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MLÁZOVICKÝ RYBNÍK PROŠEL VELKOU REKONSTRUKCÍ
Kompletní odbahnění, oprava a
navýšení hráze, nové výpustě i bezpečnostní přeliv. To jsou jen některé prvky z rozsáhlé obnovy rybníka, kterou
dokončilo Povodí Labe, s.p..
Malá vodní nádrž Mlázovice, jak
se vodní plocha oficiálně označuje, byla
vybudována na podmáčených loukách v
lokalitě „Pod Vrchy“ v padesátých letech
minulého století. Mnozí lidé si ještě pamatují její výstavbu. Od té doby nepřetržitě sloužila a nikdy se nedočkala žádné
větší opravy či úpravy. Proto není divu,
že se technický stav nádrže postupně
zhoršoval až do stavu, kdy byla výrazně
omezena její funkčnost. A to jak protipovodňová, tak hospodářská pro chov ryb.
Její majitel – Povodí Labe, s.p. již
před několika lety naplánoval rekonstrukci, ale toto vodní dílo dlouho provázela
velká smůla. Samotný projekt prací se
připravoval a projednával s úřady hned
třikrát. První pokusy začaly v letech 2014
a 2015. Byla vytvořena projektová dokumentace a připraveno stavební povolení,
ale nedostatek financí neumožnil zahájení
prací.
Další pokusy započaly v roce
2017. Opět byl vytvořen projekt a projednán s úřady. Dokonce byl vybrán zhotovitel a stavba začala. Brzy však skončila,
neboť stavební dokumentace obsahovala
velké chyby, které znemožňovaly pokračování prací. Především se jednalo o objem vytěženého sedimentu ze dna nádrže.
Projekt předpokládal 5 tis. m3, ve skutečnosti však bylo třeba odstranit 22 tis. m3.

Firma od prací odstoupila a na místě zůstal vypuštěný rybník s odstraněnou částí
hráze. V tento moment nebylo vůbec jasné, zda-li bude možné dílo dokončit či
zůstane ve zbědovaném stavu i nadále.
Městečko Mlázovice se do vzniklé
situace intenzivně zapojilo. Představitelé
obce si nedovedli představit, že místo

funkčního rybníka budeme při cestě do
Šárovcovy Lhoty míjet jen zarůstající
dolík s bahnem. Po několika jednáních se
podařilo nalézt rozumné řešení. Byla vytvořena další dokumentace, která zohledňovala skutečný stav nádrže a potřebné
aktivity. Investor vše opět projednal s
příslušnými úřady, vlastníky a dalšími
dotčenými osobami, vysoutěžil nového
zhotovitele a na podzim roku 2019 se
kolem nádrže konečně rozjely bagry. Naštěstí, ministerstvo zemědělství stále
mohlo poskytnout potřebné finance.
Stavba od té doby pokračovala
podle plánu. Stavebníci nejprve vytěžili
sediment ze dna nádrže, poté opravili a
kameny zpevnili její břehy. Byl vybudo-

Hasiči pořídili nové sportovní vybavení
Začátkem roku spustil Královéhradecký kraj dotační výzvu pro dobrovolné hasiče v několika oblastech.
Jednou z nich bylo i pořízení a modernizace vybavení pro požární sport.
Sbor dobrovolných hasičů v Mlázovicích této výzvy využil a odeslal hodnotící komisi projekt na pořízení 11 sad
nových sportovních kompletů (dres a
kalhoty), dále sadu hadic - savic, rozdělovač, sací koš, hadice a sportovní proudnice v hodnotě přesahující 32000 Kč. Projekt mlázovických hasičů byl krajem na
začátku května podpořen a sbor díky tomu získal dotaci ve výši 25000 Kč. Zbý-

vající částku hasiči dofinancovali ze
svých zdrojů. Bohužel, přes takřka nečinnou hasičskou sportovní sezónu 2020,
ovlivněnou koronavirovou pandemií,
nemohlo být sportovní vybavení ještě
použito a na svůj první počin čeká. Doufejme, že v roce 2021 tomu bude jinak.

Tomáš Čeřovský,
velitel JSDH Mlázovice

ván nový výpustní mechanismus, bezpečnostní přeliv a opravena hráz. Dále proběhly různé další opravy, terénní úpravy a
výsadba nové zeleně.
Samotnou kapitolou bylo využití
vytěženého bláta. Obci se podařilo změnit
původní plány investora na nákladnou a
ekologicky nesmyslnou likvidaci materiálu na skládce. Zúčastněné strany souhlasily s podmínkou městečka a materiál nakonec skončil na okolních polích, odkud
během předchozích let do rybníka doputoval a kam přirozeně patří.
Provedená oprava mlázovického
rybníka stála více než 17 mil. Kč. Mohla
se uskutečnit jen díky dotaci z Ministerstva zemědělství ČR, která pokryla výraznou většinu nákladů. Nyní je rybník opět
v kondici, připraven zadržet výrazně větší
množství vody v krajině a lépe ochránit
před případnou velkou vodou sousední
obec Šárovcova Lhota. Zároveň je významným krajinotvorným prvkem. Prvními spokojenými uživateli rybníka se staly
divoké kachny a labutě, které nerušeně
prozkoumávaly vodní hladinu již při předání dokončeného díla.
Vzhledem k podmínkám dotace
však nelze 10 let od kolaudace sloužit k
chovu ryb. Proto se nyní rozhoduje, jakým způsobem bude v následujících letech udržován a kdo příslušnou péči bude
provádět. I v této otázce je městečko aktivní a udělá vše pro to, aby nebyla právě
dokončená investice částečně znehodnocena nevhodným provozováním.
RESTAURACE RADNICE PŘIPRAVUJE

14.11. - 15.11. Svatomartinská husa letos jinak (s sebou domů), ale přece! Pomalu pečené husí stehno, variace knedlíků, červené a bílé zelí. Dále samostatně
husí paštika vlastní výroby s domácími
bagetkami (novinka vlastní výroby). Objednávky do čtvrtka 12.11. - 20.00h (při
provozu výdejního okénka nebo telefonem
na 604 265 309).
27.11. - 28.11. Staročeská zabíjačka pro velký úspěch pro Vás opět připraví (s
sebou) zabíjačkové speciality (tlačenka,
jitrnice, jelítka, prejt, kroupy, prdelačka).
Objednávky do středy 25.11. - 20.00h (při
provozu výdejního okénka nebo telefonem
na 604 265 309).

NA ZÁVISTI MAJÍ NOVÝ VODOVOD I KANALIAZCI
Výměna zastaralé vodárenské
infrastruktury předcházela naplánované rekonstrukci chodníků a komunikace.
Mlázovice se snaží pravidelně
investovat do obnovy komunikací na
svém území. Letos přišla na řadu místní
komunikace „ Na Závisti“. Při diagnostice stavu inženýrských sítí, kterou městečko provádí vždy před rozsáhlými
opravami, však bylo zjištěno, že je kanalizace v této lokalitě v havarijním
stavu a také vodovodní řád není v nejlepší kondici.
Proto byla úprava silnice odsunuta až na rok 2021 a v letošním roce
proběhla oprava vodohospodářské infrastruktury. Kanalizace, která je ve
vlastnictví obce, prošla kompletní obnovou v letních měsících. Vyměněn byl
hlavní řád, všechny přípojky, šachty i
dešťové vpusti. Opravený úsek navázal
na již hotové z předchozích let. Vlastní
oprava však byla velmi komplikovaná,
kvůli souběhu mnoha dalších inženýrských sítí s hlavním kanalizačním řá-

dem. Potrubí bylo uloženo ve velké
hloubce a problémy přinášelo také těsné
sousedství zastaralých rozvodů vody.
Několikrát se stalo, že kvůli výkopu
vodovod praskl a tak se nejprve řešila
jeho havárie a teprve poté se mohlo
pokračovat na kanalizaci. Práce se proto
protáhly a dělníci společnosti OBIS,
kteří je prováděli, si mnohdy sáhli
opravdu na dno.
Samozřejmostí zůstává, že si
městečko samo zajistilo materiál na
celou stavbu a dosáhlo tím nejnižší
možné ceny komponentů, díky odběru
přímo od výrobců. Zároveň má pod
kontrolou vysokou kvalitu použitého
potrubí, tvarovek a dalších prvků. Již
deset let se v Mlázovicích nepoužívají
žádné betonové komponenty pro kanalizaci, ale moderní plastové systémy,
plovoucí poklopy, šachty i dešťové
vpusti. Použitím těch nejlepších řešení
se výrazně zvyšuje kvalita kanalizačního systému i komunikací a především
prodlužuje jejich životnost.
Během podzimu přišla na řadu

Výsledky krajských voleb 2020 v Mlázovicích
První říjnový víkend 2.10. a 3.10. 2020 proběhly volby do krajských zastupitelstev. Přinášíme výsledky hlasování v Mlázovicích.
Počet voličů: 450
Počet odevzdaných hlasů: 187
Počet platných hlasů: 186
Volební účast: 41,56%
Výsledky hlasování:

Pořadí

Název kandidujícího subjektu

Hlasy

Hlasy v %

1

ANO 2011

48

25,8

2

Koalice ODS, STAN a VČ

39

20,96

3

Koalice ČSSD + Zelení

28

15,05

4

Česká pirátská strana

20

10,75

5

Koalice KDU-ČSL, VPM, NES

14

7,52

6. - 7.

SPD

12

6,45

6. - 7.

Koalice TOP09, HDK, LES

12

6,45

Ostatní kandidující subjekty nepřekročily 5% hranici.
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výměna vodovodu. Tu si vlastními silami provedla VOS Jičín, jako majitel a
provozovatel soustavy. Nové rozvody
doplnily již dříve položené úseky. Došlo také na výměnu hydrantů i sekčních
uzávěrů. Kromě spolehlivosti dodávek
je systém nyní také lépe regulovatelný a
kvůli případným opravám není nutné
uzavírat vodu ve velké části obce. Nové
úseky se také vyhnuly soukromým zahradám, vše vede v obecních pozemcích.
V ulici Na Závisti jsou nyní veškeré inženýrské sítě nové. Na řadu přijde obnova chodníků a nová komunikace. Obyvatelé musí ještě nějaký čas
přetrpět neutěšenou situaci kolem domů
po provedených výkopech. Pokud počasí dovolí, s chodníky se začne ještě letos. Veškeré práce budou dokončeny
příští jaro.
Pokud se vše podaří, měl by se
příští rok měnit další úsek vodovodu v
ulici Přádova a kolem bytovek Na
Ohrádce. Jde o velmi problematickou
část, kde často dochází k poruchám.

Záměr č. 5/2020
Pronájmu obecního bytu
Městys Mlázovice vyhlašuje Záměr
č.5/2020 - Pronájmu obecního bytu.
Jedná se o garsoniéru v 1. podlaží nájemního domu Na Ohrádce č.p. 189, o
celkové výměře 29m2.
S nájemcem bude sepsána nájemní
smlouva na dobu určitou (12 měsíců), s
možností následného prodloužení.
Bližší podmínky pro uchazeče jsou
uvedeny na úřední desce obce.
Žádosti je možné podávat písmeně, do
30.11.2020 (12.00h) na obecní úřad v
Mlázovicích.
Obec upozorňuje případné žadatele, že
byt je velmi malý (29m2), vhodný pouze pro 1 osobu (ta bude při výběru
zastupiteli preferována). Velikostí není
vhodný ani pro mladý pár.

Střípky z našeho městečka
● Obecní pošta v Mlázovicích rozšiřuje nabídku o novou službu - Balíkovnu.
Jedná se o velmi zajímavou novinku,
pro klienty využívající zasílání zboží z
e-shopů. Balíkovna je nejlevnějším
řešením pro dopravné. Oproti standardnímu doručování je balík doručen jen
na poštu, kde si ho musí adresát vyzvednout. Mlázovická pošta patří mezi
hrstku malých pošt, které ji mohou nabízet.

