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POZOR NA PODVODNÍKY!

Obecní úřad v Mlázovicích a
Policie České republiky důrazně varují,
především seniory, před mnohými podvodníky, kteří se pod různými záminkami snaží vloudit do jejich domácností. Způsoby jsou různé, ale cíl je jediný.
Důvěřivého člověka okrást!
Jiţ několik let zaplavují naše sdělovací prostředky smutné příběhy o lidech, kteří se stali obětmi různorodé kriminality. Společným znakem těchto zločinů jsou návštěvy různých obchodníků,
falešných energetiků a dalších lidí, v domácnostech starších občanů, kteří později
odcizí drahé předměty a mnohdy celoţivotní úspory. Protoţe se v posledních
dnech i v našem městečku mnoţí podobné
pokusy, důrazně tímto varujeme občany,
aby se měli na pozoru.
Jak podvodníci postupují? Navštíví
domácnost pod různými záminkami: s
tím, ţe jdou vrátit přeplatek za plyn, vodu,
elektřinu, ţe jsou zástupci pojišťoven,
mnohých úřadů, apod. Nebo ţe jdou něco

V příštím čísle si přečtete:

● nové vedení městečka
● restaurování kříže u kostela
● dokončení parkoviště
● pozvánka do kina
Ročník 14

VÝSLEDKY OBECNÍCH VOLEB

výhodně opravit, ţe nabízí velmi výhodně 15. a 16. října 2010 proběhly volby nových
s velkou slevou kvalitní zboţí (v drtivé zástupců do zastupitelstva městečka Mlázovice. Přinášíme jejich výsledky:
většině se jedná o bezcenné cetky). Nově
Volební účast: 287 voličů, tj. 60,42%
se ale objevují případy, kdy zazvoní na
zvonek domácnosti a prosí o pomoc, s
* Zdenka Rechcíglová, 136 hlasů
odůvodněním, ţe poblíţ havarovali nebo (nezvolena do zastupitelstva)
nemají benzín, apod. Vyskytnul se však * Bc. Iva Letošníková, 144 hlasů
také případ, kdy člověk prosí o jídlo a (nezvolena do zastupitelstva)
dotazuje se na osoby, které chodí do kos- * SDRUŢENÍ NEZÁVISLÝCH KANDItela.
DÁTŮ - VOLBA PRO MLÁZOVICE
Ve všech těchto uvedených, ale i - Tomáš Komárek, 246 hlasů
jiných případech (fantazie zlodějů nezná (zvolen do zastupitelstva)
mezí) se jedná o získání důvěry člověka a - Zdeněk Skrbek, 200 hlasů
dostání se do jeho domácnosti. Tu během (zvolen do zastupitelstva)
návštěvy další z nevítaných hostů vyloupí - Bc. Simona Votrubová, 199 hlasů
a nebo si vše obhlédnou a vrací se v brz- (zvolena do zastupitelstva)
- Ing. Aleš Kodydek, 191 hlasů
ké době na místo s nekalými úmysly.
Proto tímto důrazně varujeme, pře- (zvolen do zastupitelstva)
devším seniory, aby nikomu neznámému - Ing. Irena Fišerová, 159 hlasů
neotevírali a uţ vůbec nikoho nepouštěli (zvolena do zastupitelstva)
do bytu a nic nekupovali. Vţdy lze odpo- - Petr Čížek, 136 hlasů
vědět, ţe musíte věc probrat s někým (zvolen do zastupitelstva)
dalším. Vyhnete se tak případným nepří- - Miloš Malina, 133 hlasů
(zvolen do zastupitelstva)
jemnostem či okradení.
- Ing. Kristína Robová, 179 hlasů
(zvolena do zastupitelstva)
- Stanislav Bytnar, 159 hlasů
(zvolen do zastupitelstva)
Sobotní cvičení prověřilo moţnos- - Marcela Huťová, 193 hlasů
ti členů i techniky SDH Mlázovice zasa- (zvolen do zastupitelstva)
hovat v těţko přístupné oblasti. Mlázovič- - Lenka Brodská, 155 hlasů
tí hasiči jsou dobře připraveni pomáhat (zvolena do zastupitelstva)
lidem v nepříjemných situacích v katastru
obce a na poţádání IZS i mimo něj.
Střípky z práce Obecního úřadu

Hasiči testovali likvidaci lesního požáru v Mezihoří
Taktické cvičení prověřilo jednotku SDH Mlázovice při likvidaci lesního požáru v těžkém terénu.
Je sobota 23.října 2010. V 16.30h
se rozeznívá radniční siréna a vyhlašuje
poţární poplach. Krátce na to odjíţdí jednotka SDH Mlázovice do osady Mezihoří, ve které je ohlášen poţár rodinného
domku. Při příjezdu na místo hasiči zjišťují, ţe nehoří dům, ale hustý dým se valí
z okraje lesa. Aby se dostali k ohni, pouţívají motorovou pilu a doslova prořezávají cestu pro svoji cisternu. Jakmile se
jednotka dostane přímo k poţáru, zjišťuje, ţe se jedná o dokonale utajené hasičské cvičení, které má prověřit zásah při
mimořádné situaci v těţko přístupném
lesním porostu.
Následuje lokalizace poţářiště a
uhašení ohně. Vše s vyuţitím dýchací
techniky a motorové pily. Druhé ohnisko
je likvidováno téměř za tmy, proto je vyuţita i elektrocentrála a halogenové reflektory. Taktické cvičení je ukončeno krátce
po půl sedmé, kdy se jednotka vrací na
základnu.

● V průběhu října provedli pracovníci

DVD s filmem ze VII. Sjedu rodáků - je
jiţ k vyzvednutí na Obecním úřadě. Cena
je dle plánu 300 Kč, upřednostněni budou
ti, kteří mají film objednaný. K dispozici
je však několik kusů jako rezerva, takţe se
mohou přihlásit i další zájemci.

městečka demontáţ starých kanalizačních
šachet na Macnarově louce a montáţ nového typu a prakticky tak dokončili po 30
letech terénní úpravy v této lokalitě. Nyní
jiţ bude moţné bez problémů provádět
sekání trávy a bude moţné lépe upravit
toto veřejné prostranství.
● Městečku se podařilo získat od Královéhradeckého kraje drobnou dotaci
pro jednotku SDH, která kompenzuje
provedená školení členů a výjezdy mimo
katastr zřizovatele.
● Kino Radnice Mlázovice informuje
diváky, ţe v pátek 10. prosince 2010 uvede
od 20. hodin vynikající českou komedii
Michala Wiewegha „Román pro muţe“.
Film má skvělé obsazení i scénář.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 13. DÍL
U příležitosti 140. výročí založení
mlázovického Sokola přinášíme zcela
unikátní příběh jeho vzniku, vzestupu i
pádů. Autorem poutavého vyprávění,
které přináší exkluzivně Mlázovický
zpravodaj, je pan Ivo John. Pokračování
z minulého čísla:
K celkovému zhodnocení všech 43
ročníků běţeckého závodu ze Šárovcovy
Lhoty
na
Zvičinu,
na
nichţ
se významným způsobem podíleli sportovci a občané Mlázovic, nám zbývá pouze doplnit mimořádné úspěchy v několika
posledních letech tohoto desetiletí.
Pro příklad netřeba chodit daleko. Na závěr tohoto desetiletí se dostalo běţeckému
závodu memoriálu Václava Dobeše hned
dvou významných ocenění.

ne při příleţitosti 25. ročníku běhu do
vrchu. Této slavnosti se zúčastnili staří
harcovníci a zakladatelé Josef Zvoníček,
Ivo John a Libouš Knězáček, současný
předseda výboru. Josef Zvoníček, jako
jeden z nejstarších organizátorů, sklidil
právem při předávání ocenění největší
potlesk přítomných. Těch 43 let, co stál
v čele organizačního výboru, je úctyhodné
číslo. Tohoto mimořádného sportovního
setkání se ještě zúčastnili: Bruno Gazelino, mezinárodní prezident běhu do vrchu,
Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu, František Fojt, hlavní reprezentační trenér atletů, Tomáš Dvořák,
desetibojař, Vladimír Špidla, bývalý europoslanec a současně velký milovník běhu
do vrchu, Karel Šklíba, organizační ředitel
celého seriálu běhů do vrchu ČR a další
hosté.
Tímto dovětkem se definitivně
loučíme se seriálem o Memoriálu Václava
Dobeše. O cíli závodu a dominantě miletínské a mlázovické kotliny Karel Václav Rais napsal tyto verše:
Zvičino, Zvičino,
ty horo vysoká,
myslívám na Tebe,
co jedni do roka.

Zakladatelé běžeckého závodu na Zvičinu (1967).
Zelva Josef Kadečka st., Ladislav Krasl, Václav
Dobeš (předseda JZD Mlázovice), Josef Podzimek a
Josef Zvoníček (vedoucí závodu)

V roce 2008 mu bylo celostátním
výborem běhu do vrchu a lehkoatletickým
svazem ČR přiděleno právo uspořádat při
41. ročníku přebor České republiky veteránů. Za vzornou a bezchybnou práci organizačního výboru se mu od nadřízených
sloţek dostalo uznání. Po skončení tohoto
závodu sdělil Ivo Domanský, předseda
Sdruţení organizátorů běţeckých závodů,
ţe uspořádání přeboru bylo nejdokonalejší
ze všech dosavadních.
Následně v roce 2010 obdrţel
organizační výbor Zvičiny pozvání od
první místopředsedkyně senátu PaeDr.
Aleny Gajdůškové na slavnostní odpoled-

V další části našeho vyprávění ke
140. výročí zaloţení tělovýchovné jednoty
Sokol v mlázovicích v roce 1869, budeme
hovořit o dalším desetiletí od roku 1980
do roku 1989, kde můţeme říci, ţe bylo
velmi bohaté. Nejpilnějšímu a velmi
úspěšnému nohejbalu sekundovala odbíjená. V tomto období bylo uspořádáno několik různých turnajů, jak v nové tělocvičně, tak i na hřištích u koupaliště.
Značné
úsilí
hned
v prvním roce této
periody
v roce
1980 bylo zaměřeno nácviku na
V. celostátní spartakiádu a účasti
skupiny ţen na
okrskovém cvičení v Ostroměři a
vystoupení
na
okresní spartakiádě v Jičíně.
Největší
zastoupenou sku-
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pinou na této významné společenské akci
byla naše mládeţ, která své skladby nacvičovala s učitelkami, členkami naší TJ
Jitkou Křapkovou a Líbou Hanzlovou na
zdejší základní škole. Nezanedbatelnou
skupinou bylo i ţactvo v počtu čtrnácti
chlapců
a
dívek
na
devítiletce
v Ostroměři.
Ţeny i mládeţ nacvičovaly své
skladby v krásném prostředí nové tělocvičny, ţeny v počtu dvanácti z Mlázovic
a dvou ze Šárovcovy Lhoty. Vystoupení
na celostátní spartakiádě v Praze na Strahově se zúčastnily Jarmila Kuţelová –
cvičitelka, Eva Tarantová, Ivana Dvořáková, Marie Všetečková, Miroslava Lonerová a Marie Zvoníčková. Naše TJ obdrţela
od OV ČSTV v Jičíně diplom a uznání za
zásluhy o Československou spartakiádu
1980.
Další úspěšnou akcí v tomto roce
byl volejbalový turnaj, který se uskutečnil
při IV. sjezdu rodáků a přátel obce 26.
července 1980. Při sjezdu proběhla také
ukázka tělovýchovy mládeţe a velmi
bohatá výstava sportovních diplomů a
trofejí v nové tělocvičně. V kině byly promítnuty filmy z tradičních májů.
V měsíci říjnu 1980 se uskutečnil
na hřišti u koupaliště II. ročník fotbalového turnaje o pohár Předvoje. Zaloţen byl
jiţ o rok dříve a dvakrát za sebou zvítězili
vojáci sovětské posádky z Jičína. Na druhém místě skončilo muţstvo JZD Mlázovice.
Další dva ročníky se odehrály 17.
10. 1981 a 2. 10. 1982, třetí ročník ještě
za účasti vojáků, Agrochemického centra
z Lázní Bělohradu, ZPA Nová Paka a
Předvoj Mlázovice. Ve čtvrtém ročníku
vystřídal sovětské vojáky celek Lesního
závodu z Hořic. V obou sportovních akcích si vítězství zajistili hráči Předvoje.
Pokračování příště

VI. Spartakiáda (Hořice, květen 1985). Zleva stojící:
M. Lonerová, E. Dobiášová, D. Vágenknechtová, L.
Víchová, M. Sixtová, D. Brádlová, B. Krejcarová, V.
Štěrbová. Dole zleva: M. Letošníková, M. Maťátková,
E. Hartmanová, I. Dvořáková, B. Musilová

