako nyní. Musíme si uvědomit, že zdra-

votnický i ostatní personál odvádí práci, 

která je náročná fyzicky i psychicky.  

 A co popřát do dalších let? Přede-

vším rozum odpovědných státních úřední-

ků přidělujících dotace, bez kterých zaří-

zení nemůže přežít. Obětavost pracovníků 

a podporu městysu Mlázovice. Městečko 

bude i nadále vyjednávat s Královéhra-

deckým krajem o budoucím statusu zaří-

zení.  

 Veškeré kroky městečka Mlázovi-

ce i Domova důchodců Mlázovice budou 

nadále směřovat k tomu, aby docházelo 

průběžně k dalšímu rozvoji sociálního 

zařízení poskytujícího kvalitní péči o seni-

ory. Péči téměř „rodinného typu“ v záze-

mí čistého, klidného a „zeleného venko-

va“, která je v Mlázovicích tak oblíbená a 

vyhledávaná ze strany klientů i jejich ro-

din. 

 

55. NAROZENINY DOMOVA DŮCHODCŮ Z POHLEDU ZŘIZOVATELE 

Vánoční výstava přilákala malé i velké, letos popáté 
 Od pátku 11. prosince 2009 do 

neděle 13. prosince 2009 se konal na sále 

Radnice v Mlázovicích již 5. ročník vá-

noční výstavy. Návštěvníci shlédli řadu 

zajímavých exponátů a doprovodný pro-

gram. 
 Ve vánočně vyzdobeném sále bylo 

mnohé k vidění. Více než dvacítka Betlé-

mů od dřevěných, přes papírové až po vy-

tvořené z ořechů nebo z Fimo hmoty, v 

pecce od manga. Dále adventní věnce, ko-

šíčky pletené z novinového papíru, dřevěné 

a drátěné sochy a již tradičně překrásné 

výrobky obyvatel Domova důchodců v 

Mlázovicích. 

 V pátek i v sobotu bylo možné vidět 

betlémáře Kristiána Richteru ze Staré Pa-

ky, který vyřezával dřevěné figurky, před 

zraky návštěvníků a zodpovídal jejich do-

tazy. Zájemci si mohli zakoupit pohlednice 

s jeho Betlémy, dřevěné ozdoby či spony 

do vlasů. 

 Do starých časů nás zavedla obdi-

vovaná stará školní lavice, psací stroje, 

dobové pohlednice či stromeček vyzdobe-

ný starožitnými ozdobami. 

 V sekci ,, KDO SI HRAJE NEZLO-

BÍ “ byly k vidění mašinky, modely aut či 

bojové techniky a letadla. Nejen tatínkové 

obdivovali sbírku motocyklů a také vozů 

Ferrari. 

 Pro naše nejmenší byla připravena 

tvůrčí dílna, ve které si mohli namalovat 

sádrového koníčka, kočičku nebo pejska. 

Zatímco dětičky tvořily svá dílka, mimo-

chodem všem se moc povedla, rodiče moh-

li nakoupit dárky z bohaté nabídky hraček. 

 Hlavním hřebem výstavy bylo tra-

diční divadelní představení v podání oby-

vatel mlázovického domova důchodců, 

kteří pod vedením Gabriely Čapounové 

sehráli novou pohádku „O Otesánkovi“. 

Jako vždy byli úžasní a sklidili veliké ova-

ce. Všichni se těšíme opět za rok nashleda-

nou.  

 Dovolte, abych touto cestou podě-

kovala všem, kteří bezplatně zapůjčili vy-

stavené exponáty. Všem, kteří pomohli s 

vlastní realizací výstavy, městečku Mlázo-

vice za poskytnuté prostory a propagaci a 

především návštěvníkům za to, že se přišli 

podívat. Vím, že letošní chřipková epide-

mie zasáhla i do jejich řad, ale věřím, že se 

výstava líbila a za rok Vás budu moci při-

vítat na jejím šestém ročníku. 

 

Veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí, lásky, 

pohody a v roce 2010 jen to nej 

 

přeje ze srdce Dáša Šimůnková 

Dílnička, ve které si děti mohly vyzkoušet několik  

výtvarných technik, zaujala i mnohé „dospěláky“ 



Střípky z práce Obecního úřadu 
 

●  Koncem prosince 2009 došlo k závadě 

na regulaci plynové kotelny obecního byto-

vého domu Na Ohrádce. Vzhledem k roz-

sahu závady a její neopravitelnosti, byla do 

kotelny namontována zcela nová regulace, 

která řídí vytápění bytovky i ohřev teplé 

vody.  Jedná se o moderní zařízení, které 

minimalizuje zásahy obsluhy v kotelně a 

díky efektivnímu řízení zároveň ušetří ná-

klady na vytápění. Investice přesáhla 50 

tisíc korun. 

● Daň z nemovitosti bude v příštím roce 

v našem městečku na zákonném mini-

mu. Sice se zvýší oproti letošnímu roku, 

díky „Janotově balíčku“, ale zastupitelé 

nevyužili možnost dalšího navýšení roz-

hodnutím obce. Domnívají se, že zatížení 

obyvatel je již tak dost vysoké a nechtějí 

přispívat k dalšímu tlaku do rodinných 

financí.  

●  Koncem roku 2009 obdrželo městečko 

dotaci od Královéhradeckého kraje na poří-

zení svolávacího systému hasičů pomocí 

SMS zpráv a na novou radiostanici. Tech-

nika je již pořízena a přispěje k jednodušší 

a rychlejší komunikaci při zásazích. 

● Začátkem prosince byla provedena 

velmi potřebná renovace parket jídelny 

Radnice. Městečko tímto děkuje panu 

Bekerovi, Holečkovi a Kudličkovi, kteří 

obětovali desítky hodin svého času a 

bezplatně podlahu zrenovovali. Obec 

uhradila pouze použitý materiál. 

● Zastupitelé městečka rozhodli těsně před 

koncem roku, že Sjezd rodáků a přátel 

městečka Mlázovice, který byl  plánován 

na rok 2010, se uskuteční třetí víkend v 

červnu, tedy 19. a 20. června 2010. Měs-

tečko nechce pořádat žádné monstrózní 

akce, spíše zajímavé výstavky a kulturní 

setkání, která mají spojitost s naší obcí. 

Podrobný program bude uveřejněn později. 

           
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proběhlo 25. veřejné zasedání zastupitelstva 
 V pondělí 21. prosince 2009, proběhlo od 19.00 hodin, v zasedací místnosti 

Obecního úřadu, poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto roce. 

 

Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání: 

1) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. KN 1018/7 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o 

prodej dalšího pozemku v areálu Cihelna. Získala jej paní Radka Kubátová z Brtve za 

500 Kč/m2. 

2) Zastupitelstvo vyhlásilo Záměr č.11/2009 prodeje pozemků z obecního vlastnic-

tví. Jedná se o nově vzniklé pozemky č. KN 562/4 a KN 1276/11, oba v k.ú. Mlázovi-

ce. V obou případech se jedná o pozemky, které se nacházejí v Novopacké ulici, 

podél stavby a zahrady u č.p. 161. Jedná se o další z řady prodejů, kterými chce 

městečko narovnat nesoulad mezi katastrální mapou a skutečným stavem v terénu, 

který byl zjištěn při geodetickém zaměření. 

3) Zastupitelé rovněž odsouhlasili přijetí daru od MUDr. Jiřího Hrádka, který městečku 

věnoval službu v hodnotě 3300 Kč (jde o provedení 11 prohlídek členů výjezdové jed-

notky, které prováděl v letošním roce a nebude je městečku fakturovat). Městečko tímto 

panu doktorovi Hrádkovi za poskytnutý dar  děkuje. 

4) Zastupitelé schválili novou zřizovací listinu Domova důchodců v Mlázovicích. 

Reagovali tím na změnu zákona, který upravuje hospodaření s majetkem v pří-

spěvkových organizacích zřízených obcemi, kraji apod. Vzhledem k tomu, že změ-

na v textu listiny je obsáhlejší a vzhledem k tomu, že z předchozí doby existuje již 

řada dodatků, byla zvolena varianta vytvoření nové zřizovací listiny, než vydání 

dalšího dodatku. 

5) Ze stejného důvodu byla také schválena nová zřizovací listina Mateřské školy v Mlá-

zovicích. 

6) Zastupitelstvo rovněž schválilo Rozpočtovou změnu č.6/2009, která upravuje 

rozpočet obce dle aktuálních příjmů a výdajů obecní pokladny. 

7) Schválen byl rozpočet městečka pro rok 2010. Z účetního hlediska je koncipován jako 

přebytkový, protože počítá s tržbami z prodeje zbylých parcel v Cihelně, jejichž infra-

struktura byla financována z rozpočtu v předchozích letech. Z hlediska běžného provozu 

městečka je však vyrovnaný. Vzhledem k složitému odhadu ekonomického vývoje země 

a z něj odvíjejících se příjmů městečka, je naplánován raději menší počet akcí než v mi-

nulých letech. Podle aktuálního vývoje budou opět prováděny korekce. O plánech měs-

tečka na rok 2010 se dočtete podrobně v příštím vydání zpravodaje. 

Vánoční koncert v kostele pohladil po duši 
 Předvánoční shon byl alespoň na 

okamžik přerušen adventním koncer-

tem, který se konal v neděli 20. prosince 

2009 v obecním kostele v Mlázovicích, 

pod taktovkou Miroslava Vobořila. By-

la to zároveň první akce, kterou v chrá-

mu páně uspořádalo městečko. 

 Miroslav Vobořil je pro mlázovské 

známou veličinou, přesto si dovolím při-

pomenout několik zajímavostí z jeho umě-

leckého života. Nejvíce je u nás znám z 

mnoha plesů a zábav jakožto kapelník 

hudebního seskupení Servis – Vokap. Tě-

šit se na něj můžete i na letošní Štěpánské. 

Pan Vobořil však hudbu nejenom reprodu-

kuje, ale i tvoří. S jeho dílem se mnozí z 

nás potkávají téměř denně, neboť řada 

znělek oblíbených pořadů České televize 

vznikala v poměrně skromných podmín-

kách jeho nahrávacího studia v Ostroměři. 

Podílel se také například na skládání hud-

by k velkofilmu Bathory, a jen tak mimo-

chodem si ve stejné době střihl i mlázov-

skou rozhlasovou znělku, o kterou ho po-

žádali před dvěma lety naši zastupitelé. 

Na všechny, kdo o Zlaté neděli v podvečer 

zavítali do našeho kostelíka, čekal oprav-

du nevšední zážitek. A to nechybělo mno-

ho, a koncert se nekonal. Bohužel pár mi-

nut před zahájením selhala technika – do-

šlo ke zkratu mixážního pultu. Hudebníci 

se naštěstí nezalekli a vše zvládli i bez 

mikrofonů. I díky skvělé akustice našeho 

kostela nemělo představení chybu a toto 

malé nedopatření mu dodalo na intimitě.  

Čtyři dívky zpívaly za doprovodu elektro-

nických varhan, houslí a flétny tradiční 

koledy, ale i populární skladby o zimě a 

Vánocích. Úžasným výkonem posluchače 

dojal sólista Pavel Jenčovský. Celkovou 

atmosféru dokreslovaly světelné efekty, 

které v kostele působily velmi neobvykle 

ale krásně. 

Toto vše mohli zažít více než čtyři desítky 

odvážných posluchačů, kteří přišli i přes 

třeskuté mrazy. Odměnou jim byl nádher-

ný zážitek. 

MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI 
 

V neděli 6.12.2009 uspořádala MŠ Mlázo-

vice, ve spolupráci s rodiči, na sále Radni-

ce, dětskou mikulášskou zábavu. 

Tento netradiční termín byl zvolen proto, 

že v sobotu Mikuláš s doprovodem chodil 

po městečku. Školkové děti byly letos ušet-

řeny trojí nadílky, mateřská školka upustila 

od pořádání vlastní besídky. 

Kvůli vrcholící chřipkové epidemii byla 

účast mnohem menší, než bývalo v minu-

lých letech obvyklé. Přesto se zábava vy-

dařila. Děti si zařádily při diskotéce Mirka 

Dvořáka a zasoutěžily si. 

Mikuláš v doprovodu obávaných čertů a 

krásných andělů rozdal dětem balíčky se 

sladkostmi. Nejodvážnější mrňousové 

zvládli i zarecitovat nebo zazpívat. Velkou 

radost z vydařeného odpoledne měli také 

rodiče, babičky, dědečkové a všichni další, 

kteří se přišli pobavit se svými nejmenšími. 



HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 4. 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: 

 K této slavnosti zaslal písemný 

pozdrav náš rodák Antonín Mašek. Ve 

svém dopise přibližuje mnoho zajímavých 

událostí, o kterých nemáme mnoho zázna-

mů. Proto vám jej předkládáme 

k nahlédnutí. 

„Bratři a sestry! K dnešnímu dni, 

kdy vzpomínáte stého výročí založení mé 

mateřské Jednoty, přeju i Vám do druhého 

století hodně úspěchů v činnosti a rozkvětu 

pro dobro obce a celé naší vlasti. 

Z dob mého dětství před I. světo-

vou válkou vzpomínám si na velkou slav-

nost, kdy před radnicí se řadily dlouhé šiky 

Sokolů a na schodišti s památným a histo-

rickým praporem stáli dva starší muži, 

myslím, že to byli bratři Věchet a kovář 

Klepl. 

Dále si vybavuji krásné vzpomín-

ky na časté nedělní výlety, které do tehdy 

chvalně známé restaurace „U Hrádků“ 

pořádaly okolní Jednoty z N. Bydžova, 

z Paky, z Hořic a podobně. Bývalo tam 

hodně Sokolů v krojích a z N. Bydžova 

přijížděla i hudba zvaná „Banderium“, 

z Jičína přijížděli Sokolové s trubačským 

sborem, a to bývala pro nás kluky velká 

podívaná. 

Když se postavila Pulcova továr-

na, cvičilo se v létě na lukách pod Mlázo-

vicemi, někdy také na zahradě u Kleplů a 

při tom jsme vždycky obdivovali br. Mir. 

Novotného a jeho cviky na hrazdě. 

Po první válce vstoupil jsem i já 

do Jednoty, která obnovila svoji činnost a 

zase se rojí vzpomínky na krásné cvičební 

hodiny, na atletickou postavu Jindry Ti-

chého, na br. Františka Horáka, který nám 

jako vzdělavatel a později starosta Jednoty 

předčítal úryvky z kronik. 

Vidím před sebou obětavého pra-

porečníka Františka Chmelíka, Čeňka Do-

biáše, nezapomenutelnou postavu Mirosla-

va Novotného a všechny ty ostatní bratry, 

kteří již nežijí. Rovněž tak vzpomínám na 

častá veřejná vystoupení, hlavně na účast 

naší Jednoty na Všesokolských sletech 

v Praze a na zájezdy na Slovensko. 

Působení v tamburašském sboru 

je mým nejkrásnějším zážitkem. Pravidelně 

jsme se scházeli ke zkouškám a s chutí 

nacvičovali různé skladby, např. „U po-

savskoj šumi“ od J. Macháče „České per-

ly“ aj. Kde jsou ty časy, když se za zvuku 

všech nástrojů rozezvučel celý sál, stupňo-

valo se všeobecné nadšení obecenstva a 

jakoby ozvěnou vracel se potlesk vděčných 

posluchačů, který nám byl tou nejlepší 

odměnou. 

Dalo by se ještě mnoho vzpomí-

nat, ale končím s přáním, nechť znovu za-

zní Sukův pochod „V nový život“ a sokol-

ské „Jen Dál, Statně Dál!“ 

S bratrským pozdravem Váš od-

chovanec          Antonín Mašek, Děčín 

 

Předseda Sokola Vratislav Chme-

lík strávil mnoho svého volného času při 

údržbě koupaliště. Jeho snahou bylo, mít 

je každou sezonu v provozuschopném sta-

vu a aby čistota odpovídala požadavkům 

jeho návštěvníků. 

Ve funkci předsedy organizace 

působil od roku 1954 až do roku 1969, což 

představuje 15 let odříkání a dobré služby 

pro mládež a naší veřejnost. Za což si od 

nás zasluhuje poděkování a uznání. 

Teprve v roce 1970 nastalo ožive-

ní činnosti místní TJ Sokol. Byl sestaven 

nový výbor a za jeho předsedu zvolen Ivo 

John. Dalšími členy se stali Vratislav 

Chmelík, Ivana Dvořáková, Václav Voj-

těch, Jaroslava Kutnarová, Lubor Podzi-

mek, Eva Slavíková, Eva Poláková a Eva 

Tauchmanová. 

Po provedení náboru nových zá-

jemců měla počátkem roku 1971 TJ 133 

platících členů. Začalo se opět pravidelně 

cvičit v základní rekreační tělesné výchově 

ve všech složkách. Ze sportovních oddílů 

byla obnovena činnost stolního tenisu a 

vznikly oddíly malé kopané a nohejbalu. 

Hráči těchto družstev získali 

v letech 1971–1980 v okresních přeborech 

několik prvních míst a rovněž cenná umís-

tění v kraji. Zasloužili se o to Štefan a Ivan 

Samkovi, Václav Vojtěch, Miroslav Štěr-

ba, Stanislav Rechcígl, Václav Kysala, 

Míla Loner, Jiří Jezbera, Václav Stolín, 

Ladislav Bezkočka a Miroslav Veselý. 

K těmto výsledkům ještě přibylo 3. místo 

v okrese ve stolním tenise. 

V roce 1971 se pět členů TJ - Jiří 

Kutnar, Ladislav a Zdeněk Machovi, Ivo 

John a Jiří Křídlo - zúčastnilo 75. ročníku 

známého běžeckého závodu Běchovice–

Praha. V příštím roce opět nechyběli na 

startu Míla Pařík, Ivo John, Jiří Kutnar a 

bratři Machovi. Skvělého výsledku 

v kategorii 19 – 24 let dosáhl Míla Pařík, 

který ze 610 běžců skončil na 51. mís-

tě,Ladislav Mach v kat. 24 – 29 let doběhl 

na 57. místě ze 329 závodníků. 

Největší zájem projevila mládež i 

dospělí muži o stolní tenis, proto o vánoč-

ních prázdninách byl uspořádán místní 

turnaj. Účelem bylo zjistit kvalitu jednotli-

vých hráčů, kteří by reprezentovali jednotu 

v různých okresních soutěžích. Byl zakou-

pen další nový stůl a mohlo se začít. Na 

turnaji se šestnáct hráčů střetlo systémem 

každý s každým. Osm nejlepších hrálo za 

14 dnů znovu a podle výsledků byl sesta-

ven žebříček. 1. Zdeněk Mach, 2. Václav 

Vojtěch, 3. Miroslav Votruba, Ivan Sam-

ko, Štefan Samko a Jaroslav Rohlík. Též 

byl sehrán turnaj 

juniorů. Vítězem 

se stal Miroslav 

Kutnar 2. Ol-

dřich Šádek, 3. 

Jaroslav Šádek, 

Pavel Lazar a 

Karel Vojtěch. 

Přeboru se ještě 

zúčastnili Emil 

Kůtko, Pavel 

Samko a Jaroslav 

Lazar. 

V zimním obdo-

bí se též odehrál 

v ostroměřské 

sokolovně okres-

ní přebor mužů 

ve stolním teni-

se. Naše druž-

stvo ve složení 

Václav Vojtěch, Miroslav Votruba a Zde-

něk Mach se umístilo v kvalitně obsaze-

ném turnaji umístilo na pěkném 5. místě. 

Juniorům se již tak nevedlo. Turnaj 

v ostroměřské škole totiž odehráli s ná-
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Fotbalové mužstvo Sokola Mlázovice od založení v roce 1954. Oporami družstva byli 

z Mlázovic Ivo John, Zdeněk Číp, Josef Mach, Miroslav Štěrba, Emil Vantruba, 

Stanislav Hanuš, Jaroslav Novák, František Zapadlo, později také Jindra Čapek. 

náhradníky Emilem Kůtkem, Pavlem Sam-

kem a Jaroslavem Lazarem. 

 

   Pokračování příště 


