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MLÁZOVICE SE BOUŘÍ PROTI DIGITALIZACI MAPY
V pátek 6. května 2011 proběhla
informační schůzka vlastníků nemovitostí v katastru Mlázovice, kterou svolal obecní úřad. Účastníci vyjádřili velké znepokojení a rozpaky nad probíhajícím procesem digitalizace katastrální
mapy.
Velmi ostrá slova na adresu státu,
který přenáší své nepořádky na vlastníky
domů a pozemků, zazněla v páteční podvečer na sále mlázovické Radnice. Vlastníci nemovitostí odmítají způsob digitalizace katastrální mapy Mlázovic systémem „od stolu“ bez zaměření skutečného
stavu v terénu.
Přítomné občany seznámil starosta
městyse Tomáš Komárek s připravovaným procesem digitalizace katastrální
mapy. Dále vystoupil geodet Pavel Jeţek,
se kterým městečko dlouhodobě spolupracuje a vysvětlil veřejnosti různé odborné aspekty této problematiky. Na setkání dorazil i ředitel Katastrálního úřadu
v Jičíně pan Pavel Řehák, který se snaţil
přítomné uklidnit tím, ţe i po provedené
digitalizaci lze provádět upřesnění údajů.
I on sám ale uznal, ţe tento způsob není
ideální. Jde však o rozhodnutí státu z
důvodu nedostatku finančních prostředků
a časové tísně.
Proč takový rozruch? Po provedené digitalizaci hrozí, ţe nově vyznačené
hranice v mapě nebudou odpovídat skutečným hranicím v terénu. Můţe dojít ke
změně hraničních bodů či změně výměr
pozemků. Lze říci, ţe dosavadní katastrální mapa je pouze přibliţná (vznikala v
malém rozlišení, dříve se vyměřovalo
provázkem a krokováním, atd.). V kombinaci s různými neduhy, kterými byla
ovlivněna v uplynulých staletích, je velmi
pravděpodobné, ţe po její digitalizaci
(formou překopírování v kanceláři) nebude na mnoha místech v městečku odpovídat realitě (hranám domů, plotů, zdí, silnic) a vnese pouze velký zmatek do vlastnických vztahů. Do budoucna můţe znamenat i značné sousedské spory či soudní
pře. Vzhledem k upřesňujícím měřením,
která byla provedena geodety v uplynulých letech v městečku a při nich zjištěným rozsáhlým nesrovnalostem, je tento

Scénář velmi reálný na většině území
Mlázovic a osadě Mezihoří.
Co tedy mohou vlastníci nemovitostí dělat? Buď mohou ponechat vše jak
je a věřit, ţe mají vše v pořádku. V tomto
případě však mohou vystavit sebe i své
potomky značným problémům v dalších
letech. Nebo si mohou nechat své nemovitosti zaměřit autorizovaným geodetem, ovšem na své vlastní náklady. Pokud k zaměření dojde a okolní vlastníci
se shodnou na současném průběhu
hranic (jedná se o tzv. upřesnění průběhu hranice), poté je Katastrální úřad
povinen při digitalizaci toto upřesnění
převzít a vlastník tak má absolutní
jistotu, že vše bude mít již navždy v
pořádku a podle skutečnosti.
Často se objevuje dotaz, od kterého roku jsou v minulosti prováděná zaměření korektní. Bohuţel, úplnou jistotu
mohou mít vlastníci aţ s geometrickými
plány od 1.1.2007. U těch s dřívějším
datem je dobré provést určitou revizi,
pokud se jedná o zaměřování před rokem
1989, jeho jistota se sniţuje. A všichni
ostatní mají zase velmi velkou jistotu, ţe
jejich hranice neodpovídá údajům v dosavadní katastrální mapě. Problém můţe
nastat i v případech, kdy stojí ploty či zdi
třeba 150 let a nikdo z rodiny nepamatuje
ţádné změny. Ani to nedává záruku pořádku.
Obecní úřad nabízí vlastníkům,
kteří si budou chtít provést upřesnění
hranic na své náklady, sluţby spolupracujícího geodeta Ing. Pavla Jeţka, který
nabízí za tyto práce velké slevy. Je to
způsobeno jednak hromadnou objednávkou, jednak tím, ţe v posledních letech
prováděl v městečku řadu měření, včetně
liniových staveb, takţe zde má mnoho
bodů a výbornou znalost terénu. Objednávky na jeho zvýhodněné služby lze
uplatnit na OÚ, do konce května 2011.
Samozřejmě je moţné si tuto sluţbu objednat i u jiných firem.
Vlastnictví a jeho zápis je jedním
z nejzákladnějších práv dnešní společnosti. Je naprosto nepochopitelné, ţe stát
plýtvá desítkami miliard z různých zdrojů
za diskutabilní projekty, ale není schopen

ani po dvaceti letech od listopadu 89 dát
do pořádku stěţejní informace o vlastnictví nemovitostí. A nyní vše dohání procesem, který legitimizuje nepořádek a chyby.
Setkání se zúčastnila asi stovka
lidí, další desítky se průběţně informují
na obecním úřadě. Je jen s podivem, ţe v
ostatních obcích Jičínska, kde je tato
„divoká digitalizace“ rovněţ prováděna,
jsou všichni v poklidu. Zatím.
ČARODĚJNICE ODLETĚLY,
TEPLÉ MĚSÍCE ZA DVEŘMI
Hned dvě čarodějnice odletěly z
městečka, aby uvolnily své místo létu.
Mlázovičtí i chalupáři se přišli podívat
na tradiční rituál ke koupališti.
Letošní poslední duben, kdy celou zemi zaplavují tisíce ohňů, symbolizujících konec zimy, vyšel na sobotu.
Více neţ stovka lidí v Mlázovicích si
nenechala ujít zajímavou podívanou po
setmění.
V průběhu dubna navezlo městečko i mnozí občané větve a roští ze zahrádek na určené místo ke koupališti. Tento
proces probíhal pod zvýšenou kontrolou,
aby zde nedocházelo i k odkládání nepatřičného odpadu. Vatra roku 2011 byla
obrovská, opanovaly ji dokonce dvě čarodějnice najednou.
Okolo 20té hodiny, pod bedlivým
dozorem mlázovických hasičů, byl zaţehnut oheň, který vydrţel přes půlnoc.
Děti i dospělí si uţili fascinující pohledy
na oheň olizující obrovskou hromadu
materiálu. Mnozí z nich poté vyuţili
první letošní otevření občerstvení na
koupališti.
Vzhledem k nové zástavbě v prostoru u koupaliště bylo pálení čarodějnic
v této lokalitě v daném rozsahu rozhodně
naposledy.
Jak
budou
vypadat
Čarodějnice 2012
je zatím neznámou
i pro představitele
městečka.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PŘIPOMÍNALO PÁNSKOU JÍZDU
V sobotu 30. dubna 2011 se v
zasedací síni Obecního úřadu Mlázovice konalo vítání občánků.
Snad pokaţdé má tento obřad nějakou zvláštnost, například v počtu dětí, po
dlouhých letech nový přírůstek do Mezihoří nebo vítání dvojčátek. Tentokrát to
bylo skoro jako v pohádce, nejmladšími
Mlázováčky jsou tři chlapečci, shodou
náhod všichni prvorození dědicové rodů :). A kdopak ţe jsou ti naši tři princové?
Václav Novák, Adam Kváča a František
Kulka. Všichni chlapečci přijeli v kočárku
spolu s početnou druţinou. Krom rodičů
se obřadu zúčastnili i babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové, bratranci, sestřeni-

ce a další příbuzní a známí.
Vítání probíhalo podle osvědčeného scénáře. Kaţdá rodina byla pozvána
samostatně na konkrétní hodinu, takţe
vţdy zbylo dost času na fotografování a
povídání. Obřadníkem tentokrát z důvodu
nemoci nebyl Aleš Kodydek, ale pan starosta Tomáš Komárek.
Malá, ale významná změna nastala
i v kulturním programu. Konečně nám
dorostla další generace šikovných dětí, a
tak k Renatě Kubíčkové a Veronice Huťové, přibyly předškolačka Gábinka Čeřovská a prvňačka Kristýnka Frošová. Ač
byla děvčata na vítání občánků poprvé,
recitovala naprosto skvěle a bez jediného

Další změna jízdních řádů od 12.6.2011
Královéhradecký kraj oznámil
další změnu autobusových jízdních řádů. Přinášíme seznam změn, které se
dotýkají Mlázovic.
Společnost OREDO, která je krajskou organizací zajišťující veřejnou dopravu na Královéhradecku oznámila, ţe s
účinností od 12. června 2011 dojde k dalším dílčím úpravám autobusových jízdních řádů. Do 17. května 2011 mají občané moţnost vyjádřit svá stanoviska k těmto návrhům, prostřednictvím svých obecních úřadů. Mlázovičtí občané mohou
nejpozději do 17. května 2011 své případné připomínky také předávat na OÚ, který
je poté souhrně odešle společnosti OREDO.
Zde jsou změny dotýkající se městysu Mlázovice:
LINKA: JIČÍN - MLÁZOVICE - LÁZNĚ BĚLOHRAD
- spoj č.7 odjíţdějící v 6.35 z Jičína, s
příjezdem 6.55 do Mlázovic, bude jezdit
pouze ve dnech školního vyučování, autobusy s odjezdem z Jičína v 6.05 a 7.10 do
Mlázovic zůstávají zachovány
- spoj č.21 odjíţdějící z Mlázovic do Lázní Bělohradu v 15.35 bude zcela zrušen,
autobusy s odjezdem z Mlázovic do Lázní

Bělohradu v 15.04 a 16.06 zůstávají zachovány
- víkendový spoj č.100 odjíţdějící v 6.48
z Mlázovic do Jičína, bude jezdit pouze v
sobotu, v neděli je zrušen
- víkendový spoj č.101 odjíţdějící v 8.45
z Jičína do Mlázovic, bude jezdit pouze v
sobotu, v neděli je zrušen
LINKA: HOŘICE - MLÁZOVICE
Na této lince dochází z důvodu velmi slabého vyuţití ve dnech, kdy nejezdí ţáci do
školy, k zásadním změnám:
- spoj č.4 s odjezdem z Mlázovic v 6.57
bude jezdit pouze ve dnech školního vyučování, mimo tyto dny je bez náhrady
zrušen
- spoj č.6 s odjezdem z Mlázovic ve 13.40
bude jezdit pouze ve dnech školního vyučování, mimo tyto dny je bez náhrady
zrušen
- spoj č.1 s odjezdem z Hořic do Mlázovic
ve 13.10 bude jezdit pouze ve dnech školního vyučování, mimo tyto dny je bez
náhrady zrušen
Mlázovice s Hořicemi budou tedy spojeny, mimo dny školního vyučování, pouze
jedním párem spojů, z Mlázovic ve 4.55,
zpět z Hořic v 15.05.

zaváhání.
Na zdárný průběh akce dohlíţela
Iva Kubíčková. I tentokrát byla přítomna
fotografka Blanka Johnová, takţe ani tyto
rodiny nebudou ošizeny o CD plné fotek a
fotoknihu, které dostanou od obecního
úřadu na památku. Rodiče během obřadu
obdrţeli také Pamětní kníţku a hračku pro
děťátko, maminka, jak se sluší a patří,
ještě kytičku.
Pro příští generace bude vše uchováno v legendární pamětní knize, ve které
kaţdému vítanému miminku patří jedna
stránka s překrásnou ilustrací.

VÝZVA SDH MLÁZOVICE
Sbor dobrovolných hasičů Mlázovice si
dovoluje poţádat všechny majitele fotek a
dokumentů s hasičskou tématikou, týkající
se mlázovického sboru (tzn. soutěţe, poháry, společenské i jiné akce, plesy apod.)
jakéhokoliv data původu, zda by laskavě
tyto materiály nezapůjčili sboru z důvodu
tvorby fotokroniky, mapování činnosti
sboru a internetové prezentace. Hasiči
garantují vrácení materiálů v zapůjčeném
stavu. Fotky mohou majitelé předávat v
pracovní době na obecním úřadě nebo
přímo Tomáši Čeřovskému, na kterého je
moţno se obracet i v případě jakýchkoliv
dotazů. Materiály laskavě odevzdávejte v
obálce s uvedeným počtem fotografií a
jménem majitele. SDH Mlázovice děkuje
všem za pomoc při ucelení hasičské minulosti.

Historii sboru loni obdivoval i Bob Klepl

Proběhlo 5. zasedání zastupitelstva

Střípky z městečka

Zastupitelé městečka se sešli již po páté v nynějším volebním období na
veřejném zasedání. Tentokrát, kvůli rekonstrukci v budově OÚ, probíhalo jednání v Hasičské zbrojnici. Přinášíme zajímavé body z obsahu jednání.
1) Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku č. KN 1018/9 v k.ú. Mlázovice, o výměře 1266m2, za cenu 500 Kč/m2, manţelům Novákovým z Loun. Jedná se o největší
pozemek v areálu bývalé Cihelny.
2) Zastupitelé přijali dar od MUDr. Jiřího Hrádka, ve formě zdravotních prohlídek členů jednotky SDH Mlázovice, v celkové hodnotě 3600 Kč. Zároveň vyjádřili poděkování za tento dar.
3) Přijat byl rovněţ návrh na dofinancování pracovního úvazku nepedagogické pracovnice v MŠ Mlázovice pro letošní rok. V důsledku změny financování mezd ve
školství ze strany krajů, chybí letos peníze na mzdy ve školství. Zajištění bezproblémového chodu školky je pro městečko prioritou, proto budou chybějící peníze doplaceny z obecního rozpočtu. Bohuţel se jedná o další finanční zátěţ, kterou na obec přenáší kraj či stát. Zastupitelstvo vyjádřilo znepokojení nad systémem přerozdělování
dotací mzdových prostředků pro předškolní zařízení v roce 2011, který nereflektuje
skutečnou potřebu těchto zařízení.
4) Schválena byla Rozpočtová změna č.1/2011.
5) Dále byl vyhlášen Záměr č.3/2011 – prodeje pozemku č. PK 978 v k.ú. Mlázovice.
Jedná se o pozemek, který tvoří část mokřadu mlázovického rybníka.
6) Zastupitelé schválili novou smlouvu řešící komplexní pojištění obce s Českou
pojišťovnou.
7) Zastupitelstvo také schválilo poskytnutí darů mlázovickým sportovcům. Jedná se o
míče, sítě a drobné sportovní pomůcky.
8) Vyhlášen byl také Záměr č. 4/2011 prodeje nepotřebného inventáře bývalé základní školy a školní jídelny. Městečko má zájem prodat některé části vnitřního
vybavení, které již nepotřebuje.
9) Zastupitelé také vyhlásili zadávací řízení na firmu realizující V. etapu výměny oken
a dveří na budově společensko-správního centra v letošním roce. Osloveny pro vypracování nabídek budou firmy Vekra, Stavona a Intos.
10) Zastupitelstvo delegovalo starostu městyse na zastupování obce na valné hromadě VOS Jičín.
11) Zastupitelé zamítli ţádost o.p.s. Domovem České hudby na uspořádání koncertu
váţné hudby v Mlázovicích. Důvodem je poţadavek na vysoký příspěvek, který pořadatel po městečku poţadoval.

● Pracovníci městečka provedli v dubnu

Duben ve znamení zvýšené péče o zeleň
Tvarovací řez vzrostlé aleje ke
hřbitovu, výsadba 50ti nových lip,
úpravy parkových ploch a další zahradnické práce provedlo městečko v
průběhu měsíce dubna.
Dlouhé roky neudrţovaná lipová
alej lemující cestu k mlázovickému hřbitovu se dočkala výrazného tvarovacího
řezu. Ten provedli odborní pracovníci
Zahradnictví Květ ze Stračova v první
polovině dubna 2011. Takto komplexního ošetření se stromy ve své 26ti leté
historii nikdy nedočkaly. Pouze byly občasně upraveny mlázovickými zahrádkáři. I kdyţ některá zanedbání stromů jiţ
nebylo moţné napravit, celkově alej dostala nový vzhled.
Výchovný řez byl také proveden
na více neţ stovce stromů vysázených
kolem roku 2000, podél cesty do obecního lesa. U všech byly „modelovány“ korunky, pracovníci městečka zároveň provedli dosazení chybějících 50ti kusů lip
srdčitých v této lokalitě.
Řezem byly ošetřeny rovněţ
všechny stromy vysázené v minulých
letech v centru městečka v rámci projektu

Revitalizace veřejných prostranství, hrazeného z Regionálního operačního programu. Opomenuty nezůstaly ani lípy,
které si vysadili na náměstí místní občané
na jaře roku 2007.
Zásadní úpravou prošel i břeh
kolem mateřské školky. Místo, které
vzhledem ke svému sklonu nebylo moţné
udrţovat, bylo osázeno speciálním typem
skalníku. Kromě atraktivity prostranství
se výrazně sníţí i poţadavky na běţnou
údrţbu.
Všechny výše uvedené i další aktivity městečka směřují k dlouhodobému
cíli výrazného zatraktivnění a oţivení
zeleně v Mlázovicích. Aţ na výjimky je
prováděno ve vlastní reţii, coţ se pozitivně projevuje i v nízkých nákladech, které
jsou s tím spojeny.

důkladný úklid příkopů podél silnic z Mlázovic do Konecchlumí, Chotče i Šárovcovy Lhoty. I přesto, ţe je tento úklid prováděn kaţdoročně, vţdy je nalezeno velké
mnoţství předmětů, které po příkopech
"zapomínají" někteří občané.
● Mlázovice byly úspěšné při žádosti o
dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraj pro rok 2011 s projektem výměny oken a dveří na budově
Radnice (V. etapa). Z rozpočtu kraje
obdrží 428000Kč. Výměna bude realizována v letních měsících.
● V rámci jarních zahradnických prací
byly vyhrabány všechny nově zaloţené
trávníky, ale i další plochy, včetně hřbitova. Dále byl proveden postřik trávníků
proti plevelům.
● Kino Radnice Mlázovice pro Vás
chystá na letošní sezónu další porci zajímavých českých filmů. Vzhledem k tomu, že letos filmaři nenatočili tolik kvalitních snímků, bude kino promítat pouze o prázdninách a dle zájmu na podzim. Diváci se mohou těšit na Občanský
průkaz, Habermannův mlýn, Pouta,
Lidice, Čertovu nevěstu, Westernstory,
Czech-Made-Man, Nevinnost, a další
zajímavé tituly.

HASIČI ČISTILI KOUPALIŠTĚ
Letošní čištění koupaliště se odehrálo o
několik týdnů dříve, neţ bývá obvyklé.
Městečko chce prověřit stav stěrky bazénu
a provedené nátěry, které jsou ještě v záruce. Na případné opravy je zajištěn dostatečný časový prostor.
Nestandardní průběh počasí v druhé polovině loňského roku zapříčinil velké nánosy
bláta na dně nádrţe. Zpočátku to vypadlo,
ţe bude nutné povolat manipulátor z místní
Zemědělské a.s. na odvoz materiálu, ale
nakonec techniku nahradily obětavé ruce.
Je absolutně nepochopitelné, jaké předměty byly nalezeny na dně bazénu. Někdo si
ho zjevně plete s odpadkovým košem. Hrnec, větve, trubky, zbytky pyrotechniky –
to vše nacházeli hasiči při čištění. Ještě
horší však je, ţe někdo můţe do koupaliště
házet sklo. Střepy leţely na několika místech. Jestli někomu nedochází, co mohou
způsobit nebo to dělá schválně?
I kdyţ byla brigáda svolána netradičně na
sobotu a i přesto, ţe panovalo příjemné
počasí, mimo členů SDH nepřišel nikdo.
Akce se zúčastnilo 7 hasičů a 1 pracovník
obecního úřadu. Nutno poznamenat, ţe z
těchto lidí koupaliště vyuţívají přes léto
dva. Proč nepřišli pomoci ti, kteří o prázdninách pravidelně lehávají na březích nádrţe a vyuţívají bezplatných sluţeb areálu,
lze jen domýšlet.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 19. 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:
Velmi slibná a více neţ úspěšná
sportovní kariéra Tomáše Slámy započala
na ostroměřské škole v atletické líhni trenéra Zdeňka Burkerta. S úspěšnou reprezentací školy započal jiţ v roce 1998, kdy
startoval v několika individuálních disciplinách od skoku do výšky i dálky, hodu
míčkem i koulí, diskem či oštěpem. Ve
všech těchto sportech si vedl dobře, přesto
mu vrhačské discipliny vycházely nejlépe.
Ve zmiňovaném roce 1998 poprvé obdrţel od Východočeského atletického svazu diplom za 3. místo v mladších
ţácích v přeboru východních Čech ve
vrhu koulí výkonem 9,70 m. Následovalo
další ocenění za 2. místo v hodu míčkem
za výkon 56,26 m a k tomu 3. místo
v hodnocení ml. ţáků DC Ostroměř. Závody se konaly 14. 6. na stadionu v Nové
Pace a 4. 10. v Hradci Králové. V těchto
letech, kdy ještě nebyl rozhodnut, kterému
sportu se bude plně věnovat, získával jedno dobré umístění za druhým. Příkladem
toho je rok 1999 a 2000, kdy téměř ještě
neznámý
závodník
Tomáš
Sláma
z Mlázovic, poráţel na prestiţních krajských přeborech závodníky z velkých
lehkoatletických oddílů.
V prvém roce se stal okresním
přeborníkem v hodu koulí a na krajských
přeborech východních Čech v této disciplině získal 2. místo. V roce 2000 5. května se stal okresním přeborníkem ve třech
disciplinách a to jiţ závodil za starší ţáky
v kouli výkonem 12,71 m, v oštěpu hodem 42,53 m a ve skoku vysokém 150
cm. Současně v letním období startoval i
v přeboru východních Čech v hodu koulí,
kde získal 2. místo hodem 12,58 m,
v běhu na 60 m překáţek, kde skončil třetí
a ve skoku vysokém stál téţ na stupních
vítězů za 3. místo.
V červnu roku 2001 se konaly ve

městě perníku atletické přebory dorostu
Hradeckého a Pardubického kraje, kde
sportovní klub ostroměřské školy získal
tři medaile, o které se postaral Tomáš
Sláma. Zvítězil v oštěpu vynikajícím hodem 55,91 m, coţ byl v současné době
jeho nejlepší výsledek. V kouli skončil na
2. místě výkonem 12,51 m a v disku byl
třetí hodem 37,39 m. V tomto roce byl
vyhlášen východočeským atletickým svazem přeborníkem kraje. Do konce školního roku byl ještě ţákem školy v Ostroměři
a na podzim jiţ hájil sportovní klub
v Lepařově Gymnáziu v Jičíně. Svými
hodnotnými výkony napomohl škole
v konečném hodnocení k prvnímu místu
v okresu. Zvítězil v hodu koulí a ve skoku
do výšky. To jiţ byl členem atletického
oddílu Sokola Nová Paka, jako příslušník
druholigové atletické ligy. Jeho příchod
do druţstva byl velkým přínosem a příslibem do budoucna. Svůj oddíl při mistrovských utkáních reprezentoval především
v hodu oštěpem, ve kterém získal plný
počet bodů za 1. místo a v disku či hodu
koulí.
Z nepředstavitelného mnoţství
článků ze sportovní rubriky různých novin
stojí za pozornost několik odstavců, ve
kterých se píše:

slouţil, to dokládají jeho další cenná
umístění. V roce 2002 získal také titul
přeborníka kraje v hodu koulí výkonem
13,60 m. V roce 2003 ještě získal 2. místo
v oštěpu na mistrovství České republiky
na Kladně a rovněţ v tomto roce skončil
na 2. místě na mistrovství České republiky v druţstvu juniorů. V roce 2004 se
ještě stal přeborníkem kraje v hodu koulí
výkonem 11,84 m. Do kladného hodnocení Tomáše Slámy jsou započítány i nominace na mezinárodní utkání dorostenců
týmů České republiky, Slovenska a Maďarska, které se v této zemi uskutečnily 9.
července 2002 a výborné výsledky při
mezinárodním
čtyřutkání
juniorů
v Chorvatsku na stadionu v Čakovici.
Tyto závody se konaly mezi Českou republikou, Slovinskem, Maďarskem a pořádajícím Chorvatskem v červenci roku
2003. Bohuţel pro velmi bolestivé onemocnění ramene musel sportovní činnost
přerušit. Jelikoţ ani po delší době nedošlo
ke zlepšení, musel veškeré sportovní aktivity ukončit.

NOVOPACKÁ RADNICE PŘIVÍTALA NEJLEPŠÍ SPORTOVCE
V obřadní síni nechyběl ani atlet,
který byl v krajském měřítku vyhodnocen
jako největší objev sezony – dorostenec
Tomáš
Sláma
sympatický
atlet
z Mlázovic. Vyhodnocen byl za velké
zlepšení v hodu oštěpem a za získaný titul
„Mistra republiky“ z 22. 6. 2002 v Plzni
v hodu oštěpem výkonem 63,29 m. Na
závěr této slavnosti obdrţel od města Nové Paky diplom NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
NOVÉ PAKY 2002. Tohoto významného
ocenění se mu dostalo i v příštím roce
2003, coţ se tak často nestává, aby se
podobné ocenění dostalo sportovci po dva
roky za sebou.
Ţe si tato ocenění skutečně za-
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