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HROZIVÁ NEHODA SKONČILA BEZ NÁSLEDKŮ 

 V úterý 7. července 2015 v podve-

čer ochromila provoz na náměstí vážně 

vypadající nehoda. Naštěstí se obešla 

bez zranění.   

 Krátce před 18tou hodinou se ozva-

ly dvě rány z centra Náměstí. Svojí jízdu 

zde předčasně ukončil traktor s přívěsem 

přepravujícím řezanku na senáž. Pravděpo-

dobně technická závada způsobila zasek-

nutí přední nápravy a starší Zetor 160 pře-

stal být ovladatelný. Přitom sjížděl z kop-

ce, směrem od Konecchlumí. Následoval 

smyk a těžký traktor skončil na boku, těs-

ně vedle pískovcové sochy tvořící domi-

nantu městečka.   

 V tu chvíli se v okolí nacházelo 

několik lidí, kteří okamžitě přispěchali na 

pomoc a otřeseného řidiče vyprostili z 

havarovaného vozu. Ukázalo se, že utrpěl 

pouze šok, ale jinak byl v pořádku. Tech-

nika ovšem dopadla hůře. Z nepojízdného 

zemědělského stroje unikala nafta a olej. 

Krátce po nehodě přiběhli na místo někteří 

místní hasiči, kteří provedli prvotní zásah, 

zasypali kapaliny sorbentem a řídili v mís-

tě dopravu. Chvíli na to, vzhledem k váž-

nosti události, vyhlásilo operační středisko 

HZS Královéhradeckého kraje poplach a 

během pár minut přijela výjezdová jednot-

ka SDH Mlázovice a poté také profesionál-

ní hasiči z Jičína.   

 Po nezbytných zásazích dorazil 

manipulátor mlázovické zemědělské spo-

lečnosti, který provedl otočení převrácené-

ho stroje na kola a jeho odtah do dílen. 

Poté bylo místo události ještě důkladně 

doklizeno a obě jednotky hasičů se vrátily 

na své základny.   

 Vzhledem k tomu, že k dopravní 

nehodě došlo v exponovaný čas na velmi 

frekventovaném místě městečka, je skoro 

malý zázrak, že se nikomu nic nestalo. 

 19. červenec - Hasiči odjíždí, krát-

ce po 20té hodině k požáru hnojiště mezi 

obcemi Šárovcova Lhota a Svatojanský 

Újezd. Na místě provádí hasící práce, roz-

hrnování materiálu a dohledání skrytých 

ohnisek požáru. Zasahuje také ještě JSDH 

Lázně Bělohrad.  

 17. červenec - Na poli v 

"Rakovníku u Chotče" prasknul izolátor 

vedení vysokého napětí a jeden lanový 

vodič spadnul do pole zralé pšenice, kde 

začal hořet. Po nahlášení požáru vyráží na 

místo mlázovičtí hasiči, dobrovolná jed-

notka z Lužan a dvě Tatry z profesionální 

stanice Jičín. Vzhledem k dlouhotrvající-

mu suchu hrozí riziko rychlého šíření po-

žáru vyschlým porostem a také přenesení 

do vyprahlého lesa v sousedství. I když 

byly na místě, krátce po ohlášení, 4 cister-

ny a dostatek hasičů, muselo se dlouhou 

dobu čekat, než společnost ČEZ Distribuce 

provede odpojení vedení od přenosové 

soustavy. Opět se ukázal velký problém s 

vypínáním proudu v případě mimořádných 

událostí. Je neuvěřitelné, že ani hasiči ani 

obce nedisponují přednostní telefonickou 

linkou v ČEZu a musí při zásahu poslou-

chat nabídky na prodej plynu a jiné ne-

smysly. V situaci, kdy jde o vteřiny, velký 

majetek a může jít o životy. Pokud by se 

požár rychleji šířil, hasiči by byli zcela 

bezmocní. Zaplatil by ČEZ škodu? Mlázo-

vická jednotka nejprve provedla ohraničení 

požářiště ručním nářadím a po vypnutí 

proudu místo dohasila vodou. 

 7. červenec - U dopravních nehod 

zasahují mlázovičtí hasiči pouze výjimeč-

ně. K nehodě traktoru (tématu se věnujeme 

v samostatném článku) však byli povoláni, 

neboť se jednalo o událost přímo na ná-

městí. Díky včasnému zásahu a použití 

speciálních sorbantů nebyly znečištěny 

odpadní vody ropnými látkami (olej, naf-

ta). Jednotka si ověřila, že je připravena 

dobře plnit další oblast úkolů.  

NÁMĚSTÍ SE NA CHVÍLI  

VRÁTILO DO MINULÉHO STOLETÍ 

  

 Zastávka reprezentační jízdy vete-

ránů „Loukotě a řemeny“ potěšila mnoho 

obyvatel městečka, ale i hostů, kteří zde 

trávili prodloužený víkend. 

 Návštěva naleštěných automobilo-

vých i motocyklových krasavců poctila 

městečko v neděli 5. července 2015. 

Účastníci tradiční jízdy historických vo-

zidel „Loukotě a řemeny“ se zastavili na 

hodinu na místním náměstí. Během pár 

minut byl střed městečka obsypaný zvě-

davými diváky všech generací. Někteří 

vzpomínali, jak sami podobná vozidla 

řídili. Všichni společně obdivovali skvos-

ty automobilové historie ze všech konců 

světa. Všichni majitelé veteránů byli také 

patřičně oblečeni do dobových kostýmů, 

takže historická atmosféra první poloviny 

minulého století byla dokonalá. Po zají-

mavé prezentaci pokračovala jízda do 

Lázní Bělohradu. 

PERNÝ MĚSÍC PRO MLÁZOVICKÉ HASIČE 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Hasiči a pracovníci městečka pro-

vedli v polovině července, letos již 

podruhé, čištění koupaliště. Tento 

rychlý zásah byl nutný, po vlně veder 

došlo k prudké změně kvality vody. 

Nádrž byla poté opět připravena na 

druhou část prázdnin. 

● V posledních týdnech se v městeč-

ku rozšířila fáma, že v Domově dů-

chodců odchází do důchodu údržbář 

a zastupitelé již vybrali jeho nástup-

ce. Za prvé: údržbář do důchodů  

neodchází, za druhé: výběr zaměst-

nanců této organizace není vůbec v 

kompetenci zastupitelstva. Na každé 

uvolněné místo je vyhlášeno výběro-

vé řízení (zveřejněno na několika 

místech), výběr provádí komise. 
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V NAŠÍ HORCE STRAŠÍ! 
 Sdružení „Mlázovičtí rodiče dě-

tem“ a místní dobrovolní hasiči pořáda-

li v sobotu 25. července 2015 odpoledne 

první ročník Strašidelné Horky. Akce 

se konala za Mlázovicemi, v lesíku zva-

ném Horka a blízkém okolí.   
 Barevnými fáborky vyznačená 

stezka se vinula lesíkem i polními cestami 

a na děti tam číhala rozličná havěť s ne-

lehkými úkoly. Hned na prvním stanovišti 

se začalo z ostra! Příchozí vítal sám Kra-

konoš a zkoušel je, 

trochu po myslivec-

ku, z otisků stop 

různých zvířat. Ještě 

že měl sebou upoví-

danou Ančí, která 

dětem napovídala. U 

babky a dědka se 

přenášela voda, u 

čarodějnice lovila 

naslepo z lahví 

různá žoužel, sice plastová, ale stejně se 

ručkám moc šátrat nechtělo, co kdyby. 

Hejkal se musel uchlácholit pěknou pís-

ničkou a z klece od Bílých paní se utíkalo 

po opičí dráze. Ohnivý muž s ohnivou 

ženou málem podpálili les. Ubohá loupež-

níkem okradená jeptiška prosila o pomoc 

s nalezením korálků a vyhladovělí pralidi 

potřebovali ulovit mamuta.   

 A to už ven z lesa láká světýlko 

bludičky. Sedí si na mezi a míchá kouzel-

ný lektvar, ze kterého děti foukají bubliny 

a bublinky. Strašidelná Horka je šťastně 

za námi a hurá k hasičům. Tam bylo něco 

na posilněnou a osvěžení pro malé i velké. 

Zábavu zajistily Rusalky, vyzbrojené 

kufříkem malovátek, kreslily dětem na 

obličeje čumáčky zvířátek či kytičky, dle 

vlastního výběru.   

 Hasiči nezklamali a po velkém 

úspěchu pěnové láz-

ně z dětského dne, 

připravili tuto atrakci 

i tentokrát. Natěšený 

houf se do pěny opět 

vrhnul po hlavě a 

vmžiku je od sebe 

nepoznali ani vlastní 

rodiče. Naštěstí hasi-

či co způsobili, také 

napravili a děti se k 

maminkám vracely pěkně umyté vodou z 

cisterny.   

 Krásně strávené odpoledne pro 

malé i velké. Nakonec přálo i počasí, jen 

ta připravená hromada roští se kvůli ex-

trémnímu suchu pálit nemohla. Velká 

poklona a dík všem, kdo se podíleli na 

přípravě akce.     

POZNÁ NĚKDO MÍSTO FOTOGRAFIE NEBO NĚKOHO Z FOTOGRAFOVA-

NÝCH? Oslovujeme tímto širokou čtenářskou veřejnost, zda-li někdo nepozná místo, 

kde vznikla tato fotografie. Nebo někoho z aktérů, ať již školáků či jejich kantorů. Jed-

ná se o nalezenou fotografii, kterou bychom rádi identifikovali. Případné informace 

prosím sdělte na Obecním úřadě. Děkujeme za pomoc. 

     Volejbalová sezóna úspěšná 

 Další ročník okresního přeboru 

smíšených družstev 2014/2015 dopsal 

své dějství a mlázovičtí volejbalisté se 

v něm opět neztratili.  

 I když v průběhu celé sezóny 

bojovali kromě soupeřů i s malým 

množstvím hráčů, nakonec stáli pouhý 

jeden míč od vítězství v soutěži. 

 Okresní přebor mixů hraje sta-

bilně pětice týmů. Jejich kvalita je vy-

rovnaná a tak lze těžko předem odha-

dovat jednotlivé výsledky. Podzimní 

část zápasů odehrály Mlázovice se 

střídavými úspěchy a v tabulce přezi-

movaly uprostřed. Ovšem jarní stíhací 

jízda a nečekaná zakopnutí suverénní-

ho Jičína, znamenaly zásadní obrat. 

 V posledním kole se utkal právě 

Jičín doma s Mlázovicemi v přímém 

boji o titul. Střetnutí to bylo dramatické 

od počátku až do konce. Za šťastnější 

konec nakonec zatahali hráči z okresní-

ho města, když zvítězili v tie-breaku 

3:2. Volejbal Mlázovice však stál na 

prahu senzačního vítězství, protože byl 

pouhý jeden míč od prvního místa. 

Nabídnutý mečbol však nevyužil, a tak 

na něj čekalo pěkné druhé místo. Před 

začátkem roku by tomu věřil málokdo. 

 Tým ve složení Jiří John, On-

dřej Huťa, Zdeněk Břízek, Pavel Her-

brych, Martin Kinčl, Vlasta Johnová, 

Petra Holečková a Veronika Huťová 

dokázal, že na kurtech u koupaliště v 

Podlesí se i nadále hraje krásný a kva-

litní volejbal. Pěkné výsledky potvrdili 

domácí volejbalisté i na několika jed-

nodenních turnajích, kterých se průběž-

ně účastní. 

 

Celkové pořadí OP mixů 2014/2015: 
1. TJ Jičín - 12b, 2. Volejbal Mlázovi-

ce – 9b, 3. Lesan Tužín – 6b, 4. Vyso-

ké Veselí „A“ – 3b, 5. Vysoké Veselí 

„B“ – 4b 


