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Jaro již ukázalo svoji sílu, rozebíhá se řada investic a oprav letošního
roku.
Největší letošní investicí je projekt
„Rekonstrukce polní cesty k Horce“, který je spolufinancován z více než 90% z
Programu rozvoje venkova MZe ČR.
Jeho obsahem je kompletní rekonstrukce
podkladových vrstev a položení nového
asfaltu tak, aby se výrazně zvýšila nosnost i životnost cestního tělesa. Součástí
akce jsou i důležité opravy dvou poškozených mostků, protierozní i terénní opatření a v neposlední řadě výsadba nové javorové aleje.
Dalším projektem, na který městečko obdrželo vysokou dotaci ve výši
95% nákladů, z Integrovaného regionálního operačního programu, je nákup dopravního vozidla pro jednotku místních
hasičů. Ti obdrží dodávku Volkswagen
Transporter 4x4, společně s přívěsným
vozíkem.
Finančně náročná bude koupě nové techniky na údržbu obce. Vzhledem k
poruše starého stroje a nerentabilní opravě, pořídí Mlázovice moderní traktůrek
JohnDeere s hydraulickým výsypem koše
do výšky (kontejneru). Technika není
vhodná pouze k sečení, ale má možnost
rozšíření na řadu činností (např. zimní
údržbu chodníků). Zastupitelé rozhodli o
nákupu tohoto profesionálního systému
především kvůli rozšiřujícím se plochám,
o které se obec musí starat a také vzhledem k prognóze, že v příštích letech nebude dostatek pracovníků na veřejně prospěšné práce. Proto je musí nahradit
technika.
Společnost ČEZ realizuje II. etapu
kabelizace svých rozvodů, což pro městečko znamená velkou investici, časovou
zátěž a mnoho technických potíží při budování další části nového veřejného
osvětlení a rozhlasu v lokalitě dotčené
kabelizací.
Kompletní obnovy se dočká místní
komunikace „Na Rašelině“. Dojde zde k
zesílení konstrukčních vrstev vozovky a
položení nového asfaltového koberce.
Ještě před tím bude lokálně opravena
kanalizace a VOS Jičín provede výměnu
hlavního vodovodního řádu. Stejným
způsobem by městečko chtělo každý rok

opravit jednu místní komunikaci.
Pokračovat bude tvorba nového
územního plánu obce, který by měl být
dokončen v roce 2020. Kromě územního
plánu se bude tvořit Strategický dokument rozvoje obce, který je nutný při některých žádostech o dotace.
Městečko nezapomene ani na
opravy bytového fondu. Je třeba vybudovat novou vodovodní přípojku do bytového domu Na Ohrádce (původní je v havarijním stavu a hrozí vytopení domu), v
témže domě také dosluhují vstupní venkovní schodiště a je třeba je obnovit.
Pro návštěvníky posilovny v bývalé školní jídelně vznikne nové sociální
zázemí a šatna, celkovou úpravou projde i
vstup do budovy, který je ve špatném
technickém stavu. Dokončení čeká rovněž na vstupní chodbu zdravotního střediska (reklamace lité podlahy, úpravy
stěn a malování). Opravou projdou okenice na věži kostela, u nichž hrozí vypadnutí na zem.
Na jaře se na exponovaných místech obce a na sportovištích objeví nové
odpadkové koše. Městečko vymění na
několika místech podél komunikací poškozené obrubníky. Jde o lokality, kde
kvůli propadlým obrubám natéká voda z
komunikací pod základy přilehlých domů. Další opravy čekají na kanalizaci,
vylepšovat se budou kritická místa, která
odhalila kamerová sonda v loňském roce.
Rovněž se dokončí poslední úsek chodníku v Novopacké ulici.
Zastupitelé vyjdou vstříc požadavkům starších dětí a jejich rodičů a zahájí
přípravy na výstavbu velkého hřiště pro
tuto věkovou kategorii. Jeho vybudování
je naplánováno v lokalitě za trafostanicí u
koupaliště. Letos se připraví projektová
dokumentace, stavební povolení, návrh
jednotlivých prvků a strategický dokument rozvoje obce (ten je povinou přílohou žádosti o dotaci) a příští rok se městečko pokusí na akci získat dotační peníze. Návrh hřiště bude připravován v úzké
spolupráci s dětmi, pro které se plánuje.
Již letos na jaře bude navíc u asfaltové
plochy instalován venkovní koš na basket, o který mládež obec požádala. Nového sportovního vybavení pro děti, cvičení
žen i ostatní sportovce se dočká opravená

tělocvična.
V rámci obnovy obecních objektů
dojde k úpravám garáže na tzv. „Porážce“
tak, aby byl objekt lépe využitelný a zároveň vyhověl současným stavebním požadavkům na bezpečnost. Proběhnou také
přípravy na instalaci průmyslového topení v traktorové garáži.
I v letošním roce budou zastupitelé
rádi podporovat kulturní, společenské a
sportovní akce, stejně tak akce pro děti.
V různém stádiu diskuze a přípravy je oprava pískovcové zdi kolem kostela, zajištění dostatečného přítoku pro koupaliště, ochrana lokality „Rybníčka“ před
povrchovou vodou a některé další.
Plány městečka na letošní rok jsou
velmi smělé, v průběhu roku se objeví
jistě další. Naprostou většinu z nich se
podaří naplnit. Do značné míry bude záležet na kapacitách jednotlivých řemeslníků, stavebních firem i dostupnosti potřebného materiálu.

Střípky z našeho městečka
● Odborná firma diagnostikovala vadu,
která způsobovala zhasínání osvětlení v
půlce obce. Problém způsobuje zkratovaný kabel u bytovek Na Ohrádce, oprava
není možná. Proto 3 světla v této lokalitě
nesvítí a čeká se na instalaci nových rozvodů a lamp.
● Pracovníci městečka vyměnili na
hřišti u školky písek pod herními prvky za dřevní štěpku. Jednak se jednalo
o hygienickou výměnu písku po několika letech, dále si obec slibuje menší
znečišťování plochy od toulajících se
koček. Nově byla štěpka použita také
pod houpačkou u koupaliště.

Proběhlo 3. zasedání zastupitelstva městečka
V pondělí 25. února 2019 se sešli zastupitelé na svém pravidelném zasedání. Vybíráme zajímavé body z programu jednání:
1. Zastupitelé jednali o budoucnosti mlázovické restaurace Radnice a provozovny
občerstvení na koupališti poté, co obdrželi výpovědi od stávajícího nájemce. V případě kiosku na koupališti využili nabídku pana Zdeňka Fišera ml., že ještě v letošním
roce zajistí provoz. Proto bylo dohodnuto stažení výpovědi a výběrové řízení na nového provozovatele zrušeno. V případě restaurace Radnice obec obdržela pouze jednu
nabídku. S ní zastupitelé spokojení nebyli (žadatelé ani nesplnili všechny formální
náležitosti) a tak výběrové řízení zrušili. V průběhu měsíce března budou řešit, co
dále.
2. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dvou finančních darů provozovatelům
sociálních služeb. Částku 8000 Kč na rok 2019 obdrží Oblastní charita Jičín,
která na území městečka zajišťuje terénní pečovatelskou službu. Další dar ve
výši 12 000 Kč na rok 2019 obdrží o.p.s. Apropo Jičín, za služby denního stacionáře a osobní asistence, které využívá nevidomý občan obce.
3. Již poněkolikáté bylo řešeno vybudování hřiště pro starší děti v obci. Zastupitelé
chtějí tomuto přání dětí a jejich rodičů vyhovět, proto rozhodli, že v prostoru za trafostanicí u koupaliště (pod břehem) vybudují místo s několika herními prvky a atrakcemi. Zvažována byla varianta financování pouze z rozpočtu obce, ale vzhledem k
velké finanční náročnosti by bylo možné ročně osadit jeden či dva prvky, takže by
budování hřiště trvalo velmi dlouho a obecní rozpočet neúměrně zatížilo. Proto zvítězila druhá varianta – městečko zpracuje s výrobcem prvků komplexní projekt hřiště,
zajistí všechny nutné dokumenty a povolení a příští rok požádá o dotaci z příslušného
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě úspěchu obdrží kolem 80%
nákladů na vybudování. Návrh hřiště bude tvořen v úzké komunikaci s dětmi a rodiči.
V souvislosti s tímto projektem bylo schváleno zahájení tvorby Strategického rozvojového dokumentu městysu Mlázovice, který je povinou přílohou žádosti o dotaci.
Městečko plánuje, že jej v budoucnu případně využije i u jiných dotačních titulů.
4. Schváleno bylo uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, na poskytnutí krátkodobého úvěru, kterým se předfinancují dva letošní evropské projekty – Rekonstrukce polní cesty k Horce a Nákup dopravního vozidla pro JSDH Mlázovice. V
obou případech obec získala na realizaci velké dotace, ale oba projekty musí nejprve profinancovat, teprve poté městečko obdrží dotaci. Proto si vezme krátkodobý úvěr, stejně jako v předchozích letech.
5. Zastupitelé také schválili prodej nefunkčního traktůrku Viking T6. Nabídku předložil jediný zájemce, technika bude prodána do Jilemnice.
6. Dále vzali zastupitelé na vědomí zprávy z činnosti kontrolního a finančního
výboru a výsledky jejich kontrol příspěvkových organizací i obce.
7. Velká pozornost byla věnována rovněž kontrole hospodaření a vedení obecní společnosti Mlázovické služby, s.r.o.. Na základě návrhu zastupitelstva obce proběhl ve
společnosti interní audit. Po velmi detailní kontrole velké části účetních dokladů a po
celkovém rozboru hospodaření bylo zjištěno, že společnost Mlázovické služby, s.r.o.
je finančně zdravá, nemá žádné závazky po splatnosti, žádné úvěry a její hospodaření
je transparentní a efektivní. Je vedena dle platné legislativy. Výše marže a zisku je
omezená jejím posláním, řadu činností vykonává jako službu pro svého vlastníka –
městys Mlázovice či jeho občany. Dle závěru kontrolní zprávy je pro obec přínosem.

HASIČSKÝ PLES MINULOSTÍ
Sbor dobrovolných hasičů
uspořádal tradiční únorový ples, který letos připadl na pátek 22. února
2019.
V bohaté tombole bylo pro návštěvníky připraveno na tři stovky cen a
jak je tradicí, každý los byl výherní.
O taneční vložku se postaraly
děti z tanečního kroužku při základní

škole v Lázních Bělohrad. Jejich vystoupení sklidilo u návštěvníků zasloužený
aplaus. Celý večer se valila z reproduktorů rocková hudba v podání jilemnické
skupiny Alibi Rock. Na své si přišli i
milovníci dechovek a společenských
tanců. Nad ránem odcházeli všichni do
svých domovů řádně vyplesaní a unavení.
Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH
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Proč se kácely stromy
na cestě k Horce?
V posledních dnech se na obecním
úřadě dotazovalo několik občanů na důvody kácení topolů podél cesty k Horce.
Hlavním důvodem byl velmi špatný stav všech stromů. Lze říci, že pokácené topoly nebyly na hranici své životnosti
(jako krátkověká dřevina), ale již za touto
hranicí. V posledních letech v této lokalitě docházelo k velmi častým a nepředvídatelným pádům celých větví na cestu.
Hasiči i obecní pracovníci často zprůjezdňovali cestu a dlouhodobě upozorňovali
úřad na nutnost komplexního řešení. Přitom se nejednalo o větve suché. Proto
nebylo možné ani teoreticky uvažovat o
jejich řezu, jako preventivním opatření.
Vzhledem k tomu, že se jedná o
oblíbenou vycházkovou trasu, nechtěla
již obec více riskovat zdraví a životy lidí.
Obec má v tomto případě právní i finanční odpovědnost za případné úrazy. Ale
především je to věc zdravého rozumu –
neohrožovat své občany.
Většina stromů se také nacházela
v ochranném pásmu vedení vysokého
napětí, energetici opakovaně požadovali
jejich pokácení (větve padaly do vedení a
způsobovaly poruchy). V případě vrby na
počátku cesty se tento strom nacházel v
přímém místu stavby – bude se zde opravovat prasklá mostovka a bagr by strom
výrazně podkopal. Jiná možnost opravy
není možná, navíc i z této vrby odpadávaly často obrovské větve na cestu.
Ke kácení mělo dojít již před několika lety, ovšem složitost tohoto úkonu
(křehké dřevo, dráty VN a okolní porosty
zemědělců) odrazovaly od realizace. Nyní již bylo nutné k odstranění přistoupit,
protože padající stromy by zničily nově
rekonstruovanou cestu. I když kácení
prováděli zkušení těžaři, měli s ním obrovské problémy. Křehké dřevo praskalo
a stromy i přes uvázání na naviják traktoru padaly naprosto jinam, než měly. Bylo
velké štěstí, že se nikomu nic nestalo a že
nedošlo k žádným škodám.
Cesta nezůstane prázdná. V rámci
projektu její rekonstrukce dojde k vysazení nové javorové aleje, která bude dělat
radost dnešní i příští generaci. Blíže obci
budou rovněž vysazeny na příkop ovocné
stromy.
Pouze pro pořádek lze dodat, že
kácení samozřejmě proběhlo na základě
kladného rozhodnutí orgánu ochrany přírody, v souladu s veškerou platnou legislativou.

