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Trend zvyšování počtu obyvatel v Mlázovicích neustále pokračuje

MĚSTEČKO SE OPĚT ROZROSTLO O NOVÉ OBČÁNKY
Vítání občánků, které se konalo
v sobotu 24.4.2010 v obřadní síni Obecního úřadu Mlázovice, bylo na dlouhou
dobu poslední. Po několikaletém období pravidelného přibývání nových a
nových miminek do obce to nyní vypadá na delší pauzu.
Obřadník Aleš Kodydek měl tu
čest přivítat pět nových občánků – Annu
Břízkovou rodičů Evy Babičové a Zdeňka
Břízka, Kamilu Robovou rodičů Kristiny
a Josefa Robových, Matyáše Kaplana
rodičů Lenky Kutnarové a Štěpána Kaplana, Matyáše Kulhavého rodičů Markéty a
Miloše Kulhavých a Kristýnu Johnovou
rodičů Nicol a Zdeňka Johnových z Mezihoří.
Slavnostní obřad probíhal podle
tradičního osvědčeného scénáře. Každá
rodina byla pozvána jednotlivě na určený
čas, po uvítání a vzájemném představení,
které obstarala Iva Kubíčková, následoval
oficiální projev obřadníka. Většina dětí je
uložena do kolébky a rodiče i hosté jsou
potěšeni krátkým kulturním vystoupením

dívek Kateřiny Vikové, Veroniky Huťové
a tentokrát nově i Terezy Kodydkové,
které vede a zároveň doprovází zpěvem a
hrou na kytaru Renata Kubíčková. Poté se
rodiče a svědci podepíšou do pamětní
knihy, kde má každé miminko svou stránku se základními údaji a překrásnou ilustrací. Tato pěkná tradice vznikla již v
70. letech 20. století, takže mnozí dnešní
rodiče mohou se slzou v oku nalistovat
svoji vlastní stánku.
Následuje přípitek a předání malých dárečků pro děťátko, maminku potěší krásná květina. Mezi gratulanty nechyběl ani pan starosta Tomáš Komárek, s
přáním všeho nejlepšího miminku i rodině.
Celý obřad zdokumentovala fotografka Blanka Johnová, která zároveň
vytvořila pro každou rodinu pamětní fotoknihu a CD se všemi fotografiemi v
obecní grafice, to vše je předáno rodičům
zcela zdarma jako pozornost a poděkování městečka za nového občánka.

Pálení čarodějnic se vrátilo ke koupališti
Po roční odmlce se opět rituál vítání jara
vrátil na místa, kde dlouhá léta poutal
pohledy dětí i dospělých. S čarodějnicemi
občané skoncovali 30. dubna 2010 u
mlázovického koupaliště.
Po přípravě pozemků v lokalitě
Cihelna k individuální zástavbě rodinných
domků, již nebylo možné svážet větve a
roští z obce a zahrádek na „čarodějnice“
na obvyklé místo. V loňském roce tak po
dlouhé době „obecní čarodějnice“ ani
nebyly. Pouze rodiče připravili pro děti
tuto atrakci za zahradou MŠ.

Poté, co v průběhu loňského roku
provedli pracovníci společnosti ČEZ uložení kabelu s přípojkou do hájenky do
země, umožnili vrátit rituál příchodu jara
opět ke koupališti. Již od počátku března,
kdy roztál poslední sníh, využili obyvatelé
městečka možnost odkládání větví i roští a
řádně omladili svoje zahrádky. Také městečko přispělo na hromadu větvemi z veřejných prostranství. Je třeba také pochválit obyvatele Mlázovic, že přípravu
čarodějnic neproměnili v založení nové
skládky. Vše, co v pátek podvečer shořelo,

bylo čistě přírodního původu.
Letošní slavnost výrazně zpestřili
místní divadelní ochotníci, kteří připravili
stylový průvod inkvizitorů a odsouzených
čarodějnic. V podvečer prošli od koupaliště až na náměstí a zase zpět. K nim se
připojovali rodiče s dětmi a další zvědavci. Společně došli až k hranici, na níž byla
připevněna povedená čarodějnice z tvořivých rukou obyvatel Domova důchodců.
Inkvizitor hranici zapálil a pak se již
všichni přihlížející, včetně pozorné kontroly místních hasičů, těšili z vyhnání zimy.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 8. 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:
S tréninkem se započalo
více než rok před okresní olympiádou,
neboť většina hráčů viděla kuželník poprvé v životě. První hodiny byly sjednány
v Hořicích a později v nově zbudované
herně v Milovicích. Zde byla uspořádána
dvě předkola a jedno z nich bylo sehráno
jako turnaj o pohár předsedy JZD.
Z nejlepších hráčů byla sestavena
družstva, určená pro soutěž zemědělské

1988 zúčastňovalo až přes dvacet zájemců. Na veškeré tyto akce byl používán
družstevní přepravník nebo více sedadlové auto Škoda 1203. Na zimní zájezdy
dětí a občanů do plaveckého bazénu do
Jičína a na lyžování do Krkonoš byl vyčleněn zmíněný přepravník a v dalším
období dokonce autobus. Cestovné bylo
hrazeno z kulturních prostředků družstva,
vstupné si účastníci platili sami.
Krajské kolo III. zemědělské
olympiády v plavání se konalo 26. května
1984 v bazénu sportovního areálu
v Jičíně. Účastníky z Mlázovic byly obě
vítězné štafety žen a mužů a polohová
štafeta jako náhradník za vítěznou štafetu
z Pecky, která musela pro nedostatek

dovršen nezapomenutelný úspěch plavců
z Mlázovic, o kterém se v tisku psalo
s pochvalou a velkým uznáním.
Vyznamenáním pro vedoucího
našich sportovců a poctou pro mlázovickou Tělovýchovnou jednotu bylo jmenování Ivo Johna vedoucím plavců kraje na
celostátní olympiádu do Loun. Do tohoto
družstva byli zařazeni za dobré výsledky i
Miroslav Kinčl a Helena Bernkopfová,
která však účast ze zdravotních důvodů
odmítla. Vítězné štafety nakonec do Loun
neodcestovaly, neboť bylo rozhodnuto, že
budou sestaveny z plavců jednotlivých
závodů.
Naše sportovní výprava byla
ubytována ve velmi prosperujícím druž-

Devítičlenná výprava mlázovických plavců (klečí a stojí zleva). Ostatní plavci ze Zemědělského družstva Pecka a OVSDR. Předkolo zemědělské
olympiády v roce 1988.

olympiády, což se v konečném účtování
velice vyplatilo. Okresní kolo III. olympiády v kuželkách bylo odehráno v jičínské
kuželně 10. – 11. února 1984. Muselo být
rozloženo do dvou dnů, protože se na startu sešlo 104 jednotlivců, 26 družstev
mužů a 10 žen. Za Mlázovice startovaly
ve tříčlenném družstvu Monika Vojtová,
Milena Pikardová a Miluše Stránská, které
ve finálovém souboji skončily na krásném
druhém místě. Jejich umístění bylo snad
největším překvapením celé okresní olympiády. Podařilo se jim totiž porazit několik celků z okresního přeboru Jičínska,
neboť i v jednotlivcích Monika Vojtová
skončila na třetím místě a Milena Pikardová byla pátá z celkového počtu 26 žen.
Různých závodů v kuželkách a
plavání se od tohoto období až do roku

plavců z další soutěže odstoupit. Na závody byl též nominován Miroslav Kinčl.
Výsledky našich plavců: krajskými přeborníky se stalo kvarteto mužů
v závodě na 4 x 50 m volný způsob ve
složení Jiří Stránský, Miroslav Vích, Karel Vojtěch, Stanislav Rechcígl. Polohová
štafeta mužů na 4 x 50 m skončila na druhém místě v tomto složení: Miroslav
Kinčl, Miroslav Vích, Ladislav Vích a
Tomáš Plíšek. Štafeta žen 4 x 50 m volný
způsob ve složení Líba Víchová, Marie
Fejfarová, Miluše Stránská a Helena
Bernkopfová získala ve vyrovnaném závodě druhé místo a postup na celostátní
olympiádu. Vítězná štafeta nesplňovala
podmínky všech čtyř dívek z jedné školy.
V jednotlivcích skončil Miroslav Kinčl na
druhém místě. Tímto krajským kolem byl

stvu Chmelař Tuchořice. Předseda podniku byl velkým sportovním nadšencem,
největší radost projevil z celkového vítězství Východočechů. To bylo dosaženo
z 11 krajů celého Československa.
V konečném součtu všech sportů
bylo více než jasné, že plavci se svými
výkony nejvíce zasloužili o první místo
v celostátním hodnocení. Za kraj se zúčastnilo pět dívek a pět mužů, kteří získali
celkem 18 medailí, což se nepodařilo žádné jiné výpravě.
I když se příští zemědělská sportovní olympiáda měla uskutečnit až za
čtyři roky, přípravy na její vyvrcholení
započaly o celé dva roky dříve. Mezi nejoblíbenější sporty stále patřily kuželky,
nohejbal a plavání. Nohejbalové turnaje i
plavecké přebory měly své pravidelné

organizátory, mezi než patřily i
TJ Předvoj Mlázovice a JZD Pecka. Komise vesnické tělovýchovy OV ČSTV
pověřila tyto podniky zorganizovat plaveckou generálku, která se uskutečnila 2.
února 1987 v Jičíně. Obě družstva se
úkolu se ctí zhostila a právě členové
těchto dvou celků tvořili základ účasti 30
plavců.
Výsledky soutěží: 100 m prsa
Miroslav Kinčl 2. místo, Jiří Mach 3.
místo, 100 m volný způsob Miroslav
Vích 2. místo, 50 m znak Milan Kubíček
1. místo, Karel Vojtěch 2. místo, Jiří
Mach 3. místo, 50 m prsa Stáňa Rechcíglová 1. místo, Jana Novotná 3. místo, 50
m volný způsob Květa Romanová 1.
místo, 25 m znak Jana Rechcíglová 1.
místo, štafeta ženy 4 x 50 m volný způsob 1. místo (Ludmila Kuželová, Věra
Turková, Líba Víchová, Hana Vágenknechtová), štafeta 4 x 50 m volný způsob
3. místo (Květa Romanová, Jana Novotná, Milena Pikardová, Miluše Pavlová).
Štafeta mužů II volný způsob získala 3.
místo ve složení Karel Vojtěch, Jiří
Mach, Miroslav Kinčl, Ladislav Vích.
Další přípravný závod na zemědělskou sportovní olympiádu v plavání
se uskutečnil 4. dubna 1987 v bazénu
sportovního areálu v Jičíně. Pořadateli
opět byla zemědělská družstva Pecka a
Mlázovice pod záštitou OV SDR
v Jičíně. Zcela určitě i zde proběhly soutěže
jednotlivců
s účastí
plavců
v obdobném složení jako v únoru t. r.
Přesné záznamy o umístění závodníků se
nepodařilo dohledat. Předpokládáme, že
zde k velkým změnám v umístění nedošlo. Možné je pouze uvést výsledky našich štafet mužů a žen na 4 x 50 m volným způsobem. Miroslav Vích, Stanislav
Rechcígl, Milan Kubíček a Karel Vojtěch získali 1. místo a stejného umístění
dosáhly ženy ve složení Jana Novotná,
Květa Romanová, Stanislava a Jana
Rechcíglovy.
Tento rok se též uskutečnil druhý ročník únorového turnaje v nohejbalu
a přebor jednotlivců v kuželkách mužů i
žen,
který
proběhl
v kuželně
v Milovicích jako IV. ročník o pohár
předsedy JZD. V mužích obsadili první
tři místa Josef Vik, Jiří John a Miroslav
Vích. V ženách byla první Milena Pikardová, druhá Miluše Stránská a na třetím
místě skončila Jana Hronešová, vítězka
předchozího ročníku.
Poslední závody coby příprava
na okresní olympiádu se uskutečnily 10.
dubna 1988. Komise vesnické tělovýchovy OV ČSTV Jičín opět pověřila organizací plaveckého závodu TJ Předvoj Mlázovice a JZD Pokrok Pecka. Milan Kubíček bezpečně zvítězil na 100 m znak,
první místo na 50 m znak obhájila Jana

Rechcíglová a Monika Nováková zvítězila v závodě na 50 m prsa. Karel Vojtěch byl na trati 100 m volný způsob
druhý a Jiří Hanuš získal 3. místo. Miroslav Vích obhájil na 100 m prsa druhé

části ustálený kolektiv, na nějž bylo ve
všech případech spolehnutí, který ale
dospěl do středního věku. Začaly se ozývat hlasy, že by bylo na čase přenechat
svá místa mladým. V tomto období se ve

Ženská štafeta na 4x50m volným způsobem na okresní olympiádě v Jičíně v roce 1984 ve
složení Milena Pikardová, Líba Víchová, Miluše Stránská a Lidka Kuželová.

místo. Ve štafetách 4 x 50 m volný způ- stále větší míře zúčastňovali přeboru žáci
sob zvítězilo JZD Mlázovice (Miroslav ze zemědělských škol a zemědělských
Vích, Miroslav Vích ml., Jiří Hanuš, průmyslových podniků, kde o mladé
Milan Kubíček); ženy 4 x 50 m volný nebyla nouze. Časté sportovní soutěže
způsob 1. JZD Mlázovice (Stanislava mohly našim sportovcům v určitém směRechcíglová, Jana Rechcíglová, Monika ru dělat jisté problémy nejen v práci, ale i
Nováková, Miluše Hylmarová.)
v domácnosti. Bylo proto rozhodnuto, že
V tomto roce se ještě uskutečnil této velmi náročné akce se již nezúčastv nové tělocvičně třetí ročník únorového níme.
turnaje v nohejbalu a okresní přebor
v přespolním
běhu
pro
zemědělské
sportovce,
který se konal u příležitosti IV. Zemědělské
sportovní
olympiády.
Po
úspěšné
účasti našich
sportovců na
třech předchozích
olympiádách
a na několika Polohová štafeta mužů na 4x50m na okresní zemědělské olympiádě v roce
přípravných 1984 získala 2. místo. Složení Mirek Kinčl, Luděk Pikard, Jiří Mach, Ladiakcích v roce
1987 – 1988 to nakonec s naší účasti na
Z dnešního pohledu je to určitě
další olympiádě nedopadlo dobře. Je škoda, že tak úspěšné mnoholeté snažení
pravdou, že od té první v roce 1974 uply- nebylo završeno i tou úplně poslední
nulo patnáct let, během nichž se vystřída- olympiádou v roce 1989.
lo značné množství dobrých sportovců.
V posledních deseti letech to byl z větší

Střípky z práce Obecního úřadu

HASIČSKÉ GARÁŢE DOSTALY
NOVÝ KABÁT
Mlázovičtí hasiči provedli počátkem
dubna 2010 údrţbu prostor hasičské
zbrojnice. Obě garáţe se dočkaly drobných oprav, nové výmalby a generálního úklidu.
Na sobotu 10. dubna 2010 svolali mlázovičtí hasiči brigádu na údržbu hasičské
zbrojnice. Obě garáže byly kompletně
vyklizeny, aby mohla být zbrojnice vymalována. Technika se provětrala na čerstvém vzduchu, regály, police a další
vnitřní vybavení prošly důkladnou očistou. Garážové zdi se dočkaly opravy děr a
nerovností a poté dostaly nový bílý nástřik. Nakonec se vše vrátilo na své místo
a opět slouží k případnému nasazení. Vedení SDH děkuje všem svým členům,
kteří se brigády zúčastnili. Nový kabát
garáží základny SDH je jedním z několika kroků příprav na prezentaci sboru v
průběhu připravovaného sjezdu Rodáků a
přátel městečka v červnu 2010.

Pomník padlých - prochází v současné době
restaurátorským zásahem akademického sochaře Romana Sklenáře z Lužan. Práce by měly
být dokončeny do konce května.

V pátek 28. května 2010 od 14.00h do
22.00h a v sobotu 29. května 2010 od
8.00h do 14.00h proběhnou na celém
území státu volby do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Volební místností je
pro mlázovické občany
zasedací místnost na
Obecním úřadě v Mlázovicích. Touto
cestou informujeme občany, kteří se ne-

mohou ze zdravotních důvodů dostavit
do uvedené volební místnosti a mají zájem volit, aby si v dostatečném časovém
předstihu objednali na
Obecním úřadě v Mlázovicích možnost volit
přímo ve svém domově.
Tyto občany navštíví v
průběhu voleb členové
volební komise s přenosnou urnou a
umožní jim regulérní provedení volby.

● V polovině dubna vykonal Krajský úřad

PARLAMENTNÍ
VOLBY
2010

Kalendář akcí na květen 2010
Měsíc květen je vţdy bohatý na
události jak sportovní, tak kulturní a
společenské. Přinášíme Vám seznam
všeho plánovaného, co vás čeká v Mlázovicích a okolí:
7. květen 20.00 hodin - Kino Radnice,
film Protektor (viz. Pozvánka do kina na
jiném místě)
8. květen 2010 od 8.00h ZVIČINA 2010
Pořadatelé Vás srdečně zvou na 43. ročník
běhu, 6. ročník závodu kol a 32. ročník
pochodu memoriálu Václava Dobeše
ZVIČINA 2010. Start běhu je ve 13.30 v
Šárovcově Lhotě, kola startují v 11.00h a
pochod má průběžný start od 8.00 do
10.00 hodin. Pro turisty z Mlázovic odjíždí do Šárovcovy Lhoty autobus v 9.00h z
mlázovického náměstí. Autobus ze Zvičiny do Mlázovic odjíždí několikrát v průběhu odpoledne.
28. květen a 29. květen VOLBY do Poslanecké sněmovny PČR

29. květen - POHÁDKOVÝ LES
Městečko Mlázovice, mlázovičtí ochotníci a rodiče dětí, připravují na sobotu 29.
května 2010 pro děti procházku pohádkovým lesem. Na cestě děti potkají nejedno
strašidlo či pohádkovou bytost a samozřejmě pro ně bude připravena řada soutěží o ceny.
24. květen 2010 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v
jídelně Restaurace Radnice od 19.00 h.

ZÁSAH HASIČŮ
Ranní ticho 29. dubna 2010 je v 5.22h
narušeno ostrým zvukem sirény, která
svolává mlázovické hasiče k výjezdu
požáru rodinného domu v Ostroměři. Po
příjezdu na místo požáru hasiči zjišťují,
že se jednalo pouze o nenahlášené pálení
hromady roští a vrací se bez zásahu zpět
do Mlázovic.
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Královéhradeckého kraje pravidelný audit
ročního hospodaření městečka za rok 2009.
V hospodaření a účetnictví nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
● Městečko nebylo spokojeno s kvalitou
renovace parketové podlahy sálu Radnice, která byla prováděna odbornou firmou v roce 2008. Proto před koncem
záruční lhůty vyuţilo svá práva a provedlo reklamaci prací. Výsledkem bylo
provedení opětovné kompletní renovace
zhotovitelem, plně na jeho náklady.
Mlázovice tak získaly znovu atraktivní
podlahu sálu, tentokráte jiţ v poţadované kvalitě (průběh prací byl konzultován s technickým poradcem dovozce
pouţívaných materiálů).
● Mlázovičtí hasiči, společně s pracovníky obce a několika dobrovolníky, provedli
jarní čištění koupaliště. Brigáda nebyla
veřejnosti oznámena, protože se koupaliště
napouštělo po opravě až pozdě na podzim
a uniklo tím spadu podzimního listí. Proto
se předpokládalo, že na brigádníky nebude
čekat příliš práce. I přesto se dostavil úctyhodný počet 18ti můžů, kteří koupaliště
vzorně vyčistili. Počátkem května bude
nádrž natřena a dojde k výměně zábradlí.
Poté již začne sloužit veřejnosti.
● SDH Mlázovice spustil své vlastní
stránky. Kromě své sekce na stránkách
obecních tak mají svoji prezentaci ještě
na adrese www.sdhmlazovice.wz.cz

Pozvánka do kina
Kino Radnice Mlázovice Vás zve na vynikající český film - PROTEKTOR. Strhující
drama s tenkou hranicí mezi smrtí a bezpečím. Nejde o válečný film, ale o příběh
několika obyčejných lidí z období protektorátu, kterým se životy zadrhávají v kole

PROTE KTOR
dějin. Příběh páru vypráví o tom, jak ona,
místo aby zářila jako hvězda na stříbrném
plátně, nesmí kvůli původu ani zajít do
kina, zatímco on se díky tomu, že se rozhodne opatrně mlčet, propracovává v rádiu
nahoru. Zápletka je trochu podobná hitu
Musíme si pomáhat. Nenechte se odradit
závažností tématu. Český film roku, který
vypráví zajímavý a napínavý příběh, a navíc i parádně vypadá. V hlavní roli uvidíte
jičínskou rodačku Janu Plodkovou, dále
hrají Jiří Ornest, Sandra Nováková, Jan
Budař a další.
PROTEKTOR ZÍSKAL ČESKÉHO
LVA ZA NEJLEPŠÍ FILM ROKU
2009 ! Uvidíte jej v pátek 7. května 2010
od 20.00 hodin v mlázovickém kině.

