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MLÁZOVIČTÍ HASIČI DOSTANOU NOVOU CISTERNU 
 Městečko uspělo v ostré konku-

renci žadatelů v programu IROP a zís-

kalo vysokou dotaci 6,6 mil. Kč na mo-

derní cisternu pro velkoobjemové haše-

ní.   

 Zbrusu nová zásahová cisterna 

byla dlouholetým snem několika generací 

mlázovických hasičů. Ne, že by dosud 

neměli adekvátní techniku. Obec se, již od 

dob místního národního výboru, snažila 

vytvářet svým dobrovolným hasičům ty 

nejlepší možné podmínky. V rámci mož-

ností a také příležitostí, které poskytoval 

stát či kraj.   

 Stávající cisterna Škoda RTO 706 

má však v technickém průkazu rok výroby 

1964 a nevyhnutelné stárnutí nelze zasta-

vit. I přesto, že vozidlo prošlo několika 

výraznými rekonstrukcemi a přestavbami. 

Bez nich by už dávno dojezdilo. Velká 

poruchovost a různá technická omezení 

však začínaly místním hasičům způsobo-

vat problémy při jejich práci. A zřizovate-

le jednotky stály velké náklady.   

 Proto se městečko rozhodlo využít 

jedinečné šance vyplývající z Integrova-

ného regionálního operačního programu. 

Ten nabízel možnost získání dotace na 

pořízení nové výjezdové cisterny z Evrop-

ských fondů. Velkým štěstím rovněž bylo, 

že Mlázovice leží v území ORP, které 

bylo z dlouhodobého hlediska vyhodnoce-

no jako rizikové. Jinak by vůbec nebylo 

možné žádost podat.   

 Zpracování žádosti o dotaci, vytvo-

ření studie proveditelnosti a celkový ma-

nagement projektu, byly svěřeny společ-

nosti Centrum evropského projektování 

Hradec Králové, se kterou Mlázovice již 

řadu let úspěšně spolupracují v oblasti 

evropských dotací.   

 Příprava projektu byla poměrně 

složitá a zdlouhavá, zvlášť pro malou 

obec, kde je vše věcí jednoho starosty a 

jedné účetní. Byl to krok do neznáma, 

šance na úspěch nejasné. Vždyť v daném 

dotačním programu Mlázovice soutěžily s 

jednotlivými kraji žádajícími o dotace na 

vozy záchranné služby, s velkými městy z 

celé republiky, s téměř miliardovým pro-

jektem Hasičského záchranného sboru na 

pořízení techniky pro profesionální sbory 

nebo s Policejním prezídiem řešícím ná-

kup nových vozů pro Policii ČR.    

 Ale vyplatilo se. 26. července 2016 

poskytovatel dotace městečku oznámil, že 

jeho žádost byla schválena a hasiči městy-

su Mlázovice se mohou těšit na novou 

cisternu pro velkoobjemové hašení. Dota-

ce na nákup činí 90% všech nákladů, což 

je prakticky jediná možnost, jak může 

malá obec nakoupit nákladné nové vyba-

vení pro své hasiče. Takto štědrý dotační 

titul byl zcela ojedinělý a výjimečný. Zá-

roveň se jedná o největší obdrženou dotaci 

v historii městečka.   

 Vše ještě potrvá zhruba rok. Nej-

prve proběhne výběrové řízení na dodava-

tele, poté bude obec řešit krátkodobý úvěr 

na předfinancování projektu. Ve druhé 

polovině roku 2017 nastane očekávaný 

okamžik, kdy by mělo nové vozidlo na-

stoupit do služby. Celý region tím získá 

moderní techniku, která výrazně zkvalitní 

záchranu osob a majetku při mimořád-

ných událostech. 

Zdravotní středisko má vyměněná okna 
 Výrazné tepelné úspory, odstra-

nění havarijního stavu a lepší vzhled 

budovy. To jsou hlavní benefity vyplý-

vající z výměny oken na zdravotním 

středisku. 

 Budova č.p. 43, která poskytuje 

zázemí ordinaci stomatologa a praktické-

ho lékaře a také vedení místního domova 

důchodců, má od poloviny července nová 

okna. Kompletní rekonstrukce probíhala 

dva týdny a předcházela jí dlouhá a složitá 

příprava. 

 Z obou stran budovy bylo osazeno 

několik typů oken z různých období. Do 

dvora byla většina špaletových z období 

první republiky, ale v přízemí byla na-

montována již jednokřídlá okna z počátku 

devadesátých let. To vše doplňovala okna 

technická z příslušenství, úklidových ko-

mor, sklepa, apod. Část do náměstí měla 

jednotný typ z konce minulého století.  

 Sjednotit takový mix oken a různé 

velikosti stavebních otvorů bylo velmi 

obtížné. Městečko vůbec neuvažovalo o 

změně velikosti některých prvků, protože 

objekt má kvalitní fasádu a rovněž nevy-

hnutelné přerušení provozu ordinací ne-

přicházelo v úvahu. Proto vzniklo několik 

návrhů členění nových oken, která muse-

la, alespoň částečně, všechny prvky na 

budově sjednotit. 

 Poslední červnový týden nastoupili 

řemeslníci a výměna mohla začít. Bohu-

žel, neobešla se bez komplikací. Ani jed-

no ze špaletových oken nebylo opatřeno 

překladem a tak muselo neplánovaně dojít 

ke zpevnění všech cihlových kleneb a 

složitějšímu dozdívání. Neočekáváné prá-

ce prodloužily termín dokončení a zkom-

plikovaly provoz kanceláří domova dů-

chodců, ale nakonec se vše podařilo do-

vést do zdárného konce. 

 Použitá okna navrátila budově čás-

tečně vzhled z minulých dekád. Ještě více 

by se měla stavba přiblížit době vzniku 

úpravou barevného řešení fasády, které je 

naplánováno v nejbližších letech. Ještě 

před tím však v roce 2017 dojde k důležité 

výměně vstupních portálů a úpravě hlavní 

chodby,  aby odpovídala dnešním standar-

dům. Vstupní dveře budou navíc bezbarié-

rové s automatickým otevíráním, aby 

usnadnily pohyb handicapovaným oso-

bám mířícím k lékaři a také klientům do-

mova důchodců, kteří vchod často využí-

vají. 

 Kromě zlepšení vzhledu budovy 

řešila rekonstrukce energetické úspory. 

Vzhledem k tomu, že se v objektu topí 

většinu roku, menší spotřeba zemního 

plynu bude rozhodně znát. Minulostí je 

také havarijní stav. U několika oken hro-

zilo, při jejich otevření,  vypadnutí křídel 

z rámu a pád na veřejné prostranství. Lé-

kaři i pacienti mají nyní k dispozici dů-

stojnější prostředí. 
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MLÁZOVICKOU HORKU OBSADILA STRAŠIDLA 

 Letos podruhé uspořádalo sdru-

žení „Mlázovičtí rodiče dětem“, ve spo-

lupráci s místními hasiči, akci s názvem 

„V naší Horce straší“.   
 V pátek 22. července 2016 se v 

podvečerních hodinách sešli všichni dob-

rovolníci a hasiči v mlázovské Horce, aby 

se převlékli do pečlivě připravených ma-

sek a připravili se na svá stanoviště. O půl 

šesté se začali scházet první nebojsové, 

hrdinové a statečné slečny, kteří vyšli 

vstříc strašidlům a jejich záludným úko-

lům. U pralidí museli zasáhnout mamuta 

šiškami, u Krakonoše poznávali květiny, 

lesní žínka dávala ochutnat namíchané 

lektvary, u krmelce pro lesní zvěř číhali 

čerti a u houbičky Pindruše se poznávaly 

pohádkové bytosti.   

 Tolik a spoustu dalších nelehkých 

úkolů však všichni zvládli na výbornou a 

tak jsme se společně sešli u hasičské tech-

niky, kde byla na závěr pro děti připravena 

dílnička s tvořením. Pro rodiče, prarodiče, 

ale i pro děti bylo připraveno od SDH bo-

haté občerstvení, za což hasičům patří vel-

ký dík. Ještě než se všechna drobotina roz-

prchla, nastříkali hasiči velkou hromadu 

pěny, ve které se děti náležitě vyřádily. 

 Všichni jsme se příjemně pobavili, 

občerstvili a doufáme, že se i v roce příš-

tím opět budeme společně bát a soutěžit. 

Text: Lenka Nováková 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  V průběhu července provedli pra-

covníci městečka postřik všech chodní-

ků, obrub a zpevněných ploch proti 

plevelům. Následovala jejich likvidace 

a celkový úklid těchto prostranství. 

● Na přelomu prázdnin oznámila  

společnost ČEZ Distribuce obecní-

mu úřadu, že opět odkládá realizaci 

kabelizace rozvodů nízkého napětí 

(1. etapu - od Náměstí směrem na 

Choteč a Šárovcovu Lhotu ). Místo 

podzimu letošního roku bude prý 

celá akce provedena v polovině roku 

2017. 

● Počátkem července ochromila pro-

voz mnoha firem a domácností porucha 

na středotlakém rozvodu plynovodu v 

obci. Do potrubí se při servisním zása-

hu dostalo velké množství vzduchu, 

které zastavilo plynové spotřebiče na 

území poloviny městečka. Pracovníci 

distribuční společnosti RWE po odstra-

nění závady museli navštívit téměř 

všechny domácnosti v dotčené oblasti a 

provést odvzdušnění soustavy a jednot-

livých přípojek.  

● Městečko dokončuje projektovou 

dokumentaci na rozsáhlou rekon-

strukci polní cesty od Pressbetu k 

Horce. Jedná se o akci, na kterou 

bude možné požádat o výraznou do-

taci. I když není jisté, zda-li Mlázovi-

ce s žádostí uspějí, připravuje obecní 

úřad veškeré podklady, dokumentaci 

a stavební povolení tak, aby bylo 

možné akci případně realizovat. Jed-

ná se prakticky o jedinou cestu, kte-

rá parametricky splňuje možnost 

žádat o evropské dotační peníze v 

rámci pozemkových úprav. 

 Činnost SDH Mlázovice je velmi 

pestrá. Plnění úkolů vyplývajících ze 

zařazení v systému IZS, technická po-

moc obci a podíl na kulturním životě 

městečka, nejsou jedinou náplní jejich 

působnosti. 

14. červen 2016 – U příležitosti význam-

ného jubilea firmy Smejkal, výrobce hasič-

ské techniky z Vysokého Mýta, se sbor 

prezentoval vlastní renovovanou stříkač-

kou DS-16 vyrobenou v tomto závodě v 

roce 1957. Na výstavě ve Vysokém Mýtě 

bylo představeno mnoho zajímavých tech-

nických unikátů. Mlázovičtí hasiči obdrže-

li na závěr Pamětní list z rukou člena rodi-

ny Smejkalů, pamětníka rozmachu této 

strojírenské firmy. 

18. červen 2016 – V nedaleké Bašnici se 

konal sraz historických stříkaček, jako 

součást oslav kulatin tamního sboru. Mlá-

zovice zde vystavovaly renovovanou stří-

kačku DS-16 z roku 1957, kterou vyrobila 

věhlasná firma Smejkal z Vysokého Mýta. 

9. červenec 2016 – SDH Mlázovice se 

zúčastnil charitativní poutě na podporu 

dětského domova v České Skalici a dětí 

postižených mozkovou obrnou. Společně s 

dalšími 11 hasičskými sbory se na přehra-

dě Rozkoš se svojí technikou zapojil do 

vytvoření obrovské vodní fontány. Kromě 

toho sklidila mlázovická cisterna CAS-24 

a stříkačka DS-16 velký úspěch na souběž-

ně probíhající výstavě hasičského vybave-

ní. Organizátoři této charitativní akce oce-

nili pomoc SDH Mlázovice a zároveň za-

slali poděkování za podporu obecnímu 

úřadu. 

23. červenec 2016 – Sousední hasiči z 

Lužan pozvali mlázovický sbor na oslavu 

výročí založení jejich sboru, které se kona-

lo společně s tradiční poutí. V rámci po-

žárního útoku se z Mlázovic zúčastnila dvě 

družstva. Kromě mužů se po mnoha letech 

sešlo i ženské družstvo, které sklidilo ob-

rovský aplaus. Mlázovičtí se zapojili také 

do společného týmu staré gardy složeného 

z Mlázovic, Lužan a Ostroměře. I když byl 

věk soutěžících poněkud vyšší, požární 

útok předvedli velice slušný. Slavnost byla 

zakončena slavnostním nástupem a vyhlá-

šením vítězů, kterými se staly všechny 

zúčastněné sbory. 

 

 

Text: František Číp, starosta SDH  

HASIČI NEJEZDÍ JENOM K ZÁSAHŮM 

ZÁSAHY HASIČŮ 
26. červenec - Hasiči vyjíždí ke spadlé 

části stromu, která zatarasila polní 

cestu z Mlázovic, směrem k Horce. 

Větve leží za zatáčkou, situace je po-

měrně nebezpečná. Spadlé větve jsou 

rozřezány a místo uklizeno.   

11. červenec - Končí úmorná vedra, je 

vydána zvláštní výstraha před inten-

zivními bouřkami. V půl jedné ráno je 

opravdu vyhlášen poplach, ale ne k 

očekáváné průtrži, ale k požáru tra-

fostanice. Jednotka odjíždí ve velmi 

krátkém čase do Lázní Bělohrad, kde v 

místní části Horní Nová Ves (před 

areálem bývalé textilky Tiba) hoří tra-

fostanice. Odkapávající olej z trafa 

kontaminoval také část travnatého 

okolí, které se vzňalo. Na místě je dá-

le  PS Nová Paka a JSDH Lázně Bělo-

hrad. Provedeno uhašení a detailní 

průzkum okolí. Poté zařízení předáno 

pracovníkům ČEZ k opravě. 


