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Květen 2011

KOUPALIŠTĚ JE PŘIPRAVENO NA LÉTO
Koncem dubna došlo k vypuštění
nádrže a jejímu vyčištění. Květen byl ve
znamení záručních oprav, dodláždění
břehu i nečekaného dalšího čištění po
průtrži mračen.
Po vypuštění a vyčištění koupaliště
bylo zjištěno, že na některých místech
opadává stěrka, která byla provedena v
loňském roce, jako krycí ochranná a vyhlazovací vrstva, v rámci kompletní rekonstrukce nádrže. Protože jsou uvedené
práce stále ještě v záruce, provedli pracovníci firmy STAVO MB jejich záruční
opravu. Opět švýcarským systém SIKA
odstranili drobné nedodělky z předchozích oprav.
Protože uvedené stavební materiály vyžadují technologické přestávky, začalo se koupaliště napouštět až týden před
koncem května (řada občanů se dotazovala, proč se na nádrži nic neděje a nenapouští se).
Dále, podle plánu, byla dodlážděna
poslední strana koupaliště (směrem ke
kurtům). V loňském roce již nezbývaly
finanční prostředky, proto byla tato část
odložena na rok 2011. Díky tomu byly

odstraněny všechny nerovnosti, které hrozili úrazem, do nádrže již nebude vtékat
povrchová dešťová voda a lépe se také
použije traktůrek při sekání trávy.
Před sezónou prošlo rovněž revizí
nerezové zábradlí. Po zkušenostech z loňského roku došlo k jeho překotvení, za
použití speciálního materiálu. Totéž bylo
provedeno u žebříku ke skákacímu prknu.
Obnovy v záruce se dočkal i modrý nátěr v části, která je nad vodou (po
provedených opravách stěrek). Bohužel
vysoký obsah vodního kamene, který se
usazuje na stěnách nedává šanci zachovat
modrou barvu nádrže i pod vodou na delší
čas.
Koupaliště se již z větší části napustilo, ale přívalový déšť, který zasáhl
městečko první červnový den, během několika minut způsobil, že muselo být opětovně vypuštěno. Hasiči bleskově provedli
jeho další vyčištění.
Dnes se již znovu napouští a zároveň je prováděna chemická úprava vody.
Je tak připraveno pro návštěvníky a nezbývá doufat, že jim bude přát i letošní
počasí.

Hasiči vyhráli okrskovou soutěž
Mlázovičtí hasiči zvítězili po
dlouhých třinácti letech v požární okrskové soutěži, která se konala 14.5.2011
v Lužanech. O pouhé dvě setiny porazili druhé Konecchlumí a postupují do
okresního kola.
Sbor dobrovolných hasičů v Lužanech slavil 120. výročí vzniku a u této
příležitosti požádal o pořadatelství okrskové soutěže v požárním sportu. I tentokrát se vzorně zúčastnila všechna družstva
okrsku (Mlázovice, Lužany, Choteč, Šárovcova Lhota, Svatojanský Újezd a Konecchlumí), navíc přijeli také hosté z německého Rheinsbergu.
Soutěž se skládá ze tří disciplín,
letos však došlo k některým změnám. Do
výsledku se započítával pouze výsledek
požárního útoku (který byl navíc zkrácen)
a časy ze štafety. Jednotlivci byli hodnoceni samostatně. Všechna družstva předváděla vynikající výkony, o vítězi rozhodl
až závěrečný součet. Tím nejmenším

možným rozdílem, o pouhé dvě setiny
sekundy, zvítězili mlázovičtí hasiči a odvezli si domů trofej pro nejlepší. Naposledy se tak stalo v roce 1998. Jako vítěz
okrsku budou zároveň reprezentovat na
okresním kole. Na druhém místě se umístilo Konecchlumí, třetí příčku obsadily
domácí Lužany.
Počasí bylo přívětivé, organizace
zajištěna bezchybně. Následovala večerní
zábava s country kapelou. Letošní ročník
se prostě povedl na jedničku.
Ve výborných výkonech pokračovali mlázovičtí hasiči i na okresním kole v
Jičíně 28. května 2011. Celkově obsadili
sedmé místo, mezi výjezdovými jednotkami byli dokonce čtvrtí. Individuálně zazářil Milan Kubíček, který v jednotlivcích
obsadil bronzovou příčku na okrese, mezi
výjezdovými JPO okresu byl dokonce
druhý. Beze sporu se jedná o nejlepší
umístění Mlázovic v historii okresních
soutěží v požárním sportu.

V dnešním čísle si přečtete:

● závěr seriálu o Sokole
● střípky z městečka
● program kina 7/2011
(samostatná příloha)
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Střípky z městečka
● Počátkem května provedli pracovnice
odboru kontroly Královéhradeckého Krajského úřadu pravidelný audit hospodaření
městečka, tentokrát za rok 2010. Veškeré
hospodaření obce, nakládání s majetkem i
účetnictví byly shledány bez závad, v souladu s planou legislativou.
● Městečko Mlázovice i SDH Mlázovice
děkují panu Michalu Kulkovi z Prahy za
poskytnutí velmi hodnotného sponzorského daru. Místním hasičům věnoval
kvalitní trika se znakem obce i hasičů,
vyrobená speciálně pro ně.
● V průběhu měsíce května provedli pracovníci městečka kompletní postřik chodníků, obrub a dalších zpevněných ploch v
celém městečku proti plevelům.
● Městečko pořídilo samochodnou sekáčku na trávu STIHL/VIKING. Sloužit
bude pro úpravu ploch, na které se nedostane traktůrek. Jedná se především o
různé ostrůvky, zálivy, úzké pruhy
apod. Další důležitou náplní využití bude sekání na místním hřbitově. Doposud
byly uvedené plochy udržovány křovinořezem, takže kvalita sečení byla nerovnoměrná, navíc posekaná tráva výrazně
znečišťovala okolí.
VELKÁ ČÁST VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ NECHCE RISKOVAT
Na základě informací, které městečko předalo různými cestami vlastníkům nemovitostí v Mlázovicích, o státem připravované
digitalizaci katastrální mapy Mlázovic,
mnoho těchto vlastníků aktivně vstupuje
do celého procesu. Více než 70 majitelů
domů se rozhodlo, že si nechá upřesnit
vlastnické hranice budovy i zahrady a provedlo objednávku výrazně zvýhodněného
zaměření, které zprostředkovával do konce
května obecní úřad. Budou tak mít jistotu,
že jim připravovaná digitalizace katastrální
mapy nezpůsobí v budoucnu problémy či
soudní spory z důvodu posunu hranic domů a pozemků. Při objednaném zaměření
hranic lze provést řadu korekcí a stav
uzpůsobit dosavadnímu stavu. Stát je poté
povinen při digitalizaci mapy toto upřesnění převzít bez jakýchkoliv úprav. Podobně
postupuje u svých budov a pozemkových
parcel městečko, které nechá vyhotovit
zaměřením téměř 30 geometrických plánů
v různých lokalitách.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 20. 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. V dnešním
čísle bude tento seriál zakončen:
Dnešním číslem Mlázovického
zpravodaje uzavíráme kapitolu o 140.
výročí založení mlázovického sokola 18.10. 1869 - 18.10. 2009. Kulaté jubileum se obešlo bez velkých okázalostí, což
se stalo v celé historii poprvé.
Proto jsme se rozhodli tuto významnou událost zmapovat alespoň písemnou formou. Některým částem, kde
existovalo dostatek podkladů, jsme věnovali o něco více prostoru, než tomu bylo
v ostatních letech.
O dobré činnosti tělovýchovné
organizace by se dalo hovořit dávno před
rokem 1900, nebýt vídeňské hospodářské
katastrofy, která zapříčinila všeobecný
úpadek a rozklad ve společnosti. Tímto
neblahým dopadem byla činnost od roku
1878 na celých dvacet let pozastavena,
což byla největší krize naší tělovýchovy.
A nebyl to nikdo jiný než Ladislav Riegl – zakladatel Sokola, který se
zasadil o opětovné oživení sokolské myšlenky, a později k tomu mocně přispěl VI.
Všesokolský slet v roce 1912 v Praze.
Příkladným obdobím byla také léta
kolem roku 1930 a později, kdy došlo
k výstavbě koupaliště a následně sportovního cvičiště, za starosty Fr. Horáka.

Členové mlázovického divadelního souboru ve 20. a 30. letech 20. století na mlázovickém náměstí. Řada
z těchto členů byla kromě kulturního života nositeli také sportovního dění v městečku.

mecké okupace (1941 – 1945).
Každý negativní zásah měl po
skončení válek zároveň i pozitivní vliv.
Vždy vyvolal novou chuť a elán nadále
pokračovat v aktivní činnosti. K další krizi došlo v letech 1960 – 1961, kdy se
novým předsedou TJ Sokol stal aktivní
sportovec, letecký instruktor a pilot Jaroslav Lazar, který závěrem roku 1961 na
přeborech Československé republiky
v letecké akrobacii
v Plzni
tragicky
zahynul. Problém
ve
sportovních
aktivitách se protáhl až do roku 1970,
ačkoliv
bývalý
předseda TJ Vratislav Chmelík se
snažil toto období
vyplnit nahodilými
sportovními akcemi.
Opětovné oživení
na dlouhých čtyřicet let nastalo
v roce 1971, kdy
byl zvolen předseSkupina členů mlázovického Sokola v roce 1928. Zleva stojí: Miroslav Jiřičko,
Stanislav Stoklasa, František Kutnar, Josef Fejfar, František Dvořák. Dole dou Ivo John (1971
zleva: František Kutnar, Božena Horáková, Anna Votrubová, Ludmila Kut- – 1989). Jeho nánarová, Josef Votruba.
stupci se později
stali: Zdeněk GabK rozpuštění sokola došlo také za riel (1989 – 1996), Pavel Herbrych (1996
1. světové války (1917 – 1918) a za ně- – 2006), Jiří John, ml. (2006 – ).
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Bohužel od loňského roku, kdy
jediným organizovaným sportem v obci
zůstal volejbal, se zdá, že Sokolu
v Mlázovicích nastávají vážné a možná
neřešitelné problémy. Zbyla pouze nepočetná skupinka hráčů volejbalu a tím zanikl i výbor Sokola, který se skládal
z tohoto celku.
Nyní vyvstává otázka, co bude
dál? Je možné předpokládat, že se v nové
mladé generaci najde chuť, odvaha a nadšenci, kteří se po vzoru svých předchůdců
znovu pokusí o oživení Sokola. Nezbývá
nic jiného, než jim k tomuto nelehkému
úkolu popřát mnoho zdaru a podpory.
V tomto čísle skončilo téměř
dvouleté vyprávění Ivo Johna o historii
organizovaného sportu v Mlázovicích.
Napsal jej u příležitosti 140. výročí
vzniku sokola Mlázovice. Výročí kulatého, které se poprvé v historii nijak
neslavilo.
Redakce Mlázovického zpravodaje tímto děkuje panu Johnovi za
velmi zajímavý seriál, ve kterém seznámil čtenáře s nepřeberným množstvím
informací z historie tohoto odvětví v
městečku. Příběh zároveň doplnil řadou unikátních fotografií, které měla
veřejnost možnost shlédnout vůbec
poprvé. Celé vyprávění patřilo k velmi
vyhledávaným pasážím zpravodaje a
udělalo radost nejednomu čtenáři. Za
to patří Ivo Johnovi velký dík i uznání.
KONEC SERIÁLU

