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KRAJ OPRAVÍ SILNICI DO CHOTČE
Do konce října bude kompletně
opravená využívaná spojnice mezi
Mlázovicemi a hlavním tahem Špice –
Lázně Bělohrad. Kromě nových povrchů dojde k sanaci krajnic, opravám
propustků a mostního objektu.
Cesta do Chotče je hojně využívána občany městečka, ať již míří do Jičína,
Nové Paky nebo Lázní Bělohradu. Ostatním slouží jako tranzitní spojnice mezi
Bělohradskem a Novopackem na straně
jedné, a Jičínskem a Hořickem na straně
druhé. V případě vážnějších dopravních
nehod slouží jako alternativní objízdná
trasa k R35 v části úseku Konecchlumí –
Lužany. V neposlední řadě je součástí
autobusové trasy Jičín – Lázně Bělohrad
a denně ji využívá kolem 15 spojů. I když
se to na první pohled nezdá, jedná se tedy
o poměrně důležitou dopravní tepnu v
regionu.
Její technický stav se dlouhé roky
jen zhoršuje a i když je pracovníky údržby silnic pravidelně opravovaná, celková
rekonstrukce se stala prakticky neodkladnou. K zásadnímu zhoršení situace došlo
před pár lety, v důsledku opakované mnohaměsíční objížďky, která zde byla vedena kvůli opravě silnice Lužany – Lázně

Bělohrad. Tak velkou dopravní zátěž,
včetně mnoha neukázněných řidičů nákladních aut, kteří sem nesměli, již cesta
nevydržela. Některé úseky jsou nyní v
havarijním stavu a řidiči autobusů či zemědělských strojů se již bojí jimi projíždět. Pokud se musí míjet s jiným vozidlem, hrozí utržení krajnice a převalení
vozidla do příkopu. A to na mnoha místech, kde jsou propadlé krajnice (někde i
o 40cm oproti středu vozovky) a také na
původní hrázi, která tvoří mostní objekt.
Utržené a asfaltem provizorně dolepované kraje nahání hrůzu téměř každému
řidiči.
Proto se městečko řadu let intenzivně snažilo, aby Královéhradecký kraj provedl celkovou
rekonstrukci této silnice III. třídy. Již před dvěma lety provedla
odborná firma diagnostiku technického stavu vozovky a následně kraj přistoupil k přípravě projektu opravy. Zásadní zlom nastal v letošním roce. Akce byla
zařazena k realizaci a díky financím ze Státního fondu dopravní
infrastruktury můžou být zahájeny tolik očekávané práce.

Stavba proběhne za úplné uzavírky, která by měla začít 1. září 2020. V
jejím důsledku dojde k dočasné změně
jízdních řádů na lince Jičín – Lázně Bělohrad. Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách. Otevření opravené
silnice je zatím naplánováno na konec
října. Stavbaři provedou odfrézování stávajících vrstev, dojde k sanacím utržených krajnic, opravě „hráze“, opravě propustků, vyčištění příkopů a položení nových asfaltových vrstev. Ještě před zimou
se mohou řidiči těšit na pěkné a bezpečné
svezení.

ZAHRADA ŠKOLKY PROJDE OBNOVOU
Díky další evropské dotaci, kterou se městečku podařilo získat, se výrazně promění zahrada s hřištěm u
místní mateřské školy.
Zájem rodičů o mlázovickou školku je obrovský, letos bohužel nebyly přijaty ani všechny přihlášené děti, protože
již byla naplněna její kapacita. Městečko
se snaží pravidelně toto předškolní zařízení modernizovat, aby bylo hezké, pohodlné a bezpečné. V uplynulých letech prošla budova a vybavení školky výraznou
omlazovací kúrou.
Na jaře příštího roku přijde na
řadu její zahrada, která slouží nejenom
pro školkové děti, ale je oblíbeným herním a odpočinkovým místem mnoha
mladších dětí s maminkami. Modernizace
proběhne díky půlmilionové dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, který administruje Místní akční skupina Brána do Českého ráje. Dalších sto tisíc přidá obec. Díky uvedeným

finančním prostředkům bude pořízen nový herní domek s verandou (místo dosloužilých chatek z bývalého tábora na
Libíně), dále dojde k instalaci moderních
dopadových ploch pod stávajícími herními prvky a pořízeno bude také šest zbrusu
nových herních prvků. Výměny se dočká
zpevněná plocha a přístupová cestička,
schůdky a odvodnění – vše bude ze zámkové dlažby, bezbariérové a maximálně
bezpečné.
Realizací projektu „Modernizace

zahrady MŠ Mlázovice“ dojde k výraznému zkvalitnění podmínek pro předškolní
výchovu. Zároveň budou mít menší děti a
jejich rodiče další možnost zajímavého
využití volného času. Společně s projektem výstavby velkého hřiště u koupaliště,
který se rozeběhne rovněž na jaře, městečko opět rozšíří zázemí pro nejmladší
generaci.

UKLIĎME MLÁZOVICKO
Sbor dobrovolných hasičů Mlázovice
Vás zve na úklidovou akci "Ukliďme
svět, ukliďme Česko", která se uskuteční
v sobotu 19.9.2020. Sraz účastníků bude
od 13.30h do 14.00h před hasičskou
zbrojnicí v Mlázovicích. S sebou si přineste dobrou náladu a pracovní rukavice.
Po akci připraveno drobné občerstvení.

PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU V NOVOPACKÉ
Zvýšení bezpečnosti chodců
doprovodila oprava kanalizace a
úprava odtoku dešťových srážek.
Když byl v roce 2017 dokončen
hlavní chodník v Novopacké ulici, zvažovali zastupitelé, zda-li jej ještě neprodloužit podél budovy bývalé truhlárny,
až na úplný konec obce. S požadavkem
přišli někteří občané žijící v této lokalitě. Při cestě domů museli na konci chodníku vždy vstoupit do vozovky, navíc ve
velmi nebezpečném místě, kde vozidla
jezdí poměrně rychle. I když se obec
nejprve zdráhala prodloužení vybudovat, při bližším seznámení se situací, to
byl dobrý nápad.
Kromě místních obyvatel se v
tomto úseku poměrně často pohybují

také lidé, kteří využívají sběrný dvůr a v
neposlední řadě také všichni ostatní chodící do obecního lesa a jeho okolí na
procházky. Proto zastupitelé nakonec se
stavbou souhlasili.
Zároveň s chodníkem došlo k
odvedení dešťových vod, které ve velkém množství natékaly z komunikace
pod přilehlou budovu. Během prací byla
rovněž v místě zjištěna porucha na kanalizaci, a tak byla opravena.
Stavba chodníku a odvodnění
byly dokončeny již loni, oprava kanalizace a finální asfaltování přišly na řadu
letos. Dešťová voda již teče tam, kam
má a všichni chodci mají nyní k dispozici bezpečný, bezbariérový a komfortní
chodník z konce obce až na Náměstí.

Hasiči si rozšířili zkušenosti
V sobotu 4. července 2020 proběhlo na letišti Jičín - Vokšice cvičení
hasičů z okresu Jičín, kteří jsou předurčeni pro plnění hasícího bambi vaku. Akce se zúčastnila také část JSDH
Mlázovice.
Bambi vak je integrovaný protipožární systém, který slouží k hašení
především lesních požárů v podvěsu
vrtulníku. Jedná se o vak, který je zavěšen na laně pod vrtulníkem. Lze ho doplňovat přímo z vodní hladiny s minimální hloubkou zhruba 1,5 metru nebo
doplňovat speciálními 2 proudnicemi z
hadicového vedení od hasičské cisterny.
Každou proudnici obsluhují 2 hasiči,
jeden zavádí proudnici do bambi vaku a
druhý ovládá ventil. Poslední pátý hasič
při příletu vrtulníku provádí stabilizaci a
kontroluje správné uzavření vaku.
Jednotky si po úvodní teoretické
instruktáži vyzkoušeli i praktické plnění.
Pro účely výcviku byl 900 litrový vak
upraven na 70% objemu.
Na letiště přiletěl policejní vrtulník BELL-412EP s imatrikulací OK-

BYR z domovské základny Praha - Ruzyně (LKPR). Právě Policie ČR a Armáda ČR má v České republice obsluhu
bambi vaků na starosti. Velitel zásahu si
tak, v případě potřeby, může pomocí
krajského operačního střediska vrtulník
k požáru vyžádat.

Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH
Mlázovice
Foto: Ladislav John
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Střípky z našeho městečka
● Místní knihovna oznamuje čtenářům,
že bude nadále otevřena 1x za 14 dní,
vždy v sudý týden (vyvážejí se popelnice), v úterý, od 17.30h do 19.00h.
● Obecní úřad připomíná občanům,
že do konce září je nutné uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu.
Splatnost tohoto poplatku končí 30.
září.
● Během léta navštívila obec redakce
specializovaného časopisu „Komunální
technika“ a v červencovém čísle vyšla
obsáhlá a zajímavá reportáž z Mlázovic
pojednávající o údržbě zeleně, odpadovém hospodářství a dalších službách,
které provozuje městečko a její společnost Mlázovické služby, s.r.o.. Zvláštní
kapitola byla věnována technice na sekání příkopů a mulčování zelených
ploch, která je provozována službou v
mnoha okolních obcích a často ji využívá i řada dalších subjektů (zemědělci,
krajská správa silnic, Lesy ČR, stavební
firmy, atd.). Případní zájemci si mohou
časopis s uvedenou reportáží zapůjčit na
obecním úřadu.
● Koncem srpna skončí v obci poslední pracovník vykonávající službu
veřejně - prospěšných prací. Městečko by sice dokázalo dále zajistit státní
dotaci na mzdy těchto zaměstnanců,
ale úřad práce neeviduje ani jednoho
vhodného uchazeče, který by splnil
podmínky na výkon této práce. Městečku tak zůstane pouze jeden kmenový zaměstnanec na údržbu, což je
bohužel málo a pravděpodobně se to v
následujících měsících odrazí ve stavu
veřejných prostranství.
● Další zásah vandalů na obecním majetku „odneslo“ tentokrát oplocení kolem kurtu s umělým povrchem na tenis.
V jedné části je plot silně zohýbaný,
prasklý a zjevně úmyslně poškozený.
Nejenom, že obci vznikla škoda v řádech tisíců korun, ale toto poškození
bude i velmi těžce opravitelné.
● Domov důchodců nainstaloval ve
svých prostorách nový, velmi přehledný informační systém. Jednotlivé
budovy jsou nyní označeny písmeny,
při hlavním vstupu je orientační souhrn. Nové označení výrazně usnadní
pohyb cizích osob a návštěv v rozlehlém a členitém areálu.
● V letošním roce pokračuje kůrovcová
kalamita, která se nevyhybá ani obecním lesům. Smrkové porosty jsou silně
napadeny a musí se kácet. Vzhledem k
přetlaku dřeva na trhu je jeho prodej
realizován za nízké ceny. Utržené peníze poté obci nestačí ani na obnovu lesa a
následná pěstební opatření.

