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Městečko chce v květnu podat žádost o další evropskou dotaci

MLÁZOVICE PŘIPRAVUJÍ REKONSTRUKCI SBĚRNÉHO DVORA
Projekt zahrnuje zcela zásadní
rekonstrukci sběrného dvora a jeho
vybavení novou technikou. Předpokládá výrazné zkvalitnění nakládání s
odpady v městečku, včetně možnosti
třídění dalších komodit.
V letošním roce končí realizace
projektu Revitalizace veřejných prostranství, na který městečko obdrželo téměř tří
milionovou dotaci z Regionální operačního programu NUTS II. Severovýchod,
tedy převážně z evropských peněz.
Vzhledem k blížícímu se konci programového období pro poskytování financí z
bruselských strukturálních fondů v roce
2013, převyšuje nyní poptávka projektů v
celé republice několikanásobně kapacitu
dotačních zdrojů.
I přesto se zastupitelé městečka
rozhodli, loni na podzim, že zahájí přípravu dalšího velkého projektu, se kterým se
budeme ucházet o dotaci z unijních strukturálních fondů. Konkrétně se jedná o
projekt rekonstrukce sběrného dvora a
jeho vybavení technikou. Důvodem pro
tuto volbu je neutěšená situace, která panuje na současném sběrném dvoře, jeho
technologická zastaralost a také nemožnost umožnit občanům separovat více
složek odpadů. Cíl je jasný. Zkvalitnit
nakládání s odpady v Mlázovicích, zvýšit
ekologické myšlení obyvatel, ještě více
chránit svoje životní prostředí a vyřešit
některé dlouholeté problémy s určitými
typy odpadů.

Projekt se dělí na dvě hlavní části.
První obsahuje stavební úpravy. Rekonstrukci plotu, včetně zabezpečení proti
nelegálnímu pronikání, výměnu vjezdových bran, rekonstrukci boxů na elektrospotřebiče, bílou techniku a další výrobky
k ekologické likvidaci, a také zahrnuje
výstavbu přístřešků na techniku. Zásadně
se má změnit i plocha dvora. Největší
část by byla vyasfaltována, pod kontejnery, kde bude největší zátěž a frekvence
těžké techniky, přijdou silniční panely.
Úpravy dozná také odvod dešťových vod,
který je plánován do speciálního drenážního vsaku.
Druhá část projektu předpokládá
vybavení dvora nezbytnou technikou.
Hromady vytříděného odpadu, do kterých
prší a roznáší je vítr, nahradí uzavřené
traktorové kontejnery – pro každý druh
odpadu speciálně určený. Společně s kontejnery má být pořízen kontejnerový nosič za traktor tak, aby si veškerou logistiku odpadů mohlo provádět městečko i
nadále ve vlastní režii, což je nejlevnější.
Jako nová součást dvora má být
pořízen štěpkovač na větve a roští. To by
jednou pro vždy udělalo přítrž bezhlavému pálení větví a rostlinných zbytků na
zahradách. Naplánováno je i rozšíření
sběru o bioodpad, stavební suť (z drobných domácích prací), baterie, zářivky a
některé další složky odpadu.
Na přípravě projektu se pracuje již
téměř půl roku. Po dokončení technické

dokumentace se realizuje administrativa s
úřady, zpracovává analýza nakládání s
odpady a připravuje vlastní žádost o dotaci, kterou zpracovává Centrum evropského projektování Hradec Králové, s nímž
mají Mlázovice výborné zkušenosti. Celkové náklady projektu se pohybují kolem
5 miliónů korun, v případě přidělení dotace bude spoluúčast městečka do 500 tisíc
korun. Termín realizace je naplánován na
příští rok. Akce bude samozřejmě realizována pouze v případě zajištění dotace.
Modernizovaný sběrný dvůr by
rovněž změnil svůj provozní režim. Otevřeno by bylo celoročně (nyní podmínky
neumožňují úklid sněhu v zimě ani pohyb
v případě rozmočeného terénu). Občané
by měli také možnost přijít na dvůr častěji
než doposud.
Připravovaný projekt sběrného
dvora má praktický dopad na každého
občana obce i další vlastníky nemovitostí.
Nejenom, že všem šetří peníze, ale především zamezí poškozování životního prostředí v našem regionu. Mlázovice by s
předstihem vyřešily řadu nových požadavků kladených na obce uvažovanou
zpřísněnou novelou odpadové legislativy.
Přínos projektu je také ekonomický.
Soběstačnost v nakládání s odpady znamená pro obyvatele i nadále jedny z nejnižších poplatků za odpadové hospodářství, na rozdíl od jiných měst a obcí, pro
které tyto činnosti zajišťují za velké peníze komerční společnosti.

Hasičská zbrojnice a kostel získaly nové zabezpečení
V průběhu března byl instalován nový systém zabezpečení do mlázovického kostela a do hasičské zbrojnice. Výrazným způsobem zvyšuje
ochranu těchto objektů před vyloupením či vandaly.
Městečko se rozhodlo reagovat na
zvýšený počet vloupání do budov různých spolků a organizací v Královéhradeckém kraji. Trend prudce stoupajících
krádeží a výše škod, která je při nich způsobena, je zaznamenáván velmi často i v
našem blízkém okolí. Články v tisku do-

kumentující násilné vniknutí do hasičských zbrojnic, kanceláří firem, kostelů,
kapliček, chalup a dalších objektů jsou
toho smutným důkazem.
I když v Kostele Nejsvětější Trojice v Mlázovicích nejsou umístěny žádné
vzácné památky ani kulturní díla (to málo
cenného bylo ukradeno počátkem devadesátých let), jen pouhá ochrana před
případnými vandaly, kteří by zde mohli
napáchat škodu, stála za zřízení nového
systému zabezpečení. Totéž platí i pro
hasičskou zbrojnici.

Obě budovy mají nyní instalován
velmi moderní, sofistikovaný systém
ochrany. Při jakémkoliv násilném vniknutí spustí několikanásobný alarm a informuje několik míst o narušení objektu.
Ve velmi krátké době je spuštěna reakce,
která postihne případného narušitele. Obě budovy se tak přidávají k dalším
již dříve zabezpečeným majetkům našeho
městečka, kde lapkové a chuligáni nejsou
vítáni!

Kompletní průvodce likvidací a recyklací odpadů z domácností pro rok 2010

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V MLÁZOVICÍCH
Vzhledem k tomu, že se nás řada našich občanů či chalupářů často dotazuje, jak mají nakládat v naší obci s tím či oním
druhem odpadu, opětovně otiskujeme tento manuál nakládání s
odpady v našem městečku. Je aktualizovaný pro letošní rok.
Zákon stanovuje obcím povinnost zajistit na svém území sběr a
likvidaci odpadů. Proto přijímají vyhlášky, kterými různými způsoby stanovují občanům povinnost finančně se podílet na tomto
systému. Mlázovice mají účinnou obecně závaznou vyhlášku
č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu. Jedná se o novou normu obce, účinnou od 1. ledna 2010.
Tento závazný právní dokument obce stanovuje povinnost platby
za likvidaci odpadů, včetně všech právních podmínek a souvislostí. V současné době je poplatek stanoven na 360,- Kč/rok (děti
do 15 let včetně platí polovinu). Hradí jej všichni občané s trvalým pobytem v obci a dále majitelé rekreačních objektů. Vyhláška také stanovuje některé výjimky a úlevy. Její znění je k dispozici na Obecním úřadě či webových stránkách městečka (v sekci
Vyhlášky a Nařízení).lllllllllllllllllllllllllllllllllll
Co všechno lze třídit a jak s kterým odpadem v Mlázovicích
naložit se dočtete v následujících řádcích:
1
1) Směsný komunální odpad – takto je nazýván běžný odpad,
který sypeme do popelnic nebo pytlů s logem TS (jedná se o
plastové pytle o objemu 110L s natištěným logem Technických
služeb). Technické služby nám tyto pytle prodávají a svážejí
pouze tento typ (pokud někdo odkládá odpad v jiných pytlích,
není svezen). Popelnicové nádoby si každý občan zajišťuje sám,
lze je i koupit za zvýhodněnou cenu na Obecním úřadě (dodávka
přímo od výrobce - plastové nebo plechové). Řada lidí plní popelnici zbytečně i odpady, které lze bez problémů recyklovat
(zdarma odkládat na obecním sběrném dvoře). Takto vytříděný
odpad nekončí na skládkách, ale je využíváný jako surovina pro
další výrobu. Při třídění odpadu chráníme životní prostředí, ale i
svoji peněženku.
2) Papír – do této kategorie patří noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenkové obaly od
různých spotřebičů, kartóny, papírové obaly (např. sáčky). Veškerý papír musí být čistý, suchý, bez příměsí (nelze sbírat např.
mastné papíry od salámů, oleje, mokrý papír, uhlový, voskový,
použité plenky či hygienické potřeby, apod. – to vše patří do
popelnice). Papír lze v Mlázovicích odnášet před dřevník u budovy Základní školy. Pracovníci obce jej uskladní.
3) Sklo – do této kategorie patří lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo (nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla – opět tyto věci patří do popelnice nebo na místa určená). Sklo lze v Mlázovicích odnášet na
vyhrazené prostory „U Porážky“. POZOR: nelze zde odkládat
celá okna v rámech!!!!
lllllll
4) Plasty – jeden z nejčastějších odpadů domácností. Plasty se u
nás sbírají do libovolných pytlů (ty lze obdržet na Obecním úřadě nebo použít i vlastní plastové). Mezi plasty lze sbírat PET
láhve (smáčknuté), plasty všeho druhu, kelímky od jogurtů
(vymyté), obaly od šamponů, zubních past, sáčky, fólie a podobně (nepatří sem novodurové trubky, obaly od olejů, barev a podobně – to jsou nebezpečné odpady – nakládání s nimi viz. níže).
Naplněné pytle s plasty mohou občané odnášet na sběrný dvůr
obce.
5) Kovy – veškeré kovové odpady bez příměsí lze odnášet na
sběrný dvůr obce. V případě většího množství kovů v domácnosti (cca více jak 50 kg) lze kontaktovat Obecní úřad, který z
vaší domácnosti kovy bezplatně odveze. Za kovy nejsou považovány elektrospotřebiče (pračky, lednice apod.).

6) Nápojové kartony – sběr nápojových kartonů od džusů, šťáv,
vína či mléka funguje podobně jako sběr plastů. Do libovolných
pytlů lze ukládat sešlápnuté nápojové kartony. POZOR: Před
sešlápnutím a odložením do pytlů je potřeba je vypláchnout. Naplněné pytle (i menší) lze odnést na sběrný dvůr obce.
7) Polystyrén – lze odnášet v plastových pytlích (nalámaný do
pytlů) na sběrný dvůr obce, odkud je odvážen k dalšímu zpracování. Polysterén z našeho sběrného dvora nekončí na skládce!
8) Vyřazené elektrospotřebiče – jako jsou pračky, lednice, televize, monitory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky
apod., lze odnášet na sběrný dvůr obce. POZOR: Tyto spotřebiče
musí být kompletní (včetně všech součástí, přívodních šňůr,
kompresorů apod.). Pokud něco chybí, nejedná se o vyřazené
elektrozařízení, ale o nebezpečný odpad, jehož likvidace je mnohem složitější a obec stojí peníze. l
l
9) Stavební suť – v současné době jeden z nejproblematičtějších
odpadů. V Mlázovicích zatím nemáme žádné schválené úložiště
suti. Lze ji likvidovat pouze kontejnerovým odvozem prostřednictvím Technických služeb či jiných subjektů oprávněných k
jejímu odvozu nebo ji zavést osobně na skládku do Popovic u
Jičína. Její uskladnění se platí.
l
10) Objemné odpady – jedná se o staré koberce, lina, nábytek,
umyvadla, toalety apod. Tyto odpady lze odvážet do kontejneru
na sběrný dvůr obce. V případě odvozu většího množství či opakovaného odvozu, účtuje obec manipulační poplatek za převzetí
(v řádech desetikorun). Rovněž je lze odvést přímo na skládku do
Popovic.
11) Nebezpečné odpady – zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy, lepidla, nekompletní elektrospotřebiče (televize, monitory, lednice, mrazáky apod.) – je možno odnášet v přiměřeném množství na sběrný dvůr obce, která zajišťuje jejich odbornou likvidaci.
lk
12) Textilie – veškeré vyřazené oblečení a hadry patří pouze do
popelnic nebo pytlů s logem TS. Není to sběr, nepatří na sběrný
dvůr ani k papíru!
l
13) Autobaterie - ať již suché nebo plné lze odvážet na sběrný
dvůr obce.
14) Pneumatiky - Je možné vracet bezplatně prodejcům při zakoupení nových (jsou ze zákona povinni je odebrat) nebo odvézt
na skládku do Popovic u Jičína.
Je dobré také vědět, že řada dalších prodejců elektrozařízení,
olejů, automobilů (pro autovraky) a dalších výrobků, má ze zákona povinnost bezplatného zpětného odběru výrobků, při zakoupení nových. Využívejte těchto možností, šetříte životní prostředí a
finance obce.
L
Samozřejmě v domácnostech vzniká také biologický odpad, nejčastěji tráva či větve ze zahrádek. Doporučujeme občanům, aby
tyto bioodpady drtili a kompostovali, protože se jedná o cenné
organické látky, které lze brzy znovu využít jako hnojivo na zahrádce. Neodnášejte si tedy pryč to nejcennější (hmotu plnou
živin, stopových prvků, minerálů a dalších cenných látek, které
poté každý kupuje v podobě průmyslových hnojiv)!
V případě, že domácnost provádí úklid nebo má mimořádně velkou produkci odpadů, lze si kdykoliv dokoupit na Obecním úřadě
plastový pytel s logem TS (110l za 50 Kč), který bude při nejbližším svozu odpadů odvezen.
Jakékoliv informace ke sběru či třídění odpadů, k místům
odkládání odpadů, platné obecní vyhlášce o odpadech a podobně, jsou kdykoliv k dispozici u pracovníků Obecního úřadu. Dbejme na pořádek v obci, ve které žijeme, chraňme své
životní prostředí, jehož jsme součástí.

Proběhlo 26. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 1. března 2010 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva městysu Mlázovice č.26/2006-2010. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.
1) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemků č. KN 1276/11 a č. KN 562/4 v k.ú.
Mlázovice. Jedná se o pozemky na křižovatce ulice Novopacká a vjezdu do areálu
Zemědělské a.s.. V této lokalitě nesouhlasila při geodetickém měření v terénu hranice pozemků, v porovnání s katastrální mapou. Kupujícími jsou majitelky přilehlé zahrady, p. Koutová z Jablonce nad Nisou a paní Brožová z Prahy.
Ze stejného důvodu v této lokalitě také vykoupí pozemek č. KN 556/5 městys Mlázovice. Komunikace částečně procházela přes pozemek soukromých majitelů.
2) Zastupitelstvo vyhodnotilo zadávací řízení na firmu realizující I. etapu výstavby
komunikace a přilehlého parkoviště v areálu Cihelna. Vítězem zadávacího řízení se
stala firma Miroslav Kunt z Jičína, která městysu nabídla nejvýhodnější podmínky. I.
etapa výstavby, která zahrnuje provedení odkopávek terénu, vybudování konstrukce
vozovky, usazení vodovodních šachet a dešťových vpustí a utužení asfaltového
recyklátu na povrchu, bude provedena v závislosti na průběhu jarního počasí, nejpozději však do konce června 2010.
3) Zastupitelstvo také schválilo vítěze zadávacího řízení na firmu realizující výměnu střešní krytiny na budově koupaliště. Zakázku bude realizovat firma Jan
Hillebrant z Nové Paky. Zahájit práce by měla ihned, jakmile dovolí počasí. V
souvislosti s tímto bodem byly vzneseny v průběhu jednání zastupitelstva, ze strany občanů dotazy, zda-li je nutné, aby došlo ke kompletní výměně střešní krytiny,
když ta stávající je stará cca pouze 16 let. Bohužel ano. Pokud chceme, aby do
stavby na koupališti nezatékalo a nedošlo následně i k poškození vazby, je nutné
provést kompletní výměnu krytiny. Důvodem je styl pokládky a vlastnost stávajícího asfaltového šindele, který je kladen provázaně od spodních řad až k hřebenu
a zároveň je přilepen a připevněn sponkovačkou. Rozsáhlé úseky, které byly poškozeny vandaly, neumožňují lokální opravu. Kvůli chování několika individuí,
která střechu poničila, musí městys vynaložit 180000 Kč, které bylo možno investovat do řady jiných užitečných akcí.
4) Schválený byl odpisový plán, účtový rozvrh a rozdělení hospodářského výsledku za
loňský rok v příspěvkových organizacích městysu – Domově důchodců a Mateřské
školce.
5) Vyhlášen byl Záměr č.1/2010 pronájmu dvojhrobu č.213 na mlázovické hřbitově. Jedná se o starý hrob, u něhož vypršela nájemní smlouva a o pronájem požádal další zájemce.
6) Zastupitelstvo vyhlásilo Záměr č.2/2010 prodeje pozemku č. KN 1023/7 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o pozemek v ulici V Rybníčkách, který se nachází pod vjezdem do
domu č.p. 230.
7) Vyhlášen byl také Záměr č.3/2010 prodeje pozemku č. KN 1343. Jedná se o pozemek se vstupem z ulice Haise Týneckého. Při geodetickém vytyčení hranice bylo
zjištěno, že je tento pozemek obecní. Majitel přilehlé nemovitosti, který jej doposud užíval, požádal o jeho odkup.
8) Zastupitelstvo také schválilo uzavření smlouvy s VOS Jičín, a.s., na provozování
nového úseku vodovodu v lokalitě Cihelna. Jedná se o společnost, která provozuje vodovod ve zbytku obce. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
9) Odsouhlaseno bylo také poskytnutí účelové dotace na osobního asistenta, ve
výši 10.000 Kč, pro nevidomého Matouše Zídka. Městys se tak částečně podílí na
vysokých nákladech za poskytování této sociální služby pro občana Mlázovic.
Službu zajišťuje sdružení APROPO Jičín.
HASIČI ZASAHOVALI VE LHOTĚ
V pátek 26. března 2010 je ve 13.04h
vyhlášen poplach. Po pár minutách odjíždí hasiči k požáru rodinného domu v Šárovcově Lhotě, poblíž obecní hospody.
Hoří střecha a půda. Na místě zasahují
ještě další tři jednotky hasičů. SDH Mlázovice nejprve provádí dálkovou dopravu
vody z Mlázovic, poté přebírá požářiště
na dohlídání. V podvečer je zjištěno opětovné vzplanutí dvou ohnisek, proto dochází k dalšímu uvolnění půdních prostor
a dohašení vysokotlakem. Zhruba ve
22.00h je místo předáno starostovi obce
(majitel není přítomen) a jednotka se vrací na základnu.

PROJEDNÁVÁNÍ PŘÍPOJEK KANALIZACE

V průběhu měsíce dubna obdrží někteří
vlastníci nemovitostí v Mlázovicích pozvání na projednání povolení k přípojkám
do kanalizace. Jedná se o zákonný proces,
který je spojen s žádostí obce o stavební
povolení na rekonstrukci kanalizace. Vaše
účast na projednávání je zbytečná, protože
přípojky již existují, v případě rekonstrukce kanalizace půjde pouze o jejich výměnu
ve stávající trase. Zákon ale předepisuje i
v tomto případě stavebnímu úřadu, aby
vlastníky nemovitostí pozval. Všichni pozvaní se samozřejmě mohou zúčastnit, ale
jde pouze o formalitu a spíše o ztrátu času,
takže pozvání lze bez obav ignorovat.

Střípky z práce Obecního úřadu
● Městečko vyzývá občany, kteří chtějí
pozvat své příbuzné, známé a blízké na
letošní Sjezd rodáků a přátel městečka, aby
nahlásily na Obecní úřad do 30. dubna
2010 počet pozvánek, které chtějí bezplatně získat od úřadu, aby je mohli včas rozeslat všem zvaným.
● V průběhu měsíce března došlo k optimalizaci tarifů odběrů elektrické energie v obecních budovách. Společně s tím
byly také upraveny jističe a maximální
rezervovaný příkon budov. Obě uvedená opatření budou mít za následek výraznou úsporu finančních prostředků
obce každý rok.
● V letošním roce vyčlenilo městečko
místo pro „pálení čarodějnic“. Jedná se o
plochu mezi transformátorem u koupaliště
a crossovou dráhou (po loňské kabelizaci
elektropřípojky do Hájenky lze toto místo
nově využít). Hromada je již založena a lze
na ní bez problémů navážet až do konce
dubna větve, roští a dřevnaté zbytky ze
zahrádek. V žádném případě zde nelze
odkládat okna, nábytek a jiné ekologicky
nespalitelné materiály. Jakékoliv případné
vyvážení odpadů na toto místo bude tvrdě
postiženo!

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
V sobotu 6. března 2010 se konal v Mlázovicích na sále Radnice tradiční maškarní
karneval pro děti. Pořadatelem byla Mateřská škola Mlázovice, městečko Mlázovice
a rodiče místních dětí. Sešlo se 130 dospělých a 105 dětí v krásných maskách. Dospělí mohli svým dětem zakoupit losy do
tomboly a jelikož každý zakoupený lístek
vyhrával a ceny byly opravdu lákavé, byla
tombola brzy vyprodána. Celé odpoledne
hudebně doprovázel a moderoval Mirek
Dvořák. Mateřská školka opět zajistila
spoustu soutěží o sladké odměny a všechny
děti mohly rovněž využít bezplatné občerstvení.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem,
kteří jsou v takto nelehké době ochotní
přispět dětem finančním či hmotným darem a samozřejmě i těm, kteří přispěli svou
prací a časem při přípravě a konání a v
neposlední řadě městečku za možnost pořádat tuto akci v krásném prostředí.

MAŠKARNÍ REJ DOSPĚLÝCH
V sobotu 6. března 2010 se ve 20 hodin
konal v Mlázovicích na sále Radnice maškarní rej dospělých, který pořádala restaurace Radnice. Na tři desítky masek se určitě dobře bavilo při muzice Míry Dvořáka a
na chvíli zapomnělo na starosti všedního
dne. Za Šimůnkovi mohu říci, že se už teď
těšíme na příště a určitě vymyslíme nové
masky.
Dáša Šimůnková

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 7. 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:
Okresní kolo II. Zemědělské
olympiády se uskutečnilo 18. – 19. května
1979 na několika sportovištích v okrese.
Velmi dobrého výsledku dosáhlo naše
volejbalové mužstvo, které za Průmyslem
mléčné výživy z Jičína skončilo na pěkném druhém místě. Turnaj se odehrál na
kurtech v Lázních Bělohradě.
Nový organizační výbor vsadil
téměř vše na mládež ze dvou zemědělských škol SZTŠ v Hořicích a Kopidlně,
učilišť v Lázních Bělohradě a Hořicích.
Mezi těmito sportovci se prosadili
v plavání na 100 m volný způsob Miroslav
Vích ze Šárovcovy Lhoty, který startoval i
na krajské a celostátní olympiádě ve štafetě na 4 x 50 m volný způsob. Startoval za
ACHP Lázně Bělohrad. Z našeho družstva
jsme dosáhli několika dílčích úspěchů,
které však nestojí za zvláštní pozornost.
Krajské kolo se též uskutečnilo na
Jičínsku. Probíhalo 1. – 3. 6. 1979 na těchto sportovištích: lehká atletika v Nové Pace, kopaná ve Valdicích, plavání v areálu
v Jičíně, volejbal ve Dřevěnicích, nohejbal
v Lázních Bělohradě, jezdectví v Sobotce.
Jičínský okres skončil na druhém místě.
Následně ve dnech 20. – 23. 6.
proběhlo na Jičínsku i celostátní finále na
stejných sportovištích. Byla to velkolepá
akce a podívaná. V zahajovacím projevu
vystoupil ministr zemědělství Miroslav
Petřík. Ten se v roce 1973 zúčastnil i
okresních dožínek u nás v Mlázovicích.
Po značném úspěchu našeho kraje
na I. celostátní olympiádě v Olomouci, kde
Východočeši skončili na druhém místě
s rozdílem pouhých 9 bodů za vítězným
Jihomoravským krajem, přišel v Jičíně
propad až na páté místo. Značné zklamání
vzbuzoval rozdíl mezi vítězným Severomoravským krajem, který činil 99 bodů.
PLAVCI Z MLÁZOVIC! Tak byl
před 25 lety nadepsán článek v okresních
novinách Předvoj o III. zemědělské olympiádě. V něm se také uvádí, že okresního
kola se zúčastnilo 11 zemědělských závodů s účastí 49 plavců. Přebory se uskutečnily 3. 2. 1984 v bazénu sportovního areálu v Jičíně. Dobře si vedli družstevníci TJ
Předvoj Mlázovice, kteří byli nejpočetnější
výpravou čítající 23 plavců. Třikrát stanuli
na stupni nejvyšším.

Fotbalové družstvo JZD Mlázovice pro turnaj I. a II. zemědělské olympiády v roce 1972. Nahoře zleva: Josef Číp, Karel Vojtěch, Milan Jezbera, Miroslav Vlasák. Uprostřed: Stanislav
Rechcígl, Miroslav Beránek, Michal Kutaš, Jiří Jezbera, Miloš Čeřovský. Sedí: Ladislav Krasl
- poradce, Josef Jezbera, Miroslav Loner. Chybí: Jiří Štajer, Miroslav Štěrba, Zdeněk Gabriel,
Jaroslav Šorm a Ladislav Hátle

V jednotlivcích zvítězili na 100 m prsa stejné trati třetí příčku. Tento nebývalý
Miroslav Kinčl, ženská štafeta zvítězila na úspěch přinesl mlázovickému družstvu 23
trati 4 x 50 m volný způsob ve složení medailí. Vítězové závodu postoupili do
Věra Turková, Marie Fejfarová, Jana Hro- krajského kola.
nešová a Helena Bernkopfová. Rovněž
Volejbal a plavání nebyly jedinými
muži ve stejném závodě zvítězili ve slože- úspěchy sportovců z Mlázovic. Na III.
ní Miroslav Vích, Karel Vojtěch, Jiří olympiádě byly poprvé také zařazeny do
Stránský a Stanislav Rechcígl. Další mlá- soutěže kuželky, které se staly velmi oblízovické kvarteto mužů obsadilo v závodě beným sportem. Naši sportovci o ně proje4 x 50 m polohová štafeta druhé místo ve vili značný zájem, proto byly sestaveny
složení Miroslav Kinčl, Jiří Mach, Luděk oddíly mužů a žen povětšinou z plavců a
Pikard a Ladislav Vích ze Šárovcovy Lho- několika dalších zájemců.
ty. Druhá ženská štafeta na 4 x 50 m volný
způsob získala 2. místo
ve složení Miluše
Stránská, Líba Víchová, Milena Pikardová,
Jana Novotná, ženská
štafeta číslo 3 ve složení Lidka Kuželová,
Jana
KnapováMěšťano vá,
Ha na
Vagenknechtová, Jana
Kracíková ve stejném
závodě skončila na 3.
místě.
V jednotlivcích
na 100 m volný způsob
obsadil Miroslav Vích Úspěšné plavkyně na III. okresní a krajské olympiádě v Jičíně v
druhé místo a Helena roce 1984. Zleva: Věra Turková, Marie Fejfarová, Milena PikardoBernkopfová získala na vá a Miluše Stránská
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