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Obec nastartovala přípravu projektu na rekonstrukci kanalizace a výstavbu ČOV

MĚSTEČKO SE BUDE UCHÁZET O NÁROČNÝ GRANT EU
Mlázovice byly jednou z prvních
menších obcí na okrese Jičín, které měly
vybudovanou kanalizaci. Většina hlavních
řádů je z padesátých a šedesátých let, některé dokonce z první republiky. Stav
těchto systémů je již špatný, k velkému
zhoršení rovněž došlo v devadesátých
letech při plynofikaci obce, rekonstrukci
vodovodu a pokládání telefonních a části
energetických rozvodů do země. Připočteme-li k těmto okolnostem ještě velmi přísné podmínky novelizovaného vodoprávního zákona, který ukládá obcím provozujícím vlastní kanalizaci řadu povinností,
dojdeme k výsledku, že je třeba se zajímat
o možnou rekonstrukci.lllllllllllllllllllllllllll
Proto zastupitelé obce odsouhlasili
na svém květnovém zasedání počátek
přípravy projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kanalizace v obci,

Slavnosti písní a tanců opět
zavítaly do Mlázovic
V rámci 33. ročníku festivalu Slavnosti
písní a tanců " Pod Zvičinou" Lázně Bělohrad, již poněkolikáté některé ze zahraničních souborů zavítaly do našeho městečka. Letos měly Mlázovice tu čest přivítat
soubory z Gruzie, Izraele a Ukrajiny. Na
sál Radnice přišlo mnoho natěšených diváků všech věkových kategorií. Nejprve
měli možnost shlédnout gruzinský soubor.
Jedná se o gruzinské národní umělce, jejichž soubor má 125letou tradici a nyní již
v něm vystupují vnuci a vnučky zakladatelů. Následoval ansábl z Izraele. Muži a
ženy důchodového věku všechny přesvědčili, že ani podzim života nemusí být pasivní, ba právě naopak. Poslední vystoupil
dětský soubor z Ukrajiny. Všichni účastníci sklidili zasloužený potlesk diváků. Každý soubor si domů na památku odvezl
balíček s upomínkovými předměty s motivem Mlázovic a okolí, který jim předal náš
starosta. Soubory vystupují zdarma, a tak
jim jedinou odměnou
bylo
drobné občerstvení a nadšené
ovace diváků.

včetně výstavby čistírny odpadních vod.
Odhad nákladů celé akce se pohybuje v
řádech desítek milionů korun, vše lze realizovat pouze v případě, že by Mlázovice
obdržely evropskou dotaci. Obec dále
požádá o grant Krajského úřadu na spolufinancování projektové dokumentace,
která bude stát kolem 500 tisíc korun.
V případě, že by obec byla úspěšným žadatelem a akci realizovala, hodlá
zůstat i nadále provozovatelem, protože se
domnívá, že tak dosáhne nejnižších nákladů, oproti vodárenským společnostem,
které systém zatěžují nadbytečným aparátem a generují skrytý zisk.lllllllllllllllllllllll
Pokud by k výstavbě ČOV a obnově kanalizace došlo, obec by musela přistoupit k vybírání stočného od občanů (na
úhradu nákladů za provoz systému a
ČOV), nicméně tyto náklady by byly mi-

nimální a mnohem nižší než mají komerční vodohospodářské společnosti. Pro občany by to byla stále mnohem přijatelnější
varianta, než si individuálně řešit budování vlastních čistíren u rodinných domů za
desítky tisíc a hradit jejich provoz, tak jak
ukládá
nový
vodoprávní
zákon.
Zastupitelé si uvědomují, že se
jedná o složitý, zdlouhavý a náročný proces, ovšem bylo nutné jej co nejdříve zahájit. Obec čeká obrovský kus práce v
administrativě, přípravě projektů, finančním zabezpečení, majetkové evidenci pozemků a v řadě dalších oblastí. Uvedené
úkony je však nutné podstoupit, pokud
nechceme zaspat a výrazně si zkomplikovat podmínky provozu veřejné kanalizace
nebo přenést na jednotlivé občany obrovské náklady a povinnosti.

Přívalové deště způsobily opět problémy
Vrstva bláta na silnici, ucpaná
část kanalizace a poškozený chodník. To
je výsledek čtvrtečních lijáků v Mlázovicích, jejichž škody museli odstraňovat
hasiči, pracovníci městečka a dobrovolníci. Předpovědi počasí na 21.červen 2007
předvídaly zvýšené množství srážek. Bohužel se tato prognóza naplnila a většinu
území ČR zasáhly vydatné deště, mnohde
doprovázené vichřicí a kroupami. V Mlázovicích začalo
pršet krátce před šestnáctou
hodinou. Viditelnost byla vlivem silného lijáků minimální,
za pár minut se již začaly po
silnici valit proudy vody, které
nestačila absorbovat místní
kanalizace. Bohužel, opět byla zasažena
horní část Jičínské ulice, kam za pár minut
tekoucí voda nanesla vrstvu bláta a kamenů
a učinila tak pro řidiče tento úsek velmi
nebezpečným. Zmíněná lokalita patří mezi
nejrizikovější, je ohrožena vodní erozí z
přilehlých Chlumů a velké části polí. V
minulých letech byla již zpracována studie
řešící řadu opatření, které by podobným
jevům měly zamezovat, ale v praxi moc
uděláno nebylo. Další problém nastal během bouřky na Náměstí, kde uvolněné
kameny a cihly z rozpadající se kanalizační

šachty zcela zablokovaly odtok z vrchní
části obce. Valící se voda proto vyrazila
mříže kanálu a společně s blátem začala
vytékat uprostřed Náměstí. Bohužel tak
poškodila i úplně nově opravený chodník.
Mimo to se velmi snížila schopnost celého
systému pojímat stále proudící srážky. Proto řada obyvatel Jičínské ulice již touto
dobou postávala nervózně před domem a
snažila se s košťaty v ruce
odhánět vodu, která se valila
až nebezpečně blízko jejich
vchodů do domů. Ještě než
přestalo pršet, zajistil obecní
úřad, společně s dobrovolníky, pročištění ucpaných kanalizačních šachet, čímž se
výrazně obnovila schopnost odvádění vody. Poté nastoupili pracovníci městečka a
místní hasiči, kteří až do tmy odklízeli nánosy bláta a vysokotlakem cisterny čistili
postižená místa.llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Čtvrteční deště nás opět varovaly, že je
nutné problém vody přitékající z lesnatých
Chlumů a polí do vrchní části městečka
nějak účinně řešit. Letitá slova nestačí, je
třeba učinit konkrétní opatření pro to, aby
se mnoho našich občanů nemuselo při každém větším dešti obávat vyplavení svých
domů.

INFORMACE ZE 7. a 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Střípky z práce Obecního úřadu
V pondělí 28. května 2007 proběhlo již sedmé veřejné zasedání zastupitelstva městečka v tomto volebním období. Vybíráme zajímavé body z jednání:
1) Jako vítěz poptávkového řízení na výměnu oken na obecních bytovkách č.p.1, 188 a
189, byla vybrána firma VEKRA Lázně Toušeň. Tento dodavatel nabídnul, po několikakolovém jednání, nejnižší cenu. Se společností má navíc obec vynikající zkušenosti
z výměny části oken Radnice. Realizována bude výměna veškerých oken na zmíněných
objektech, včetně společných prostor a vstupních dveří. Náklady na tuto akci převýší
900 tisíc korun. Důvodem realizace je havarijní stav oken v mnoha bytech a nemožnost
provedení jakékoliv opravy (rámy jsou shnilé a zkřížené, některá okna jsou probita hřebíky, aby držela, jiná hrozí vypadnutím z rámů). Obci se podařilo s dodavatelem dojednat mimořádné cenové podmínky, i tak se jedná o obrovskou finanční zátěž.
2) Zastupitelstvo vybralo jako vítěze poptávkového řízení na provedení nátěrů klempířských a tesařských konstrukcí budovy koupaliště, firmu Natěračství Chudoba, která
nabídla nejnižší cenu. K této akci bylo přistoupeno mimořádně, navíc oproti původním
plánům, z důvodu značného poškození konstrukcí hnilobami, plísněmi a korozí. Dojde
ke zbroušení poškozených povrchů, přetmelení a ke kompletním nátěrům podbití,
trámů, říms, okapů, mříží, oken a dveří. Vše by mělo být dokončeno do podzimu letošního roku. Oprava střechy a lemování komína, byla již provedena v březnu.
3) Zastupitelé zahájili poptávkové řízení na výběr projekční kanceláře, která bude pověřena přípravou projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kanalizace a výstavby čistírny odpadních vod v Mlázovicích. Tato dokumentace bude sloužit jako povinná
příloha žádosti obce o evropské dotace. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4) V rámci úpravy majetkoprávních vztahů a nápravy nepřesností v katastrálních mapách (oproti skutečnosti), rozhodli zastupitelé o prodeji pozemku č. KN 185/5 v. k.ú. a
obci Mlázovice p. Mikešové (která na něm má fyzicky zahradu od rodinného domku)
za 65,- Kč/m2 a v návaznosti na tento prodej odsouhlasili zároveň nákup pozemku č.
KN 185/4 v k.ú. a obci Mlázovice za 65,- Kč/m2 od týž majitelky.
5) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č.1/2007, která reflektuje na změny v investičních akcích, konajících se navíc, oproti původnímu plánu (jedná se o akce,
o nichž je veřejnost průběžně informována).llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
6) Zastupitelé odsouhlasili příspěvek občanskému sdružení MAS Brána do Českého
ráje ve výši 1194 Kč pro rok 2007. Obec je členem tohoto občanského sdružení z důvodu přípravy čerpání evropských dotací z fondu Leader. Byl odsouhlasen příspěvek 2 Kč
na rok a obyvatele.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Dne 25. června 2007 proběhlo osmé zasedání. Zastupitelé projednali tyto body:
1. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2006.llllllllllllllllllllllllllllllllll
2. Zastupitelé vybrali společnost ARKO Hradec Králové, jako vítěze poptávkového
řízení na tvorbu projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace a výstavby čistírny
odpadních vod v městečku. Tato společnost nabídla městečku nejvýhodnější podmínky.
3. Zastupitelé zamítli žádost paní Ivany Mikešové z Prahy na nákup obecního pozemku
č. 185/3 v k.ú. Mlázovice. Důvodem zamítnutí je fakt, že obec v současné době tento
pozemek prodávat nehodlá.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4. Dále zastupitelé odsouhlasili nákup čtyř pozemků, na kterých je částečně sportovní
areál městečka. Nákupem od soukromých vlastníků se narovná historický nesoulad
mezi katastrální mapou a skutečným stavem, který byl zaměřen geodety.

V červnu se zastavily radniční hodiny.
Při posouzení jejich stavu odbornou firmou
HAINZ (spravuje i pražský orloj) byly
zjištěny závažné závady. Je nutné provést
generální opravu stroje, rozvodů i ručičkového stroje v pražské dílně. Celkové náklady na opravu si vyžádají 75 tisíc korun, se
kterými obec letos nepočítala. Proto byly
hodiny definitivně zastaveny a budou čekat
na opravu v příštím roce.
 19. června uspořádala v Mlázovicích
společnost MAVE Jičín odborný zemědělský seminář, kterého se zúčastnila
řada předních českých zemědělských
firem a organizací. Na poslední chvíli
zrušil svoji účast z jednání ministr zemědělství. Díky řediteli MAVE, p. Ing. Josefu Valentovi, dostalo městečko prostor
pro svoji prezentaci. Z jednání rovněž
vyšla petice zemědělců požadující změny
v legislativě pro klecové chovy drůbeže.
 Začátkem června byla provedena oprava
dětské houpačky na koupališti. Byl doplněn a vyměněn spojovací materiál, vyměněna lana a řetězy, doplněny chybějící části
a provedena nová povrchová úprava. Zařízení je připraveno na letošní sezónu.
 Před pár dny bylo rovněž dokončeno
restaurování sochy Sv. Václava v prostoru před školou. Před zahájením prací
byla socha v havarijním stavu, docházelo k výraznému odlupování kamene.
 Tento měsíc byla nově vymalována
obecní knihovna. Dále byla vyměněna
světla a provedeny nátěry topení.
 Kino Radnice Mlázovice zahájilo pravidelný prázdninový provoz. Program
kina je vyvěšen na plakátovacích plochách, dále ho obdrželi všichni do svých
schránek a je rovněž k dispozici na
webových stránkách obce. Na první
prázdninové představení přišlo 123 diváků!! Naše kino nabízí atraktivní program za nejnižší ceny široko daleko.
Přijďte i vy podpořit svoje kino!


Děti si svůj den užily a pořádně si zařádily
Přípravy začaly již pár dní dopředu. Dobrovolníci opravili houpačky a lavice. Zaměstnanci úřadu posekali trávník, připravili
hranici na táborák a chaloupku. Déšť, který se začal snášet v noci
z pátku na sobotu, nás všechny velice vystrašil. Perfektně vysekané hřiště však vodu vsáklo, lavice oschly a zbývalo doufat, že déšť
již nepřijde. Povedlo se. Dopoledne byly postaveny zapůjčené
stánky. Indiánský stan z Lázní Bělohrad dal při stavění více práce, ale i jeho stavba se nakonec zdařila. Část soutěží, které čekaly
na děti, byla zapůjčena ze školky, část byla vytvořena z nápadů
maminek. Lhotečtí hasiči zapůjčili ruční stříkačku na kropení na
terč, tatínkové přinesli tři vzduchovky, v Restauraci upekli koláče
pro soutěž se zapečeným překvapením a p. Dufek z Konecchlumí

přijel s krásným povozem koní. Další atrakcí byl nafukovací hrad.
Celé odpoledne provázel slovem i hudbou Mirek Dvořák. Občerstvení zajistila místní Restaurace. Vítaným zpestřením, které bylo
zároveň překvapením, byl zásah místních hasičů, kteří uhasili
hořící perníkovou chaloupku. Na dětský den přišlo asi 80 dětí a
mnoho rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. Všichni si velmi
pochvalovali připravenost celé akce. Jménem našeho městečka,
ale i dětí, bych chtěla velice poděkovat všem, kteří akci připravili
a pomáhali na místě i všem dalším, kteří na ni zapůjčili materiální
vybavení nebo přispěli finančně. Já osobně si myslím, že tolik
ochotných a šikovných lidí, jako se sešlo na dětské akce, bylo milým překvapením. Ještě jednou upřímně díky všem a někdy příště
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u dobré věci nashledanou.
Zdenka Rechcíglová, místostarostka obce

