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Z obsahu vydání: 
 

● ročenka o počasí 

● střípky z městečka 

● rekonstrukce vodárny 

 

 Městečko dokončilo první etapu 

nákladné a složité obnovy ohradní zdi 

kolem místního kostela.   
 Poslední listopadový den dokonči-

la firma Obis Nová Paka půl roku trvající 

stavební práce na opravě zdi lemující 

areál mlázovického kostela. A práce to 

byly velmi složité. Již od počátku bylo 

jasné, že se do stísněného prostoru mezi 

Radnicí a budovou školky nedostane větší 

technika a proto musí většinu úkonů za-

stat lidské ruce. Přitom manipulace s těž-

kými pískovcovými bloky, hloubení zá-

kladů, betonáž či drenáže, jsou velmi 

náročné a materiálově objemné disciplí-

ny. 

 Dělníci se počátkem léta pustili 

nejprve do rozebrání zbytků zdiva a jeho 

přetřídění. Bylo jasné, že na prvním úse-

ku, kde již části zdi nestojí, chybí značné 

množství materiálu. Další množství ka-

mene bylo nutné vyřadit, z důvodu ne-

vhodně zvolených oprav v předchozích 

obdobích. 

 Pod bedlivým dohledem památká-

řů byl upřesněn postup prací a zahájilo se 

hloubení nových základů. Stavbu opako-

vaně navštívili archeologové, kteří zde 

provedli průzkum. Kromě ostatků z při-

lehlého hřbitova zde objevili základy 

staveb pocházejících ze 13. století a různé 

střepy z dobových nádob. Místo rovněž 

prozkoumal antropolog. 

 Poté přišlo na řadu betonování 

nového základu, který byl projekčně 

uzpůsoben tak, aby vydržel nejenom 

hmotnost samotné zdi, ale i tlak svahu ze 

strany od kostela. Stékající povrchová 

voda z areálu bude odvedena novým dre-

nážním systémem a skončí v zasakova-

cích bodech v břehu nad školkou. Tím 

dojde zároveň k omezení vody, která po-

škozuje základy Radnice. 

 Další týdny patřily zdění, spárová-

ní a pokládání vrchních zákrytových de-

sek. Většina z nich rovněž chyběla nebo 

byla poškozena, proto musely být doplně-

ny novými ze stejného kamene – z lomu 

Podhorní Újezd. Kameníci 

následně nové desky i kame-

ny upravili původní kame-

nickou technikou tak, aby 

měly stejnou povrchovou 

úpravu jako původní. Práce 

zakončily finální úpravy ze-

miny a zatravnění na obou 

stranách zdi. 

 Celkové náklady na 

první etapu přesáhly 1,2 mil. 

Kč. Z toho 500 tis. Kč uhra-

dila dotace Královéhradecké-

ho kraje z Programu obnovy 

venkova 2020 a 430 tis. Kč přispělo Mi-

nisterstvo kultury. I když je zatím oprave-

na asi jen třetina ohradní zdi, jde o vý-

znamný počin. Po desetiletích chátrání a 

marného přihlížení zkázy historické stav-

by, nyní svítá naděje, že se podaří dokon-

čit i zbylé dva úseky. Finance na druhou 

etapu nyní městečko žádá ve dvou dotač-

ních programech, uspět však bude mimo-

řádně obtížné, jako v letošním roce.  

 Velká snaha však rozhodně stojí 

za to. Střed městečka již nebude hyzdit 

polorozpadlá zeď, která ohrožuje ko-

lemjdoucí. Mlázovice napravují nečinnost 

předchozích majitelů či správců a státem 

zapsané kulturní památce navracejí její 

původní důstojnou tvář. 

KOSTELNÍ ZEĎ VSTÁVÁ Z TROSEK 

Do Chotče po nové silnici 
 Královéhradecký kraj komplet-

ně opravil silnici třetí třídy mezi obce-

mi Mlázovice a Choteč. 
 Oprava probíhala za úplné uzavír-

ky od počátku září až do listopadu. V 

jejím průběhu došlo ke zpevnění mostní-

ho objektu před vjezdem do Chotče, tzv. 

hráze. Často se propadající a zvlněná 

vozovka byla odstraněna a stavbaři na 

místo položili nové konstrukční vrstvy. 

Podobně byla provedena sanace krajnic v 

místech, která nebyla dostatečně únosná. 

 Zvláštní pozornosti se dostalo pro-

blematickému úseku na vjezdu do Mlázo-

vic. Nedostatečně zpevněné podloží zde 

způsobovalo často velké defekty, které 

mohly způsobit až vážnou dopravní neho-

du. I na tomto místě byly odstraněny jílo-

vé vrstvy a provedena nová konstrukce. 

 Podél celé silnice se obnovily a 

vyčistily příkopy, zbrusu nové jsou také 

všechny propustky a vjezdy na pole. Ná-

sledovalo položení první asfaltobetonové 

vrstvy a tam, kde to situace vyžadovala, 

instalace zpevňujících geomříží. Na závěr 

byl položen nový asfalt v celé délce ko-

munikace. 

 Před otevřením nové cesty pro 

veřejnost instalovali stavbaři nové 

dopravní značky i patníky a provedli 

nástřik krajnic. Celkové náklady na 

opravu přesáhly 10 mil. Kč. Hrazeny 

byly ze Státního fondu dopravní in-

frastruktury (Programu pro obnovy 

silnic II. a III. tříd) a také z rozpočtu 

kraje. 

 V podobě nově opravené silni-

ce dostali řidiči předčasný vánoční 

dárek. Spokojené je i vedení městeč-

ka, které se po dlouhá léta aktivně 

snažilo, aby byla často využíváná komu-

nikace dána do pořádku. Cesta je nyní 

pohodlná a bezpečná. Samozřejmě za 

předpokladu nižších rychlostí a dodržová-

ní pravidel míjení vozidel. Přeci jenom je 

silnice na mnoha místech úzká a nový 

asfalt svádí k menší ostražitosti a rychlej-

ší jízdě. 
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PROBĚHLO 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 V pondělí 14. prosince 2020 se sešli, za přísných hygienických podmí-

nek, zastupitelé na veřejném zasedání. 

 

 Chod obce se nemůže zastavit ani během nouzového stavu, při kterém platí 

řada omezujících opatření. Proto se museli, naposledy v tomto roce, sejít zastupite-

lé městečka. Především bylo nutné schválit rozpočet na příští rok. Přinášíme zají-

mavé body z průběhu jednání: 

1. Byl schválen rozpočet městysu Mlázovice na rok 2021. Rozpočet je koncipo-

vaný jako vyrovnaný. Vzhledem k mnoha výrazným neznámým (dopad ještě 

neschválených legislativních změn, stav ekonomiky po koronavirové pande-

mii, apod.) je jasné, že se jedná o hrubý nástin, který určitě projde ještě něko-

lika změnami. Konkrétním akcím, které se budou v roce 2021 realizovat, bude 

věnován samostatný článek. 

2. Městečko schválilo zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektu „Oprava 

ohradní zdi Kostela Nejsvětější Trojice v Mlázovicích – 2. etapa“, na jehož realiza-

ci opět žádá o poskytnutí dotačních prostředků. Akce bude realizována pouze v 

případě úspěšného zajištění dotací. 

3. Zastupitelé schválili poskytnutí daru jičínské knihovně, na nákup knih do 

výměnného fondu v roce 2021, aby zůstala mlázovická knihovna i nadále do 

systému zapojena a místní čtenáři měli k dispozici nejnovější tituly. 

4. Schválena byla nájemní smlouva na obecní garsoniéru v bytovém domě Na 

Ohrádce 189. Novým nájemcem se stal pan Miloslav Vlasatý. 

5. Dále zastupitelé schválili několik rozpočtových opatření, které reagují na 

aktuální vývoj příjmů a výdajů obecní pokladny. 

6. Zastupitelé byli rovněž seznámeni s aktuálním stavem tvorby nového územního 

plánu obce a projednali některé jeho obsahové náležitosti. 

7. Starosta seznámil zastupitele s nelehkou ekonomickou situací obce způsobe-

nou poklesem výběru daní, které stát zasílá jako hlavní součást financování 

městům a obcím. Podobně se ve složité situaci nalézá i obecní restaurace Rad-

nice, na kterou letošní epidemiologická omezení tvrdě dopadla. 

 Střípky z našeho městečka 
●  Místní knihovna oznamuje občanům, 

že vzhledem k aktuální epidemiologické 

situaci zůstává zavřená až do odvolání. 

●  V roce 2020 vyšel o prázdninách 

Mlázovický zpravodaj  poprvé od roku 

2006, kdy se stal pravidelným měsíční-

kem, jako dvojčíslo za dva měsíce. Ob-

dobně se situace opakuje i na závěr 

roku a velmi pravděpodobně bude i 

nadále. Důvodem jsou přísná protiepi-

demiologická opatření, která ve druhé 

polovině roku zcela zastavila většinu 

činností z oblasti sportu, kultury a ak-

tivity s dětmi. Kvůli tomu není do obec-

ního zpravodaje dostatek obsahu na 

každý měsíc. 
●  V roce 2020 odevdzali občané na sběr-

ný dvůr rekordní množství odpadů. I přes 

skutečnost, že již nepokračovala spolu-

práce s obcí Konecchlumí (takže uživate-

lů zařízení bylo méně). Rekordní byly 

také náklady obce spojené s odpadovým 

hospodářstvím. Ochrana životního pro-

středí, recyklace surovin, žádné černé 

skládky, mít možnost legálně odložit 

mnoho komodit odpadů - to jsou vše be-

nefity, které velké finanční náklady a 

organizační těžkosti, vyváží. 

● Těsně před Vánocemi se kolemjdou-

cím naskytnul  zajímavý pohled. Nej-

prve na náměstí a poté před hasičskou 

zbrojnicí zaparkoval hasičský žebřík, 

který prováděl demontáž dvou sirén 

systému IZS. Plošina žebříku umožňu-

je výsuv až do 30m nad zem, přesto 

bylo obtížné nefunkční zařízení demon-

tovat. Operace se zdařila, obě sirény 

byly odvezeny speciální firmou do Par-

dubic, kde bude provedena jejich gene-

rální oprava. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o majetek HZS ČR, probíhá vše 

mimo požadavek na rozpočet obce. 

Opravené sirény se vrátí na jaře zpět. 

Statistická ročenka počasí za rok 2020 
 

Nejvyšší teplota: 33,6°C (28.7.)  

Nejnižší teplota: -8,6°C (1.4.)  

Průměrná roční teplota: 9,5°C  

Počet letních dnů: 54 (nad 25°C)  

Počet tropických dnů: 12 (nad 30°C)   

Počet ledových dnů: 6 (stále pod 0°C)  

Počet mrazivých dnů: 100 (pod 0°C)  

Počet arktických dnů: 0 (pod -10°C)  

Poslední jarní mráz: 16.5. (-0,2°C)  

První podzimní mráz: 5.11. (-0,7°C)  

Úhrn ročních srážek: 651,8 mm   

Největší náraz větru: 38,5km/h (23.2.)  

Převažující směr větru: jihozápadní  

Nejvyšší tlak vzduchu: 1048,3 hPa (20.1.) 

Nejnižší tlak vzduchu: 984,8 hPa (29.12.) 

Nejdelší období bez srážek:  

28 dní (od 1.4.)  

Nejdelší souvislé období srážek:  

5 dní (od 15.7.)  

Do Mlázovic proudí voda z nové úpravny 
 Díky investici VOS Jičín, a.s. 

je městečko zásobováno pitnou vo-

dou z nové technologie. 
 Spolehlivější dodávky a voda 

špičkových parametrů. To jsou dva 

hlavní benefity z dokončené rekon-

strukce úpravny vody a čerpací stanice 

v Mlázovicích. VOS Jičín, a.s., jako 

vlastník a provozovatel vodárenské 

soustavy v obci, provedl velkorysou 

rekonstrukci původních technologic-

kých celků i budovy vodárny. Investici 

v hodnotě 16 mil. Kč bylo možné pro-

vést především díky poskytnutí zásadní 

dotace z rozpočtu EU. Společně 

s vodárnou Mlázovice byla rekonstruo-

vána také úpravna v Lázních Bělohra-

dě. Zde hodnota prací přesáhla 62 mil. 

Kč. Pro obyvatele městečka je i tato 

událost důležitá. Obě zařízení jsou totiž 

propojena, v případě potřeby se vzá-

jemně doplňují a nahrazují. 

 Součástí projektu byly rozsáhlé 

stavební úpravy objektu a jeho bezpro-

středního okolí. Zcela nová je technolo-

gie pro čerpání a úpravu vody. Nyní je 

celý proces řízen počítačem a dálkově 

spravovaný. Správce vodovodu může 

rychle a efektivně reagovat na různé 

mimořádné stavy. 

 Výbornou zprávou je také fakt, 

že voda tekoucí v Mlázovicích 

z kohoutků je natolik kvalitní, že potře-

buje pouze malou úpravu. Je do ní při-

dáván chlór (v minimálním množství, 

na spodní hranici normy) a dále jedlá 

soda, která eliminuje sloučeniny železa. 

Ve srovnání s většinou republiky tedy 

pijeme vodu vysoké kvality, která navíc 

pochází z místních vodních zdrojů 

(pokud není zdejší vodojem přepojen 

dočasně na jiné vrty). 

 Provedená rekonstrukce je svým 

rozsahem ojedinělá a bude mít dlouho-

dobý vliv na kvalitu pitné vody i v  

dalších obcích, které jsou z Mlázovic 

zásobované. Včetně velké části Jičína. 


