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Řada neočekávaných závad vyřadila rozhlas v městečku na tři týdny z provozu

SYSTÉM OBECNÍHO ROZHLASU PROŠEL REKONSTRUKCÍ
jaře letošního roku bylo vyměněno mnoho
nefunkčních nebo špatně hrajících reproduktorů za nové. Dále bylo položeno nové zemní vedení rozhlasu uprostřed náměstí, za již nevyhovující kabel
vedený vzduchem. Na žádost některých
občanů byly přidány nové reproduktory v
úsecích, které byly špatně ozvučeny. V
průběhu prázdnin byla rovněž dovedena
nová odbočka rozhlasu do Rybníček.
Když se již zdálo, že je vše opraveno a v pořádku, došlo ke zkratu další části

V průběhu letošního roku došlo
k řadě oprav místního rozhlasu, dozvučení některých částí obce a výměně
mnoha rozvodů. Posledním krokem
rekonstrukce byla nucená výměna rozhlasové ústředny. lllllllllllllllllllllllllllllllll
Obecní rozhlas v Mlázovicích byl
vybudován v 50. letech minulého století.
Od té doby prošel řadou větších či menších oprav a rozšíření. V posledních letech
se zhoršoval jeho technický stav a množství poruch se neúměrně navyšovalo. Na

Most v Chotči se začíná opravovat, objížďka přes Mlázovice nebude
Evropská unie umožnila čerpání dotace
na opravu mostku v Chotči, mlázovičtí
obyvatelé se však nemusí obávat zátěže
ze zvýšené dopravy.lllllllllllllllllllllllllllllll
Zpráva o uzavírce silnice II. třídy v
úseku Lázně Bělohrad – Lužany, kvůli
opravě mostku v Chotči, vyvolala na jaře
bouřlivý nesouhlas drtivé většiny obyvatel
našeho městečka i jeho zastupitelstva.
Plánovaná objížďka měla vést po silnici
Choteč – Mlázovice – Konecchlumí. Stav
této komunikace však s bídou umožňuje
stávající provoz a zvýšenou zátěž v podobě autobusů, kamionové dopravy a husté
osobní dopravy by v žádném případě nevydržela. Nejkritičtější místa – hráz u
Chotče, průjezdy Mlázovicemi a Konecchlumím a řada dalších úseků, nejsou
vůbec technicky způsobilé na tak frekven-

tovaný provoz a především na tonáž kamionové dopravy. Proto dotčené obce vyvolaly v květnu tohoto roku správní řízení o
objížďce, při kterém uplatnily řadu závažných argumentů proti plánované trase objížďky. Investor však tehdy neobdržel
přislíbenou dotaci z unijních fondů a tak
akci pozastavil. V průběhu prázdnin došlo
k zásadnímu posunu v čerpání dotace.
Oprava chotečského mostu se může uskutečnit. Naštěstí úřady pochopily, že jedinou rozumnou variantou objížďky je vybudování provizorního mostu v místě
stavby. Vyslyšely argumenty obcí a dalších subjektů a ještě před uzavírkou dokončily náhradní úsek. Naše městečko
tedy zůstalo ušetřeno nadměrného hluku,
prachu, poškozených cest i domů a ohrožování životů.

Z náměstí zmizely poslední kabely
V průběhu jara a léta došlo k postupnému
odstranění všech kabelových rozvodů, které vedly vzduchem po našem náměstí. Jednalo se o
vedení rozhlasu, veřejného osvětlení a napájení
kašny v parku. Při výměně poškozeného kabelu
osvětlení byl v dubnu položen do země, do společného výkopu rozhlas, později byla nahrazena i
další vedení osvětlení (při této akci bylo vykopáno 200m výkopů a provedeny 3 průtlaky pod
silnicí). Odstraněny byly i staré sloupy a konzole.
Náměstí městečka tak nyní nehyzdí ani jeden
kabel natažený ve vzduchu. Další etapou je výměna sloupů veřejného osvětlení. Ten hlavní,
uprostřed náměstí byl vyměněn z důvodu havarijního stavu již letos, další budou následovat v
příštích letech podle jejich aktuálního stavu.

zemního vedení, jehož důsledkem bylo
totální vyhoření rozhlasové ústředny.
Vzhledem k tomu, že na ústřednu z roku
1971 již nejsou k dispozici žádné náhradní
díly, došlo k její výměně za novou. Dále
byly opraveny vady na zemních i nadzemních kabelových rozvodech.lllllllllllllllllll
V tuto chvíli máme modernizovaný
a funkční rozhlas, který je připraven přinášet obyvatelům městečka aktuální informace. Systém zároveň slouží jako varovný pro případné mimořádné události.

Silnice a parkoviště
na náměstí dokončeny
____________________________________________________________

Po několikaletých pokusech o celkovou
rekonstrukci části hliněné komunikace
kolem pomníku padlých na náměstí městečka, je konečně hotovo. Radnici se podařilo zajistit dotaci Královehradeckého
kraje ve výši téměř dvou set tisíc korun a
společně s příspěvkem z obecní pokladny
v obdobné výši, realizovala dlouho připravovanou akci. Ještě před vlastní opravou silnice došlo k rekonstrukci kanalizačního řádu tak, aby byly v řešené lokalitě obnoveny všechny sítě před položením asfaltového koberce. Silnice Jičín
provedly opravu a zhutnění konstrukce
vozovky, obrubnění parku i chodníků,
rozčlenění parkoviště před obchodem a
položily asfaltový koberec a zámkovou
dlažbu na parkovišti před obchodem.
Byla tím naznačena parkovací stání a již
první zkušenosti z provozu ukazují, že
řidiči využívají prostor k parkování mnohem účelněji. Rekonstrukce náměstí dále
pokračuje pokládáním dlažby na chodníky, úplnou obnovou obrubníků a cestiček v parku a drobnými terénními úpravami.

KVALITA VODY V KOUPALIŠTI JE VYNIKAJICÍ
Městečko roky tížila kvalita vody v koupališti. Řasy a špína zbytečně zkracovaly sezónu koupání. V těchto dnech ovšem došlo k výrazné změně v úpravě
vody.Výsledek je vidět na první pohled. Voda je průzračná a jistě jedna z nejčistších na okrese.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Mlázovické koupaliště není chápáno jako klasické koupaliště, ale je vedeno jako
požární nádrž. I když je velmi pěkné, celobetonové a ve velmi příjemném prostředí.
Vzhledem k extrémnímu průběhu počasí v letních měsících, jehož jsme svědky čím dál
častěji, nestačí již samočištění koupaliště v podobě přítoku vody a jejího přepadového
odtoku, ale bylo třeba přistoupit k chemické úpravě vody. Přesto se často stávalo, že již
v půlce prázdnin byla voda zelená, zakalená, plná řas a nečistot. Pěkné prostředí tak
zbytečně zelo prázdnotou. Provozovatelé několikrát nádrž vypustili i v průběhu sezóny
a místní hasiči provedli její vyčištění, nicméně dříve než voda stačila natéct po okraj,
situace se opakovala.

Proto starosta městečka navštívil firmu, která se specializuje na úpravu vody v
bazénech a nádržích a konzultoval možné postupy jejího čištění a udržování. Na základě těchto konzultací došlo k úplné výměně chemických prostředků na úpravu vody.
Nejprve byl aplikován tekutý přípravek proti řasám a sinicím, který je během pár hodin
zcela zlikvidoval. Nyní je voda ošetřena speciálními tabletami s postupným 20ti denním
rozpouštěním, které jsou pod hladinou a z nichž se postupně uvolňují čistící látky. Doba
účinku těchto prostředků zajistí křišťálově čistou vodu prakticky až do konce sezóny
koupaliště. Je nutné dodat, že všechny používané látky jsou určené k úpravě pitné vody
a v žádném případě neohrožují zdraví lidí, ani malých dětí, které jsou na tyto látky ve
vodě citlivé. Zároveň bychom chtěli všechny požádat, aby s tabletami, které jsou zavěšeny na konstrukcích schůdků a skákacího prkna nijak nemanipulovali, jinak se výrazně
sníží jejich účinek a voda bude opět špinavá. Městečko má doporučený i systém ošetřování na další sezonu, takže výrazné problémy s kvalitou vody v mlázovickém koupališti
by měly být již minulostí.
KONKURZ NA DIVADELNÍ HERCE
Ondřej Batelka, který je autorem a scénáristou divadelní hry Loupežník, pořádá konkurz na herce do tohoto divadelního představení, které bude mít premiéru v příštím
roce na velkém sále Radnice v Mlázovicích.
Konkurz se koná v pátek 31. srpna 2007
mezi 13.a16. hodinou v hospodě na koupališti. Zváni jsou všichni zájemci od nejmenších po nejstarší generaci. Spíše než o konkurz se jedná o krátký přátelský pohovor.

PODZIMNÍ POZVÁNKA DO KINA
Vzhledem ke zvýšenému zájmu diváků o
představení promítaná naším kinem v
letošním roce, bude pokračovat provoz i
na podzim. 28. září uvede kino Radnice
nový český film TAJNOSTI a koncem
října poslední díl HARRYHO POTTERA. Další měsíc se můžete těšit na zbrusu nový film J. Hřebejka - MEDVÍDEK
a také na úsměvnou komedii ze školního
prostředí GYMPL. Těšíme se na Vás.

Smuteční oznámení
Uplynulý měsíc přinesl i dvě smutné události. 1. srpna 2007 zemřela naše nejstarší spoluobčanka, dobrá sousedka a přítelkyně, paní Růžena Plašilová. Odešla v úctyhodném
věku 94 let. Poslední rozloučení proběhlo v kruhu rodinném. O týden později , 9. srpna
2007, zemřel neočekávaně mlázovický rodák, pan Karel Vojtěch, ve věku 79 let. 19.
srpna odpoledne se přišlo s panem Vojtěchem rozloučit před jeho dům mnoho z nás.
Vzhledem k nefunkčnosti obecního rozhlasu jsme tyto zprávy nemohli
zveřejnit v potřebnou dobu, za což se omlouváme.
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Střípky z práce Obecního úřadu
Začátkem července byl na poli vedle
cesty k Horce (za Horčičkovými) prováděn
geologický a hydrologický průzkum. Vrtná
souprava vyděsila řadu našich občanů,
kteří se domnívali, že se jedná o přípravné
práce na stavbu přehrady, o které se uvažovalo v 80. letech. Pracovníci však prováděli průzkum pro umístění případné čistírny
odpadních vod, dle uvažovaného projektu.
 Během dvou týdnů byla provedena
většina rekonstrukce střechy zdravotního střediska na náměstí. Nyní se čeká na
stavební práce majitele sousedního objektu, který provádí zateplování fasády.
Jakmile zateplení provede, střecha střediska bude dokončena.
 Na základě několikaletých stížností řady
občanů z Rybníček na špatnou slyšitelnost
rozhlasu, bylo v srpnu provedeno prodloužení stávajícího vedení do této lokality.
 Krajský úřad vypsal, v rámci dotací z
evropských fondů, dotační grant v sociální oblasti. Městečko se pokouší z těchto zdrojů získat dotaci na komplexnější
rekonstrukci mateřské školky. Ze stejného titulu se pokusí čerpat i náš Domov
důchodců na projekt rekonstrukce sociálního zařízení.
 Radnice předala tento měsíc hasičům
zbrusu nové zásahové obleky v hodnotě
přesahující 50 tisíc korun. Jedná se o první
část plánované obnovy materiálové základny našeho sboru tak, aby jejich vybavení
odpovídalo současným požadavkům na
ochranu zdraví a života při zásazích. Další etapy obnovy by měly následovat v
příštích letech.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 Před pár dny byla rovněž instalována
na malé náměstí informační tabule cyklostezky, kterou z prostředků EU vybudovalo občanské sdružení Komitet 1866
z Hradce Králové. Městečko na instalaci
infotabule rovněž přispělo. Mlázovice
jsou tak zařazeny v řadě propagačních
materiálů a protíná je další významná
turistická cyklotrasa. V příštím roce
bude před tabulí vybudována odpočinková plocha se stolem, lavicí a stojanem
na kola.
 Někteří občané se obrací na OÚ s obavou o náklady na rekonstrukci komunikací
na náměstí, vzhledem k nízké produktivitě
práce a častým prostojům strojů a dělníků
na této stavbě. Chceme tímto ubezpečit
všechny občany, že obec má podepsanou
smlouvu, v níž je garantována jednoznačná
cena, termín a kvalita díla. Všechny tyto
ukazatele musí dodržet (s nimi i zhotovitel
vyhrál výběrové řízení - lepší podmínky
obci nikdo nenabídnul). Případné prostoje
jdou na vrub stavební firmy, ne městečka.
 V rámci asfaltování ploch na náměstí,
bylo provedeno i vyspravení hlubších
výmolů v cestách po celém městečku
(toto se netýká cest patřících SúS Jičín).


