Mlázovický
zpravodaj
Číslo 10

Z obsahu vydání:

● Mlázovičtí šampióni
● Výsledky voleb do PS
● Drakiáda 2017

Říjen 2017

Ročník 21

MLÁZOVICE PŘIVÍTALY PĚT NOVÝCH OBČÁNKŮ
Městečko Mlázovice přivítalo ve
sváteční sobotu 28. října 2017 do svých
řad pět nových občánků. Slavnostní ceremoniál se konal, v dopoledních hodinách,
v obřadní síni mlázovické radnice.
Pozvání k účasti na velmi oblíbeném Vítání občánků tentokrát přijali rodiny Terezie Králové, Daniela Bičištěho,
Lukáše Čeřovského, Martina Kutka a Jakuba Brádleho. Pro všechny, krom Bičišťových, kteří už obřad jednou absolvovali
se synem Adamem, se jednalo o premiéru,
neboť přišli s prvorozenými potomky.
Rodiny s dětmi a početným doprovodem přivítal na radnici starosta Tomáš
Komárek a místostarosta Aleš Kodydek,
ten také vzápětí pronesl ceremoniální řeč.
Po uložení miminka do kolébky čekalo na
přítomné zpestření, o které se postarala
místní děvčata Gabriela a Tereza Čeřovské, Klaudie a Kamila Robovi. Pod vedením Veroniky Huťové přednesly tematické básničky a za doprovodu hry na kytaru
Renaty Kyselové i zazpívaly. Praktické a
organizační záležitosti měla celé dopoledne na starosti Iva Kubíčková.

Nezapomnělo se ani na podpisy do
památeční knihy Občánků Mlázovic. Po
přípitku následovalo předání kytičky maminkám a drobných dárků pro děti. Organizátoři vítání se tentokrát inspirovali skutečností, že dva z tatínků jsou zároveň
aktivní členové SDH Mlázovice, a proto
všichni chlapečci doslali hasičskou cisternu pro nejmenší. Jestli si tak vedení obce
zajistilo další nadšené hasiče, ukáže až
budoucnost.
Jako vždy zbyla spousta času, aby
každá rodina měla spoustu pěkných fotografií nejen z průběhu akce, ale i různých
skupinek a portrétů. O to se postaral opět
Mirek Dvořák. Následné zpracování fotografií a vytvoření fotoknih, které obec
rodinám věnuje jako dodatečný dárek,
zajistí Blanka Komárková.
Ceremoniál proběhl v příjemné a
přátelské atmosféře, nejlepším důkazem
toho byla dobrá nálada všech miminek.
Všem přítomným jistě zůstanou pěkné
vzpomínky podpořené množstvím pěkných fotografií.

KOSTELNÍ HODINY OPĚT ODMĚŘUJÍ ČAS
Mlázovickým občanům se v pátek 21. října 2017 naskytnul pohled,
který neviděli více než šest desetiletí.
Městečko obnovilo chod věžních hodin
v obecním kostele. Cesta k tomuto kroku byla velmi trnitá.
Kdy přesně se zastavil pravidelný
chod na kostelních hodinách, si už nikdo
nepamatuje. Pravděpodobně to bylo krátce po druhé světové válce. V dalších letech se ještě občas hodinový stroj rozběhnul na kratší období, například u příležitosti sjezdů rodáků. Poté nastala dlouhá
odmlka způsobená zřejmě velkou prac-

ností a časovou náročností obsluhy.
Když v roce 2008 přebralo městečko kostel do svého vlastnictví, hodiny
byly nefunkční, nebyly zde rozvody od
stroje k ciferníkům ani jednotlivé ručičkové stroje. Proto bylo rozhodnuto o instalaci nových elektronických hodin, které
tvoří prakticky mobilní zařízení ovládající
hodinové ručičky. Jde o citlivé řešení,
které nepoškozuje ani nemění charakter
památkového objektu a lze jej kdykoliv
během několika málo minut demontovat.
Hodiny jsou řízeny DCF signálem
z německého Mnichova, což zaručuje

absolutní přesnost zobrazovaného času na
obou ciferníkách. Jsou dvojstranné, zobrazují čas na sever a na jih. Odbíjení instalováno nebylo, protože by se zbytečně rušilo s druhými hodinami na blízké Radnici.
Jejich zvuk je natolik dostačující, že může
doplňkově sloužit i pro sousední stroj na
kostele.
Z nadšení veřejnosti je již po pár
dnech provozu zřejmé, že s funkčními
hodinami na kostele tato historická památka opět více ožila a její vzhled se přiblížil
stavu, v jakém ji naši předci postavili.

Mlázovičtí kluci se stali republikovými šampióny
Zdeněk Venclů a Tomáš Kulhánek ovládli své věkové kategorie na
Přeboru ČR v Judo, který se konal
21.10.2017 v Jičíně. Potvrdili své vynikající výsledky z celé sezóny.
Z jičínských žáků si právo účasti
na domácím tatami vybojovali v hmotnostních kategoriích do 42 kg Zdeněk
Venclů a +73 kg Tomáš Kulhánek.
Vzhledem k tomu, že oba zvítězili v
seriálu Českého poháru, v redukovaném ranking listu obsadili shodně 1.
místa a byli ve svých kategoriích nejvýše nasazeni.
Nejprve se na tatami představil
Zdeněk Venclů. V jeho hmotnostní
kategorii si vybojovalo právo účasti 15
nejlepších judistů z ČR.
Na úvod soutěže měl Zdeněk
jako jediný volný los. Poté však s přehledem zvítězil nad svým soupeřem a v
semifinále jej čekal ostravský borec Bulka, loňský přeborník ČR. V tomto utkání
podal Zdeněk vynikající výkon a s přehledem zvítězil na 4 wazari a postoupil
do finále. V něm narazil opět na ostravského borce Meixnera, se kterým měl
doposud vyrovnanou zápasovou bilanci.
V tomto utkání bylo zřetelně vidět, že
jičínský judista si jde pro zlato. Zdeněk
nádherně provedenou technikou uchi
mata ukončil utkání před časovým limitem, získal zlatou medaili a zaslouženě
se stal přeborníkem České republiky.

Poté se na tatami představil Tomáš Kulhánek. V jeho hmotnostní kategorii si právo účasti vybojovalo 9 judistů
z ČR.
Tomáš měl na úvod volný los. Ve
čtvrtfinále si poměrně snadno poradil se

svým soupeřem a utkání ukončil před
časovým limitem technikou harai goshi.
V semifinále byl Tomáš jasným favoritem a tuto úlohu splnil, když utkání
ukončil držením v boji na zemi. Ve finále
jej čekal jeho tradiční soupeř Kalous z JC
Hradec Králové. V posledním utkání celé
soutěže byl hradecký judista mírným
favoritem. Tomáš jej letos ještě neporazil
a právě na domácím tatami chtěl tuto
skutečnost změnit a získat titul. Ve velmi
dramatickém utkání nebylo o jeho výsledku rozhodnuto v časovém limitu, a
tak jejich duel dospěl do golden score.

Hradecký judista měl v tuto chvíli na
svém kontě 2 tresty za pasivní způsob
boje, domácí borec trest jediný. Vzhledem k tomu, že u staršího žactva je golden score časově omezeno na 1 minutu a
ani v průběhu tohoto časového úseku
nikdo z borců nedokázal bodovat, zvítězil Tomáš právě díky jedinému napomenutí a získal tak zlatou medaili a
titul přeborníka ČR!
Zdenda i Tomáš roli favoritů
splnili na 100% a tak se jejich sen stal
skutečností a kluci jsou přeborníky
České republiky pro rok 2017 ve svých
kategoriích. Republika je vrchol sezóny
a pro kluky je to největší odměna za
nekonečné tréninky, závody, pot, dřinu
a čas strávený na tatami.
Text a foto: Kateřina Venclů

DRAKIÁDA 2017

V neděli 1.října 2017 odpoledne
uspořádalo Sdružení mlázovických
rodičů u místního koupaliště Drakiádu.
Kromě pouštění draků si děti užily
jízdu na koni, tvůrčí dílničku a opékání
buřtů.
Po delší době pěkné slunečné odpoledne. Bohužel, jak je již skoro zvykem, vítr nám moc nepřál, ale i přesto se
nikdo nevzdával a všichni se pokoušeli
toho svého draka dostat aspoň na chvíli
do oblak.
Koho již přestalo bavit běhání s
V pátek 20. října 2017 a v sobo- 9. TOP09 (2,80%) - 8 hlasů
drakem, mohl se svézt na koni, který se
tu 21. října 2017 proběhly volby do 10. Svobodní (2,45%) - 7 hlasů
na nás přišel podívat z nedalekého SvatoPoslanecké sněmovny. Přinášíme výjánského Újezda. Zájem byl opravdu veliOstatní kandidující subjekty nepřekročily ký a koník i jeho „ošetřovatelka“ měli s
sledky v Mlázovicích.
2%.
dětmi velkou trpělivost a ochotně splnili
přání všech dětiček.
Počet voličů: 474
Dále byla pro děti připravena jako
Počet platných hlasů: 285
POZVÁNKY NA AKCE
vždy tvůrčí dílnička. Tentokrát si mohly
Volební účast: 60,34%
1. prosince 2017 - Rozsvěcení vánoční- děti ozdobit perníček ve tvaru draka a
ho stromu městečka. Na náměstí od „namalovat“ tričko pomocí krásného podPořadí:
18.00h vystoupí děti z místní MŠ a mlá- zimního listí.
1. ANO 2011 (36,14%) - 103 hlasů
Pro účastníky Drakiády bylo přizovičtí ze ZŠ Lázně Bělohrad. Pro divá2. STAN (10,87%) - 31 hlasů
ky mají připravené pásmo básniček a praveno občerstvení, za které velice dě3. - 4. KSČM (9,47%) - 27 hlasů
vánoční písně s hudebním doprovodem. kujeme rodině Fišerových. Brzy se do
3. - 4. ČSSD (9,47%) - 27 hlasů
okolí linula vůně buřtů opečených na
5. ODS (8,77%) - 25 hlasů
1. prosince 2017 - Adventní trhy. V ohýnku.
Doufáme, že si odpoledne všichni
jídelně restaurace Radnice bude možné
6. Piráti (5,26%) - 15 hlasů
užili
a
již
teď se těšíme na další sezónu na
zakoupit od 17.00h do 19.00h řadu ruč7. KDU - ČSL (4,56%) - 13 hlasů
našem
koupališti,
které je pro mnohé velních výrobků, nejenom s vánoční témati8. SPD (3,85%) - 11 hlasů
mi
příjemným
koutem
našeho městečka.
kou.
Děkujeme zároveň všem ochotným lidičkám, kteří se na přípravě a organizaci
MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.10/2017 vydáno 21.10.2017, nákladem 270 ks
akce podíleli.
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Výsledky Parlamentních voleb 2017 v Mlázovicích

Více informací o dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz

Kristína Robová

