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Mlázovice se těší z obnovených parkových ploch a chodníků

REVITALIZACE CENTRA MĚSTEČKA DOKONČENA
Mlázovice dokončily tříletý projekt „Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice“, který výrazně
změnil tvář Náměstí, prostoru pod
Radnicí a malého náměstí. Náklady na
všechny úpravy přesáhly 3 miliony korun. 92,5% této částky obec obdržela
jako dotaci z Regionálního operačního
programu NUTS II.
Osazení nových laviček do parku
bylo pověstnou třešničkou na dortu
v projektu, jemuž se městečko věnovalo
několik let. Vše začalo na jaře 2007, odstraněním poškozené lipové aleje na Náměstí a přípravou technické dokumentace
se zahradní architektkou. Tehdy se začalo
hovořit o Regionálním operačním programu a možnostech poskytování dotací
z Evropských fondů pro malé obce. Nikdo v té chvíli nevěděl, jaké podmínky
budou platit, přesto se zastupitelé rozhodli
projekt revitalizace dopředu připravit a o
rok později se ucházet o jeho podporu. A
bylo to dobré rozhodnutí. Mlázovice získaly jako jedna z mála obcí okresu Jičín
významné prostředky z tohoto grantu.
Nejprve byly, na podzim roku
2008, zahájeny stavební práce. Rekonstrukce se dočkalo více než 2000 m2
chodníků, včetně obrub a vybudování
bezbariérových sjezdů. Opraveny byly
také schody vedoucí do areálu kostela.
Během celého roku 2009 prováděla odborná firma další rekonstrukční práce na
chodnících a výstavbu ochranné zdi pod
Radnicí. Souběžně s tím byly vyměněny
prvky
veřejného
osvětlení
v revitalizovaném prostoru. Nyní jej
osvětlují moderní a úsporná svítidla. Na
konci téhož roku provedli své první práce
i zahradníci, kteří odstranili nemocné,

suché a jinak poškozené dřeviny a provedli odborný řez těch zbývajících.
V letošním roce probíhala hlavní
část zahradních a sadových úprav výsadbou stromů, keřů a růží, poté vše pokračovalo výsadbou trvalek, konifer a dalších
rostlin. Záhony byly založeny pečlivě, tak
aby byly co nejvíce bezúdržbové a stále
vypadaly efektně. V poslední fázi provedli zahradníci rozsáhlé terénní úpravy a
výsev nových trávníků. Koncem září
2010 veškeré snažení vyvrcholilo instalací nových parkových laviček.

Traktor v parku - nevšední pohled při zakládání
nových trávníků

Během realizace projektu provedlo
městečko v uvedené lokalitě také další
práce hrazené z jiných zdrojů. Zmiňme
generální restaurátorský zásah na Sloupu
Panny Marie z dotace Ministerstva kultury, restaurování Pomníku padlých, výměnu vývěsek, opravu silnice, demontáž
vrchních vedení kabelů, či opravu vstupních portálů do areálu kostela. Samostatně
bylo také provedeno zadláždění parkových cestiček z dotace Lázeňského mikroregionu. Veškeré uvedené aktivity směřovaly k tomu, aby upravované plochy

byly kompletně obnoveny a v dohledné
době se zde nemusely provádět žádné
podstatné zásahy, které by nové úpravy
znehodnocovaly.
Někomu se mohla zdát doba na
úpravy až příliš dlouhá, ale v průběhu
realizace projektu se ukázalo, že byla
zvolena správná strategie – na nic nespěchat. Příroda potřebuje své a dostatečný
čas na sléhání zeminy, důsledné dodržování návazností jednotlivých prací i relativní časová nezávislost, se pozitivně projevily ve výsledku.
Celkové náklady projektu přesáhly
3 miliony korun. Téměř tři miliony
(92,5% nákladů) bylo financováno
z Regionálního operačního programu
NUTS II. Severovýchod, tedy
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Královéhradeckého kraje a
státu. Zbytek peněz (7,5% nákladů) zaplatilo městečko ze svého rozpočtu. Pro některé obce se proinvestovaná částka může
zdát malá, pro Mlázovice se však jedná o
výraznou pomoc, která urychlila provedení prací, oproti běžnému hospodaření,
minimálně o 10 let.
Není to tak dlouho, co centrum
Mlázovic vypadalo úplně jinak. Během
realizace jeho obnovy někteří občané vyjadřovali obavy o výsledek. Těžko se loučili s prostředím, na které byli dlouhá léta
zvyklí. Po dokončení revitalizace však
naprostá většina obyvatel i hostů provedené změny chválí. Atraktivnější tvář městečka jistě přiláká větší počet návštěvníků,
především však bude příjemnější a využitelnější pro místní, kteří se zde přirozeně
setkávají. Mlázovice se tím opět přiblížily
svému cíli: atraktivnímu a modernímu
místu pro život všech generací.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 12. 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:
V roce 1975 byl odstartován
osmý ročník se 153 závodníky, absolut-

Desátý ročník byl uspořádán 7.
května 1977 za účasti 131 sportovců.
V domácích mužích zvítězil Karel Loner
ze Šárovcovy Lhoty, který svoji pílí nepřetržitě vyhrál devět ročníků. V ženách
po třetí za sebou zvítězila Radka Kyselová. Ve třináctém ročníku získala první
místo spolu s Milkou Lonerovou i členka

Zvičina 1971. Na stupních vítězů: 1. Eva Tauchmanová z Mlázovic, 2. Mirka Lonerová ze Šárovcové Lhoty,
3. neznámá. Mezi diváky mnoho mlázovických sportovců.

ním vítězem se stal Petr Havel z Lomnice.
Z místních běžců zvítězil Josef Zvoníček
ml. v čase 0:58:04, v celkovém pořadí to
stačilo na 12. místo, druhý doběhl Ladislav Mach za 1:02:24, celkově 21. a Ivo
John 3. místo v čase 1:03:01, celkově na
23. místě. V tomto ročníku doběhlo na
Zvičinu pod 1 hodinu dvanáct závodníků.
V ženách byla nejlepší Radka
Kyselová
časem
1:32:26,
která
v absolutním pořadí skončila na 5. místě,
druhá Eliška Pospíšilová za 1:39:55 skončila na 7. místě. Vítězové jednotlivých
kategorií: 16-20 let 1. Radka Kyselová, 21
-30 let 1. Eliška Pospíšilová, v mužích
Jaromír Kutnar za 1:10:12., kat. 21-30 1.
Ladislav Mach 1:02:24, na 3. místě Zdeněk Mach 1:08:04, třetí a poslední kat. 1.
Ivo John 1:03:01, 3. Josef Mach 1:52:57.
Devátý ročník se konal 8. května
1976 a zúčastnilo se jej pouze 123 běžců i
díky značnému poklesu počtu místních
závodníků. Vítězem z domácích se stal
Josef Zvoníček ml., v ženách byla nejlepší
Radka Kyselová.

počet za Sokol Lužany. V podobném duchu se k tomuto závodu postavili i Jiří
Kutnar, kterému se podařilo doběhnout na
Zvičinu celkem dvaatřicetkrát. Nemalou
měrou se o sportovní propagaci Mlázovic
postaral také Milan Plašil, který se po léta
držel na špici nejlepších běžců závodu.
V domácích skončil od 20. ročníku šestkrát na stupních vítězů, vždy v dobrém
čase kolem jedné hodiny. Svého vrcholu
dosáhl v roce 2005, t. j. ve 38. ročníku,
kdy v absolutním pořadí doběhl na 5. místě časem 0:56:39. Běh na Zvičinu absolvoval desetkrát. Poslední léta dle proposic
musel startovat za Jičín, místo svého bydliště.
Za zmínku stojí i další výkony,
kterých naši běžci dosáhli. V roce 1987
doběhla Jana Rechcíglová na Zvičinu
z domácích na 1. místě v čase 1:20:18, na
2. místě její sestra Stanislava a na 3. místě
Eva Šidlová. Podobného umístění dosáhla
Jana Rechcíglová ještě v roce 1989. Vítězkou z místních se stala v roce 1996
také Drahoslava Hlavatá. V následujících
letech dorostla v naší obci skupina dobrých běžců, kterým se podařilo získat cenná umístění. V roce 1991–92 se stal vítězem domácích závodníků Vlastimil Šídlo,
1995 Jiří Mach, 1996 Martin John, 1997
Pavel Herbrych, 1998 Jaroslav Šorm za
ZD a v letech 1999 – 2002 čtyřikrát za
sebou triumfoval Martin Šídlo.
Za připomenutí stojí účast několika dalších nadšenců z naší obce, kteří
stále doplňovali pokles zájemců po 10.
jubilejním ročníku. Někteří již byli pravidelnými účastníky dříve, ale ve své aktivní účasti nadále pokračovali.

výboru TJ Věra Turková.
V roce 1979 byl souběžně po
trati běžeckého závodu uspořádán I. ročník pochodu Šárovcova Lhota – Zvičina
s počtem 106 účastníků, který se postupem doby neustále zvyšoval. Po mnoho
let na start tohoto turistického pochodu
odjížděl z Mlázovic plný autobus
s vyznavači
tohoto
sportu.
I když od té
doby místní sportovci
dávali větší přednost
turistice, existují i
opačné případy. Příkladem by měl být
Ing. Ladislav Mach,
který je jediným závodníkem, kterému
se podařilo absolvovat 40 ročníků od
roku 1969 až do roku
2008! Dvacet startů
absolvoval za Sokol
Zástupci tří obcí: zleva Josef Čeřovský (Choteč), Karel Loner (Šárovcova
Lhota), Josef Kadečka (Mlázovice)
Mlázovice a stejný

Mezi ty nejpilnější patřili: Jiří
Mach, Míla Pařík, Emil Kutko, Jaroslav
Šorm, Zdeněk Gabriel, Josef Kadečka,
Josef Masopust, Pavel Zajíček a Miroslav Kinčl.
Vážili jsme si i těch účastníků,
kterým to rovněž nedalo, aby si několik
ročníků v tomto závodu nevyzkoušeli a
nebylo jich málo. Patří mezi ně Josef
Novák, Jiří Mach ml., Josef Číp a jeho
bratr František, Jiří Maťátko, Milan Dittrich, Tomáš Herbrych, Luděk Čeřovský,
Jiří Adam, Martin Hartman, Milan Kubíček, Jiří Horčička, Milan Jacko, Jaroslav
Turek a možná někteří další účastníci,
kteří nějakým nedopatřením z evidence
vypadli.
V závěru se musíme v krátkosti
vrátit na úplný začátek běžeckého závodu ze Šárovcovy Lhoty na Zvičinu. Podnik dospěl v letošním roce do 43. ročníku. Bezpochyby si udržuje dobrou sportovní úroveň a velkou popularitu v rámci
celé České republiky. Na jeho úspěšnosti
se největší měrou podílí vedení závodu,
proto již v roce 1971 byl ustaven první
organizační výbor, jehož ředitelem se
stal lhotecký lesník Josef Zvoníček. Členy výboru byli další lhotečtí občané Josef Šťovíček, Vladko Vích, František

Členové organizačního výboru Zvičiny v Senátu v dubnu 2010.
Zleva: Ivo John, Josef Zvoníček a Liboslav Knězáček

ších let se vykrystalizoval základní kádr
pořadatelů, ve kterém měli nezastupitelnou roli především Josef Zvoníček jako
ředitel závodu, Lubor Podzimek jako
hlavní rozhodčí, mající na starosti se
svým synem Lubošem a dcerou Dagmarou a Danou Novákovou prezentaci závodu, startovní a výsledkovou listinu a
Ivo John jako hlasatel mající na starosti
početnou skupinu sponzorů. Až do nedávné doby
patřil k důležitým
spolupracovníkům
Karel Křapka, který po
dlouhé roky
vyplňoval
vítězným
běžcům
diplomy.
Na kontrolní stanoviště a občerstvení
se
rovněž zaPocta zakladateli závodu Václavu Dobešovi na hřbitově v Mlázovicích
řadili členoHátle, Karel Loner st., Ladislav Měšťan vé naší TJ Jiří Čeřovský ml., Radek Kaa Josef Podzimek z Tikov. S nimi již dečka, Roman John, Petr Jón a Věra Ulvtehdy spolupracovali Josef Votruba st., rová, v současnosti pak Martin VágenkStanislav Hanuš st. a tajemník MNV necht a Tomáš Čeřovský.
v Mlázovicích Jaroslav Kodym.
Pravidelnými
sponzory
V roce 1974 se začlenili do z Mlázovic byli Stanislav Hanuš - firma
omlazeného pořadatelského sboru před- VOTOP a zemědělské družstvo, kteří již
stavitelé mlázovické tělovýchovy Ivo tuto dobročinnou službu ukončili. Po
John a Lubor Podzimek. V průběhu dal- dlouhá léta až do současné doby jsou

stále pravidelnými sponzory Zdena
Rechcíglová – restaurace Radnice, Karel
Všetečka – obchod s potravinami a Josef
Vik – ovocnář.
Zdravotní službu po desítky let
zabezpečuje členka výboru TJ Dagmar
Nováková.
Poutavé vyprávění o běžeckém
závodu „Memoriálu Václava Dobeše“
zpracoval v brožurce Ing. Aleš Kutnar,
ve které vykresluje první začátky od roku
1967 až do roku 1996 t. j. do 29. ročníku.
Zajímavé zážitky a potřebné informace
z průběhu téměř 30 let se nám z paměti
téměř vytratily. Proto mnoho informací
bylo použito i pro tento seriál.
Další mlázovák, který svoji troškou přispěl ke zviditelnění závodu, byl
řídící učitel na škole v Šárovcově Lhotě
Josef Votruba. Při příležitosti 5. ročníku
závodu v roce 1972 složil zajímavé veršování na počest slibně se vyvíjející
sportovní akce.
Do třetice příchodem Ing. Vladimíra Šulce, osobnosti s mlázovickými
kořeny a hlavního sponzora, dostal závod
novou dimenzi použitím moderních počítačových metod. Zrychlil se výpočet věkových kategorií, výtisk celkových výsledků a počítačově jsou tisknuty také
diplomy pro jednotlivé vítěze běhu. Veškeré informace závodu jsou téhož dne na
internetu.
Všem sportovcům z našeho okolí, kteří se běhu kdykoliv zúčastní, přejeme dobré umístění a závodu samotnému
dlouhou budoucnost.

Proběhlo 29. zasedání zastupitelstva

Střípky z práce Obecního úřadu

Mlázovičtí zastupitelé se v pondělí 20. září 2010 sešli naposled ve volebním ob- ● V průběhu září proběhla výměna radiádobí 2006-2010 na veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání: torů na Obecním úřadě. Vzhledem k havarijnímu stavu jich muselo být vyměněno
1) Zastupitelstvo schválilo nákup pozemku č. KN 1304/7 k.ú. Mlázovice od paní Jany více než bylo plánováno, přeloženy byly
Pluhařové z Nového Bydžova, za cenu 65 Kč/m2. Jedná se o pozemek, který se nachází také některé stoupačky. Kromě odstranění
pod částí asfaltové komunikace V Rybníčkách. Při stavbě této místní komunikace nebyl nebezpečí vyplavení prostor ze zkorodovapozemek v minulosti vykoupen.
ných těles dojde také k úsporám při vytá2) Schválen byl také nákup pozemku č. KN 1368 v k.ú. Mlázovice, za cenu 65 Kč/ pění.
m2. Jedná se o pozemek podél kanceláří Zemědělské a.s. Mlázovice, který leží v
● Městys Mlázovice podepsal smlouvu
trase plánované výstavby chodníku z Náměstí na hřbitov. Na tento projekt je nyní
se společností EKOLAMP, která se zazpracovávána technická dokumentace tak, aby bylo možné požádat o dotaci.
bývá ekologickou likvidací zářivkových
3) Ze stejného důvodu byl schválen nákup pozemků č. KN 155/3, KN 1369 a KN 147/2
trubic a úsporných zářivek. Již od září
v k.ú. Mlázovice, za cenu 65 Kč/m2.
tedy mohou občané městečka přinášet
4) Zastupitelé také odsouhlasili Rozpočtovou změnu č. 3/2010, která reflektuje výtyto další komodity na Sběrný dvůr obce
voj příjmů a výdajů městečka v aktuálním účetním období.
a nemusí zatěžovat životní prostředí
5) Rovněž byl vyhlášen Záměr č. 8/2010 prodeje hmotného investičního majetku ze
jejich vyhazováním do popelnic. Společškolní jídelny. Jedná se o případný prodej použitého vybavení bývalé školní jídelny.
nost Ekolamp zajistí jejich svoz a ekoloMěstečko hodlá získat za tyto věci, které již není možné pro obecní účely použít, alegickou likvidaci zdarma.
spoň nějaké prostředky.
6) Schváleno bylo poskytnutí účelového finančního příspěvku provozovateli koupa- ● Městečko obdrželo v září téměř 70.000
liště Ing. Zdeňku Fišerovi. Jedná se pouze o účetní operaci. Městys musel na zákla- Kč od Královéhradeckého kraje jako dodě požadavku auditorů začít provozovateli koupaliště před 3 lety účtovat nájemné, tační příspěvek na zalesnění po kalamitkteré však neodpovídá rentabilitě daného provozu (vychází z tabulek a je příliš ních těžbách v obecních lesích. Tato vývysoké). Proto zastupitelé vybraný nájem kompenzují každoročně poskytnutím znamná částka výrazně vylepší ekonomiku
účelového příspěvku, který vybíraný nájem sníží. I tak je však stávající provozova- hospodaření v lese.
tel koupaliště první, který platí nájemné. Předchozí nájemci měli vždy areál pro- ● Poslední zářijový týden provedli pracovníci městečka úpravu prostranství
najatý zdarma.
7) Zastupitelé také schválili přijetí daru – několika pozemků od pana Miroslava Vitáčka kolem kostela. Přestárlé záhony nahradila drenáž z drobného kamene, která
z Jičína, který se rozhodl obci věnovat pole o rozloze téměř 3,5ha.
Závěrem starosta poděkoval, jménem celého zastupitelstva, občanům za vypadá velmi pěkně a zároveň vysušuje
vstřícnost, korektnost a spolupráci během celého volebního období. Ocenil slušné základ stavby obecního kostela.
vztahy mezi zastupiteli a občany městečka, které se projevily i na kvalitě a počtu ● Před několika dny došlo k ucpání výtorealizovaných projektů.
ku kanalizační výústě v Novopacké ulici
do polní vodoteče. Proto bylo provedeno
odstranění nánosů bláta a pročištění výtoPo několikaleté odmlce uspořádal, vyzkoušeli dálkově ovládané zásahové kového prostoru. V dohledné době je však
v sobotu 18. září 2010, SDH Mlázovice dělo Rosenbauer na cisterně SCANIA, potřeba provést sanaci meliorační vodotedalší jednodenní výlet. Cílem bylo město které hasí dávkou až 4000 l/min. Ti zdat- če, která odvádí vodu z obecní kanalizace
Mělník a jeho okolí. Nejprve se však nější také okusili proudnici s vysokotla- (odstranit náletové dřeviny a lety naplavenou zeminu).
všichni vydali do Kralup nad Vltavou, do kem z tohoto vozidla.

HASIČI VYRAZILI NA VÝLET DO MĚLNÍKA

podniku Synthos (bývalý Kaučuk), kde
pro ně byla připravena velice zajímavá
prohlídka podnikového hasičského záchranného sboru.
Jedná se o plně profesionální základnu, která svojí vybaveností a počtem
hasičů převyšuje většinu okresních hasičských sborů. Na starosti mají jednak chemičku Synthos, dále dopravce a skladovatele ropy MERO a ještě další průmyslové
závody v okolí.
Účastníci zájezdu si prohlédli
kompletní zázemí sboru, veškerou technikou a vybavení, včetně cisteren, plynových speciálů, ambulance, zkušebního
polygonu a dalšího specifického vybavení. Zájemci se nechali vyzvednout na
42m vysokou hydraulickou plošinu, která
je nejvyšší v ČR. Poté si mlázovičtí hasiči

Další zastávkou byl zámek v Nelahozevsi. Krásné počasí umožňovalo procházku v okolí Vltavy či v podzámčí.
Většina si nenechala ujít prohlídku zámku. Následoval přesun do Mělníka, kde
měli všichni volný program. Navštívit
mohli mělnické vinobraní, podívat se k
soutoku Labe s Vltavou nebo se jen tak
projít městem. Někteří vyšplhali na kostelní věž a kochali se nádhernými pohledy
do kraje. Gurmáni zase mohli okusit degustaci vína z místní vinice na nádvoří
zámku nebo ochutnat vynikající zákusky
vyrobené v zámecké cukrárně.
Všichni, kteří na hasičský zájezd
odjeli, nelitovali a užili si den plný sluníčka, dobré nálady a nových poznatků. Organizátoři slíbili, že již nyní připravují
zajímavý program na příští rok.
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V pátek 15. října 2010 (od 14.00h do
22.00h) a v sobotu 16. října 2010 (od
8.00h do 14.00h) proběhnou volby do
obecních zastupitelstev a v našem obvodu
také volby do Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pokud nebude zvolen
senátor v prvním kole nadpoloviční většinou všech odevzdaných hlasů, uskuteční se
ještě druhé kolo voleb do Senátu v pátek

VOLBY DO OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
A DO SENÁTU 2010
22. října 2010 a v sobotu 23. října 2010 (ve
stejné časy jako I. kolo).
Volební místností pro všechny uvedené
volby je zasedací místnost Obecního úřadu. Pokud zdravotní stav voliči neumožňuje, aby se dostavil do volební místnosti,
může požádat Obecní úřad, který zajistí
návštěvu volebních komisařů u něj doma.

