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ROZSÁHLÁ OBJÍŽĎKA ZKOMPLIKUJE ŽIVOT V MĚSTEČKU
Generální oprava silnice II. třídy
Lázně Bělohrad – Lužany – Špice bude
znamenat také několik objížděk s výrazným dopadem na Mlázovice. První z
nich začne 18. července 2014 a potrvá
do konce prázdnin.
Každý, kdo jezdí po krajské silnici
Špice – Lázně Bělohrad ví, v jak špatném
je stavu. Představitelé místních samospráv
již dlouhá léta nutí Královéhradecký kraj
k její opravě. Díky evropským dotacím se
letos podařilo v krajském rozpočtu nalézt
několik desítek milionů potřebných k její
kompletní obnově, a tak jedna z největších dopravě-stavebních akcí na okrese
Jičín, za několik posledních let, může
začít. Pro region se jedná o velký přínos,
navíc to vypadá, že dotační peníze směřující do oprav silnic docházejí.
Bohužel významu této akce neodpovídala příprava investora – Krajské
správy silnic. I když některé obce v čele s
Mlázovicemi a další instituce dlouho dopředu upozorňovaly na problém objízdných tras, projektanti toto vůbec nebrali v
potaz a uklidňovali, že na doprovodná
opatření včetně objížděk, je dost času.
Vzhledem ke zkušenostem městečko v
posledním půlroce opakovaně vyzývalo
investora i některé úřady k jednání, ovšem
naprosto bezvýsledně.
A skončilo to přesně tak, jak by
nemělo. Stavební firma najednou chtěla
co nejrychleji začít, vždyť je dobré počasí
a je to financováno z dotací, není možné
akci zdržovat. Jenomže mlázovický starosta odmítl podepsat plán objízdné trasy
a donutil zúčastněné k jednání na Odboru
dopravy v Jičíně. Díky tomu se podařilo z
chatrných okresek přes Choteč, Mlázovice, Konecchlumí, Šárovcovu Lhotu a Svatojanský Újezd vyloučit nákladní dopravu.
Původní záměr počítal s tím, že po úzkých, rozbitých silnicích, bude jezdit
kompletní provoz, který nyní brázdí uzavíranou silnici II. třídy. To jen dokresluje
situaci a jasně napovídá, že lidé připravující rekonstrukci vůbec netuší, v jakém
stavu se plánované objízdné trasy nacházejí.
Podařilo se také prosadit další
opatření, která mají zvýšit bezpečnost na
objížďkách. Bohužel, některá důležitá
zůstala nevyslyšena. Jedná se například o

navrhovaný jednosměrný provoz řízený
světelnou signalizací „na hrázi“ u Chotče,
kde se současně nevyhnou dvě větší vozidla, dále pak omezení rychlosti v Mlázovicích, vyznačení předností v jízdě uprostřed mlázovického náměstí, kde je nepřehledná situace a nebo řešení katastrofální
propustnosti křižovatky v Konechlumí, při
vjezdu na silnici R35. Kolem mlázovického rybníka nebo při stoupání ze Lhoty do
Újezda či objezdu újezdeckého kostela je
rovněž kritická situace. Že se nejedná o
přehnané obavy potvrdily několikeré krátké objížďky z důvodu dopravních nehod v
uplynulých letech.
Dalším výrazným problémem je
stav objízdných tras. Naprostá většina
úseků je ve špatném technickém stavu.
Jsou zde utržené krajnice či velké nerovnosti. Úsek Konecchlumí – Šárovcova
Lhota ani nemá asfaltový koberec, je zde
položeno pouze zpevněné kamenivo, doslova v posledním tažení. O úzkých průjezdech v obcích, kde domy stojí pouhých
100 – 150cm od hrany vozovky ani nemluvě.
Jakmile budou komunikace v takovémto stavu několik měsíců přetíženy,
skončí vše absolutní destrukcí povrchů.
Již nyní prohlašují správci komunikací, že
na opravy objížděk peníze nebudou a že s
nimi obce nemají počítat. Dočkáme se tak
8km opravené krajské silnice II. třídy a
zničených 12km krajských „trojek“.
Pokud by se projektanti a investoři
touto situací zabývali již od počátku, jak
obce navrhovaly, mohli již v projektu
stanovit technologii oprav pouze v jednom pruhu, s následným vedením dopravy
v pruhu druhém. Po jednotlivých menších
úsecích. Tak, jak je obvyklé v celé ČR,
pokud neexistují vhodné objízdné trasy.
Jenomže pracuje-li se systémem „od stolu“, bez znalosti místních podmínek a bez
naslouchání místním samosprávám, končí
to takto.
Celá rekonstrukce potrvá rok. První etapa uzavírky postihne úsek Lužany –
Choteč. Je naplánována na termín
18.7.2014 – 31.8.2014. V tuto dobu bude
vedena objízdná trasa ve směru Choteč –
Mlázovice – Konecchlumí a opačně. Druhá etapa se dotkne úseku Lužany – Špice,
v termínu 1.9.2014 – 30.10.2014. Objízd-

ná trasa povede mimo Mlázovice. Třetí
část Choteč – Okrouhlík bude opravena na
jaře, přesný termín ještě není stanoven. V
tu dobu povede objížďka přes Svatojanský Újezd – Šárovcova Lhota – Mlázovice
– Choteč a opačně. Cestující využívající
služeb autobusové přepravy musí po celou
dobu rekonstrukce počítat s náhradním
jízdním řádem a také s různými zpožděními. Jak konkrétně bude jízdní řád vypadat,
doposud obce, které jsou tím dotčené,
neví.
Je nutné, aby se lidé v Mlázovicích
připravili v dobách objížďky na velmi
svízelnou situaci. Týká se to chodců, především v prostoru náměstí. Velký problém bude s přecházením hlavní komunikace, problém budou mít také klienti domova důchodců, kteří přechází z parku do
místního obchodu (dočasný přechod pro
chodce byl odmítnut jako nepotřebný).
Velký pozor by si měli dávat také rodiče
dětí, kteří se často pohybují v parku a na
hustou dopravu nejsou zvyklé. Je téměř
jisté, že cizí řidiči nebudou dodržovat ani
předepsanou padesátku v obci, nebezpečné tak budou dlouhé úseky napříč obcí
(dočasné omezení rychlosti bylo také odmítnuto). Ostražití by měli být také majitelé aut parkujících v Novopacké, Jičínské
a Hořické ulici. Při tako velké hustotě
provozu je jen otázkou času poškození
zaparkovaných vozidel.
Je víc než jisté, že připravené objízdné trasy nejsou vhodné pro tak velkou
intenzitu provozu. Nebude dlouho trvat a
dojde k velkým problémům (hráz v Chotči, vjezd na R35, Svatojanský Újezd a
další). Městys Mlázovice bude samozřejmě situaci bedlivě sledovat a ve spolupráci s Odborem dopravy Měú Jičín a Policií
ČR snažit korigovat. Bohužel, vzhledem k
nedostatku jeho pravomocí je jen v roli
prosebníka.
Jakákoliv investice do dopravy v
našem regionu je velmi přínosná a potřebná. Opravená komunikace, kterou využívají tisíce vozidel denně, přispěje ke
zrychlení dopravy a zlepšení bezpečnosti
provozu. Bohužel amatérismus, s jakým je
tak velká akce připravena, zanechá velmi
hořkou pachuť po její realizaci. Doufejme, že toto lajdáctví nebude stát lidské
životy.

Proběhlo 26. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka

V pondělí 23. června 2014 se sešli mlázovičtí zastupitelé k dalšímu veřejnému ● V červnu 2014 vyvrcholila několikaletá usilovná snaha městečka o prozasedání na Obecním úřadě. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:
dloužení "Povolení k vypouštění z
obecní kanalizace". Vodoprávní úřad
1. Zastupitelé vyhodnotili výběrové řízení na realizaci akce „Zvýšení bezpečnosti
tento dokument prodloužil o dalších 10
chodců v lokalitě u mlázovického hřbitova“. Vítězem se stala společnost Mlázoviclet. Jeho získání však bylo velmi těžké
ké služby, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku. S výstavbou nového chodní- a nákladné. Obec musela splnit celou
ku spojujícího konec obce se hřbitovem, nového parkoviště u hřbitova a odvodně- řadu administrativních povinností, jako
ním celé lokality, bude započato v první polovině července.
např. zajištění povolení Krajského úřa2. Schválen byl závěrečný účet roku 2013. Z účetního hlediska hospodařil městys se du k provozování kanalizace, ustanoveziskem 350 000 Kč.
ní odborného garanta provozu, souhla3. Schválena byla také rozpočtová změna č. 2/2014, která reaguje na aktuální vývoj sy několika institucí, zajištění specificpříjmů a výdajů za uplynulé období kalendářního roku.
ké majetkové a provozní evidence ka4. Projednány byly rovněž další pozemkové transakce, v rámci probíhajících Komplex- nalizace, vypracování provozního řádu
ních pozemkových úprav katastru.
a mnoho dalších. Pro občany má tento
5. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření nájemní smlouvy na část nebytových dokument význam v tom, že v obci
prostor v budově bývalé základní školy, s panem Jaroslavem Hrnčířem z Mlázovic. nebude vyhlášena stavební uzávěra,
6. Zastupitelé rozhodli o vyřazení projektu rekonstrukce šaten a sociálních zařízení tělo- stejně tak bude stavební úřad povolovat
cvičny z letošního rozpočtu. Důvodem je časová zaneprázdněnost úřadu i osob, které se velké rekonstrukce již stojících objekmají na akci podílet a také snaha vytvořit určitou finanční rezervu pro případné zvýšené tů. V neposlední řadě plní Mlázovice
náklady u právě probíhajících projektů v obci.
podmínky legislativy a nemusí se obá7. Zastupitelstvo také jednomyslně odmítlo pořádání etapového závodu, v rámci vat případných pravidelných pokut. V
Rally Krkonoše 2014, na území městečka. Část soutěže měla probíhat v úseku Ost- kategorii obcí do několika tisíc obyvaroměř – Mezihoří – Svatojanský Újezd. Vzhledem k obrovským bezpečnostním tel jsou Mlázovice jednou z velmi mála
rizikům celé akce, k technickému stavu vozovek a především kvůli ochraně mlázo- obcí, která má veškerá povolení a zárovických občanů před hlukem, prachem a haváriemi, byla žádost o souhlas s koná- veň si kanalizaci provozuje zcela sama.
ním akce důrazně odmítnuta. Podobný postoj zaujaly také okolní obce.
Díky tomu jsou provozní náklady systému výrazně nižší než tam, kde vše
svěřili do rukou komerčních firem.
Volejbalisté zakončili okresní přebor na druhém místě ● Pracovníci městečka provedli v
průběhu měsíce června plošný poMlázovice patří k tradičním italský model), který zdramatizoval soustřik chodníků, obrub a dalších
účastníkům okresního přeboru volejba- boj o vítěze až do posledního kola.
zpevněných veřejných ploch proti
Během roku k zápasům nastupovalových smíšených družstev. I když se již
plevelům. K těmto účelům jsou pouzdálo, že poslední sezónu se do soutěže li: Jiří John, Martin Kinčl, Zdeněk Břízek,
žívány zcela ekologické prostředky.
Českého volejbalového svazu nezapojí, Ondřej Huťa, Tomáš Komárek, Martin
● Plným proudem pokračuje revitalinakonec se během loňského podzimu Černý, Pavel Herbrych, Veronika Huťová,
zace mlázovického hřbitova. V uplypřece jen objevily mezi startujícími.
Vlasta Johnová, Petra Holečková.
nulých týdnech byly opraveny vnitřní
Jak během podzimu, tak na jaře,
omítky kaple, provedeny hydroizolace
byl největším problémem nedostatek hrá- Konečné pořadí:
podlah a připraveny nové podlahy, na
čů. Různá zranění a pracovní zaneprázd- 1. Jičín - 20 bodů
které bude položena finální dlažba.
něnost komplikovala jednotlivé zápasy. 2. Mlázovice - 15 bodů
Výměny se dočkala také okna a dveře.
Občas se stalo, že jen s vypětím všech sil 3. Tužín - 11 bodů
V letošním roce bude vše završeno
bylo na hřišti alespoň šest hráčů. I přes
4. Vysoké Veselí A - 7 bodů
novou fasádou kapličky, odbornou
tato úskalí si domácí vedli nad očekávání
opravou vstupní hřbitovní brány a vy5. Vysoké Veselí B - 7 bodů
dobře. V září a říjnu zaznamenali pouze
budováním bezbariérových vstupů. V
jednu porážku s Jičínem, ostatní zápasy
rámci jiného projektu je nyní právě
dovedli do vítězného konce.
ROZLOUČENÍ S MLÁZOVICKÝM
budován nový chodník spojující obec s
V prvním jarním zápase však Jičín,
KINEM
místem posledního odpočinku, včetně
suverén všech předchozích utkání, odjel z Pokud se nestane zázrak v podobě změodvodnění a dále bude zrekonstruováMlázovic poražený a rázem se objevila ny politiky distribučních společností,
no parkoviště.
naděje na možný titul, jenomže nepovede- bude srpen 2014 závěrečným měsícem
● Vzhledem k nedostatku finančný zápas ve Vysokém Veselí a následně provozu místního kina. Nabídne Vám
ních prostředků a kapacit obecních
doma s Lesanem Tužín znamenal stopku poslední tři pěkné české tituly, které jsou
pracovníků, zrušily zastupitelé letošnadějí na nejvyšší pozici. I přesto mlázo- k dispozici na 35mm pásech. Nenechte si
ní realizaci projektu „Rekonstrukce
vický volejbal potvrdil své kvality a v
ujít pravděpodobně poslední promítání:
sociálních zařízení a šaten“ místní
právě dokončeném ročníku okresního
8.8.2014 Přijde letos Ježíšek? (20.00h)
tělocvičny. Peníze byly z rozpočtu
přeboru smíšených družstev se umístil na
15.8.2014 Kmotr (20.00h)
přesunuty na již rozpracované prostříbrné pozici. Jako velmi zajímavý se
22.8.2014 Kandidát (20.00h)
jekty. Druhá etapa opravy tělocvičukázal nový systém bodování soutěží (tzv.
ny bude přesunuta na příští rok.
● Poslední červnový týden bylo opěMLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.6/2014, vydáno 14.7.2014, nákladem 270 ks
tovně vypuštěno a vyčištěno koupališVydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, obec@mlazovice.cz
tě. Předchozí tropické dny a velká zátěž způsobily zhoršení kvality vody.
Více informací o dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz
Po napuštění je vše zatím perfektní.

