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CESTA K HORCE SE ZMĚNILA K NEPOZNÁNÍ 

Z obsahu vydání: 
 

● návrh dětského hřiště 

● svatba na Radnici 

● střípky z městečka 

 

 Městečko dokončilo projekt 

kompletní rekonstrukce důležité cesty, 

díky dotaci z Programu rozvoje venko-

va Ministerstva zemědělství. 

 K velkorysé modernizaci mohlo 

dojít jen díky tomu, že městečko prošlo v 

předchozích letech náročným procesem 

Komplexních pozemkových úprav a má 

uspořádané všechny vlastnické vztahy k 

pozemkům a cestám. V opačném případě 

obce o tento typ dotace nemohou vůbec 

žádat. U sousedů pozemkové úpravy ne-

proběhly, proto opravená cesta končí s 

mlázovickou hranicí na mostku u choteč-

ského potoka. 

 Výběr konkrétní cesty, která byla 

zahrnuta do projektu, byl podmíněn celou 

řadou faktorů. Musela navazovat na další 

v sousedním katastru, projekt musel pozi-

tivně ovlivnit vodní režim krajiny a sni-

žovat půdní erozi. Zároveň měla být čas-

těji využívána hospodařícími zemědělci, 

lesníky a dalšími vlastníky pozemků. V 

neposlední řadě náklady projektu nesmě-

ly přesáhnou určitou výši, což znamenalo, 

že lze opravit maximálně kilometrový 

úsek. Proto padla volba právě na cestu k 

Horce, která prakticky, jako jediná, plnila 

požadovaná kritéria.  

 Příprava rekonstrukce započala 

před více než třemi lety zpracováním 

nezbytné projektové dokumentace. Nej-

prve byly geologem odebrány vzorky 

složení staré konstrukce a spodního pod-

loží. Na základě jejich rozboru byl stano-

ven vhodný technologický postup prací a 

použitých materiálů. Projektant musel 

zároveň respektovat technické normativy 

ministerstva zemědělství, které bylo po-

skytovatelem dotace.  

 Následovalo stavební povolení a 

zpracování žádosti o dotaci. Díky tomu, 

že Mlázovice byly úspěšné a z Programu 

rozvoje venkova MZe ČR, prostřednic-

tvím MAS Brána do Českého ráje, získa-

ly více než tři miliony korun, mohlo dojít 

k realizaci této velké stavební akce. 

 Stavební firma zahájila práce již v 

únoru 2019. Nejprve došlo k odstranění 

nesoudržných hliněných povrchů. Násle-

dovalo budování drenáží a vsaků a vyrov-

nání spodních vrstev. Poté byla vybudo-

vána nová konstrukce cest z různých 

frakcí kameniva. Velkou zajímavostí je, 

že firma již kamennou štěrkodrť pokláda-

la finišerem, což práce velmi zrychlilo a 

zároveň znatelně zkvalitnilo rovinatost 

spodního podkladu.   

 Mezitím byly odbourány poškoze-

né mostky stojící přes přilehlou vodoteč a 

mlázovický potok a následně došlo k je-

jich obnově a rozšíření.  

 V poslední fázi stavbaři nastříkali 

na vrchní vrstvu spojovací asfaltovou 

emulzi a na řadu přišla pokládka asfalto-

vé směsi. Kilometrový úsek stihli položit 

během jediného dne, takže ve vrchní vrst-

vě není ani jeden spoj, což ještě zvyšuje 

kvalitu provedených prací. 

 Následovalo dosypání krajnic štěr-

kodrtí, úprava sjezdů na pole a do lesa a 

komplexní modelace okolního terénu 

zeminou. 

 Součástí projektu byla i výsadba 

nové zeleně. Lokalitu obohatilo dvacet 

kusů vzrostlejších javorů babyka, které 

zde budou již od počátku plnit ekologické 

a estetické funkce. I když byly stromy 

kontejnerované a připravené na letní vý-

sadbu, vzhledem k teplému a suchému 

počasí, přežívají pouze díky 

intenzivní péči místních hasi-

čů, kteří je pravidelně zalévají. 

 Náklady projektu do-

sáhly zhruba 3,5 mil. Kč, z 

toho dotace pokryla více než 

3,3 mil. Kč. Bez ní by vůbec 

nebylo možné podobný projekt 

realizovat, protože takovéto 

prostředky jsou mimo roz-

počtové možnosti malé obce.  

 Ještě na začátku roku 

připomínala cesta k Horce spí-

še rozježděné pole. Vyjeté půlmetrové 

koleje, po dešti plno bláta a kaluží, velmi 

často byla zcela nesjízdná. Nyní mají 

zemědělci, lesníci i obec zajištěný kom-

fortní přístup na své pozemky za každého 

počasí. Zároveň byla významným způso-

bem omezena půdní eroze a zlepšen vod-

ní režim celé lokality.  

 Jako příjemný bonus mají obyva-

telé městečka  k dispozici kilometr krásné 

cesty k vycházkám, jízdám na kole či 

kolečkových bruslích. Obec zde během 

podzimu ještě umístí několik laviček a 

zvýší tím odpočinkový potenciál celé 

lokality. 

 

ZÁSAHY HASIČŮ 
5. červenec - Nahlášen byl požár pole u 

autobazaru v Konecchlumí. Po příjezdu 

na místo hasiči zjistili, že hořel příkop 

podél R35 Jičín - Hradec Králové. Požár 

byl již uhašen projíždějícími řidiči 

(hasícími přístroji), což uchránilo sou-

sední 40ha pole s úplně suchou řepkou. 

6. červenec - Jednotka byla vyslána na 

požár lesa do osady Libín. Událost na-

hlásila turistka, která cítila silný štiplavý 

kouř. Na místo přijela JSDH Mlázovice, 

JSDH Lázně Bělohrad a PS Hořice. 

Všechny jednotky provedly detailní 

průzkum oblasti, žádný požár však ne-

shledaly. V průběhu této události došlo 

na okrese Jičín k obrovskému požáru 

pole v Nemyčevsi a požáru pole v 

Úbyslavicích (spadlé dráty). Operační 

důstojník požádal jednotku, aby zůstala 

kvůli zásahu v Nemyčevsi v pohoto-

tvosti. Po návratu z lesa a dotankování 

byla jednotka odeslána na základnu, 

protože byl požár v Nemyčevsi již loka-

lizován. 

23. červenec - Hasiči vyjeli k požáru 

signalizovanému elektronickým zaříze-

ním (EPS) do firmy Vileda v Lázních 

Bělohradě. Na místě zjistili, že zahořela 

rozvodna nízkého napětí ve firmě. Spo-

lupráce s PS Hořice a JSDH Bělohrad. 

29. červenec - Jednotka zasahovala v 

místní části Cihelna, kde odstranila dvě 

velká vosí hnízda, která byla ve štítu 

rodinného domu, zhruba 6 m nad zemí. 
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Městečko chystá nové dětské hřiště 
 Městečko Mlázovice dlouhodobě 

podporuje mladé rodiny s dětmi a snaží 

se jim v obci vytvořit příjemné prostře-

dí. Samozřejmě v rámci finančních a 

technických možností malé obce.  

 Jednou z dalších plánovaných akti-

vit je vybudování většího hřiště pro děti 

různých věkových kategorií. Jako nej-

vhodnější na jeho umístění byla vybrána 

lokalita vedle tenisového kurtu (za tra-

fostanicí u koupaliště). Toto místo přiro-

zeně navazuje na sportovně - rekreační 

areál.   

 V první fázi byl vytvořen návrh 

hřiště na základě zadání obce. Poté byl 

předložen k projednání s rodiči dětí (z 

pověření zastupitelů s rodiči komunikova-

la Kristína Robová za sdružení 

„Mlázovičtí rodiče dětem“). Následně 

návrh zhodnotili zastupitelé. Na základě 

připomínek rodičů, dětí i zastupitelů byla 

první varianta upravena a doplněna do 

nynější podoby. Ta je nyní předložena 

opět veřejnosti ve formě vizualizace a 

popisu, prostřednictvím obecních webo-

vých stránek. Veřejnost má možnost se s 

navrhovanou podobou hřiště seznámit a 

úřadu sdělit případné připomínky, nově až 

do konce srpna 2019.   

 Vzhledem k finanční náročnosti na 

vybudování (rozpočet je kolem 800 000 

Kč) není možné, aby jej v plné výši finan-

covalo městečko z vlastního rozpočtu. 

Proto aktivně hledá vhodné dotační mož-

nosti. Aby bylo možné žádost o dotaci 

podat, zpracovává se souběžně také tzv. 

„Strategický rozvojový dokument obce“, 

který je povinnou přílohou žádosti. Dále 

se řeší příslušné povolení pro stavbu se 

Stavebním úřadem.   

 Veškeré navržené prvky jsou zvo-

leny s ohledem na jejich maximální bez-

pečnost, homologaci, možnost pravidel-

ných revizí a také na co nejdelší životnost 

a snadnou údržbu. Z tohoto vyplývaly 

volby konstrukčních materiálů a řešení. 

Městečko má již řadu negativních zkuše-

ností s celodřevěnými prvky, které byly 

vyrobeny renomovanými výrobci, byly 

velmi nákladné a za tři roky zcela shnily.   

 Výsledná podoba hřiště v sobě 

odráží kromě finančního limitu také pro-

storová omezení. Do lokality již nebylo 

možné umístit např. velkou lanovou pyra-

midu, protože se tam již nevešla. Opuště-

na byla rovněž myšlenka svahové 

skluzavky, protože homologovanou vyrábí 

pouze jedna firma v Česku a její cena by v 

místních podmínkách dosáhla 200 000 Kč, 

což je finančně nedosažitelné. Dále bylo 

nutné respektovat dopadové a ochranné 

zóny vymezené jednotlivými herními prv-

ky a sestavami. 

 Střípky z našeho městečka 
●  Povodí Labe, s.p., které je vlastní-

kem mlázovického rybníka, dokončilo 

opravu projektové dokumentace na jeho 

odbahnění a další rekonstrukci. Nyní 

probíhá nové výběrové řízení na zhoto-

vitele této stavby a vodohospodáři plá-

nují, že stavební práce by se měly roze-

běhnout během letošního podzimu. Ho-

tovo by mělo být do konce roku 2020, 

poté by měl odbahněný a upravený ryb-

ník opět plnit svoji funkci.  

●  Královéhredecký kraj pracuje na 

nové verzi Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací, který zahrnuje obsáhlá 

data o vodohospodářské infrastruk-

tuře všech obcí. Městečko Mlázovice 

velmi odpovědně poskytlo zpracova-

telům veškerá data, zákresy a plány 

na investice v této oblasti. Díky tomu 

bude možné i v budoucnu provozovat 

vlastní kanalizaci v souladu s platnou 

legislativou, popřípadě čerpat dotace 

na její obnovu, pokud se objeví vhod-

ný dotační titul. 

●  Městečko v červenci dokončilo ně-

kolikaměsíční, velmi náročnou, přípra-

vu dokumentace na nové povolení k 

provozování sběrného dvora. Obec mu-

sela provést řadu úprav zařízení a požá-

dat o vyjádření několik úřadů. Pokud by 

tak neučinila, provoz sběrného dvora by 

byl ukončen. Krajský úřad vydal nové 

povolení k provozu s účinností od 1. 

srpna 2019. 

●  V průběhu července byla provede-

na rekonstrukce části kanalizačního 

řádu v ulici Na Závisti. Při monitoro-

vání kanalizace kamerou bylo zjiště-

no jeho poškození. Vzhledem k tomu, 

že poškozená část protínala také  ces-

tu k Horce, bylo nutné provést oka-

mžitou opravu. V příštím roce bude v 

této ulici opraven ještě jeden proble-

matický úsek. 

●  Provedena byla rovněž oprava zjiště-

né závady kanalizačního řádu v ulici Na 

Rašelině. 

●  Společnost VOS Jičín provedla, na 

své náklady, kompletní výměnu vodo-

vodu v ulici Na Rašelině. Rozvody 

byly již v havarijním stavu, proto se 

městečko dohodlo s provozovatelem 

vodovodu na jejich modernizaci, ještě 

před generální opravou celé komuni-

kace, která by měla proběhnout letos 

na podzim.  

●  Městečko a okolní sousedé děkují  

všem slušným řidičům, kteří před míst-

ní prodejnou Jednota neparkují v úseku, 

kde platí zákaz zastavení. Místo je za 

zatáčkou velmi nepřehledné a auta, kte-

rá zákaz porušují, silně ohrožují bez-

pečnost všech další projíždějících vozi-

del, ale také chodců. 

PODĚKOVÁNÍ 
 

 V sobotu 13. července 2019 jsme 

zažili jeden z nejkrásnějších dnů v našem 

životě. V 10.30h jsme si řekli své „ANO“ 

v obřadní síni OÚ Mlázovice. Chtěli by-

chom touto cestou poděkovat všem, kteří 

se na přípravách naší svatby podíleli. Pa-

nu starostovi za krásnou řeč, paní Evě 

Lyczkowské za nápaditou květinovou 

výzdobu. Fišerovým a personálu obecní 

restaurace za vynikající jídlo a milou ob-

sluhu. V neposlední řadě bychom chtěli 

poděkovat naší rodině a svatebčanům za 

podporu a skvělou náladu při obřadu i 

hostině. Jsme rádi, že jsme mohli tento 

den prožít doma, kde to máme tak rádi - 

tady v Mlázovicích.   

 

Děkujeme!   

 

 

Novomanželé Martin a Eva Johnovi 

SVATBA NA RADNICI 
 

 Obecní úřad městečka zažil velmi 

příjemnou a výjimečnou událost. V sobotu 

13. července 2019 zde proběhl slavností 

svatební obřad Martina a Evy Johnových z 

Mlázovic. Pro obecní prostory to byla sva-

tební premiéra, jednalo se o první svatbu 

od otevření v roce 1977. Dle pamětníků 

proběhla poslední svatba v budově bývalé 

Radnice v roce 1950. Na další obřad ve 

vlastních úředních prostorách si tedy měs-

tečko počkalo úctyhodných 69 let. Cere-

moniál proběhl ve velmi příjemné atmo-

sféře, novomanželé oddal starosta městeč-

ka, pro kterého to bylo rovněž poprvé. 

Vzhledem k tomu, že Mlázovice nemají 

vlastní matriku, potřebné služby zajistila 

matrika z Lázní Bělohradu. 

Aby byl „obecní servis“ 

dokonalý, svatební hostina 

proběhla v obecní restauraci 

Radnice.  


