
Mlázovický 
zpravodaj 

Z obsahu vydání: 
 

● opravená zastávka 

● gulášové vítězství 

● rozloučení s prázdninami 

 

Číslo 7                         Červenec 2018                                                         Ročník 22 

HASIČSKÁ ZBROJNICE SE MĚNÍ PŘED OČIMA 
 Rekonstrukce mlázovické hasi-

čárny vstoupila úspěšně do druhé polo-

viny. Nyní je na řadě fasáda, interiéry 

a technologie. Hotovo bude do konce 

letošního roku.   
 Zázemí pro hasiče se zcela mění. 

Díky dotaci 7 500 000 Kč, kterou městeč-

ko získalo od Ministerstva pro místní 

rozvoj z Integrovaného regionálního 

operačního programu, prochází hasič-

ská zbrojnice kompletní rekonstrukcí. 

Budova, která byla postavena v roce 

1964, ji nutně potřebovala, navíc kvůli 

malým rozměrům zde nebylo možné 

parkovat novou cisternu Tatra. Reali-

zací projektu tak dojde k vyřešení ně-

kolika problémů najednou.   

 Počátkem února převzala stave-

niště firma Obis Nová Paka a vše na-

bralo rychlý spád. Jako první přišly na 

řadu bourací práce. Ze střechy zmizela 

vysoká věž, kterou již hasiči k sušení 

hadic nepotřebují. Nejviditelnější změna 

však patřila garážím. Během několika 

dnů byly téměř celé ubourány, zbyla pou-

ze zadní a boční stěna, bez střechy. 

 Následovalo rozsáhlé bourání pří-

ček, stropů a dalších konstrukcí. Moder-

nizace objekt poměrně výrazně změní. V 

prvním patře vznikne úplně nové zázemí 

pro hasiče (šatny, sklady, sprchy). V pří-

zemí hlavní budovy bude školící místnost 

s kuchyňkou a kompletní sociální příslu-

šenství tak, jak požaduje norma „ČSN 

Hasičská zbrojnice“, podle které muselo 

být vše naprojektováno.   

 Koncem března začaly vyrůstat 

nové zvětšené garáže. Došlo k posunu 

přední zdi, směrem k silnici a k razantní-

mu zvýšení střechy. Vnitřní prostory již 

nebudou příčkami členěny jako doposud, 

ale stání pro hasičské vozy bude tvořit 

jeden celek. V zadní části bude hala ještě 

propojena s bývalou garáží pro osobní 

vůz, která nově poslouží jako dílna. 

 Před prázdninami začala montáž 

nové střešní krytiny a klempířských prv-

ků, došlo k výměně oken a dveří a na 

fasádě se objevil zateplovací systém z 

minerální vaty. Vyměnily se také 

všechny přípojky.   

 Nyní objekt čeká na finální 

vrstvu fasády a dokončovací práce v 

interiéru. Na cestě jsou nové obklady, 

podlahové krytiny, dveře, elektrovy-

bavení, sanita, topení, vzduchotechni-

ka a další doplňky. Městečko také řeší 

dlouhé měsíce přesun plynoměru do 

niky na fasádě, aby se rozšířila cesta 

kolem zbrojnice. Na podzim jsou na-

plánovány rozsáhlé úpravy okolního 

terénu a položení finální asfaltové 

vrstvy v sousedící „Kutnarově uličce“. 

 Hasiči i představitelé obce se již 

nemohou dočkat, až modernizovaný ob-

jekt převezmou a budou ho moci začít 

využívat. Přeci jenom, malá obec nereali-

zuje takovéto snové projekty každý rok. 

Zakletý chodník v Novopacké ulici 
 Stavbu, kterou již půl roku pro-

vázejí problémy, se podaří dokončit do 

konce září. 

 Více než deset let se těšili obyvatelé 

Novopacké ulice na pořádný chodník. Ně-

kolik let se čekalo, až společnost ČEZ ulo-

ží svá kabelová vedení do země. Tento 

záměr energetici avizovali již od roku 

2007, ale nakonec ho realizovali až loni. 

Po deseti letech. Společně s tím byly insta-

lovány nové rozvody osvětlení a rozhlasu a 

provedena rekonstrukce vodovodu. Již tyto 

akce se výrazně zpozdily oproti plánu 

(kabelizace byla dokončena v polovině 

prosince 2017) a tak městečko odložilo 

slibovanou rekonstrukci chodníku na jaro 

2018. I když se nic nepodcenilo a v půli 

února obec si rezervovala stavební materi-

ál i kapacitu pracovníků na pokládku, rea-

lita dopadla úplně jinak. Nejprve se 3 mě-

síce čekalo na materiál, protože kapacity 

všech výrobců byly vyčerpány. Trh se sta-

vebním materiálem letos zažil úplný ko-

laps. Únorová rezervace nebyla k ničemu, 

obrubníky a dlažba prostě ve výrobním 

závodě nebyly. 

 Když už konečně materiál dorazil, 

většina z něj byla nepoužitelná. Obrubníky 

s promačkanými hranami a všechna dlažba 

s deformovanými betonovými zámky, kte-

ré naprosto vylučovaly její použití. Takže 

připravený materiál se musel opět svézt, 

rozprostřená drť na pokládku přemístit k 

jedné straně, aby zde bylo možné dočasně 

chodit a městečko provedlo rozsáhlou re-

klamaci. Ta sice byla hned uznána, ale 

bohužel, nový materiál není. Část se již 

podařilo vyměnit, zbylé dva návěsy mají 

dorazit do konce srpna. Celkově se v rámci 

reklamace vymění 5 nákladních souprav 

materiálu. Dalším problémem je kapacita a 

vytíženost lidí, kteří provádí pokládku. Ti 

měli Mlázovice naplánované v určitých 

termínech a další volný termín (až dorazí 

reklamovaný materiál) již neměli. To se 

naštěstí také podařilo vyřešit. 

 Je až neuvěřitelné, co vše může 

potkat jednu stavbu. Ale takto prý vypadá i 

celá řada jiných staveb v letošním roce. 

Můžeme být jen rádi, že se nejedná o akci 

financovanou z dotací, kde je pevně stano-

ven termín dokončení. 

 Pokud výrobce splní své závazky a 

do Mlázovic dorazí všechen potřebný ma-

teriál, bude chodník v Novopacké dokon-

čen do konce září. Snad si tato stavba již 

všechnu smůlu vybrala. Pro obyvatele v 

této lokalitě bydlící to musí být nepochopi-

telné a nervy drásající. 

 



Opravená zastávka slouží cestujícím 
 Městečko nechalo opravit auto-

busovou zastávku, kterou poškodili 

vandalové i zub času.   

 Málokteré místo v městečku přita-

huje takovou pozornost jako autobusová 

zastávka na Náměstí. Dřevěná stavba je 

využívána mnohem více, než by odpoví-

dalo četnosti spojů podle jízdního řádu. 

Což o to, ať si tam kolemjdoucí pocestný 

odpočine, ale horší je, když se relaxace v 

některých případech zvrhne v likvidaci 

tohoto prospěšného zařízení.   

 Zastávka byla nově postavena v 

roce 2005. Od té doby utrpěla řadu 

šrámů, které se postupem času odstraňo-

valy. Letos na jaře ovšem nějaký vandal 

řádil natolik, že zastupitelé začali zvažo-

vat, zda-li poškození opravit nebo se 

pustit do radikálnější obnovy. Vzhledem 

k tomu, že ostatní prkenný záklop byl již 

značně poškozen také a celkově zastávka 

vypadala nedůstojně, bylo rozhodnuto, 

že projde generální opravou. Zastupitelé 

ještě diskutovali, zda ponechat dřevěné 

provedení, ale vzhledem k technickým 

nevýhodám a cenové náročnosti jiných 

řešení, byl ponechán stávající stav. 

 Po opravě je zastávka pevnější a 

má lehce změněný vzhled. Barevné ob-

novy se dočkala také její tesařská kon-

strukce, lavička a nápis označující obec. 

Jak dlouho a v jakém stavu mlázovickým 

občanům vydrží, nerozhodne ani tak 

počasí, ale přístup všech, kdo v ní tráví 

dlouhé hodiny svého volného času. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  V průběhu letošního léta došlo k poru-

še obecního traktůrku Viking na sečení 

trávy. Při servisní prohlídce bylo zjištěno, 

že je nevratně poškozený motor 

(opotřebením se odlomil výfukový ventil 

a zablokoval válec). Tato vada je neopra-

vitelná. Vzhledem k desetiletému stáří 

stroje a počtu hodin, které sloužil, již 

nemá smysl uvažovat o výměně motoru a 

dalších částí. Sečení trávy po zbytek le-

tošní sezóny bude zajištěno vypůjčeným 

strojem a také službou zahradnické firmy. 

Na příští rok městečko pořídí nový stroj. 

●  Obecní úřad upozorňuje občany na 

krádeže ovoce a zeleniny z políček a 

zahrádek. Většinou k nim dochází ve 

večerních hodinách u domů, které mají 

své zahrádky směrem do polí. Buďte 

proto ostražití. 

●  Plánovaná 2. etapa kabelizace, kterou 

v Mázovicích provádí společnost ČEZ 

Distribuce, nabírá značné zpoždění. Je 

otázkou, zda-li budou schopni pracovníci 

montážní firmy dokončit letos naplánova-

né práce, než přijde zima. Bohužel, měs-

tečku tím vznikají velké komplikace s 

obnovou veřejného osvětlení a rozhlasu v 

dotčených lokalitách. 

●  Vzhledem k extrémnímu suchu pro-

vádějí hasiči zálivku stromů a keřů na 

veřejných prostranstvích obce. I přesto 

některé keře a stromy pravděpodobně 

letošní léto nepřežijí a bude muset dojít 

k jejich výměně. To ukáže až podzim a 

příští jaro. 

●  Vodohospodářská a obchodní společ-

nost Jičín zahájí v příštím roce rozsáhlý 

projekt modernizace úpravny vody Lázně 

Bělohrad a Mlázovice. Celkové náklady 

projektu přesáhnou 65 mil. Kč. Pro oby-

vatele našeho městečka, ale i širšího regi-

onu, bude tato investice znamenat zlepše-

ní kvality pitné vody dodávané do vodo-

vodního řádu i stabilitu dodávek. 

Mlázovák se blýsknul nejlepším gulášem 
 František Číp byl členem vítězné-

ho týmu Rumcajs, který připravil nejlep-

ší hovězí guláš. Kromě diváků chutnal 

nejvíce také známému slovenskému šéf-

kuchaři Marcelu Ihnačákovi, předsedovi 

odborné poroty.  

Jedenáct soutěžních týmů zabojovalo v 

pátém ročníku tradičního „Gulášobraní“, 

které proběhlo v sobotu 28. července 

2018 v Blansku. Zámecký park se pro-

měnil v jednu velkou kuchyni, ve které 

se kromě vaření guláše také hrálo, zpíva-

lo a soutěžilo.  

Každé družstvo dostalo od pořadatelů 

balíček masa a základních surovin. Koře-

ní a další tajné ingredience si pak soutě-

žící přivezli své. V podzámčí to celé 

odpoledne vonělo a všichni se těšili, až 

bude co ochutnávat. 

Role hlavního porotce se letos ujal vy-

hlášený slovenský kuchař Marcel Ihna-

čák. Vybrat nejoriginálnější pokrm z 

jedenácti soutěžních vzorků pro něj zcela 

určitě nebylo jednoduché. V čem se letos 

všechny týmy shodovaly, byl návrat ke 

klasické receptuře, kterou si ale soutěžící 

„vylepšili“ nějakou zvláštní ingrediencí. 

Tu však, jak je již zvykem, nehodlali 

nikomu prozradit. 

V improvizované zámecké kuchyni bylo 

letos opravdu horko. Ani tato skutečnost 

však neubrala nikomu z dobré nálady, 

kterou, kromě pravidelného pitného reži-

mu, pomohla udržet i dvě hudební vy-

stoupení. 

Pak přišlo na řadu vyhlášení vítězů. Tím 

hlavním se stal tým Rumcajs z Jičínska, 

v sestavě s Františkem Čípem. Do Mlá-

zovic si odvezl nejenom putovní pohár, 

ale také vlastní cenu patřící trvale vítě-

zům.  

ROZLOUČENÍ  

S PRÁZDNINAMI 
 

Sdružení mlázovických rodičů, ve spo-

lupráci s SDH Mlázovice, si Vás dovo-

luje pozvat na sportovní odpoledne pro 

děti, konané u příležitosti ukončení 

prázdnin. Vše proběhne v pátek 

31.8.2018 od 17 h na hřišti u koupališ-

tě. Ve večerních hodinách se můžete 

těšit na strašidelnou stezku a pokud 

bude přát počasí a budete mít chuť, lze 

přespat ve vlastních stanech. 

Hejtman vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek 
Upozorňujeme občany, že vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu, hejtman kraje vydal 

nařízení, které zakazuje rozdělávání ohně ve volné přírodě. Zároveň apeluje na veřej-

nost, aby se lidé chovali obezřetně a předcházeli vzniku požárů (manipulace s cigare-

tami, otevřeným ohněm, různými stroji a zařízeními a podobně. 


