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MĚSTEČKO SE PUSTÍ DO NÁROČNÝCH OPRAV V AREÁLU KOSTELA
Po desetiletích chátrání začne
generální oprava ohradní zdi kolem
mlázovického kostela. Díky dvěma dotacím bude letos opraven úsek o délce
60m.
Několik let intenzivních jednání
obce s mnoha institucemi a následných
příprav, přinese konečně své ovoce. Během pár dní bude zahájena první ze tří
etap kompletní rekonstrukce pískovcové
zdi lemující areál Kostela Nejsvětější
Trojice. Do konce listopadu zmizí z centra městečka nevzhledné kupy kamení
prorostlé náletovými dřevinami a na místě torza zdi ohraničující významnou kulturní památku se objeví původní stavba
tak, jak ji vybudovali naši předci před
více než dvěma staletími.
Cesta k zahájení prací byla však
velmi trnitá. Několik let trvalo, než městečko získalo od státu do vlastnictví pozemek tvořící areál kostela. Další dobu
Radnice vyjednávala rozsah a způsob
opravy a poté bylo nutné získat obrovské
prostředky na opravu památkově chráněné ohradní zdi. Letos se konečně vše podařilo a díky dvěma dotacím poskytnutým z Královéhadeckého kraje a Ministerstva kultury ČR, může náročná rekon-

strukce začít. Náklady na letošní, první
etapu, přesáhnou 1,2 mil. Kč, obdržené
dotace pokryjí téměř 1 mil. Kč. Bez nich
by akce nemohla být realizována, protože
svojí finanční náročností výrazně převyšuje možnosti rozpočtu malé obce.
A jaký bude postup prací? Nejprve
budou rozebrány zbytky rozpadlého zdiva
a všechny kameny očištěny. Poté se vy-
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hloubí základová jáma, vytvoří pevný
základ a na něj bude zeď nově složena.
Vše zakončí zákrytové desky. Samozřejmostí je vybudování drenáží, které odvedou vodu od kostela až za zeď, aby nepoškozovala její konstrukci. Vyřešena je
rovněž speciální dilatace zajišťující stabilitu stavby stojící ve složitých terénních

DĚTI BUDOU MÍT RADOST Z NOVÉHO HŘIŠTĚ
Na jaře roku 2021 se splní přání
mnoha dětí a jejich rodičů. Díky státní
dotaci vyroste v areálu u koupaliště
zbrusu nové hřiště pro několik věkových kategorií.
Městečko bylo úspěšné se svojí
žádostí o dotaci a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR obdrží 650 000 Kč. Díky
tomu vznikne za tenisovými kurty zcela
nový prostor pro děti za téměř milion korun. Jeho podobu si do značné míry určily
samy děti, protože se aktivně podílely na
jeho projektování. Bude na něm více než
10 herních prvků a každý si jistě přijde na
své.
Stavět se začne na jaře, ale již nyní
probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Vzhledem k mnohaletým špatným zkušenostem z údržby dosavadních dětských
ploch je kladen hlavní důraz na kvalitu a
životnost jednotlivých sestav.
Po dokončení projektu bude v Mlázovicích dětem k dispozici několik lokalit.

podmínkách. V místech, kde jsou osazeny
původní náhrobky, dojde k jejich sejmutí,
restaurování a vrácení zpět na místo.
Vzhledem k lokalitě stavebních prací
místo prozkoumá také archeolog.
Naprostá většina prací bude prováděna ručně, místo stavby je velmi nepřístupné pro jakoukoliv techniku. Během
léta a podzimu by měla být hotova 1.
etapa – tedy jihovýchodní část. Městečko
se bude snažit sehnat finance i na zbylé
dvě etapy tak, aby lokalita kolem kostela
byla důstojná, bezpečná a aby zde před
našimi zraky nedocházelo k nevratným
škodám na kulturním dědictví.

Kromě oblíbeného hřiště na zahradě školky a jednotlivých prvků u koupaliště, bude nové hřiště hlavním tahákem pro místní i přespolní. Společně s přilehlými sportovišti tak městys nabídne dětem a mládeži aktivní vyžití, které má málokterá obec
s pětistovkou obyvatel.

Městečko Mlázovice se již několik
let snaží obnovovat přirozený vzhled krajiny mimo zastavěné území. Jedním z
opatření, které je realizováno v okolí obce, je obnova původních ovocných alejí
podél polních cest. Za posledních pět let
byla vysázena pracovníky obce již více
než stovka ovocných stromů.
A nejenom vysázena. O nové stromečky je pravidelně pečováno. Provádí
se výchovný řez, přihnojování, v obdobích sucha zálivka, kontrola ochran kmínků a vše další potřebné. Bohužel, uplynulé roky nejsou tomuto snažení příliš nakloněny. Stromečky odcházejí kvůli abnormálnímu suchu (i přes zalévání místními hasiči), okusuje je zvěř (i přes instalované ochrany), škody také působí hryzec a úlety postřiků ze sousedních polí.
A pak je tu ještě faktor zcela nepochopitelný - člověk, hlupák. V červnu
tohoto roku bylo úmyslně ulomeno 8 ks
nových stromečků na cestě do Kamenska.
Někomu udělalo dobře zničit krásné jabloně, švestky a hrušky. Pěkné, zapěstované 3leté stromky, které už měly plodit,
někdo úmyslně ulámal uprostřed kmínků.
Nebylo to poprvé, před dvěma roky stejným způsobem v této lokalitě někdo zlikvidoval 6 nádherných jablůněk.
Proč to někdo dělá? Každý si musí
odpovědět sám. Otázkou zůstává, zda-li
má, za takové situace, obec pokračovat ve
svém snažení o návrat původní tváře krajiny, jak ji znaly naše babičky.

PROBĚHLO 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 15. června 2020 se po koronavirové odmlce opět sešli mlázovičtí
zastupitelé. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:
1. Zastupitelé schválili účetní závěrku společnosti Mlázovické služby, s.r.o. za
rok 2019 a seznámili se s výsledky hospodaření a činností společnosti za uplynulý rok.
2. Schválena byla další smlouva na zřízení věcných břemen uložení kabelových vedení se společností ČEZ Distribuce, a.s..
3. Schválen byl rovněž Závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2019. I když
se účetně jedná o přebytkový rozpočet, ve skutečnosti to tak není. Příjmy a výdaje byly prakticky vyrovnané, nicméně účetní bilanci zkresluje příjem dotací
na různé projekty a průběžné splácení krátkodobého úvěru na předfinancování
evropských projektů. Tyto operace nebyly ukončeny v kalendářním roce, ale
„přelily se“ až do ledna roku 2020.
4. Projednána také byla dvě rozpočtová opatření přijatá v průběhu prvního pololetí.
5. Městečko odpustí za dva měsíce nájemné za nebytové prostory kadeřnici,
paní Adéle Holubičkové, která musela provozovnu uzavřít z důvodu vládního
nařízení.
6. Dále byl velký prostor věnován informacím o uplynulých týdnech v Mlázovicích,
které byly poznamenány nouzovým stavem a karanténou. Vzhledem k aktuálnímu
prudkému poklesu financování obcí a měst ze strany státu, byla zastavena realizace
nových projektů, které se měly letos v městečku realizovat. S výjimkou již započatých nebo těch, které jsou provázány s jinými aktivitami či investicemi dalších osob
nebo čerpáním dotací. Obec bude průběžně reagovat na aktuální vývoj příjmů a
podle toho případně upraví letošní investiční záměry, především ty, které mají za
úkol eliminovat havarijní stavy.
7. Zastupitelé se také shodli na znění a zveřejnění ankety týkající se dalšího
provozu areálu mlázovického koupaliště. Anketa byla přílohou vydání obecního zpravodaje č. 5/2020 a je k dispozici také na webových stránkách obce. Termín k jejímu odevzdání na OÚ se krátí, vyprší 31. července 2020.

Střípky z našeho městečka
● Po dvouleté odmlce se opět rozeběhla kašna na středu náměstí. Městečko
provedlo opravu jejího dna, které bylo
velmi propustné a proto se z kašny ztrácela často úplně voda.
● V průběhu jarních měsíců bylo
provedeno ošetření všech zpevněných
ploch v obci (chodníky, obrubníky,
sportoviště, parkoviště, hřbitov a
další) proti plevelům. Zvláště v letošním, vlhkém roce to bylo velmi potřebné.
● Městečko Mlázovice tímto děkuje
panu Liboru Winklerovi, spoluvlastníkovi ZAS Mlázovice, který věnoval
místnímu domovu důchodců ochranné
respirátory FFP2 v hodnotě kolem
10.000 Kč.
● V měsíci červnu 2020 zaznamenala
meteorologická stanice Mlázovice
úhrn srážek 156mm, což je absolutní
měsíční rekord za celou dobu jejího
provozu a také to činí téměř polovinu
všech srážek, které spadly za celý rok
2019.
● Povodí Labe, s.p. úspěšně pokračuje
v realizaci rekonstrukce mlázovického
rybníka. Práce pokračují podle plánu,
hotovo má být do konce letošního roku.

JIČÍNSKÁ DĚLÁ ZASTUPITELŮM VRÁSKY

Rekonstrukce chodníku v jedné z nejfrekventovanějších ulic obce
se letos neuskuteční. Kromě nedostatku financí situaci ovlivnil také úsek
kanalizace, který se rozpadá.
Více než deset let čekala obec i
obyvatelé Jičínské ulice na uložení kabelových rozvodů do chodníků, aby
bylo možné provést jejich celkovou
rekonstrukci. Úsek od náměstí směrem
ke Konecchlumí je velmi využívaný
vlastníky domů z této ulice i přilehlého

okolí. Jeho chatrný stav činí dlouhodobě problémy, proto se všichni těšili na
nový povrch.
Bohužel, zatím se nedočkají. I
když byla 1. etapa akce zařazena do
schváleného rozpočtu na letošní rok, její
realizaci muselo městečko zastavit kvůli
nedostatku financí, které plynou do jeho
rozpočtu od státu, z důvodu propadu
ekonomiky po koronavirové odstávce.
Další ranou je havarijní stav kanalizace v úseku od Náměstí po odbočku do Tarantovy uličky,
který odhalila podrobná
diagnostika provedená v
březnu. Tu zajišťuje obec
vždy před plánovanými
opravami komunikací.
Více než 100m část hlavního řádu je v tak špatném
stavu, že nemá smysl nad
ní provádět jakékoliv opravy chodníků. Vzhledem k
velké hloubce uložení potrubí, množství dalších
inženýrských síti v těsné

blízkosti, i faktu, že je vše uloženo v
krajské komunikaci (tzn. že je nutné
obnovit asfalt v celé šíři vozovky na
náklady obce), odhad financí nutných
na opravu přesahuje 2 mil. Kč, což je
finančně neúnosné.
Proto nyní Radnice intenzivně
hledá možná technická i ekonomická
řešení, jak zjištěnou havárii odstranit a
zároveň umožnit i plánované opravy
povrchů. Letos ovšem žádné práce určitě nezačnou, nad příštím rokem visí
otazník. Ve hře je také varianta rekonstrukce chodníků v úsecích „za poškozenou kanalizací“, ale i zde je několik
lokálních vad na potrubí, které je nutné
odstranit.
Jakékoliv řešení bude nesmírně
náročné (organizačně, finančně i časově), proto se musí občané obrnit velkou
dávkou trpělivosti a ještě nějaký čas
vydržet chodit po křivých, propadlých a
viklajících se dlaždicích. Uvedená situace dokresluje, jak složité a mnohdy nemožné je rozhodování malé obce s ohledem na její finanční možnosti.
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