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Po dvou letech byl úspěšně dokončen složitý proces

KRAJ DAROVAL MLÁZOVICÍM ŘADU POZEMKŮ
Více než dva roky trval převod
několika pozemků z Královéhradeckého kraje do vlastnictví našeho městečka. Jedná se o všechny chodníky podél
silnic III. třídy a o místní komunikaci
Nádražní ulici.
Mlázovice od Královéhradeckého
kraje získaly 2589 m2 pozemků, nacházejících se v zástavbě. Jde o chodníky a
zelené plochy podél silnic Mlázovice –
Konecchlumí, Mlázovice – Choteč a Mlázovice – Šárovcova Lhota. Dále také o
místní komunikaci Nádražní a všechny
chodníky v této ulici. Mlázovice naopak
darovaly kraji jeden pozemek o rozloze
153 m2, který se nachází pod silnicí III.
třídy.
Kraj získal uvedené pozemky od
státu, na základě zákona, kterým byly v

roce 2000 zřízeny kraje. Samozřejmě
neměl prostředky na jejich údržbu či obnovu a navíc požadoval řadu správních
úkonů, pokud na nich bylo třeba provádět
výkopové práce (např. v souvislosti s
rozvody inženýrských sítí). Podobně tomu je prakticky v celé republice.
Proto ještě minulé krajské zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatných převodech těchto pozemků na obce, v nichž se
nacházejí. Bohužel, celý proces je velmi
zdlouhavý, administrativně náročný a
vyžaduje i určitou finanční spoluúčast
obdarované obce, proto mnoho z nich o
něj nemá zájem. Mlázovičtí zastupitelé
se však domnívají, že je důležité, aby
byly tyto pozemky ve vlastnictví městečka, proto o převod požádali. Vzhledem k
tomu, že Mlázovice nemají digitální ma-

Prostor pod Radnicí výrazně mění svoji tvář
V rámci projektu Revitalizace
veřejných prostranství městysu Mlázovice, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS
II. Severovýchod, dochází k výrazným
proměnám plochy pod mlázovickou
Radnicí.
Projekt revitalizace je v plném
proudu. Stavbaři se postupně přesunují z
Náměstí na plochy pod Radnicí a na malé
náměstí. Občané se mohou těšit ještě na
velké změny uprostřed obce. Výraznou
proměnou prochází také nevzhledný
prostor pod Radnicí v Novopacké ulici.
Stařičké zásobovací vjezdy, poškozené
chodníky, popraskané betony, uvolněné
poklopy šachet, rezavé a nefunkční osvětlení. To vše nijak na kráse tomuto prostranství nepřidalo. Stejně jako léta neudržovaná skalka a malý svah, který po
každém větším dešti znečišťoval zeminou
přilehlý chodník.
Proto autorka úprav, architektka

Ing. Hladíková, navrhla jako hlavní prvek
postavit zeď oddělující problematický
terénní val. Zeď byla postavena z haklíkového zdiva imitujícího pískovec. Tím
došlo k zajímavému rozčlenění prostoru.
Chodníky byly opět vydlážděny betonovou dlažbou šedé barvy, jako v ostatních
lokalitách. Odstraněny byly také rezavé
poklopy nefunkčních šachet. Do konce
srpna bude ještě vyměněna lampa veřejného osvětlení a na jaře budou provedeny
veškeré zahradnické úpravy, které revitalizovaná prostranství dokončí.
Celý projekt revitalizace veřejných
prostranství městysu Mlázovice bude
fyzicky dokončen 31.12.2010. Náklady
projektu přesahují 3 miliony korun, z
Regionálního operačního programu
NUTS II. Severovýchod je spolufinancován téměř třemi miliony, přes dvěstě tisíc
je vlastní spoluúčast našeho městečka.
Realizací projektu dojde k výraznému
zatraktivnění Mlázovic.

pu katastru, musel nejprve geodet tyto
pozemky v terénu zaměřit. Jednalo se o
několik kilometrů měření. Jako vedlejší
efekt tohoto procesu tak vzniklo výrazné
upřesnění katastrální mapy obce.
Počátkem srpna 2009 zapsal Katastrální úřad v Jičíně smlouvu do Katastru
nemovitostí, čímž byl dar stvrzen. Městečko nyní může provádět údržby a rekonstrukce chodníků, nemusí podstupovat složité povolování v případě zásahů
do chodníků v souvislosti s různou výstavbou a údržbou sítí a rovněž nemusí za
tyto zásahy platit kraji peníze. Další významné plochy v obci sloužící veřejnosti
nyní patří městečku, které se o ně bude
jistě starat mnohem lépe než vzdálení
krajští úředníci.

KOMPLETNÍ KABELIZACE
ELEKTROROZVODŮ
V MLÁZOVICÍCH
Společnost ČEZ Distribuce oznámila, že
v průběhu roku 2011 provede kompletní
kabelizaci rozvodů nízkého napětí, včetně
domovních přípojek v Mlázovicích. Velmi nákladný projekt by měl být proveden
v průběhu jednoho roku. Již letos bude
zahájena kompletní projektová příprava.
Pracovníci společnosti budou kontaktovat
všechny majitele domů v Mlázovicích,
které nemají připojení elektro v zemi, s
návrhem úpravy. Všichni, kteří budou do
roku 2011 provádět úpravy fasád a prostranství kolem domů, by měli vzít v úvahu předpokládané práce a popřípadě se na
ně připravit, aby nemuseli poté zasahovat
do čerstvě provedených úprav. Případné
bližší informace rádi všem poskytneme
na Obecním úřadě. Pro městečko to také
bude znamenat kompletní rekonstrukci
rozvodů, sloupů a svítidel veřejného
osvětlení, které jsou úzce spjaty s rozvody NN. Výsledek však bude vynikající žádné poruchy vlivem klimatických
změn, žádné sloupy , ze kterých padají
dráty. Můžeme se těšit na spolehlivější
systém, který navíc nebude hyzdit naše
prostranství ani bránit jejich rozvoji.

Kamera u hřbitova odhalila první hříšníky
Ani instalovaná kamera neodradila některé jedince, aby odkládali komunální odpad do kontejneru u hřbitova, kam nepatří. A tak přišly první několikatisícové pokuty.
Dlouhá léta se městečko potýkalo s
problémem, že do kontejneru u hřbitova,
který je určen výhradně na hřbitovní odpad, neustále někdo odkládal komunální a
stavební odpad. Zvyšovala se tak četnost
jeho vývozů a měnila kategorie odpadu,
za jehož skládkování se muselo zbytečně
platit více peněz z obecní pokladny.
A tak loni na jaře došla již zastupitelům trpělivost a zajistili do těchto
prostor instalaci kamery. Díky tomu, že
má možnost nočního snímání, je prostor
kolem kontejneru i část hřbitova neustále
monitorován. Protože radní zastávají názor, že je lepší prevence než tresty, byla
zároveň na hřbitovní zdi umístěna obrovská tabule s upozorněním na umístění
kamery a náležité pokuty. I přesto se však
najdou vysoce inteligentní jedinci, kteří
přijedou svým vozidlem až ke kontejneru
a vysypou do něj vše, co se jim doma nehodí.
Za více než rok, který je kamera v
provozu, se to prokazatelně stalo třikrát.
Ve všech případech byl na datovém serveru, kde se záznam z kamery uchovává až
6 měsíců zpětně, viník dohledán a předán
příslušnému úřadu ke správnímu řízení.
Ukázalo se to, co všichni předpokládali již

delší dobu. Nepořádek v Mlázovicích
dělají lidé, kteří tudy jen projíždějí. V
prvním případě byla člověku s trvalým
pobytem v Turnově, uložena pokuta ve
výši 5.000 Kč, ve druhém je vedeno přestupkové řízení s chalupářem bydlícím na
Praze 5 a vzhledem k jeho recidivě může
očekávat pokutu přesahující 10.000 Kč.
Třetí, doposud poslední zjištěný prohřešek, bude řešit město Jičín.
Městečko sice těší, že kamera pomáhá najít nepřizpůsobivé jedince, kteří
dělají v naší obci nepořádek a dříve vždy
unikli bez jakéhokoliv trestu, ale na druhou stranu zůstává rozum stát, nad drzostí
těchto lidí. Nejenom, že vědomě někde
škodí, ale nezastaví je ani varování o sledování prostranství. Proto je dobře, že
úřady v místech jejich bydliště posuzují
tyto přestupky velmi přísně. Jinak bychom se za chvíli mohli topit v hromadách odpadků.

Mlázovičtí volejbalisté dvakrát druzí v letní přípravě
Volejbal Mlázovice uspořádal v
sobotu 22. srpna 2009 menší turnaj ve
volejbale smíšených družstev (na hřišti
musí být vždy minimálně 2 ženy v každém družstvu). Pozvání přijali volejbalisté z Miletína, Vysokého Veselí, Šárovcovy Lhoty, Sovětic a pochopitelně nechyběli ani mlázovičtí. Hrálo se systémem
„každý s každým“, na dva odehrané sety,
takže všichni odehráli čtyři zápasy.
Počasí sportu příliš nepřálo. Drobný, ale intenzivní déšť se snášel na hřiště
několik hodin. Přesto hráči prokázali svoje nadšení a zápasy dohráli až do konce.
Začátek turnaje se domácím vůbec nepovedl. V souboji se Šárovcovou Lhotou
stěží získali první set a ve druhém jen
přihlíželi, jak vypůjčený hráč Lhoty, hrající za Hořice, vyrábí jeden bod za druhým. V tomto setu Mlázovice prohrály
rozdílem třídy. Diváci, kteří přihlíželi, si
po takovém výkonu mohli oprávněně
myslet, že na ně čeká poslední příčka.

Ve druhém zápase se však výkon
Mlázovic razantně zlepšil a výhru si zasloužily, stejně jako v zápase třetím.
Když nastupovaly do posledního utkání
turnaje s Miletínem, hrálo se vlastně finále. První set po dramatickém závěru vyhráli domácí a rázem se ocitli v roli možného vítěze celého dne. I když druhý set
již vyhrál Miletín, domácí získali po zásluze druhé místo. K výborné úrovni turnaje přispěl i bezchybný výkon rozhodčího Zdeňka Gabriela, který odpískal většinu zápasů. Rovněž druhé místo vybojovaly Mlázovice i týden před tím, na turnaji
ve Vysokém Veselí, kde startovalo 7
družstev. Končící letní přípravu vystřídá
již 3. září začátek okresního přeboru mixů, který letos rozšířila nová družstva.
Celkové pořadí turnaje v Mlázovicích:
1. Miletín – 6 bodů (rozdíl míčů 26), 2.
Mlázovice – 6 bodů (rozdíl míčů 22), 3.
Šárovcova Lhota - 5 bodů, 4. Vysoké
Veselí – 2 body, 5. Sovětice – 1 bod
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Střípky z práce Obecního úřadu
● Podle rozpočtu a seznamu akcí schválených zastupitelstvem městečka na rok
2009, byla provedena kompletní rekonstrukce stolů na sále Radnice. Staré stoly
byly demontovány, kovové nohy opískovány a opatřeny práškovým lakem a namontovány nové desky v barvě imitující dub.
Společně s výměnou židlí, provedenou v
lednu letošního roku, byla dokončena modernizace vnitřního vybavení sálu.
● Předposlední prázdninový týden byla
provedena výměna sanitární keramiky
(WC mísy, splachovače apod.) v Mateřské škole, která již byla v neutěšeném
stavu. Sociální zařízení ve školce prošla
v letošním roce výraznou obnovou.
● Rovněž v srpnu byla provedena celková
výměna rozvodů studené a teplé vody v
obecním bytovém domě Na Ohrádce.
Téměř čtyřicetileté ocelové rozvody, které
byly v havarijním stavu, nahradily nové
plastové s příslušnou izolací. Skončí tak
velmi časté opravy prasklého potrubí, nájemníci mohou také, díky novým izolacím
rozvodů, očekávat úspory při vyúčtování
za teplou vodu.
● Obecní úřad informuje občany, že
kvůli demontáži starých sloupů veřejného osvětlení v prostoru, Náměstí došlo k
plánovanému rozpojení vedení veřejného rozhlasu. Z tohoto důvodu nebude
rozhlas v dolních Mlázovicích funkční.
Opět zprovozněn bude nejpozději do
konce září.
MLÁZOVIČTÍ CYKLISTÉ O SOBĚ
DÁVAJÍ VÝRAZNĚ VĚDĚT
Nejenom mlázovický cyklistický potěr,
který pravidelně obsazuje přední příčky v
každoročních závodech pořádaných Lázeňským mikroregionem, ale také dospělí
amatérští jezdci z našeho městečka výrazně
promlouvají do celkových pořadí závodů v
našem regionu. Pravidelné stupně vítězů
patří Haně Češíkové (naposledy druhé místo na podkrkonošském maratonu a zvláštním závodě „Tour de Bier“). Na čelním
místech dojíždí na svém horském kole také
Josef Roba či Milan Kubíček. Závodníci z
našeho městečka se opakovaně prosazují v
konkurenci několika stovek startujících.
Vše v tichosti a skromnosti. Proto jim alespoň touto cestou děkujeme za vzornou
reprezentaci našeho městečka.
OMEZENÍ PROVOZU KNIHOVNY
Místní knihovna v Mlázovicích oznamuje
svým čtenářům, že v pátek 18. září bude
mimořádně, z technických důvodů, zcela
uzavřena. Ostatní dny zůstává provoz beze
změn.
Dále knihovna oznamuje, že má opět, z
výměnného fondu jičínské knihovny, v
nabídce řadu novinek mnoha žánrů.

