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DO ŠÁROVCOVY LHOTY PO NOVÉ SILNICI

Nejenom nový asfalt, ale také
sanace krajnic, důkladné odvodnění,
nové propustky či značení. Během pár
týdnů se tato dopravní komunikace
změnila k nepoznání.
Do Mlázovic vedou tři silnice.
Donedávna všechny v havarijním stavu.
Od konce října to však už neplatí. Kraj
zrekonstruoval silnici III. třídy Mlázovice
– Šárovcova Lhota. Motoristům z okolí se
tak naskytla nevídaná možnost využívat
kvalitní infrastrukturu.
Poslední větší zásahy proběhly na
této cestě v šedesátých letech minulého
století. Více než padesát let provozu bez
zásadních oprav a neustále narůstající
zátěž, udělaly své. Řidičům ztěžovaly
jízdu stovky výtluků a na mnoha místech
propadlé krajnice. I při pouhé „padesátce„
bylo cestování velkým utrpením. Pro cestující i vozidla.
Proto městečko velmi uvítalo rozhodnutí Správy silnic poškozenou cestu
opravit. Obec se aktivně podílela již na
projektové přípravě a díky místní znalosti

byl projekt rekonstrukce v několika bodech změněn a upraven.
Ještě před zahájením prací provedlo městečko opravu vlastních propustků.
Prakticky všechny byly nefunkční, což
výrazně zhoršovalo stav vozovky i pohyb
techniky na přilehlá pole. Zároveň došlo k

úpravám zeleně. Díky tomu již nebudou
větve suchých stromů pod hřbitovem a u
rybníka ničit projíždějící vozidla a ohrožovat bezpečnost silničního provozu. Vyměněny byly také obrubníky na výjezdu z
Mlázovic.

V půlce září byla cesta uzavřena a
na stavbě začaly pracovat stroje. Nutno
podotknout, že opravdu pracovat. Již od
prvního dne uzavírky bylo na staveništi
rušno, firma využívala každého pěkného
dne, včetně víkendů. Tak by to mělo vypadat, ale v Čechách často nevídané.
Nejprve došlo k vyčištění příkopů,
poté následovala důkladná sanace propadlých krajnic. Mezitím stavbaři budovali
nové odvodnění silničního tělesa v zatáčce u rybníka. K několika drenážím přibyly
také horské vpusti, které převádí dešťovou
vodu z jedné strany na druhou. Zabraňují
tím poškozování konstrukce vozovky a
namrzání vytékající vody na vozovce.
Poté přišlo na řadu asfaltování.
Dvě silné vrstvy kvalitního materiálu,
společně s geomřížemi na problematických úsecích, zajistí kvalitní svezení a
dlouhou životnost celého díla. Kromě
silnice byla také kompletně rekonstruována křižovatka před Šárovcovou Lhotou,
včetně všech odboček.

MLÁZOVICE MAJÍ KATASTR V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
K dokončeným komplexním pozemkovým úpravám z roku 2016, přibyla
ještě digitalizovaná katastrální mapa zastavěného území – intravilánu.
Po více než osmi letech intenzivních příprav byla 27. listopadu 2017 vyhlášena nová digitalizovaná mapa katastrálního území Mlázovice. Znamená to, že
jsou minulostí nepřehledné čáry pozemků,
nečitelná parcelní čísla a několik číselných řad evidencí pozemků. Konečně lze
také veškeré nemovitosti snadno dohledat
v aplikaci nahlížení na internetu.
Proces digitalizace katastrálních
map má celou řadu úskalí a může z něj
vyplynout řada chyb. Díky dlouhodobé
intenzivní práci městečka byla však negativa minimalizována a občané, kteří měli
zájem a na procesu se podíleli, se nemusí
obávat, že je například v budoucnu zažaluje soused za užívání části jeho zahrady.
Vše začalo tříletým procesem
Komplexních pozemkových úprav, které
vyřešily veškeré pozemkové nejasnosti v
nezastavěné části území. Kromě mnoha
jiných výhod přinesly od konce roku 2015
zbrusu novou digitální mapu extravilánu.

Od roku 2008 také v Mlázovicích
probíhalo individuální upřesňování hranic
budov a pozemků a následné odstraňování
stovek nepřesností a zjištěných problémů.
Díky obecnímu úřadu, který podrobně
občanům vysvětlil úskalí staré evidence a
dojednal hromadné zaměřování za výhodných podmínek, získala naprostá většina
vlastníků (všech kteří o to projevili zájem)
jistotu, že hranice jejich pozemků a budov
leží skutečně tam, kde se domnívají, a že
je v budoucnu nečekají žádné sousedské
spory na toto téma. Tam, kde hranice nesouhlasila se stavem terénu, proběhly na
základě dohod, různé směny a výkupy. Do
pořádku byly dány také stavby a přístavby
budov.
Činilo se rovněž městečko, které
nechalo zaměřit naprostou většinu svých
nemovitostí.
Poslední fází byla tzv. digitalizace
katastrální mapy – zastavěné části. Díky
proběhlým pozemkovým úpravám a stovkám předešlých měření, byl tento proces
poměrně jednoduchý a nepřinesl pro občany žádné zásadnější problémy.
Všichni vlastníci nemovitostí, kteří

se na procesu podíleli, mají nyní absolutní
jistotu, že zákres v katastrální mapě plně
odpovídá situaci v terénu. Vědí, kde přesně mají hranice pozemků a budov a mohou si být jistí, že je nikdo nemůže právně
zpochybnit. Nyní ani v budoucnu.
Mnoha budoucím sporům o vlastnictví a průběh hranic zabránilo u všech
svých chodníků, cest, inženýrských sítí a
dalších veřejných prostranství také samotné městečko. Všechny jeho nemovitosti
jsou přesně zmapované.
I když celý proces trval téměř deset
let a byl pro všechny zúčastněné časově,
finančně i organizačně velmi náročný,
kvalita katastrálně evidovaných informací
na území Mlázovic je na špičkové úrovni.
Což není obvyklé v drtivé většině obcí
ČR. Pořádně to docení asi až další generace.
Každý z vlastníků nemovitostí by
si měl nyní zkontrolovat, zda-li se novou
mapou nezměnilo číslování či výměry
jeho pozemků a ne-ní li nutné podat nové
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
(v lednu roku 2018).

Hasiči sloužili s profesionály v Jičíně
Během denní směny si členové
výjezdové jednotky vyzkoušeli řadu
činností, které je mohou potkat při
ostrých zásazích.
Mlázovičtí hasiči absolvovali v
sobotu 11. listopadu 2017 stáž na stanici
Hasičského záchranného sboru v Jičíně.
Jednotka zde byla přítomna od ranní předávky směny v 7hodin. Během služby si
hasiči vyzkoušeli nejrůznější aktivity.
Důkladně se seznámili s novou dýchací
technikou PLUTO, kterou získali s cisternovým vozem Tatra. Dozvěděli se technické parametry, správnou obsluhu a
kontrolu provozuschopnosti.
Poté se jednotka odebrala do cvičného bludiště, kde měla schovaného figuranta. Toho musela najít a transportovat
ven. Figurant vážil 85kg a po úzkém

schodišti ho nebylo lehké, v zásahovém
obleku a s dýchacím přístrojem na zádech, vyprostit.
Následně se hasiči vžili do situace, kdy museli zasahovat u dopravní nehody. Proběhla krátká debata na téma
první pomoci u dopravních nehod a základních postupů s ručním vyprošťovacím nářadím. Nakonec si zapůjčili hydraulické vyprošťovací nářadí a cvičně
zkusili rozstříhat osobní automobil.
Tečkou za celým dnem byl výstup
po žebříku do výšky 30 metrů a krásný
výhled do okolí jičínského útvaru.
Text: Tomáš Čeřovský,
velitel JSDH Mlázovice

Lampiónový průvod
Zajímavé masky a pestrobarevná světýlka zpříjemnily sychravý podvečer.
Ani v letošním roce jsme si nenechali ujít příležitost a rozsvítili jsme ulice
městečka. Lampionový průvod, který se
konal v pondělí 30. října 2017, v podvečerních hodinách, přilákal i přes nepřízeň
počasí velkou spoustu účastníků.
Děti i dospělí byli přestrojeni do
strašidelných, ale zároveň i koukavých
masek. Deštivé počasí nás neodradilo a
tak jsme společně vyrazili od Radnice
napříč obcí, abychom obyvatelům prozářili pochmurný podzimní večer.
Navštívili jsme tradičně i domov
důchodců, kde jsme místním obyvatelům
udělali ohromnou radost. Ti byli z dětí
naprosto učarovaní. Aby vše mělo lepší
atmosféru, sloužící zaměstnanci v zařízení zhasli a tím dodali našemu průvodu
ještě větší šmrnc. Lampičky zářily a klientům domova na oplátku zářily oči radostí.
Poté jsme se přemístili do místního parku na náměstí, kde na děti čekala
strašidla s připravenými odměnami. A
abychom si večer ještě více zpříjemnili,
zamířili jsme na závěr do Restaurace
Radnice, kde pro nás rodina Fišerova
přichystala milé překvapení. Jídelnu vyzdobili do „Halloweenského“. Děti si
mohly dát na zahřátí čaj a vyrobit krásná
strašidla z obvazů, papíru a dalších materiálů.
Doufáme, že se všem letošní prů-

vod líbil, jako ty minulé a příští rok se
sejdeme opět v hojném počtu. Velké díky
patří Fišerovým za to, jakou skvělou atmosféru pro nás připravili a také, že nám
v nepříznivém počasí poskytli příjemné
prostory, kde se děti mohly krásně vyřádit.
Text: Lenka Nováková

INFORMACE Z KNIHOVNY
Místní knihovna informuje čtenáře o
změnách otevírací doby v období vánočních svátků a začátku roku 2018. Naposledy v roce 2017 bude otevřeno v úterý
19.12.2017 v obvyklou dobu od 17.30h
do 19.00h. Další dva týdny - v úterý
26.12.2017 a 2.1.2018 bude knihovna
uzavřena. Od 9.1.2018 bude knihovna
opět otevřena. Vaše knihovnice Vám
přejí poklidné vánoční svátky a pod stromečkem alespoň jednu zajímavou knížku.
Těšíme se na shledání v roce 2018!
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Zásahy hasičů říjen a listopad
5. října - Jednotka vyjela odstranit větve,
které byly spadlé vlivem silného větru, na
místní komunikaci Zemědělská. Proběhlo
rozřezání větví a úklid prostoru.
11. října - Nahlášen požár průmyslové haly
Alucon Lázně Bělohrad. Jednalo se o planý
poplach vyvolaný EPS čidlem, výjezd zrušen operačním střediskem.
14. října - Hasiči prováděli požární dozor u
pálení větví a roští na deponii u Horky.
Postupně spotřebováno téměř 50m3 vody
na dohašení materiálu. Důkladně vyzkoušena hasicí technologie nového vozu Tatra.
29. října - Hasiči vyjeli na žádost starosty
obce odstranit spadlé větve z místní komunikace. Větve rozřezány, cesta uklizena.
29. října - Z místa předchozího zásahu
odjela jednotka do bytovky "V Rybníčkách", kde se vlivem vydatných ranních
srážek začal nebezpečně plnit septik vodou
přitékající z okolních polí. Odpadní voda
již začala odtokovým kanálkem natékat do
sklepních prostor. Septik přečerpán, poté
zjištěna závada na přepadu ze septiku, který
byl téměř neprůchozí.
29. října - Ve dni, který byl plný vrtochů
počasí (srážky, vítr), byli hasiči potřeba na
mnoha místech. Bez odpočinku po předchozím zásahu odjeli k další události do
ulice Gabuerova, kde došlo na jednom z
rodinných domů, vlivem silného větru, k
uvolnění několika střešních tašek a jejich
pádu na zem. Hrozilo zde vážné poškození
další části střechy. Ve velmi silném větru
jednotka ukotvila zásahový žebřík k plášti
domu a poté došlo k přerovnání cca 2m2
střechy a doplnění místa za poškozené kusy. Celý prostor úžlabí byl zabezpečen proti
dalšímu poškození.
29. října - V odpoledních hodinách byli
místní hasiči povolání ještě ke zprůjezdnění
další místní komunikace, která byla zatarasena spadlým smrkem. Ve spolupráci s obcí
bylo dřevo rozřezáno, větve odstraněny a
cesta uklizena. Ve večerních hodinách ještě
hasiči zajistili instalaci benzinové centrály
ke kotelně místní mateřské školky, aby
mohly být prostory pro děti vytopeny na
další den (i přes trvající celodenní přerušení
dodávek proudu). Během náročného dne
prováděla jednotka monitoring rizikových
míst v obci a okolí a spolupracovala s pracovníky ČEZ Distribuce na odhalení poruchy na vedení VN. Díky tomu byla dodávka elektrické energie obnovena ještě týž
den (v opačném případě by byly Mlázovice
bez proudu ještě minimálně dalších 12h).

