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HASIČI VYJÍŽDÍ K ZÁSAHŮM Z VYSNĚNÉ ZBROJNICE
Městečko dokončilo zásadní rekonstrukci zázemí pro hasiče. Díky
dotaci z programu IROP odpovídá
mlázovická zbrojnice náročným požadavkům dnešní doby.
V lednu roku 2018 se výjezdová
jednotka SDH Mlázovice musela přestěhovat do provizorních prostor obecní
garáže, kde veškerá technika a vybavení
přečkaly přesně rok. Stěhování to však
bylo radostné, neboť prostory původní
hasičské zbrojnice si převzali stavbaři a
zahájili zde realizaci projektu kompletní
modernizace.
Mlázovice byly totiž úspěšné, v
silné konkurenci žadatelů z celé České republiky, se svojí žádostí o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice
a z Integrovaného regionálního operačního programu na tento projekt
obdržely dotaci ve výši téměř 7 milionů korun, což představovalo 90 %
nákladů celé akce. Pro městečko to
byla největší obdržená dotace v celé
jeho historii a jen díky ní mohly proběhnout rozsáhlé stavební a ostatní
práce za bezmála osm milionů korun.
Hasičárna z roku 1964 se již v
některých ohledech blížila havarijnímu stavu (inženýrské sítě, střecha, sociálky, stav věže na hadice, apod.). Největším problémem byl ale nedostatečný
prostor v garážích pro techniku. Nová
výjezdová Tatra se sem nevešla na výšku,
na délku ani na šířku. Ani ostatní prostředky zde neměly odpovídající prostor.
Připočteme-li k tomu neutěšený stav bývalého obecního bytu v 1. patře, byla
kompletní rekonstrukce jedinou možností, jak dát tento obecní objekt do pořádku.
Pokud by obec dotaci neobdržela, musela
by stejně vynaložit několik milionů korun
ze svého alespoň na nejnutnější úpravy.
Přesto by to stále byly staré, nevyhovující
prostory.
Jako první přišly na řadu bourací
práce. K zemi se poroučela stará věž na
hadice (v nové zbrojnici ji již nenaleznete, protože není potřebná), poté zmizel
téměř celý objekt původních garáží. Následovaly příčky, stropy, podlahy. V krátké době se začaly rýsovat obrysy zvětšených garáží, i vnitřní dispozice celé zbrojnice. Všechny zdi byly podřezány proti

zemní vlhkosti, kterou původní stavba
velmi silně trpěla.
Poté přišla na řadu střecha, nové
rozvody vody, plynu, elektřiny, kanalizace či zabezpečovací systémy. Velkou
proměnu objekt znamenal po výměně
všech oken a dveří. Nové jsou hasičsky
červené. V průběhu léta byla vybudována
sociální zařízení, sprchy, šatny, zvětšila
se kuchyň. Garáž se propojila se zadními
sklady. Namontována byla nová, automaticky otevíraná sekční vrata. Nyní je k
dispozici prostorné stání pro velkoobjemovou cisternu a druhé menší, pro dopravní vozidlo.

V další etapě stavbaři položili nové podlahy, aplikovali nové omítky a
specializovaná firma zhotovila litou podlahu z pryskyřic do garáží. Následovalo
zateplení celé budovy, nová fasáda a pomalu se začaly dokončovat interiéry. Během pár týdnů bylo instalováno nové
topení (kondenzační kotel), obloženy zdi
a podlahy, osazeny dveře, položena lina a
mnohé další. V poslední fázi byl vybudován nový vjezd i přístupový chodník a
obložen sokl.
Celá budova je nyní připravena
také k tomu, aby posloužila v případě
mimořádných situací, jako krizové centrum pro občany. Pokud dojde k přerušení
dodávek elektrické energie, lze ji připojit
na agregát a vše bude fungovat normálně.
I když nepůjde v celé obci proud, v hasičské zbrojnici se bude topit, bude fungovat
ohřev vody, světlo, dobíjení komunikačních prostředků i vše ostatní. Alternativně
může objekt sloužit jako krizový štáb v
případě neočekávaných situací. Za zmínku stojí také to, že v případě výpadku

elektrické energie, budou mít hasiči automaticky celý objekt osvícen svítidly ze
záložních zdrojů.
Symbolicky na Silvestra 2018 se
výjezdová cisterna vrátila zpět do opravené budovy. Netrvalo ani 24 hodin a z
nového stanoviště vyjížděla k rozsáhlému
požáru rodinného domu v Lužanech. V
následujících dnech se objekt začal zaplňovat vybavením a nábytkem. Obec s
vedením jednotky dořešovala různé detaily, které nebyly předmětem ukončeného
projektu.
I když se během letošního roku
výrazně zvyšovala cena stavebních materiálů a prací, zhotovitel - firma OBIS
Nová Paka, přesně dodržel vysoutěžený rozpočet, bez dalších víceprací.
Stejně tak termín dokončení koncem
listopadu 2018. V dnešní době výjimečná vzácnost. Pro malou obec,
která nedisponuje velkým rozpočtem
a volnými financemi, to je naprosto
zásadní. Díky jedinečnému projektu,
který se ještě před pár lety zdál, jako
naprosto nereálný, odstranilo městečko havarijní stav jedné ze svých budov a poslalo do minulosti nedůstojné podmínky, které doprovázely
hasiče ve staré zbrojnici na každém
kroku.
Ti mají nyní k dispozici moderní a
bezpečné zázemí, které odpovídá dnešním požadavkům. Mohou tak plnit náročné úkoly na poli ochrany obyvatelstva a
prevence předcházení mimořádných událostí. Obec i Integrovaný záchranný systém si mohou být jisti, že v případě nutnosti budou mlázovičtí hasiči vždy tam,
kde jich je třeba. S odpovídajícím vybavením, plně připraveni pomoci.
KALENDÁŘ AKCÍ
22. února - SDH Mlázovice Vás zve na
hasičský ples, který se uskuteční od
20.00h na sále mlázovické Radnice. K
tanci a poslechu hraje jilemnická kapela "Alibi Rock".
2. března - Pořadatelé zvou děti i jejich
rodiče na dětský maškarní bál, který se
uskuteční od 14.00h na sále Radnice.
Pro děti bude připravena řada her, soutěží a dětská diskotéka.

UPLYNULÝ ROK Z POHLEDU MLÁZOVICKÝCH UDÁLOSTÍ
Městečko masivně investovalo.
Podařilo se opravit hasičskou zbrojnici, tělocvičnu i důležitý chodník, provedla se řada různých vylepšení v obci.
Mlázovice také převzaly do své správy
Poštu.
Největší investice roku, ale zároveň i rekordní v celé historii městečka,
směřovala do rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Díky téměř 7 milionové dotaci
z Integrovaného regionálního operačního
programu se podařilo vytvořit moderní
zázemí pro mlázovické hasiče.
Další důležitou stavbou byla rekonstrukce dlouhého chodníku v Novopacké ulici, která završila několik let
výkopů, výměn inženýrských sítí a dalších oprav v této lokalitě. Nové obruby
byly položeny rovněž v ulici Na Rašelině, kde se staly součástí opatření proti
dešťové vodě, která stékala z celé komunikace do dvou soukromých objektů.
Velkým soustem, se kterým se
Mlázovice musely vypořádat, bylo převzetí provozu místní pobočky Pošty.
Jednalo se o jedinou možnost, jak zachovat poštovní a bankovní služby v obci ve
stejném rozsahu a kvalitě, i když je nutné
je dotovat. Poštu provozuje dceřiná společnost obce Mlázovické služby, s.r.o..
Zcela nová je po loňských pracích
Kutnarova ulička. Asfaltování bylo posledním krokem po výměně hlavního
kanalizačního řádu, kabelizaci elektrických rozvodů, instalaci nového veřejného osvětlení a dalších terénních úpravách. Tato ulice se stala jakýmsi vzorem,
obdobně by se postupně měly rekonstruovat všechny místní komunikace, které
to potřebují.
Z krajské dotace Programu obnovy venkova dokončilo městečko modernizaci tělocvičny. Nová je střešní fólie,
včetně zateplení a klempířských prvků a
především se sportovci těší z nové sportovní podlahy na odpruženém roštu, která přináší pro všechny uživatele více
komfortu a vyšší bezpečnost.
Z dalších oprav stojí za zmínku
pokračující rekonstrukce obecního bytového fondu, hydroizolace na terase u
mateřské školky nebo pokračující práce
na úpravách zdravotního střediska. V
ordinaci stomatologa také slouží nový
digitální rentgen.
Kompletní obnovou prošlo sociální zařízení a vstupní chodby v 1. patře
budovy úřadu, kde nyní působí v nájmu
nová lesnická společnost. Opravy sociálních zařízení proběhly rovněž ve školce

(v přízemí, kde slouží pro školní zahradu) a na koupališti. Renovací prošly
všechny lavičky sloužící veřejnosti ve
sportovním areálu.
Cestující využívají opravenou
autobusovou zastávku, na úklid komunikací byla pořízena nová sněhová radlice
a generální opravy se dočkal traktorový
vlek. Občanům od jara slouží kompostéry, které obdrželi bezplatně díky projektu
Lázeňského mikroregionu.
V rámci důležitého monitoringu
stavu kanalizační sítě došlo na diagnostiku a trasování dalších úseků místní kanalizace. Podle zjištěných údajů je připravován plán obnovy komunikací a také
jsou prováděny případné opravy zjištěných havarijních stavů. Zahájena byla 2.
etapa kabelizace městečka, včetně přípravy na další výměnu systému veřejného osvětlení v kabelizovaných úsecích.
Nicméně velké zpoždění realizační firmy
přesunulo většinu prací až do roku 2019.
Mlázovice zahájily přípravu nového územního plánu obce, který je velmi důležitý pro řadu činností. Také čerpaly dotace na veřejně prospěšné práce z
Úřadu práce ČR. I když se nepodařilo
vždy najít vhodné uchazeče na tato místa, pomoc dotovaných pracovníků byla v
loňském roce poměrně dost znát. Od
poloviny roku působí v obecních prostorách nová kadeřnice, která modernizovala provozovnu i vybavení a výrazně rozšířila poskytování služeb.
Na jaře se vrtaři pokoušeli vytvořit vodní vrt pro areál koupaliště, ale dílo
se nezdařilo a městečko s akcí nemělo
spojené žádné náklady. Prozatím zastupitelé projekt odložili, protože je zde nutné
použít jinou, nákladnější technologii.
V městečku se také uskutečnilo
mnoho kulturních a společenských akcí.
Za zmínku stojí oslavy založení SDH
Mlázovice, hasičská soutěž na ukončení
sezóny, vystoupení zahraničních tanečních souborů na sále Radnice, dvoje vítání občánků, oslavy 100. výročí založení
republiky, rozsvěcení vánočního stromečku, vánoční výstava, čarodějnice
nebo plesy. Díky rodičům se uskutečnila
celá řada dětských akcí. Zapomenout
nesmíme ani na tradiční letní volejbalový
turnaj a turnaj v badmintonu. Za podpory
obce se celý rok koná 2x týdně cvičení
žen, relaxační cvičení žen, 2x týdně cvičení dětí, volejbal a další bohaté individuální sportovní aktivity občanů.
Před koncem roku někteří občané
diskutovali, zda-li nebyly v roce 2018,
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kvůli jiným projektům, zanedbávány
investice na dětské, kulturní a další volnočasové aktivity. Proto je důležité zmínit, že celkové výdaje do oblastí děti,
sport, kultura a volný čas přesáhly v loňském roce 1,7 milionu korun
(rekonstrukce a provoz tělocvičny, provoz klubovny na cvičení, materiální vybavení pro cvičení dětí, údržba venkovních sportovišť, údržba a provoz koupaliště, vybavení pro sportovce, podpora
sportovních akcí, podpora akcí pro děti,
náklady na kulturní akce, provozní dotace pro MŠ, atd…).
Zapomenout nesmíme na obrovský úspěch našeho občana Zdenka Venclů, který kromě mnoha dalších úspěchů
získal ve své váhové a věkové kategorii
v Judo titul Mistra republiky. Prestižní
ocenění obdrželi mlázovičtí hasiči v anketě „Dobrovolní hasiči roku“.
V uplynulém roce, který se vyznačoval mimořádnými investicemi do
obecní infrastruktury, se podařilo realizovat naprostou většinu naplánovaných
akcí. Díky tomu bylo možné nejenom
zachovat, ale dokonce navýšit a zlepšit
komfort služeb, které každodenně mlázovičtí občané využívají.

Zásah hasičů
1. ledna - Na Silvestra roku 2018 přesunula jednotka novou výjezdovou cisternu
Tatra zpět do zrekonstruované zbrojnice,
hned den poté již odtud vyjela k závažnému zásahu. První den v roce byli hasiči
povolání ve 22.30h k požáru rodinného
domu v obci Lužany. Na místo dorazili
společně s jednotkou PS Jičín. Poloroubenné stavení bylo již v plamenech. Mlázovičtí hasiči zasahovali dvěma proudy
na severní straně objektu. Dále rozebírali
konstrukci dřevníku a dohašovali skrytá
ohniska v dřevníku a stodole. Dalším
úkolem byla dálková doprava vody a
vynášení vybavení z objektu v dýchací
technice. JSDH Mlázovice na maximum
využila špičkový výkon své nové techniky. V jeden okamžik Tatra dodávala vodu
dvěma C proudům na hašení a současně
doplňovala ostatní cisterny z dálkového
vedení. Obdobný zásah by se starou cisternou nebyl vůbec možný. Kromě SDH
Mlázovice a PS Jičín na místě události
zasahovaly jednotky SDH Lužany, SDH
Lázně Bělohrad, PS Nová Paka a velitelský vůz JSDH Jičín, který kyvadlově z
Jičína doplňoval vzduch do tlakových
lahví (na místě byla velká spotřeba). Celý
zásah ztěžoval silný vítr, zima a časté
sněhové přeháňky. Zpět na základnu se
Mlázovice vrátily až ve 2:30h ráno následujícího dne. O události byla odvysílána
reportáž na TV PRIMA.

