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V příštím čísle si přečtete:

● nový traktor pro městečko
● nový chodník ke hřbitovu
● oprava střechy na kostele
● střípky z městečka

Září 2011

HASIČSKÝ VÝLET ZA ZAJÍMAVOSTMI ÚSTECKO-ORLICKA
Pevnost Hanička na českopolském pomezí, Letohrad či častolovický zámek. To byly hlavní cíle výletu,
který zorganizovali mlázovičtí hasiči, v
sobotu 10.září 2011.
Tak jako kaţdý rok, vyrazili i letos
mlázovičtí hasiči, se všemi dalšími zájemci, na jednodenní výlet. Prvním zastavením byla Hanička, největší vojenská pevnost v zemi, nedaleko polských hranic.
Výletníci si prohlédli hlavní část komplexu s poutavým vyprávěním průvodce. Je
aţ neuvěřitelné, jak rozsáhlé dílo vytvořili
stavitelé téměř před sto lety za pouhé dva
roky. Při srovnání s dnešními moţnostmi
a technologiemi nejde na rozum, jak dlouze a nekvalitně se staví v dnešní době
například silnice.
Poté výprava zamířila do východočeského městečka Letohrad. Zde byl dostatečný prostor na prohlídku muzea ře-

mesel či na vynikající oběd přímo v prostorách muzea. Někteří také vyuţili volný
čas k procházce po náměstí a blízkém
parku.
Původně bylo jedním ze zastavení i
vyhlášené muzeum krajky ve Vamberku,
ale kvůli jeho rekonstrukci se zájezd vydal do Častolovic na tamní zámek. Někteří opět vyuţili prohlídku s průvodcem, jiní
obdivovali rozsáhlý zámecký park s
rosáriem, oborou s lesní zvěří či malou
zoologickou zahradou.
Po celý den výletu přálo počasí a
tak není divu, ţe všichni byli velice spokojení. Po loňském výletu do Mělníka se
hasičům povedlo uspořádat další zajímavé
putování po českých krajích. Kdyţ večer
účastníci zájezdu opouštěli autobus na
mlázovickém náměstí, těšili se na další
pokračování v roce 2012.
ZAHÁJENA ROZSÁHLÁ OPRAVA
STŘECHY KOSTELA
V průběhu září byla zahájena na mlázovickém kostele tři roky připravovaná oprava
krovu, výměna klempířských prvků a střešní krytiny. Součástí projektu je i nátěr obou
věţí. Veškeré práce, které odstraňují havarijní stav by měly být ukončeny do konce
listopadu. Bohuţel, kvůli nejasnosti o přidělení dotace, nebylo moţné zahájit dříve.
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MLÁZOVICE VYHRÁLY
MIKROREGIONÁLNÍ
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 17. září 2011 se na Pecce uskutečnil již 5. ročník volejbalového
turnaje mixů. V celodenním klání zvítězily Mlázovice.
Volejbalový souboj "O pohár předsedkyně Lázeňského mikroregionu" nejlépe zvládl tým Mlázovic. Díky pěknému
počasí se turnaj, který se konal 17. září na
Pecce, vydařil. O stupně vítězů bojovalo
osm smíšených týmů. S nástrahami hřiště,
míče i umem soupeřů si nakonec nejlépe
poradilo druţstvo Mlázovic, které tak získalo pohár vítězů. Turnaje se zúčastnila
druţstva z Nové Paky, Mlázovic, dvě z
Šárovcovy Lhoty, Zdobín, Zábřezí, Řečice
a tým pracovníků servisní organizace mikroregionu Terra Nostra.
Nejprve se utkaly druţstva ve dvou
čtyřčlenných skupinách. Poté dva nejlepší
ze skupin systémem PLAY OFF. Mlázovičtí volejbalisté prohráli pouze první
„zahřívací zápas“, poté jiţ porazili všechny soupeře. Omlazený mlázovický volejbal se tak opět vrací na přední pozice.
Konečné pořadí:
1. Mlázovice, 2. Nová Paka, 3. Šárovcova
Lhota II., 4. Šárovcova Lhota I., 5. Zdobín, 6.
Terra Nostra, 7. - 8. Zábřezí, 7. - 8. Řečice.

Proběhlo 8. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 5. září 2011 se sešli od
18.00h v zasedací místnosti Obecního
úřadu zastupitelé městečka na veřejném zasedání.
Přinášíme zajímavé body z programu jednání:
1. Zastupitelé schválili darování
pozemku č. KN 228/6 v k.ú. Mlázovice o
výměře 101m2 manţelům Havlíkovým z
Ústí nad Labem, kteří vlastní dům v Jičínské ulici. K domu byla jiţ v roce 1973
předmětná parcela zakoupena od tehdejšího MNV Mlázovice, ale tato změna nebyla nikdy zaknihována v Katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, ţe existuje platná
kupní smlouva a pozemek byl obci zaplacen, napravuje tento krok zastupitelů pouze chybu Katastrálního úřadu. Podle jeho
vyjádření nelze dodatečně vklad smlouvy

provést, proto byla zvolena forma darování.
2. Schváleno bylo také přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši
500000Kč na opravu krovu, střechy a
klempířských prvků na Kostele Nejsvětější Trojice v Mlázovicích. Práce se rozeběhly v průběhu září.
3. Pro stejný účel byla uzavřena
smlouva s Římskokatolickou farností v
Lázních Bělohradě o poskytnutí účelového finančního příspěvku. Církev tak podpoří opravu střechy částkou 60000 Kč.
4. Zastupitelé schválili prodej
obecního traktoru ZETOR 6911 panu
Jiřímu Horáčkovi z Horní Branné, za cenu 80100 Kč (byla to nejvyšší nabídka).
Prodej bude uskutečněn po dodání nového traktoru, který pořizuje společnost

Mlázovické sluţby, s.r.o..
5. Schválen byl rovněţ nákup pozemku č. KN 1081/5 v k.ú. Mlázovice o
výměře 162m od pana Jiřího Jirutky z
Jičína a paní Hany Hendrychové z Jičína.
Jedná se o pozemek pod částí hřbitovní
zdi. Při zaměřování geodetem bylo zjištěno, ţe nesouhlasí hranice uvedené v katastrální mapě s hranicemi v terénu. Proto
městečko provádí výkup.
6. Zastupitelstvo odsouhlasilo
smlouvu o pronájmu části nebytových
prostor budově Radnice dceřinné společnosti Mlázovické sluţby, s.r.o..
7. Zastupitelé také schválili pronájem obecních lesů, o které bude nově
komplexně pečovat společnost Mlázovické sluţby, s.r.o..

POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU LEGIONÁŘI Z MLÁZOVIC - 4. DÍL
Před dvěma lety vycházel v Mlázovickém zpravodaji seriál o legionářích
z 1. světové války, kteří se narodili nebo
žili v Mlázovicích. Toto vyprávění vzbudilo velký ohlas u našich čtenářů. Jeho
autor, pan Ivo John, obdržel další velmi
zajímavé materiály k tomuto tématu, proto se rozhodl napsat jeho pokračování,
které Vám přinášíme. Pokračování z minulého čísla:
Nazítří bylo u vojína Johna čtvero
lékařů, z nichţ jeden byl neznámý. Ten se
přiblíţil k ostatním a pravil, ţe bude mít
pacient asi tyfus, ale je to zvláštní. Druhý
pravil, ţe bude nejlépe ho přeloţit do epidemiologické nemocnice, neboť má stále
horečky a jeho stav bývá aţ kritický.
Po chvíli, kdy jej horečka částečně opustila, přemítá, ţe jeho stav nemoci
musí být opravdu špatný. Zabrán v myšlenkách ani nezpozoroval, ţe před ním
stojí sestra Irena a dva muţi s nosítky v
rukách. Nosítka pokládají vedle postele a
sestra praví: „ Zde si lehněte, budou vám
sem dány i vaše věci. Povoz je připraven,
budete odvezen do nemocnice, ve které
budete mít lepší péči.“
Na dvoře jiţ stál povoz, v němţ
byli zapřaţeni známí bělouši. Ti ho měli
zavézt do nemocnice, ve které měl nabýt
svého ztraceného zdraví. Jednalo se jiţ o
čtvrtou nemocnici. Po nekonečně dlouhé
jízdě a otřásání se povoz zastavuje. Ladislav si prohlíţí moderní budovy. U levé
stavby stojí milosrdná sestra a dává zřízencům pokyn, aby jí následovali. Ti ji
uposlechnou a neopatrně postupují po
schodech s nosítky. Ladislav je zanesen
do velkého sálu a zde uloţen na jednom
prázdném loţi, po kterém jiţ dlouho touţí.
Do sálu, kde bylo umístěno kolem čtyřiceti nemocných s vnitřními chorobami, vešla sestra, nikoliv řádová, ale
civilní, která se rozhlíţela kolem sebe. L.
John uvaţoval, pro koho asi zde přicházejí, aţ najednou na pokyn sestry přišli k
jeho posteli. Byl znovu naloţen na nosítka, naposledy se rozhlédl po místnosti na
ostatní pacienty a uţ byl unášen k protější
budově, která slouţila ke stejnému účelu
léčit nemocné.
Zde byl umístěn v malé komnatě
v přízemí budovy, ve které byli ubytováni
tři nemocní, dva Češi a Polák. Od jednoho
ze sousedů se dozvídá, ţe se nachází v
nemocnici v Zábřehu na Moravě. Sluţbu
v ten den má řádová sestra, která se zdá
být láskyplná a ochotná. Přináší mu mléko
a ptá se, zda-li něco nepotřebuje. Zároveň
ho upozorňuje na leţící rukověť na stolku

s elektrickým knoflíkem, kdyby pociťoval
nějaké bolesti a nemohl vydrţet, nechť
tento knoflík zmáčkne. Od souseda Čecha
zjišťuje, ţe sestra se jmenuje Stanislava a
je někde ze Slezska.
Po tomto stálém stěhování se
Ladislavovi přitíţilo, proto lékař při své
první návštěvě přišel právě k němu, neboť
dle vyprávění sestry stále trpěl horečkami
a měl velkou ţízeň. Bylo u něho zjištěno,
ţe má zvětšená játra a ţe je nutné mu dávat několikrát denně studené obklady,
které mu udělaly dobře.Navečer se opět
horečka zvýšila, takţe s obavou očekával
noc, jestli se mu ještě více nepřitíţí. Sestra
Stanislava mu stále chystala na stolek

Reakce na očkování se dostavila
zanedlouho. Ladislava napadla silná horečka, z níţ začal blouznit. Kdyţ jej spatřil povolaný lékař, pováţlivě kroutil hlavou a bylo na něm vidět, ţe povaţuje horečku za dosti váţnou. Vysvětlil sestře,
jak má postupovat se studenými obklady a
předepsal lék, který mu udělal dobře.
Čas ubíhal v podobném rytmujednou bylo lépe bez teplot, další dny zase
hůře, k tomu špatné dýchání a horečka. V
tu dobu se přiblíţila polovička měsíce
května. Park kolem nemocnice byl v pestré zeleni, kterou po celou dobu marodění
ani nepozoroval.
Při další vizitě koncem měsíce
lékař i sestra zjistili, ţe Ladislavovi je o
něco lépe a bez velkého váhání pravili, ţe
ho přemístí na chodbu do horního poschodí, ke je pohled do přírody a svítí tam
slunce. Zde poznává nové sousedy. Jedním z nich je Čech Julina, Polák Kurowski a řádové sestry Eleonora a Juliana.
Lékař Radečný s velkým potěšením a zájmem pozoroval na Ladislavovi
navracející se zdraví, o kterém skoro jiţ
pochyboval, ţe se mu v tak krátké době
zlepší. To mu říkával při kaţdodenní návštěvě a prohlídce pacientů. Při další lékařově prohlídce přišel z kanceláře písař a
donesl L. Johnovi stvrzenku a ţádost o
přeloţení do nemocnice v Hradci Králové.
Tu mu zaslal jeho otec a Ladislav ji musel
vlastnoručně podepsat.
Pokračování příště

Pozvánka do kina

Ukázka dobové pohlednice z roku 1915, která ilustruje všudypřítomné doteky války

sklenici s mlékem, kde celý obsah bez
přestávky vyprázdnil. I v noci mu vyměňovala studené obklady na játrech a pravidelně mu přinášela dostatečné mnoţství
mléka.
Při další návštěvě MUDr. Radečný ze Zábřehu, který byl v osobním ţivotě
starostou města, praví: „Musíme Vám
zkusit krev a k tomu je zapotřebí levé
ruky, kde ji odebereme.“ Dále se táţe,
jestli je očkován, načeţ Ladislav odvětí,
ţe ano. Sestra Stanislava také s sebou
přináší nějaké náčiní, v němţ pacient rozpoznává očkovací zařízení, které bude
pouţito, aby byl přeočkován opět proti
tyfu.
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KINO RADNICE MLÁZOVICE

MUŽI V NADĚJI
Vynikající nová česká komedie Jiřího
Vejdělka, při které se opravdu pobavíte.
Můţe být nevěra základem šťastného
manţelství? Šarmantní bonviván Rudolf
je o tom přesvědčen: "Ţenská má mít
pocit, ţe o chlapa musí bojovat, musí se
snaţit, aby si ho udrţela. A hlavně, ţenská se nesmí nudit …!!!"

