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MLÁZOVICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010 
  Pokles příjmu financí ze státní-

ho rozpočtu omezil v loňském roce po-

čet realizovaných projektů. Přesto se 

však obyvatelé městečka dočkali větši-

ny slíbených investic a oprav. 

 Citelný propad české ekonomiky 

v roce 2010 dopadl výraznou měrou i na 

hospodaření obcí, které jsou přímo závis-

lé na obdrţených financích od státu. Jiţ 

počátkem roku se předpokládalo, ţe stát 

na daních vybere menší částky a tak se 

místní samosprávy drţely při sestavování 

svých rozpočtů při zemi. Nejinak tomu 

bylo i v Mlázovicích, které připravily 

vyrovnaný rozpočet. V průběhu roku 

došlo k realizaci všech naplánovaných 

významných akcí. 

 Městečko dokončilo tříletý projekt 

„Revitalizace veřejných prostranství 

městysu Mlázovice“, na který obdrţelo 

dotaci 92,5% z Regionálního operačního 

programu NUTS II. Veřejnost se v centru 

dočkala nových chodníků a drobných 

stavebních prvků, obnovy parkové zele-

ně, nového veřejného osvětlení i městské-

ho mobiliáře. 

 Opravena byla střecha na mlázo-

vickém koupališti, kterou zničili vandalo-

vé. Nádrţ se po loňské generální opravě 

dočkala nového nátěru, nerezového zá-

bradlí i vydláţdění okolních okapových 

chodníčků. Vyměněno bylo přítokové 

potrubí a napouštěcí ventily. 

 V novém zástavbovém území 

„Cihelna“ byla realizována první etapa 

výstavby komunikace a parkoviště pro 

návštěvníky sportovního areálu. Pokračo-

val prodej dalších stavebních parcel v této 

lokalitě a vyrostly zde jiţ první dva do-

my. 

N a finance náročná byla další část 

modernizace místní mateřské školy. 

V průběhu prázdnin dělníci namontovali 

nový strop a izolace, včetně moderních 

svítidel. V přízemí byly aplikovány sa-

nační omítky, celá školka se dočkala vý-

malby a nátěrů všeho druhu. Na jaře pra-

covníci městečka také dokončili poslední 

část nového oplocení školní zahrady. 

 Jiţ čtvrtým rokem pokračovala 

postupná výměna oken na společensko-

správním centru Radnice. Po 130 letech 

restaurátoři obnovili kamenný kříţ u kos-

tela, provedena byla rovněţ obnova Po-

mníku padlých na Náměstí. 

 Po 12 letech uspořádalo městečko 

další, tentokrát jiţ VII. Sjezd rodáků a 

přátel městečka, který představil Mlázo-

vice současné i v dobách minulých. Pro-

gram sjezdu i doprovodné akce potěšily 

mnohé hosty, kteří na sraz dorazili. Z 

průběhu sjezdu bylo natočeno zajímavé 

DVD, coţ je od roku 1985 první oficiální 

filmový materiál o obci. 

 V rámci podpory hasičského sboru 

proběhla oprava podvozku cisterny, opra-

va dopravního vozu avia a motorové stří-

kačky „16“, generální oprava všech dý-

chacích přístrojů a namontováno zabez-

pečovací zařízení do zbrojnice. 

 S velkým ohlasem se setkalo ob-

novení provozu zubní ordinace v lednu 

2010. Téměř po roce se podařilo městeč-

ku, po enormní snaze, sehnat nového 

kvalitního zubaře, který pokračuje v práci 

svého předchůdce. 

 V rámci péče o obecní les byly 

vysázeny tisíce sazenic jehličnatých i 

listnatých stromů, které nahradily vytěţe-

né kusy, především kvůli kůrovcové kala-

mitě. 

 V průběhu celého roku se prová-

děla řada drobných oprav a modernizací, 

jako například výmalba zdravotního stře-

diska, montáţ zabezpečovacího zařízení 

v kostele, sanační omítky v prostorách 

skladů Radnice, výměna radiátorů a roz-

vodů topení na OÚ, několik oprav kanali-

začního řádu, montáţ nové regulace ko-

telny v bytovém domě Na Ohrádce, mon-

táţ nových vývěsek a úřední desky, vý-

malba schodiště Radnice současně s mon-

táţí nového osvětlení, renovace parket 

v jídelně Radnice a mnohé další. 

 Mlázovice také velmi intenzivně 

připravovaly několik projektů, které by 

měly být realizovány v letošním roce. 

Především se to týká přípravy technické 

dokumentace, stavebních povolení, výku-

pu pozemků a podkladů pro tvorbu dotač-

ních ţádostí. 

 M ě s t e č k o ,  s t e j n ě  j a k o 

v předchozích letech, velmi intenzivně 

pomáhalo při zajištění financování Do-

mova důchodců. Díky tomu byl zabezpe-

čen provoz včetně provedení nutných 

oprav a úprav zařízení. 

 Ve velkém tempu pokračovalo 

napravování majetko-právních vztahů ve 

vlastnictví pozemků, došlo k zaměření 

desítek pozemků, tvorbě geometrických 

plánů a následným nákupům a prodejům 

pozemků. 

 Obec se rovněţ aktivně podílela 

na tvorbě jízdních řádů, které začaly pla-

tit v rámci optimalizace dopravy v kraji 

od června. Pro obyvatele Mlázovic se 

výrazně zlepšila dopravní obsluţnost. 

 Jednotliví obyvatelé, hasiči i obec 

samotná, pomohli v srpnu při odstraňová-

ní následků ničivých povodní na Liberec-

ku – finančně, materiálně i osobní pomo-

cí. Pomoc byla odvedena vísce Višňová 

v Libereckém kraji. 

 V průběhu celého roku byly pod-

porovány různé sportovní a kulturní akce 

(turnaje v tenise a volejbale, kino, diva-

dlo, výstavy, sjezd rodáků), i programy 

pro děti (maškarní, pohádkový les, louče-

ní s prázdninami, dětská představení 

v kině, střelecké závody a další). O Mlá-

zovicích bylo natočeno několik televiz-

ních i rozhlasových reportáţí, velký 

prostor jim věnoval také tisk. 

 Za jediný velký neúspěch roku 

2010 lze povaţovat nedosaţení na evrop-

skou dotaci pro rekonstrukci sběrného 

dvora. Ţádost bude letos opětovně podá-

na. 

 I přes značně napjatý rozpočet se 

městečko snaţilo splnit své sliby a reali-

zovat projekty, které zkvalitňují podmín-

ky pro jeho občany. Přesto si nadále udr-

ţelo status obce, která nemá ani korunu 

dluhu. 

 



 Městečko vyhodnotilo anketu k 

budoucí podobě mlázovického hřbito-

va. Překvapením byl vysoký zájem o 

anketu i její jednoznačný výsledek. Po-

čátkem roku 2011 bude připraven pro-

jekt zahradních úprav.  
 Přílohou srpnového zpravodaje 

městečka byl dotazník, ve kterém měli 

mlázovičtí občané moţnost vyslovit se k 

budoucí podobě místního hřbitova. Dále 

mohli připojit další přání či připomínky. 

O měsíc později byl dotazník k dispozici 

v Šárovcově Lhotě, jejíţ občané hřbitov 

také vyuţívají.   

 Moţnost sdělit správci hřbitova 

svůj názor vyuţilo 87 občanů, coţ je po-

měrně značný počet. Zastupitelé městečka 

proto budou mít velmi silný mandát při 

rozhodování, který mohou opřít o přání 

velké části veřejnosti a nájemců hrobů.  

 A jak anketa dopadla? 81 hlasů 

(93%) poţaduje zásadní úpravu zeleně, s 

odstraněním stávajících tújí, které jsou 

proschlé, přestárlé a na mnoha místech 

poškozují hroby. 6 hlasů (7%) poţadovalo 

zachování současného stavu, maximálně s 

dílčím řezem. Názory byly obdobné v 

Mlázovicích (62:4) i v Šárovcově Lhotě 

(19:2).  

 Někteří lidé vyuţili dalšího prosto-

ru v dotazníku a sdělili Obecnímu úřadu 

svá přání či připomínky ke správě hřbito-

va. Mezi nimi byl například poţadavek na 

obezdění napouštěcího ventilu vody, upra-

vení nátrubku pro čerpání vody, v případě 

nové výsadby pouţití neopadavých dřevin 

či zvýšená ochrana hrobů před poškoze-

ním při kácení. Objevil se také poţadavek 

na vybudování bezbariérového přístupu. 

Tato přání budou vyslyšena a v průběhu 

úprav realizována.  

 Objevil se také poţadavek, aby byl 

hřbitov ponechán v dosavadním stavu a za 

uspořené finance raději opravena zeď 

kolem kostela. Její stav je opravdu velmi 

špatný, ale zeď ani pozemek, na kterém 

stojí, nejsou zatím v majetku obce, proto 

podobné úpravy nelze provést. Stejně tak 

nelze provést výsadbu nové zeleně kolem 

hřbitovní zdi z venkovní strany, protoţe 

pozemek za zdí směrem k polím jiţ není 

obce, ale soukromých vlastníků. Anketa 

přinesla rovněţ přání, dovést na hřbitov 

elektrický proud a nasvítit kapličku. Bo-

huţel, kompletní náklady na elektrizaci by 

dosáhly téměř 500000 Kč, které městečko 

nemá (popř. za ně musí řešit důleţitější 

problémy) a navíc občané navštěvují hřbi-

tov téměř výhradně za světla, takţe z 

praktického hlediska to není příliš potřeb-

né. Totéţ platí o prodlouţení veřejného 

osvětlení aţ na hřbitov. Znamenalo by to 

velké náklady, včetně kaţdoročních pro-

vozních za spotřebovaný proud, bez větší-

ho efektu. Realizován nebude ani ná-

vrh pořídit vysavač listí. Pomineme-li 

pořizovací i následné provozní náklady, 

jeho pouţití by bylo velmi omezené. Kro-

mě spadaného listí by vysával a poškozo-

val také květinovou výzdobu hrobů. Proto 

městečko povaţuje za lepší „ruční úklid“ 

obyčejným nářadím.   

 Zastupitelé také nesouhlasili s po-

ţadavkem na častější sekání trávy. V rám-

ci personálních i technických moţností 

obce je hřbitov sekán a uklízen pravidel-

ně, coţ je ostatně vidět v porovnání s 

mnoha hřbitovy v našem okolí. Na ještě 

častější úklid nemají Mlázovice prostřed-

ky.  

 Městečko Mlázovice tímto děkuje 

všem občanům, kteří se zapojili do ankety 

o budoucí podobě hřbitova. Jako první 

krok bude následovat zpracování projektu 

zahradních úprav, který bude podrobně 

konzultován s veřejností. Případné úpravy 

budou zahájeny nejprve na podzim a v 

zimě 2011/2012 (odstraněním tújí). V 

roce 2012 budou pokračovat práce novou 

výsadbou, úpravou kapličky, opravou 

hřbitovní zdi a dalšími činnostmi tak, aby 

po provedené revitalizaci byl hřbitov opět 

důstojným místem odpočinku. 

VEŘEJNOST SE VYSLOVILA PRO VÝRAZNOU ÚPRAVU HŘBITOVA 

Dokončena I. etapa dopravních staveb u koupaliště 
 Počátkem prosince byla dokon-

čena první etapa výstavby obsluţné 

komunikace v areálu Cihelna a nové 

plochy parkoviště u koupaliště.   
 Po vybudování inţenýrských sítí 

na nových pozemcích určených k indivi-

duální výstavbě u mlázovického koupališ-

tě, přišla na řadu výstavba obsluţné ko-

munikace. Městečko se přiklonilo k dvou-

etapové variantě, coţ znamená, ţe nejprve 

byla vybudována konstrukce vozovky 

zakončená asfaltovým recyklátem a teprve 

ve druhé fázi bude poloţen klasický asfal-

tový koberec, instalovány betonové ob-

rubníky a vydláţděny chodníky. 

 Důvodem k rozdělení stavby na 

více etap je snaha minimalizovat škody 

způsobené na nových površích. I kdyţ se 

při pokládce vodovodu, kanalizace, plynu, 

elektřiny a dalších sítí provádělo pečlivě 

hutnění terénu, většinou pokaţdé dojde na 

několika místech k následnému dosednutí 

zeminy, které by poškodilo finální asfalt. 

Dalším důvodem je obava, ţe velký po-

hyb těţkých stavebních strojů, které se v 

lokalitě pohybují a budou pohybovat při 

výstavbě domů, by způsobil také velké 

škody.   

 V květnu tohoto roku byly prove-

deny zemní výkopové práce na nové ko-

munikaci, dnes jiţ můţeme říkat v ulici 

„Cihelna“. Poté byl navezen materiál a 

proběhlo důkladné hutnění. Následovalo 

vybudování vjezdů na jednotlivé parcely a 

poloţení asfaltového recyklátu.   

 Stejným způsobem byla provedena 

výstavba parkoviště vedle koupaliště. V 

jeho konstrukci byly vyuţity desítky tun 

betonu i asfaltu, které byly odstraněny při 

výstavbě chodníků a komunikací v obci. 

Na jedné straně tak obec ušetřila za dopra-

vu materiálu na skládku, na druhé to zna-

menalo výraznou úsporu nového materiá-

lu do konstrukce parkoviště.   

Na uvedených dopravních stavbách byly 

provedeny ještě drobné terénní úpravy a 

osazeny kanalizační vpusti. Tam, kde to 

bude z důvodu sesedání zeminy třeba, 

bude ještě probíhat dosypávání materiálu. 

Za několik let bude provedena druhá eta-

pa, která stavbu definitivně zakončí. 

POZVÁNKA NA POSLEDNÍ LEČ 

Myslivecké sdruţení Ostříţ Mlázovice 

Vás zve na 41. Poslední leč, která se koná 

v pátek 14. ledna 2011 od 20.00h na sále 

Radnice v Mlázovicích. K tanci a posle-

chu hraje skupina "Levou rukou". K dis-

pozici bude také vyhlášená myslivecká 

kuchyně v místní restauraci a také kaţdo-

ročně vyhledávaná atraktivní zvěřinová 

tombola. 

ZAPŮJČENÍ PERMANENTEK NA 

SJEZDOVKU DO MEZIHOŘÍ 

Obecní úřad Mlázovice obdrţel od provo-

zovatelů lyţařského areálu v Mezihoří 2 

permanentky na vlek. Nabízíme moţnost 

jejich bezplatného půjčení pro všechny 

občany s trvalým pobytem v městysu 

Mlázovice. Permanentku si lze vypůjčit 

na maximálně 1 den. Místem výpůjčky je 

Obecní úřad (během své provozní do-

by!!!), nebude-li dohodnuto jinak. Půjčo-

vání probíhá formou "kdo dřív přijde, ten 

jede". Upřednostněni jsou vţdy ti ţadate-

lé, kteří si půjčují poprvé. Pokud na daný 

den nikdo zájem mít nebude, můţe si 

ţadatel vypůjčit permanentku i opakova-

ně. Systém bude fungovat tak dlouho, 

dokud se bude v Mezihoří jezdit. 



  Střípky z práce Obecního úřadu 
 

●  Počátkem ledna dochází k personálním 

změnám v místní mateřské škole. Ředitel-

ka Martina Romaňáková odchází na mateř-

skou dovolenou. Po tuto dobu ji bude za-

stupovat Lenka Brodská a na její pozici 

nastoupila 1. ledna 2011 nová slečna uči-

telka, která byla koncem roku vybrána ve 

výběrovém řízení. 

● V prosinci provedli pracovnice Kraj-

ského úřadu audit účetnictví a hospoda-

ření naší obce. Ţádné nedostatky nebyly 

shledány. Veškeré operace jsou provádě-

ny v souladu s platnou legislativou. 

●  Starosta městečka Tomáš Komárek byl 

počátkem prosince zvolen na čtyři roky do 

rady Lázeňského mikroregionu. Hlavním 

cílem tohoto sdruţení 23 okolních měst a 

obcí je snaha o rozvoj celého území a zís-

kávání finančních prostředků pro své členy 

z různých dotačních programů. 

● Obecní úřad se omlouvá veřejnosti za 

mylnou informaci, kterou ohlásil v rám-

ci vysílání obecního rozhlasu, při pozvá-

ní na besedu o zdraví, v prosinci tohoto 

roku. Obecní úřad byl záměrně chybně 

informován ze strany pořadatelů, kteří 

několikrát uvedli, ţe se nejedná o ţád-

nou prodejní akci, ale o odbornou před-

nášku hrazenou z dotace. Proto obecní 

rozhlas uvedl tyto informace. Ve skuteč-

nosti se však jednalo o prodejní akci. Na 

základě této negativní zkušenosti i na 

základě mnoha předchozích, kdy se fir-

my vydávaly za jiné, prodávali padělané 

či kradené zboţí, uváděli nepravdivé 

informace o zboţí apod., nebude jiţ 

Obecní úřad v Mlázovicích poskytovat 

prostor ve svém rozhlase pro informová-

ní a reklamu prodejců, kteří přijedou do 

Mlázovic. Nejsme schopni rozlišit pocti-

vé od nepoctivých (těch je bohuţel větši-

na) a nehodláme se podílet na podvádění  

veřejnosti. Všem bude doporučeno in-

formovat o svých prodejních aktivitách 

prostřednictvím vlastních letáčků do 

poštovních schránek, mimo jakoukoliv 

pomoc a aktivitu Obecního úřadu.  

●  Od 3. ledna 2011 dochází ke změně 

jízdního řádu na trase Lázně Bělohrad - 

Mlázovice - Jičín. Spoj odjíţdějící ve 

12.45h z Lázní Bělohradu, odjíţdí opět aţ 

ve 12.50h tak, aby ho stíhali školáci ze ZŠ. 

Byla tím napravena neuváţená změna, 

která nebyla s městečkem konzultována. 

Změna je oficiální, včetně výlepu v jízd-

ních řádech. Dále upozorňujeme cestující, 

ţe došlo ke změně na jiné lince a díky této 

změně autobus pro školáky odjíţdí z Mlá-

zovic do LB přesně podle jízdního řádu v 

7.33h, nikoliv s výrazným zpoţděním, jako 

tomu bylo do Vánoc 2010. Proto pozor, jiţ 

nekalkulujte s pozdním odjezdem. 

 V pondělí 20. prosince 2010 se naposledy v tomto roce sešli mlázovičtí za-

stupitelé na svém zasedání. Vybíráme zajímavé body z jejich programu:  

1) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. KN st. 244/1 o výměře 391m2, za cenu 

65 Kč/m2, spotřebnímu druţstvu Jednota. Jedná se o pozemek, na kterém stojí mlázo-

vická prodejna potravin. V tomto případě stála cizí stavba na obecním pozemku. Jedná 

se o pozůstatek majetko-právních nesrovnalostí ze 70. let minulého století. Prodejem 

tak bude napraven tento stav dle současné legislativy.  

2) Schváleno bylo také podání ţádosti o dotaci na Státní fond dopravní infra-

struktury. Jedná se o projekt zvýšení bezpečnosti chodců v městečku, který zahr-

nuje rekonstrukci a dostavbu chodníku z Náměstí aţ ke hřbitovu. V případě, ţe 

bude městečko úspěšné a dotaci obdrţí, akce bude realizována ještě v roce 2011. 

3) Schválena byla rovněţ nová veřejnoprávní smlouva s městem Jičínem na projedná-

vání přestupků mlázovických občanů, v období 2011-2014. Město Jičín řeší tuto agen-

du pro Mlázovice jiţ několik let, po skončení pravomocí přestupkových komisí obec-

ních úřadů, protoţe přestupkové řízení musí vést právník. Stará smlouva končí v roce 

2010, nová začne platit po schválení Krajským úřadem.  

4) Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu č.4/2010, která reflektuje aktuální 

vývoj příjmů a výdajů z obecní pokladny.  
5) Schválen byl také rozpočet městysu Mlázovice na rok 2011. Rozpočet je z účetního 

hlediska koncipován jako přebytkový. Přebytek je však tvořen plánovanými příjmy za 

prodej stavebních parcel v areálu Cihelna, které městečko předfinancovalo v předcho-

zích letech. Takţe po oddělení těchto příjmů je rozpočet de facto vyrovnaný. O kon-

krétních akcích připravovaných městečkem na příští rok se dočtete v jiném článku. 

6) Městečko Mlázovice také nakoupí za 2000 Kč od Úřadu pro zastupování státu 

část pozemku č. PK 1287 v k.ú. Mlázovice, který tvoří část tzv. „Kutnarovy ulič-

ky“. Protoţe se jedná o obecní komunikaci, ve které jsou uloţeny obecní sítě, je 

důleţité, aby byla celá v majetku obce.  
7) Schválen byl prodej pozemku č. KN 1018/16 v k.ú. Mlázovice, o výměře 799m2, za 

cenu 500 Kč/m2, panu Jiřímu Junkovi, Pavlišovská 2291/16, Praha 9. Jedná se o pro-

dej další stavební parcely v areálu Cihelna.  

8) Zastupitelé rovněţ odsouhlasili 2 smlouvy se společností ČEZ Distribuce na 

zřízení věcných břemen uloţení kabelových vedení na obecních pozemcích. 

Proběhlo 3. zasedání zastupitelstva 

Vánoční výstava přilákala malé i velké návštěvníky 

 Poslední víkend před Vánocemi 

patřil jiţ 6. ročníku vánoční výstavy. 

Návštěvníci sálu Radnice si prohlédli 

rekordní počet betlémů, staré fotogra-

fie, díla místních umělců, vystoupení 

divadélka domova důchodců či práci 

řezbáře. 

 Ve vánočně vyzdobeném sále 

mlázovické Radnice bylo i letos mnohé k 

vidění. Především rekordní počet 37 bet-

lémů od dřevěných, přes papírové aţ po 

vytvořené z ořechů od Káti Vikové či z 

dusaného pískovce. Dále obraz Gabriely 

Čapounové, kresby a bysta Mnicha Matě-

je od Káti Šimůnkové, dřevěná dílka Li-

bora Šimůnka a sádrové modely soch 

Rudolfa Huti. Dále fotografie jejich děl a 

jiţ tradičně překrásné výrobky obyvatel 

Domova důchodců v Mlázovicích. O 

vánoční výzdobu se postarala svými ko-

šíčky, svíčkami, věncem a perníčky  Da-

na Vojtěchová. 

 V sobotu bylo moţné vidět bet-

lémáře Kristiána Richteru ze Staré Paky, 

který vyřezával dřevěnou figurku před 

zraky návštěvníků a zodpovídal jejich 

dotazy. Návštěvníci si mohli zakoupit 

pohlednice s jeho betlémy, dřevěné ozdo-

by či papírové archy na výrobu historic-

kého turnovského betlému. 

 Do starých časů zavedl Josef Ka-

dečka svými dobovými pohlednicemi a 

fotografiemi. Mnozí poznali nejen své 

známé, sousedy či příbuzné, ale i sebe. 

Bylo pěkné podívat se na ,,Doţínky, do 

Cihelny, či někdejšího JZD“. 

 Pro naše nejmenší byla připravena 

tvůrčí dílna, ve které si mohli namalovat 

sádrového koníčka, kočičku, pejska, nebo 

si vytvořit svůj vlastní kalendář na rok 

2011. 

 Hlavním hřebem výstavy bylo 

jistě tradiční divadelní představení di-

vadélka obyvatel mlázovického domova 

důchodců, kteří pod vedením Gabriely 

Čapounové sehráli v pátek novou pohád-

ku Smolíček Pacholíček. Jako vţdy byli 

úţasní a sklidili veliké ovace. Všichni se 

budeme těšit opět za rok nashledanou.  

 Dovolte, abych touto cestou podě-

kovala všem, kteří bezplatně zapůjčili 

vystavené exponáty, městečku Mlázovi-

ce, za poskytnuté prostory a propagaci a 

především návštěvníkům za to, ţe se při-

šli podívat. Doufám, ţe v roce 2011 Vás 

všechny budu moci opět přivítat na sed-

mém ročníku naší vánoční výstavy.  

Dáša Šimůnková 
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 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:   

 3. února 1985 byl náš sportovní 

rok zahájen volejbalovým turnajem o po-

hár února ve Staré Pace, kde v VI. ročníku 

jsme jiţ po čtvrté za sebou získali 3. mís-

to. 

 Ve dnech 1. 4. 15. a 29. dubna 

proběhla v ostroměřské Sokolovně secvič-

ná i našich ţen na strahovské představení. 

Spartakiádní prověrky proběhly 25. dubna 

v tělocvičně Jiskry v Hořicích. 

 Do nácviku v pořadí jiţ VI. celo-

státní spartakiády se v tělovýchovné jed-

notě zapojilo čtrnáct ţen, z nichţ devět se 

zúčastnilo vystoupení v Praze na Straho-

vě. Byli to: Lonerová Miroslava, Dobiášo-

vá Eva, Letošníková Miloslava, Sixtová 

Miluše, Hartmanová Eva, Musilová Milu-

še, Krejcarová Blanka, Varhaníková Jar-

mila a Maťátková Mirka. 

 Před samotným vystoupením v 

Praze proběhlo okrskové cvičení v Ostro-

měři za sokolovnou a v měsíci květnu se 

konala okresní spartakiáda v Hořicích. 

Cvičení jako o předchozích spartakiádách 

se ve velkém počtu zúčastnila i naše mlá-

deţ. TJ Předvoj obdrţela od okresního 

štábu v Jičíně diplom za aktivní podíl na 

Československé spartakiádě. 

 V tomto roce se téţ v Mlázovicích 

konal V. sjezd rodáků. Tělovýchovná jed-

nota se při této příleţitosti prezentovala 

výstavkou sportovních úspěchů a trofejí v 

ZŠ. V neděli 21. července proběhl během 

sportovního odpoledne turnaj v malé ko-

pané a soutěţ v odbíjené. 

 22. června 1985 se uskutečnil v 

Bašnicích nohejbalový turnaj okresního 

přeboru, ve kterém jsme obhájili 3. místo 

a 20. července ve stejné obci uspořádali 

turnaj o Pohár předsedy JZD L. Šťovíčka, 

v němţ jsme zvítězili. 

 Na poţadavek 

předsedy MNV Jaro-

slava Kodyma odstra-

nit Horákovu kovárnu, 

zareagoval výrob TJ s 

tím, ţe tato akce bude 

provedena na podzim 

roku 1985, za spolu-

práce druţstevní me-

chanizace. Veškerý 

kamenný a cihlový 

odpad byl navezen do 

předem vyhloubeného 

koryta v potřebné veli-

kosti pro asfaltový 

tenisový kurt v prosto-

ru proti bývalé cihelně. 

Brigáda byla během 

dvou víkendových dnů 

kompletně skončena a o úspěšnou akci se 

nejvíce zaslouţili Jaroslav Sudek ml. a 

Václav Ulvr - traktoristé JZD a bezpochy-

by i vedení Tělovýchovné jednoty. Za 

provedené práce jsme od MNV obdrţeli 

částku 20.000,- Kčs na potřebné úpravy 

pro dobudování zmíněného kurtu.  

 V letech 1986 – 1987 rovněţ pro-

běhlo několik sportovních akcí. Je třeba 

zmínit se o účasti našeho muţstva v 

okresním přeboru v odbíjené smíšených 

druţstev po dva roky nebo na volejbalo-

vém turnaji osvobození v Lázních Bělo-

hradě se ziskem 1. místa a na turnaji ZD 

Kumburk ve Staré Pace. 

 Obě muţstva nohejbalu se zúčast-

nila II. a III. ročníku zemědělců v Bašni-

cích s umístěním na 2. a 3. místě a turnaje 

po oba roky na Horkách. Další střetnutí 

několika muţstev se uskutečnilo 15. květ-

na v Nové Pace. Nejlepšího výsledku bylo 

dosaţeno na zemědělském turnaji v Láz-

ních Bělohradě 21. září 1986, kde jsme 

pro změnu zvítězili. Poslední střetnutí v 

tomto období se uskutečnilo 13. prosince 

1987 v Jičíně, pod záštitou OV ČSTV, 

kde z jedenácti celků jsme skončili na 5. 

místě. 

 11. listopadu 1986 obdrţela naše 

tělovýchovná organizace čestné uznání 

Sokola Luţany za dlouholetou spolupráci 

při organizování „Běhu Luţanskými 

hvozdy“. 

 Mezi nejúspěšnější společenské 

akce za celé desetiletí je moţné zařadit 

velmi zdařilou besedu se zaslouţilými 

mistry sportu Danou a Emilem Zátopko-

vými. Toto přátelské setkání připravila 

Tělovýchovná jednota na sobotu 1. března 

1987. Sál mlázovické radnice zaplnilo 

přes čtyři sta sportovních obdivovatelů 

této světoznámé dvojice. Kdo by neznal 

sportovce, jejichţ jména byla skloňována 

ve všech světových jazycích. Poprvé za 

celou historii olympijských her vyhrál 

jeden běţec závody na nejdelších tratích 5 

a 10 km a v maratonu. Ano v Helsinkách 

roku 1952 to dokázal Emil Zátopek. 

Olympijská historie registruje stejně po-

zorně i další fakt, ţe v den jeho vítězného 

běhu na 5000 m získala olympijské zlato i 

jeho ţena Dana v oštěpu. 

 Na výroční členské schůzi v roce 

1987 byl vyhlášen nejúspěšnějším spor-

tovcem Tělovýchovné jednoty Předvoj Jiří 

John za 1. místo v turnaji února u nás v 

Mlázovicích, za 2. místo v okresním pře-

boru zemědělců v nohejbalu v Bašnicích a 

za 2. místo v turnaji o pohár předsedy 

JZD ve III. ročníku v kuţelkách v Milovi-

cích. 

Dana a Emil Zátopkovi v Mlázovicích v roce 1987 

Společná fotografie Mlázováků po besedě s manželi Zátopkovými na sále 

Radnice v roce 1987 

Věnování od manželů Zátopkových pro přátelé z 

Mlázovic, z návštěvy u Zátopkových  10.8.1997 

Pokračování příště 


