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Návštěvníci semináře obdrželi zajímavé informace o ochraně životního prostředí

NENÍ ODPAD JAKO ODPAD ANEB JAK TŘÍDIT LÉPE
Městečko připravilo zajímavý
seminář o životním prostředí a novinkách v oblasti třídění a využití odpadů.
Každý, kdo zavítal ve čtvrtek 26.
září 2013 odpoledne do zasedací místnosti
obecního úřadu, se musel ihned mezi
dveřmi trochu pozastavit, jak to tam vypadá. Na zemi bylo rozloženo několik
prázdných obalů a kolem do kruhu rozestavěné židle. Vše bylo totiž připraveno
na zajímavou přednášku.
Akci uspořádalo městečko Mlázovice, jako součást udržitelnosti projektu
„Revitalizace veřejných prostranství
městysu Mlázovice“, který byl realizován
v letech 2008 – 2010. Ten zahrnoval rozsáhlé změny v centru obce týkající se rekonstrukce téměř 2000m2 chodníků
(včetně vybudování bezbariérových vstupů), dále výměnu veřejného osvětlení v
lokalitě či pořízení nových laviček. Vý-

znamnou úpravou prošla také zeleň, vysázeny byly desítky stromů, stovky trvalek,
růží a dalších rostlin. Akce byla významně financována z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod,
dotace činila téměř 3 miliony korun. Spoluúčast městysu Mlázovice dosáhla 7,5%.
Letošní vzdělávací program připravilo Středisko ekologické výchovy a etiky
SEVER z Horního Maršova. Jeho ředitel
ing. Kvasnička přijel předat zájemcům
nejnovější poznatky z oblasti odpadů a
jejich využití. Přítomní hodnotili přednášku velmi kladně, předčila jejich očekávání. Vždyť také trvala namísto padesáti
minut dvě hodiny. Velmi poutavou a aktivní formou se posluchači dozvěděli o
problémech třídění odpadů v České republice, osahali si výrobky získané z
recyklovaných surovin nebo měli ojedinělou možnost spatřit na vlastní oči surovou

ropu. Nevěřícně také kroutili hlavami nad
informací, že v Japonsku třídí obyvatelé
velkých měst až 42 různých komodit odpadů.
Pozornost byla věnována také systému sběru a třídění odpadů v Mlázovicích, režimu sběrného dvora a možným
vývojovým trendům do budoucna. Informace o místním systému doplňoval starosta městečka a pracovník sběrného dvora obce.
Část semináře byla věnována činnosti a poslání střediska ekologické výchovy, jeho projektům a plánům na příští
léta. Zmíněny byly rovněž konkrétní výstupy projektu revitalizace prostranství
realizovaného v centru obce. Jedná o plastové lavičky, jež jsou vyrobeny z recyklovaných plastů. A pracovníci městečka si
je i s odstupem času velmi pochvalují.
Jsou stále pěkné, vydrží veškerý nápor,
stále si zachovaly původní barvu a nepodléhají povětrnostním vlivům.
Zajímavé a užitečné informace od
profesionálů obohatily mlázovickou veřejnost, která již nyní třídí velmi odpovědně,
čímž dává jasně najevo svůj kladný postoj
k trvale udržitelnému rozvoji.

Drakům se moc létat nechtělo, přesto bylo veselo
V sobotu 28. září 2013 odpoledne
se u mlázovského koupaliště konala
Drakiáda. Kromě pouštění draků si
děti užily různé soutěže, tvůrčí dílničku
a opékání buřtů.
Krásné sobotní odpoledne, Babí
léto jako vyšité, a louky kolem koupaliště
hýřily všemi barvami. Ne, opravdu nerozkvetly lučním kvítím, to se jen konala
Drakiáda. Krátce po třetí odpoledne se
začali scházet malí i velcí a nesli si draky
všech barev i velikostí. Jak už to tak bývá,
počasí si dělá, co chce a bohužel panovalo
naprosté bezvětří, nepohnul se ani lísteček. Přesto se nikdo nevzdával a dobře
hodinku se všichni pokoušeli toho svého
draka dostat aspoň na chvíli do oblak.
Jeden dráček dokonce zazlobil a zřítil se
do větví vysokého modřínu. Dětské oči se
zalily slzami, ale naštěstí vše dobře dopadlo, tatínek hrdina dráčka zachránil.

Když už byli všichni uhonění z
běhání s drakem, přesunuli se na koupaliště a začali plnit připravené úkoly. Na děti
čekalo skákání v pytli, různé testy zručnosti jako byl výlov rybky, hod míčkem
na plechovky a podobně. Stále plno bylo u
stolů v hospůdce, kde byla
připravená tvůrčí dílnička.
Za nenápadné pomoci maminek si děti mohly vyrobit
zvířátko z přírodnin, papírového dráčka nebo svícen ze
sklenice. Pro účastníky Drakiády bylo připraveno občerstvení a tak se do okolí
brzo linula vůně buřtů opečených na ohýnku.
Každý, kdo na Drakiádu dorazil, měl jistě pocit hezky prožitého odpoledne. A vůbec nevadilo, že

draci moc nelétali. Podzim teprve začíná a
větrných dní bude ještě spousta, tak si děti
nechte dráčky připravené, počkejte na
správné počasí a vytáhněte mamky a taťky na pole a louky.

MLÁZOVIČTÍ VOJÁCI V RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDĚ - 3. DÍL
Po úspěšném seriálu, který mapoval osudy mlázovických rodáků na frontách první světové války v legiích, připravil pan Ivo John další zajímavé vyprávění, tentokrát o mlázovických vojácích,
kteří bojovali přímo v Rakousko-Uherské
armádě:
VÁCLAV SYRŮČEK
(3.5. 1894 – 10.2. 1973)
Vojín c. a k. rakousko-uherské
armády Václav Syrůček, narozen v Kozojedech, se na začátku 1. světové války v
roce 1914 přistěhoval se svými rodiči a
sourozenci do Mlázovic. Jeho otec, Jan
Syrůček, zde zakoupil od Františka Rychtery část hospodářství čp. 13 v Jičínské
ulici a postupem času převzal celé selské
stavení.
Václav Syrůček často zavzpomínal
na vojenská léta z doby 1. světové války
strávené ve službě a v poli. Z nás žijících
už dnes málokdo ví, že pan Syrůček jako
poddůstojník sanitní služby poskytoval
raněným vojákům po celou dobu trvání
světové války první pomoc tam, kde řádil
boj, a nelítostná smrt kosila nevinné životy mladých lidí, mezi kterými byla většina
příslušníků našeho národa. Je zachováno

mnoho fotografických dokumentů o tom,
že svou obětavou a neochvějnou prací
zachránil životy a zdraví mnoha našim
lidem. Je proto na místě, abychom si tuto
stránku jeho života právě při příležitosti
vydávání našeho seriálu připomněli. Z
informací od spolubojovníků víme, že
Václav Syrůček byl v únoru roku 1918
přesunut z ruské fronty do Itálie a závěrem téhož roku se zúčastnil bojů na těšínské frontě proti polské armádě a následně
byl nasazen na Slovensku během střetů na
hranicích s Maďary.
Pan Václav Syrůček neztrácel zájem o zemědělskou práci a život v přírodě
ani v pozdějších letech svého života. Jeho
vřelý vztah k půdě, přírodě a lidem ho
přivedl také do místní organizace ovocnářů a zahrádkářů v Mlázovicích. Od založení organizace byl jejím aktivním členem.
10. února 2013 uplynulo 40 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil ve věku 79
let. Během svého života dal všechny
vlastnické náležitosti do pořádku. Veškerý
majetek rodiny Syrůčkových převedl na
svého vnuka Josefa Vika, který v tomto
domě žije a na vlastním pozemku úspěšně
ovocnaří.

FRANTIŠEK KUTNAR
(11. 12. 1876 - 23. 8. 1941)
V záznamech soukromé kroniky Františka
Horáka o staveních a rolnických usedlostech Mlázovic je zapsáno: Zemědělské
hospodářství čp. 82 na Malém náměstí
pod školou převzal po požáru dřevěného
domku v roce 1868 Josef Kutnar, nar.
1849. Na tomto místě vystavěl stavení
kamenné. Jeho manželka, za svobodna
Šulcová, pocházela z Holovous.
Byl to rolník se širokým rozhledem, se zájmem o historii a s výbornými
znalostmi o chovu a léčení hospodářských
zvířat. V obci radil sousedům, pomáhal
při telení krav, díky čemuž byl velmi oblíben a za což si získal přezdívku podle
místa bydliště „mlázovickej trávníkovej
starosta“. Celá rodina se těšila nevšední
vážnosti a úcty.
Roku 1904 se ujal hospodářství
syn František, který byl v té době již 8 let
ženatý s manželkou, rozenou Hrnčířovou,
z Oujezda Sv. Jana (nar. 29. 7. 1880). V
hospodářství si vedli dobře, takže jim rolnická usedlost prosperovala. Manželé se
dočkali tří synů.
František Horák pokračuje: Rodiče
tři chlapce nechali vzdělati, jelikož byli

Tato dobová pohlednice, výmluvný svědek válečného požáru, je pořízena závěrem roku 1918, před přesunem jednotky z těšínské fronty na Slovensko. Velitelem
této setniny strojních pušek byl npor. Borovička, po kterém ji převzal npor. Kopecký. Mezi vojíny z různých úseků bojiště je i Václav Syrůček z Mlázovic a des.
Příhonský z Robous. Václav Syrůček je za kulometem.

velice nadaní. Prvorozený František studoval v Jičíně gymnázium, pak další školu
v Praze. Již v období studia a krátce po
škole sepsal mnoho knih, např.:„Tvář vesnice v minulosti“, „Velká revoluce Francouzská v naší studii“ a další. Jeho nejrozsáhlejší vědeckou prací jsou ojedinělé
„Dějiny českého a slovenského dějepisectví“ a závěrečné dílo o historii Mlázovic
„Mezi chlumy a kamennou hůrou“. Byl
docentem na Karlově Univerzitě v Praze,
která jej jmenovala roku 1993 za jeho
celoživotní pedagogickou a vědeckou
práci profesorem in memoriam.
Prostřední Josef studoval inženýrství a po ukončení studií se stal významným pracovníkem v plemenářství
nejen v rámci východočeského kraje, ale i
v zahraničí - zejména v Rakousku a u
Lužických Srbů v bývalé NDR. S oběma
chovatelskými společnostmi udržovalo
dlouhodobé a vřelé přátelské styky s
oboustrannými návštěvami zemědělské
družstvo v Mlázovicích.
Byl hybnou pákou, co se týče kultury Mlázovic. Jako student hrál divadlo,
často Jiráskovy hry. Společně organizovali sjezdy rodáků. Ing. Josef Kutnar byl
také kapitánem československé armády ve
výslužbě. Na konci druhé světové války
se účastnil odzbrojování příslušníků tzv.
Schörnerovy armády.
Jiří Kutnar, zanícený osvětový
pracovník a znalec místní historie, dopisovatel do regionálních novin, byl také dlouholetým kronikářem obce a ve svém zaměstnání velmi úspěšným zootechnikem,
agronomem i předsedou zemědělského
družstva a nakonec dobrým a platným
členem tamburašského souboru.
Ale vraťme se k Františku Kutnarovi z čp. 82 Na Trávníku. Po vypuknutí

1. světové války narukoval v době mobilizace 26. července 1914 k domobraneckému okresu jičínskému č. 11. Pokud je nám
známo z vyprávění rodinných příslušníků,
celou válku sloužil u různých vojenských
útvarů v Čechách, takže žádnou marškumpačku¹ nezažil, proto se také vojenského
běsnění nezúčastnil.
MUDr. Josef Urban ze zdravotního
obvodu z Velkých Chomutic vystavil po
dokonalém zdravotním vyšetření lékařský
nález, v němž uvádí:
„Vysvědčuji tímto panu Františku Kutnarovi z Mlázovic, že stižen je vadou srdeční, jakož i amblyopií² pravého oka. Následkem kteréhožto není ke službě vojenské ve zbrani a v poli způsobilým. Velké
Chomutice 27. srpna 1914.“
Na základě těchto posudků sloužil
po celou dobu války jako ordonanc³ u
některého z těchto na fotografii sedících
oficírů, kteří prováděli výcvik dalších
branců. Ti měli doplnit značně prořídlé
řady na srbské a ruské frontě.
Zemřel 23. 8. 1941 ve věku 65 let, jeho
manželka 22. 5. 1967, takže jej přežila o
26 let.
__________________________________
¹marškumpačka, zastaralý výraz pro vojenskou setninu odcházející na frontu
²amblyopie, odborný výraz pro tupozrakost
³ordonanc – zastaralý výraz pro vojenského sluhu, hojně používaný právě v období
I. světové války

Ing. Josef Kutnar - dragoun eskadrony
ve Vysokém Mýtě (1929)

Další díl přineseme v příštím čísle

VOLBY DO PARLAMENTU
2013
V pátek 25. října 2013 (od 14.00h do
22.00h) a v sobotu 26. října 2013 (od
8.00h do 14.00h) proběhnou volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební místností pro tyto uvedené volby
je zasedací místnost Obecního úřadu v
Mlázovicích. Pokud zdravotní stav voliči
neumožňuje, aby se dostavil do volební
místnosti, může požádat Obecní úřad,
který zajistí návštěvu volebních komisařů
u něj doma.
V případě, že volič nebude v termínu
voleb v místě svého bydliště, může si
vyzvednout na svém obecním úřadě tzv.
voličský průkaz, který mu umožní volit v
kterékoliv volební místnosti v ČR.
Výsledky voleb v Mlázovicích budou k
dispozici operativně na obecních webových stránkách a v příštím zpravodaji.

František Kutnar pátý zleva v horní řadě. Vojenská hodnost svobodník. V civilním životě rolník z č.p. 82 v
Mlázovicích narukoval na vojnu v době mobilizace. Nikdy nebyl přímo ve vojenské vřavě.
Šestý zleva František Janďourek.

Proběhlo 21. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka

V pondělí 9. září 2013 se od 19.30h sešli mlázovičtí zastupitelé na svém 21. zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:
1. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z Programu obnovy Královéhradeckého
kraje pro rok 2014. Městečko zkusí uspět se stejným projektem, který neuspěl letos –
„Výstavbou chodníku ke hřbitovu“. Tento záměr by vhodně dokončil jak nově opravený
chodník z Náměstí, tak poslední etapu revitalizace hřbitova, která se připravuje na příští
kalendářní rok.
2. Vyhodnoceny byly žádosti o přidělení obecního bytu v domě Na Ohrádce 189. Po
zvážení všech okolností a přihlédnutí k sociální situaci žadatelů, bude nájemní
smlouva uzavřena s panem Františkem Čípem z Mlázovic. Byt bude k nastěhování
v průběhu podzimu.
3. Schválena byla rozpočtová změna č.3/2013, která upravuje rozpočet o aktuální vývoj
příjmů a výdajů.
4. Projednána byla také nabídka na doplatek za akcie společnosti Wienerbergr,
které obec vlastnila před 9 lety a v souladu se zákonem je musela, jako malý akcionář, prodat v roce 2005. Nyní se vede v České republice složitý soudní spor o tehdejší výkupní cenu. Jedna z žalujících stran zároveň skupuje možnou pohledávku
na případný doplatek, proto oslovila i Mlázovice. Po detailní rozpravě byl návrh
na přijetí doplatku za uvedené akcie přijat.
5. Dále zastupitelstvo projednalo 16 bodů týkajících se nákupů a prodejů pozemku v
katastrálním území Mlázovice. Jedná se o případy, ve kterých byly zjištěny rozdíly mezi
údaji v katastrální mapě a skutečností v terénu. Ty byly identifikovány při zaměřování
geodety před digitalizací katastrální mapy. Veškeré projednané pozemkové transakce
byly schváleny.
6. Uzavřena byla rovněž nájemní smlouva na nebytové prostory – ordinaci praktického lékaře na adrese Náměstí 43, Mlázovice, se společností MUDr. Hrádek,
s.r.o.. V praxi to pro občany neznamená žádnou změnu, obvodní lékař v městečku
ordinuje jako doposud. Pouze došlo ke změně identifikačních údajů u Dr. Hrádka.
7. Městys Mlázovice přijal kompenzační dotaci od Královéhradeckého kraje za zásahy
SDH Mlázovice mimo katastr obce v minulém roce.

● V průběhu září provedli pracovníci
odborné firmy na několika obecních objektech výměny několika oken a dalších
stavebních výplní. Prvky měla obec vyrobeny již delší dobu ve skladu, nyní se jednalo o různá dokončení akcí rozpracovaných v předchozích letech (okna na střeše
tělocvičny, verandě přístavby, školce,
koupališti, vstup na Radnici, apod.).
● V prosinci 2013 a na počátku příštího
roku bude mlázovické kino uvádět nejlepší českou komedii letošního roku
Revival, kreslený příběh Čtyřlístek ve
službách krále a Příběh kmotra - strhující film o mafiích v Česku v čele s tzv.
kmotrem Mrázkem. I když byly tyto
atraktivní filmy původně určeny pouze
pro digitální kina, distributoři vyrobili i
kopii pro starší kina, proto o ně nebudou mlázovičtí diváci ochuzeni.
● V posledních týdnech se na obecní
úřad obrací řada občanů s dotazem, zda-li
končí stávající nájemce restaurace Radnice koncem tohoto roku. Proto i touto cestou sdělujeme veřejnosti, že pan Radek
Tobiáš o ukončení provozu restaurace
neuvažuje ani letos, ani v dalším časovém
horizontu. Jedná se pouze o další fámu ze
série o mlázovické hospodě.

VÍTEJ ZLATÝ HATTRICKU! VOLEJBALISTÉ POTŘETÍ ZA SEBOU DOBYLI PECKU
Po vynikajících výkonech, v soutěži plné zvratů, obhájili volejbalisté
městečka loňské prvenství v turnaji
mixů „O pohár předsedkyně Lázeňského mikroregionu“, který se uskutečnil v
sobotu 21. září 2013 na Pecce.
Vše přitom nezačalo vůbec ideálně. V pátek večer se neplánovaně sešlo
několik omluvenek, které málem způsobily odhlášení z turnaje. V sobotu od rána
pršelo a denní předpověď nebyla povzbudivá. Naštěstí peckovské kurty, na kterých se soutěžní klání uskutečnilo, byly
po celý den ušetřeny od dešťových kapek.
Do turnaje nastoupilo osm týmů,
proto byly vytvořeny dvě skupiny, ve
kterých se vzájemně utkal každý s každým. Poté následoval klasický „pavouk“
vyřazovacích zápasů. Mlázovice do prvního utkání se Starou Pakou nastoupily se
zraněnou hráčkou a nikomu se hra příliš
nedařila. Teprve ve druhém setu vystřídaly za dalšího hráče, který dorazil později a
celý zápas tak skončil alespoň remízou.
Další dvě utkání ve skupině již byla vítězná, z čehož pramenil postup do vysněného čtvrtfinále.

Tam naši volejbalisté narazili na
obávané družstvo z Lázní Bělohrad.
Všichni hráči se velmi dobře znají z
okresního přeboru i jiných turnajů, a tak
si byli vědomi nelehkého úkolu. To, co
však následovalo na kurtech, všechny
překvapilo. Namísto vyrovnaného souboje, zvítězily Mlázovice rozdílem třídy
25:14 a 25:9. Dařilo se úplně všechno,
tým podal jeden z nejlepších výkonů za
poslední roky. To ale nebylo zdaleka vše.
V semifinále se do cesty postavily
Řečice, podle názoru většiny, nejlepší
družstvo ve startovní listině. Vynikající
výkon však pokračoval a výsledkem byl
zisk prvního setu. Jenomže ve druhé sadě
soupeř ukázal své kvality a lehce zvítězil
obrovským rozdílem 25:16. Pak přišla
rozhodující zkrácená hra, v ní Řečice již
vedly 7:3 a na hráče z městečka by si už
nikdo nevsadil. Jenomže nastalo neuvěřitelné zlepšení, všichni se během pár míčů
dostali do tempa a šňůrou 8 bodů strhly
triebreak na svoji stranu.
Finále znamenalo další souboj,
tentokrát s Novou Pakou. Když Mlázovice prohrály první set a ani jejich hra nevy-
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padala příliš dobře, málokdo již věřil v
zásadní obrat. Ten ale opět přišel v podobě mnoha vítězných bodů a zisku druhého
setu. V následující zkrácené hře, dohrávané již za šera, naši doslova kralovali. Nepřipustili žádné drama a jasným výsledkem 15:5 vyhrály i poslední zápas.
Otevřely tak dveře zlatému hattricku. Ano, již potřetí za sebou Mlázovice vyhrály toto prestižní klání obcí Lázeňského mikroregionu, které má rok od roku
vyšší kvalitu. I když si některé týmy nesportovně půjčovali proti našim „cizí“
hráče, stejně jim to nebylo nic platné.
Mlázovice ve složení Jiří John, Pavel
Herbrych, Martin Kinčl, Tomáš Komárek,
Veronika Huťová, Vlasta Johnová a Renata Kubíčková předvedly jeden z nejkvalitnějších výkonů v porevoluční historii
tohoto sportu v městečku a po zásluze
opět získaly titul v příjemném prostředí
volejbalového areálu městečka Pecky.

