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ROZSHÁHLÝ POŽÁR ZNIČIL VELKOU STODOLU
Jeden z největších požárů v novodobé historii obce hasilo osm jednotek hasičů. Rychlý zásah ochránil okolní budovy.
V neděli 2. října 2016 se obyvatelé
městečka probudili do divokého rána.
Poklidnou nedělní atmosféru narušil ohnivý kohout, který se zabydlel v zemědělské
usedlosti nedaleko náměstí. Jako první si
požáru všimli kolem půl sedmé ráno sousedé z Hořické ulice. V tu dobu již plameny zachvátily celý objekt a šlehaly až pět
metrů nad střechu. Velitel mlázovických
hasičů, který bydlí také v sousedství, byl
na místě za pár sekund. V tu chvíli již
nahlašoval kolegům operačního střediska
stav a rozsah události.
Shodou okolností byla celý víkend
odhlášena z výjezdu mlázovická cisterna,
která se účastnila hasičské akce v Pardubicích. Proto nebyla spuštěna poplachová
siréna, čemuž se řada obyvatel divila. Ze
stejného důvodu nebylo k dispozici zásahové vozidlo ostroměřských hasičů. Přijet
nemohla ani cisterna ze sousedních
Lužan, na níž byl prováděn servis. Proto
krajští hasiči povolali další sbory. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Jičín, Nová Paka a Hořice a dobrovolné
jednotky z Horní Nové Vsi, Lázní Bělohradu, Hořic, Nové Paky a Lužan. Dohromady se na místo události sjelo 10 cisteren, které měly mnoho práce.
Jako první začali hasiči ochlazovat
okolní budovy. Zasažená stodola totiž
stála v husté zástavbě a vzhledem k rozsahu požáru reálně hrozilo, že dojde ke
vznícení dalších staveb. Při měření termokamerou zaznamenali specialisté alarmu-

jící hodnoty.
Vzhledem k počtu nasazených
prostředků nestačil průtok hydrantů místního vodovodu, proto zřídil odřad mlázovických hasičů speciální čerpací stanoviště na místním koupališti, které zásobovalo
všechny cisterny dostatečným množstvím
vody. Další místní hasiči působili přímo v
první linii. Pomáhali rozebírat a dohašovat
ohořelé konstrukce, nositele dýchací techniky využíval velitel zásahu na střídání u
jednotlivých proudů, které likvidovaly
nejhorší ohniska.

OBECNÍ SKLAD
MÁ NOVOU STŘECHU

dílčí oprava eternitových desek spočívající v přetmelení všech spár a provedení
vrchního ochranného nátěru. Tato úprava
svůj úkol splnila, ale další roky již jednoznačně ukázaly potřebu výměny všech
šablon. Vzhledem k tomu, že krovy se
nacházely ve výborném stavu, byla by
velká škoda nechat je poškodit zatékající
vodou.
Proto městečko letos přistoupilo k
celkové opravě. Eternit nahradily pálené
tašky v tmavě hnědé barvě. Kompletně
byly také vyměněny veškeré klempířské
prvky – římsy, lemy, okapy i svody. Pokrývači nově nainstalovali na střechu pro-

Na budově bývalé porážky, která
slouží městečku pro uskladnění mechanizace a materiálu, byla vyměněna
střešní krytina a klempířské prvky.
Mlázovice se dlouhodobě snaží
zlepšit stav svých budov, proto každoročně investují do jejich údržby a obnovy. V
letošním rozpočtu bylo počítáno s opravou střechy skladu v ulici „U Porážky“,
která se ocitla na konci své životnosti.
Již v roce 2008 byla provedena

Požár se podařilo lokalizovat během dopoledne. Místní jednotka byla na
místě do pozdních odpoledních hodin.
Pomáhala s rozebíráním stavby, částečným úklidem a dohašovaním. Včasným a
masivním zásahem se podařilo uchránit
dva rodinné domy, na nichž vznikly žárem pouze drobné škody. Jako nejpravděpodobnější příčina vzplanutí se jevila jiskra od řezání na pile nebo závada na elektroinstalaci. Mnoho lidí celé dopoledne
jen nevěřícně kroutilo hlavou, co se to pod
jejich okny odehrává.
V průběhu zásahu došlo ke zranění
zasahujícího hasiče. Na místě rovněž působil psychologický intervent hasičského

záchranného sboru, kterého si vyžádal
velitel. Reportáž z místa odvysílala týž
den večer ve svém zpravodajství televize
Prima.
Během dne se v obci rozvinula
debata, zda-li je vhodné, aby místní cisterna vyjížděla na akce mimo obec, kde poté
není k dispozici. Malé sbory, ale i profesionální stanice, na kterých slouží menší
počet hasičů, nemůžou nepřetržitě pokrývat službu v území. Dobrovolní hasiči
bývají v práci (nemusí se sejít při poplachu), vozidla mají poruchy, jezdí na servis
či kondiční jízdy a účastní se hasičských
akcí v okolí. Menší profesionální jednotky
zase chybí na základnách po výjezdech k
případným dřívějším událostem. Proto je
celý systém IZS propojen tak, aby v území fungoval několikanásobný překryv
jednotek a vždy byly k dispozici potřebné
síly a prostředky na efektivní zásah. Jednou zajišťují lokalitu hasiči z této základny, jindy zase z druhé. Jedná se o normální a plně funkční systém. Navíc je třeba
dodat, že i když mlázovičtí hasiči neměli
k dispozici cisternu, u požáru byli první,
velmi aktivně se podíleli na jeho likvidaci
a domů odešli poslední. Jejich práci ocenil
i velitel celého zásahu.
Jeden z největších požárů v Mlázovicích za poslední desetiletí opět připomněl, jak nebezpečný může oheň být.
Díky obětavosti mnoha lidí, kteří v rámci
integrovaného záchranného systému střeží
naše bezpečí, můžeme mít ale jistotu, že
když dojde k podobné mimořádné události, všichni udělají maximum, aby měla co
nejmenší následky.
dyšnou podstřešní fólii a větrací tašky,
které společně zajistí dokonalé odvětrání
střešního pláště.
Nová střecha by neměla vyžadovat
několik desetiletí žádnou údržbu. Městečko plánuje v příštích letech na tomto objektu provést výměnu vrat a oken a dokončit finální úpravu fasády i soklů. Nejprve však musí společnost ČEZ vybudovat novou přípojku v rámci kabelizace
vedení nízkého napětí a společnost RWE
napojit přípojku regulační stanice obce.
Obě uvedené akce se stavebně dotknou
obecního objektu.

Lampionový průvod rozjasnil městečko
Poslední říjnový podvečer patřil
dětem a jejich světýlkům.
Ani v letošním roce sdružení
„Mlázovičtí rodiče dětem“ nezahálelo a
pro dětičky připravilo lampionový průvod.
Letos poprvé se tato akce
konala bez spolupráce s
Mateřskou školou, a tak
byl sraz všech účastníků
na náměstí, před domovem důchodců, kde se
konala hlavní část průvodu.
Pro děti byla v
průchodu připravena dílnička, ve které si s pomocí rodičů vyráběly
skleničkové lucerničky. Poté se svými
lampionky šly potěšit obyvatele do domova důchodců, kde jim ukázaly krásnou
promenádu světýlek.
Po krátkém průvodu obcí na děti
čekalo velké překvapení v parku. Byl

osvětlen různobarevnými lucerničkami,
které pro děti připravili babičky a dědečkové z domova a tímto jim patří velké díky.
Kromě lucerniček byla v parku i strašidla,
která však děti nestrašila, ale dávala jim
sladké odměny za to, že
byly statečné a ukázaly
jim své krásné lampiony.
A aby dětem a rodičům
nebylo v tomto podzimním počasí chladno, čekalo na ně občerstvení v
podobě horkého ovocného čaje a výborných Hallowenských placek.
Děkujeme všem, kteří se na letošním průvodu podíleli a doufáme, že se v
hojném počtu sejdeme i v roce příštím.
Text: Lenka Nováková
Foto: Ladislav John

Kalendář akcí na předvánoční čas

ZÁSAHY HASIČŮ
22. říjen - Hasiči jsou povoláni k požáru chaty v lese nad Brtví. Když dorazí do Brtve, dozvídají se, že se musí
vrátit do Lázní Bělohradu a po příkré a
nezpevněné cestě najet do terénu z
druhé strany. Pod lesem poté čekají na
výsledek průzkumu, který provádí
jednotka SDH Lázně Bělohrad a velitel z PS Nová Paka. Vzhledem k tomu,
že se žádné ohnisko požáru nepodařilo
najít, vrátila se technika na základnu.
2. říjen - Požár stodoly v Mlázovicích
(podrobně popsáno na jiném místě).
18. září - Po dohodě starosty městečka
a starosty obce Šárovcova Lhota provádí jednotka s cisternou kyvadlovou
dopravu vody do vodojemu v obci
Šárovcova Lhota. Dovoz vody je technicky velmi náročný, protože k vodojemu nevede žádná cesta a je nutné
přejíždět strmý svah. V jednu chvíli je
zvažováno vybudování dálkové dopravy vody z jedné lesní cesty umístěné
asi 300m nad vodojemem. Během celé
neděle se společně s druhou cisternou
JSDH Lázně Bělohrad otočí 8x a odvezou přes 50m3 vody z čerpacího
místa, které bylo po dohodě s VOS
Jičín zřízeno na mlázovickém náměstí.
1. září - Hasiči odjíždí k požáru stodoly v sousední obci Choteč. Na místo
přijíždějí mezi prvními. Dále zasahují
profesionální hasiči z Jičína, dobrovolní z Lázní Bělohradu, Ostroměře a
Lužan. Jednotky provádí hašení hořící
zemědělské stavby, následně rozebírají
ohořelé konstrukce a dohašují skrytá
ohniska požáru. Včasným zásahem
byly ochráněné další majetky, protože
hořící objekt se nacházel v těsném
sousedství další zástavby.

pěkné předvánoční chvíle.
25.11.2016 - Rozsvěcení vánočního stromu městečka - které se koná od 18.00h na
mlázovickém náměstí. Připraveno bude
vystoupení dětí MŠ Mlázovice a mlázovických dětí navštěvujících ZŠ Lázně Bělohrad. K dispozici bude také malé občerstvení.
16. - 18.12.2016 - Vánoční výstava - Pořadatelé Vás zvou na tradiční vánoční výstavu, která se uskuteční na sále mlázovické Radnice od pátku do neděle. Program
výstavy je uveden na vyvěšeném plakátu.
17.12.2016 - Vánoční koncert v kostele jedinečná akce, která se uskuteční od
17.00h. V mlázovickém Kostele Nejsvětější Trojice vystoupí dětský sbor za hudebního doprovodu Miroslava Vobořila a jeho DOMOV DŮCHODCŮ DĚKUJE
SKUPINĚ NOU BEND
kolegů. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude
věnován Vanesce která trpí nemocí motýDomov důchodců Mlázovice zakonlích křídel.
čil „letní“ sezónu v sobotu 1. října
meze nekladly a tak vznikali draci s klo- 2016 grilováním a koncertem huDRAKIÁDĚ OPĚT
bouky, mašlemi, různobarevnými ocasy, dební skupiny Nou Bend z Lázní
NEPŘÁLO POČASÍ
duhovými očky a dalšími krásnými deko- Bělohrad.
Tento rok již potřetí jsme měli
Při čtvrté Drakiádě v pořadí počasí racemi. Na závěr si všechny děti opekly
tu
čest
si zazpívat a vlnit se do rytmu
opět ukázalo svoji nevyzpytatelnou tvář. V buřtíky. Díky organizátorům a rodině Fišepísniček,
které nám skupina zahrála.
předešlých dvou letech nám vítr vůbec rově za spolupráci a ochotu při této akci.
Sen si splnil i jeden obyvatel domova a
nefoukal, v roce letošním, bohužel i pršezazpíval společně s kapelou svoji oblílo. Ale ani to nám nezabránilo, abychom Lenka Nováková
benou písničku. Kromě zpěvu a tance
se sešli a udělali dětem radost. Draci sice
se také grilovaly klobásy, točilo pivo,
nelétali, ale i tak jsme se skvěle bavili u
pilo víno, zkrátka posezení, jak má
předem připravené dílničky, kde si děti, ať
být. Těšíme se na další vystoupení
už samy nebo za pomoci rodičů, vyrobily
Nou Bendu při příležitosti Mikulášské
své vlastní draky pro radost. Fantaziím se
zábavy a děkujeme, že si vždy najdou
čas, aby s námi strávili odpoledne,
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Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, obec@mlazovice.cz
domově.
Více informací o dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz
Mgr. Klára Soukupová, DD Mlázovice

19.11.2016 - Exkluzivní koncert předního kytaristy Aldy Makovce - Zveme Vás
na posezení s vynikajícím kytaristou Aldou Makovcem. Těšit se můžete na různé
hudební žánry, večer bude koncipován
jako příjemné posezení s hudbou. Tato
ojedinělá hudební akce se uskuteční od
19.30h v jídelně restaurace Radnice v Mlázovicích. Tentokrát bude vstup zdarma,
jako vánoční dárek hudebníka skvělému
mlázovickému publiku.
20.11.2016 - Vánoční dílnička, kterou
pořádá Sdružení "Mlázovičtí rodiče dětem", od 14.00h v prostorách jídelny Radnice Mlázovice. Společně si vyrobíme
vánoční ozdoby, věnce a dekorace. Tvoření i pro dětičky. Doneste si: základ pro
zdobení (věneček, květináček, atd.), svíčky, drobné přízdoby, dobrou náladu a moře trpělivosti. Chvojí a přírodniny zajištěny. Přijďte se podělit o inspiraci a užít si

