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OTĚŽE HASIČSKÝCH SLAVNOSTÍ PŘEVZALO POČASÍ 
 Navzdory špatnému počasí osla-

vil mlázovický sbor důstojně 115. let od 

svého založení. Domácí rovněž přidali 

vítězství v okrskové soutěži.   
 Když 19. srpna 1903 zakládalo na 

Radnici 25 prvních členů mlázovický 

sbor, nemohli tušit, jaké osudy a budouc-

nost toto nové sdružení dostane do vínku. 

Zpočátku místní sedláci a pokrokoví ob-

čané chránili především svůj majetek, 

zdraví a živobytí, později začali mít hasiči 

pro svoji obec i další význam.   

 A právě v sobotu 19. května 2018 

si mlázovický sbor připomněl 115 let od 

onoho osudného podvečera. Oslavy se 

konaly v areálu místního koupaliště a byly 

spojeny s okrskovou soutěží v požárním 

sportu.   

 Akce se zúčastnila řada hostů  - 

Eva Šteinerová (starostka okresního sdru-

žení hasičů), Ing. Ladislav Oborník 

(zástupce HZS – PS Jičín), Antonín Lukáč 

(starosta okrsku), Luboš Stárek (za okres-

ní sdružení hasičů) a mnozí další. Do are-

álu v Podlesí dorazili všichni členové 

okrsku (Konecchlumí, Mlázovice, Svato-

janský Újezd, Šárovcova Lhota, Choteč a 

Lužany). Startovní listinu rozšířilo i druhé 

domácí družstvo a dětský tým SDH Luža-

ny.   

 V průběhu celého odpoledne bylo 

na parkovišti u koupaliště k vidění mnoho 

zajímavých technických exponátů. Staré 

stříkačky, několik automobilů Praga RN, 

několik dopravních automobilů, vzorově 

modernizovaná Tatra T148 z Ostroměře, 

MAN z Lázní Bělohradu, „sedmičková“ 

Tatra z jičínského útvaru a samozřejmě 

nová mlázovická Tatra Terno 815 pro 

velkoobjemové hašení. Velkou pozornost 

také poutal vystavený motocykl BMW od 

Dopravní Policie ČR. Později dorazila, k 

velké radosti místních, také CAS Škoda 

RTO 706 z SDH Všestary u Prahy. Vše-

starští hasiči předvedli mlázovickým, jak 

dobře pečují o jejich bývalé výjezdové 

vozidlo.   

 Jako první přišly na řadu závody 

štafet. Zaplněné fotbalové hřiště sledovalo 

napínavé souboje jednotlivých soutěží-

cích. Na domácích byla patrná nervozita z 

vlastního publika, ale také velká touha 

toto klání vyhrát. Po štafetách soutěžili 

nejlepší jednotlivci. Za dusného počasí 

bylo k vidění mnoho kvalitních výkonů.   

 Následovala nejatraktivnější disci-

plína – požární útoky. Nejprve se předsta-

vily mladé naděje z Lužan. Děti předved-

ly, že navzdory malému věku i vzrůstu si 

s hasičskými proprietami skvěle rozumí a 

sklidily zasloužené ovace.   

 A pak to přišlo. Sotva skončil po-

žární útok prvního z mlázovických druž-

stev, přihnala se obrovská bouřka, která 

vystavila dalšímu soutěžení definitivní 

stopku. Obrovské kroupy během krátké 

chvíle zasypaly celé hřiště a proudy vody 

vyplavily veškeré zázemí soutěžního od-

poledne. Mnoho lidí bylo promáčeno a 

odešlo domů. Po dohodě velitelů se již 

další útoky nekonaly, protože by to bylo 

nebezpečné. Pro vyhlášení výsledků bylo 

použito umístění ze štafet, které k radosti 

domácích vyhrály Mlázovice. Milan Ku-

bíček z Mlázovic obsadil také první místo 

v jednotlivcích, na třetím místě skončil 

Karel Špidlen a čtvrtý byl Jakub Hlavatý. 

Alespoň nějaká náplast na nepřízeň osudu. 

 Kvůli počasí nebyly zrušeny jenom 

zbylé požární útoky, ale nekonalo se ani 

předvedení koňské stříkačky a zrušena 

byla večerní zábava. Zbylé diváky potěši-

la alespoň ukázka práce hasičského 

dvouplošníku AN-2, který dvakrát shodil 

doprostřed hřiště hasicí dávku, při velmi 

nízkém přeletu. Děti měly velkou radost z 

nastříkané pěny a různého dovádění. Celé 

odpoledne měly připravenou dovednostní 

dráhu s ruční stříkačkou, kde se dostateč-

ně vyřádily.   

 Ti, co vytrvali až do konce, se na-

konec sešli u stánku s občerstvením a ale-

spoň přátelsky poklábosili. Počasí opět 

ukázalo, že v některých situacích člověk 

tahá za kratší konec. Proto je dobře, že 

máme velmi šikovné a akceschopné hasi-

če, kteří při nepřízni osudu dokážou po-

moci tam, kde je to třeba. 

          Vzpomínka na legendu  

Od roku 1980, kdy si hasiči sehnali od 

vojáků z Rakovníka, pro ně v té době zá-

novní techniku v podobě Škoda RTO 706, 

za dosluhující Praga RN-16, uběhlo 38 let. 

Tehdy pro ně bylo novinkou a bylo třeba 

se ho naučit obsluhovat. Nebudu zde roz-

vádět jednotlivé zásahy tohoto vozidla, ale 

věřte, že někdy to byly příhody úsměvné a 

někdy smutné. Ale vždy technika pomohla 

v nesnázích, při kterých šlo někdy i o ži-

voty lidí či zvířat. Náš trambus za úcty-

hodných 37 let služby v Mlázovicích vyjel 

k více než 100 zásahům. K tomu je ještě 

nutné připočítat povodně v Litoměřicích a 

Višňové, v letech 2002 a 2013, kde se 

svými osádkami pracoval vždy po 10ti 

dnech. Touto krátkou vzpomínkou, během 

oslav založení sboru, bych chtěl oživit 

vzpomínky hasičů i občanů na provoz 

našeho trambusu v městečku. Rádi na něj 

budeme vzpomínat.  

                                             František Číp 



Kompostéry již slouží na zahrádkách 
 Městečko rozdalo zdarma 133 

kompostérů občanům a chalupářům. 

Díky nim se omezí vznik bioodpadů. 

 Celý projekt započal koncem roku 

2016 sběrem požadavků zájemců. Na 

jejich základě připravil Lázeňský mikro-

region žádost o dotaci ze Státního fondu 

životního prostředí. Celkem bylo poptá-

no ze všech obcí mikroregionu téměř 700 

kompostérů. Mlázovice uvažovaly o je-

jich pořízení pro své občany již v minu-

losti, ale vzhledem k malému počtu oby-

vatel (a relativně malé produkci bioodpa-

du) bylo nepravděpodobné, že by dotaci 

obdržely. Proto jedinou reálnou šancí 

bylo spojení několika obcí do projektu v 

rámci mikroregionu.   

 Dlouhé měsíce se čekalo, než stát 

všechny žádosti vyhodnotí. Poté přišla 

radostná informace o přidělení dotace a 

zahájilo se výběrové řízení. Teprve v 

květnu letošního roku dorazily očekáva-

né kompostéry do jednotlivých obcí. 

 Občané je obdrželi bezplatně, 

formou výpůjčky na dobu 5ti let. Poté 

automaticky přejdou do jejich vlastnic-

tví. Jedná se o velmi kvalitní rakouské 

kompostéry o objemu 1050l, tmavě zele-

né barvy. Silná stěna, kvalitní UV filtr a 

pohodlné vybírání hotového kompostu 

zaručují dlouhou životnost nádob. Spo-

lečně s kompostérem byla dodána bro-

žurka o správném kompostování.   

 Cílem celého projektu je omezení 

vzniku bioodpadu v domácnostech a na 

zahrádkách. Rostlinný materiál poté ne-

bude končit v popelnicích a na sběrném 

dvoře, ale zůstane k dalšímu využití v 

místě jeho vzniku.   

 Náklady projektu spolufinancova-

ného Evropskou unií činily za Mlázovice 

600 tisíc korun. Městečko uhradilo 75 

000 Kč, zbytek tvořila dotace. Hodnota 

jednoho kompostéru přesahuje 4 000 Kč. 

Finance jsou sice jedna věc, ale nejdůle-

žitější je přínos pro životní prostředí. Na 

samotných občanech záleží, jak moc 

budou zpracovány v jejich domácnostech 

rostlinné zbytky, listí, posekaná tráva, 

apod. Je logické, ekonomické i ekologic-

ké, aby se lidé nezbavovali cenného ma-

teriálu ze zahrádek a raději ho sami kom-

postovali a znovu využívali. Díky obdr-

ženým kvalitním kompostérům k tomu 

mají nyní dobré předpoklady. 

  MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.5/2018 vydáno 18.6.2018, nákladem 270 ks 

  Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, obec@mlazovice.cz  

  

     Více informací o  dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz                                       

 Střípky z našeho městečka 
●  Městečko provedlo v průběhu jara 

kompletní rekonstrukci laviček, které 

slouží pro návštěvníky areálu sportovišť a 

koupaliště. Vzhledem k nízké kvalitě 

nově prodávaných laviček bylo rozhod-

nuto o úplné obnově. Staré lavičky prošly 

změnou tvarování opěráků, opískováním, 

nástřikem v lakovně a nakonec na ně byla 

namontována nová prkna.  

●  V květnu byla spuštěna kašna upro-

střed náměstí, která musela být opra-

vena po zásahu neznámých vandalů z 

konce minulého roku. Oprava byla 

poměrně rozsáhlá, ale vše již funguje, 

jak má. Jenom to městečko stálo něko-

lik tisíc korun, vynaložených zbytečně 

kvůli něčí hlouposti. 

●  Počátkem května předalo městečko 

původní nájemnici zcela zrekonstruovaný 

byt v bytovém domě Na Ohrádce 189. 

Byla provedena rekonstrukce elektroin-

stalace, vodovodu i kanalizace a sociální-

ho zařízení. V bytě, který byl zvětšený o 

nevyužitou sousední garsoniéru byly pro-

vedeny rozsáhlé stavební úpravy, polože-

ny nové podlahové krytiny a provedeno 

mnoho dalšího. Vše šlo realizovat pouze 

proto, že se nájemkyně na 3 měsíce od-

stěhovala jinam.  

●  V květnu 2018 se uskutečnil pravi-

delný audit hospodaření městečka. 

Pracovnice Krajského úřadu podrobně 

přezkoumaly účetnictví, nakládání s 

majetkem a celkové hospodaření 

městysu Mlázovice. Závěrem konstato-

valy, že vše odpovídá právním náleži-

tostem a hospodaření je bez závad. 

●  Městečko provedlo před sezónou opra-

vu sociálních zařízení na mlázovickém 

koupališti. Vybavení WC staré 24 roků 

již nebylo důstojné a mnohdy ani plně 

funkční, proto Radnice přistoupila na 

kompletní obměnu sanity (WC, umyva-

dla, baterie) a dílčí opravy vnitřní kanali-

zace. Již od počátku této sezóny na ná-

vštěvníky koupaliště a sportovišť čeká 

důstojné sociální zázemí. 

●  V posledních týdnech kolují po Mlá-

zovicích minimálně dvě velké fámy. 

Jedna se týká údajného konce rodiny 

Fišerových, coby nájemce mlázovické 

hospody, druhá pak údajných nových 

plánů na otevření obecního obchodu. 

Sdělujeme tímto veřejnosti, že obě tyto 

zprávy jsou zcela smyšlené.  Fišerovi 

neuvažují o konci v hospodě, stejně tak 

městečko nehodlá otevírat vlastní ob-

chod (nedošlo k žádné změně od roz-

hodnutí po vyhodnocení dotazníku od 

občanů) - viz. předchozí články ve 

zpravodaji. 

●  Městečko bylo úspěšné a obdrželo 

dotaci z Programu obnovy venkova, ve 

výši  400 tisíc Kč, díky které bude opra-

vena střecha a podlaha v tělocvičně. 

Zdeněk Venclů sbírá další ocenění  
 Mlázovický judista pokračuje 

ve skvělých výsledcích. Vítězí i v dal-

ších závodech s mezinárodní účastí. 
 Každý již ví, že v Mlázovicích 

žije velká sportovní hvězda. Zdeněk 

Venclů několik let patří k české mládež-

nické špičce v judo. V letošním roce 

přidal několik výborných umístění také v 

závodech, kterých se účastnili závodníci 

z mnoha dalších evropských zemí.  

 Za zmínku stojí květnová soutěž v 

pražské sportovní hale Na Folimance, 

kde se uskutečnil Pražský pohár žáků a 

dorostu. Na 6 tatami se utkalo na 380 

judistických nadějí nejenom z ČR, ale 

nastoupili i borci z Ruska, Slovenska a 

Německa. Zejména početná skupina z 

ruského Uralu budila poměrně velký 

respekt již při důkladném rozcvičení 

před zahájením soutěže. V kategorii do-

rostu do 46 kg potvrdil Zdeněk Venclů 

roli favorita a po 3 vítězstvích, před ča-

sovým limitem, získal zaslouženě zlatou 

medaili. 

 Koncem května se Zdeněk před-

stavil v  polské Poznani, na mezinárod-

ním turnaji žáků do 16 let, kam byl no-

minován v rámci výběru Královéhradec-

kého kraje. V kategorii do 46 kg se po 

čtyřech vítězných utkáních probojoval až 

do finále, kde podlehl svému již tradiční-

mu soupeři Kačírkovi z USK Praha nej-

těsnějším možným rozdílem a zaslouže-

ně získal stříbrnou medaili. 

 Další mezinárodní klání absolvo-

val v jablonecké městské sportovní hale, 

kde se uskutečnila Velká cena Jablonce 

nad Nisou, jako 2. díl seriálu Českého 

poháru v kategoriích mladších a starších 

žáků, dorostenců a juniorů v judu. Na 

tatami se představilo na 1040 mladých 

judistů z ČR, ale i z Polska, Rakouska, 

SRN a Ukrajiny. Zdeňkovi Venclů se 

dařilo nejvíce z jičínských nadějí. V ka-

tegorii dorostenců do 46 kg, po výbor-

ném výkonu, podlehl až ve finálovém 

utkání favorizovanému Kačírkovi z USK 

Praha a získal stříbrnou medaili. 

 Zdeňkovi děkujeme za vynikající 

reprezentaci našeho městečka a přejeme 

mu hodně úspěchů v 

dalších soutěžích. 


