JÙZA: Ekonomická ochrana cukrové øepy v roce 2009
FIREMNÍ SDÌLENÍ

Obr. 1. Aplikace Lontrelu 300 s Betanalem a následné oetøení graminicidem Garland Forte úspìnì odplevelí porost cukrovky
od dvoudìloných i trávovitých plevelù

OSOBNÍ

ZA INENÝREM MAZUROU
Kostelec nad Labem a ing. Jiøí Mazura. Tato dvì jména
k sobì patøila celá desetiletí. Nezbývá vak ne pouít minulého èasu, protoe nepracuje ani kostelecký cukrovar, a ani
ing. Mazura ji není mezi ivými. Na poèátku února toti ve
vìku nedoitých 86 let zemøel. Tìko se mi píí tyto øádky,
protoe odeel nejenom dalí sluný èlovìk, ale i cukrovarnický odborník s dlouholetou praxí a zkuenostmi.
Byl tøetí cukrovarnickou generací rodu Mazurù. Dìd byl
skladník a dozorce, otec elektromistr netìmického, pozdìji
kosteleckého cukrovaru. Profesní prostøedí rodiny nejmladího Mazuru ovlivnilo rozhodujícím zpùsobem. Po absolvování gymnázia v Brandýse n. L. v roce 1942 a po váleènì anabázi v neratovické Spolanì, kde pracoval jako vedoucí chemik
a éf skladi, dokonèil v roce 1950 studium chemického oboru
na ÈVUT v Praze. Na podzim tého roku nastoupil do laboratoøe suché rafinerie v Kostelci n. L. a po vojenské slubì
do provozu. V rafinerii se rychle odbornì vypracoval a na
vedoucí pozici. Poté zastával funkci technického námìstka
n. p. Polabské cukrovary, avak po pùl roce se vrátil na místo
technického vedoucího celého kosteleckého závodu.
Ing. Mazura se výraznì podílel na úspìném rozjetí zpracování tøtinového cukru z Kuby na poèátku edesátých let
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a na udrení dobré úrovnì kosteleckých výrobkù
i pøes vechny svízele
a nástrahy doby. V roce
1973 pøeel na podnikové øeditelství v Èakovicích, kde ve funkci samostatného technologa,
pøes formální odchod do
dùchodu, pùsobil estnáct let.
Volný èas vyplòoval
Jiøímu Mazurovi, kromì
rodiny a výroby cukru, sport. Zejména v mladím vìku provozoval závodnì lehkou atletiku a amatérsky fotbal, co nepochybnì pøispìlo k jeho výborné fyzické kondici a do posledních dnù ivota.
Padesát kampaní v ivotì ing. Mazury nebylo vdy úplnì
sladkých, staèí si jen uvìdomit, v jaké dobì se jeho profesní
ivot odvíjel. Zùstal vak cukrovarnické profesi vìrný
a vìnoval jí vechny síly a znalosti. A to také zasluhuje trvalou
pøipomínku Mazurova jména.
Daniel Fronìk
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