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HASIČI ZÍSKALI NOVOU DODÁVKU
Díky dotaci z programu IROP
doplnili mlázovičtí hasiči svoji výbavu
o moderní dopravní automobil s nákladním přívěsem.
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se rozrostla výbava hasičů o krásný a důležitý
kousek. V hasičské zbrojnici zaparkoval
zbrusu nový dopravní automobil
Volkswagen Transporter T6 4x4 s přívěsným vozíkem. V hasičské evidenci nese
označení DA-L2Z a je určen pro smíšený provoz na komunikacích i v lehčím terénu. Fakticky nahradil stařičkou Avia A31, která byla prodána malému sboru na Ústecko-Orlicku.
Stejně jako před dvěma lety, při
převzetí nové cisterny Tatra, i v tomto
případě získali mlázovičtí hasiči poprvé, za 116 let své existence, úplně nové dopravní vozidlo. Před tím používali vždy starší techniku.
Nová dodávka patří k technické
špičce v daném segmentu. Jedná se o
devítimístný vůz, se silným naftovým
motorem o výkonu 110 kW. Kvůli členitému a nezpevněnému terénu, ve kterém
se bude pohybovat (Podkrkonoší, lesy,
louky, nesolené komunikace v zimním
období), se jedná o vůz s pohonem všech
čtyř kol – s obchodním označením 4Motion a uzávěrkou diferenciálu. Součástí
dodávky byla zároveň zimní kola. Na
rozdíl od mnoha jiných značek, které
nabízí hasičům vozy standardní sériové
výroby, tato verze Transporteru je již z
továrny připravena na použití v záchranných složkách. Má dva silné akumulátory, nezávislé topení, zesílené podvozkové
prvky, silnější tlumiče, ochranu podvozku
a některé další speciální úpravy. Výrobce
rovněž pamatuje sofistikovaným řešením
na zabudování ovládání majáků a vozidlové radiostanice tak, aby nikde v interiéru a na přístrojové desce nepřekážely
žádné visící kabely a nevzhledné úchyty.
Dodané vozidlo má integrované
vzduchové ovládaní podvozku Goldschmitt, které řidiči umožňuje reagovat
na terénní podmínky případným zvýšením či snížením světlosti. Kromě lepší
bezpečnosti a jízdního komfortu přináší
toto řešení i výrazné prodloužení životnosti celého vozu, zvlášť při provozu v
náročných podmínkách. Zároveň navyšu-

je celkovou hmotnost vozidla na 3,5t.
V dopravním vozidle je instalován
systém stálého dobíjení a konzervace
akumulátorů RettBox, který se automaticky odpojí při nastartování vozidla. V zadní části jsou zabudovány hasicí přístroje,
LED svítilny s automatickým nabíjením
či základny pro ruční radiostanice. Ve
vozidle samozřejmě nechybí drobná zásahová výbava. Celé dno zavazadlového

prostoru tvoří výsuvné plato s nosností
300kg a fixačními prvky, pro snazší naložení a vyložení nákladu.
Nepostradatelným pomocníkem
jsou rovněž přídavná LED světla, která
osvětlují okolní prostor. Doplňují sadu
modrých výstražných majáků a pracovní
oranžovou alej. V dosahu řidiče je namontována analogová vozidlová radiostanice Motorola a USB nabíjecí porty. Samozřejmostí je klimatizace a nezávislé
topení.
Vozidlo není vybaveno střešním
nosičem ani navijákem integrovaným do
předního nárazníku. Karoserie není konstrukčně dimenzovaná, aby unesla hasiče
používající žebřík ukotvený na zadních
dveřích, stejně tak rám vozu není připraven na síly a zkruty při vyprošťování vozidel navijákem. Použití těchto výbav
zkracuje životnost automobilu.
Součástí projektu bylo také pořízení přívěsného vozíku. Jedná se o jednonápravový přívěs určený k převozu vybavení. Je tvořen žárově zinkovaným rámem a
tvrdými stěnami z voděodolné překližky.
Víko je ze sklolaminátu a je snadno otvíratelné. Dveře jsou samozřejmě uzamykatelné. V přední části je vozík důmyslně
prodloužen, aby do něj bylo možné nalo-

žit i savice. Konstrukční řešení umožňuje
provozní rychlost až do 130km/h. Barevné provedení je v hasičské červené.
Celkové náklady projektu přesáhly
1 650 000 Kč, což je částka, kterou by
malá obec nemohla uhradit ze svého rozpočtu. Vše bylo možné realizovat jen
díky 95% dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím Místní akční skupiny Brána do
Českého ráje. Vlastní příspěvek městečka se díky tomu zmenšil na zhruba
80 000 Kč (navíc 30 000 Kč ještě obec
obdržela za prodanou AVIA). Techniku
dodala renomovaná společnost THT
Polička, a.s..
Pořízením dopravního vozidla
završili mlázovičtí hasiči velmi úspěšné
období dvou let, ve kterých vyměnili
zásahovou cisternu i dopravní vozidlo a
výrazným způsobem zrekonstruovali
hasičskou zbrojnici. Vše díky evropským dotacím. Mlázovický region je
nyní chráněn plně vybavenou a vycvičenou jednotkou, která je neustále připravena zasáhnout a pomoci v nouzi. Kromě
toho má obec jistotu, že udělala maximum pro ochranu své dobrovolné hasičské jednotky. Aby se všichni její členové
z každého zásahu vrátili živí a zdraví.

JARNÍ ÚKLID PŘÍRODY
Sbor dobrovolných hasičů Mlázovice, ve spolupráci s Městysem Mlázovice, uspořádal v sobotu 20. dubna
2019, akci na úklid mlázovického okolí.
Hasiči vytipovali 12 tras, z nichž
si mohl vybral jednotlivec, pár či celá
rodina. Po výběru trasy obdržel každý
podrobné pokyny, igelitové pytle, drobné občerstvení a vyrazilo se do terénu.
Každý dostal instrukce, kde má
zanechat plné pytle, které byly následně
svezeny na sběrný dvůr k dalšímu procesu zpracování. Sobotní dopoledne
dokreslilo příjemné jarní počasí a všichni zúčastnění udělali něco pro zdravé
prostředí Mlázovic a ještě k tomu přidali
několik kilometrů procházky.
Tomáš Čeřovský, velitel JSDH Mlázovice

Moderní technika usnadní péči o zeleň
Městečko zakoupilo profesionální komunální traktůrek JohnDeere,
který zefektivní sečení trávy. Do budoucna by měl pomoci také se zimní
údržbou chodníků.
Loni na jaře definitivně dosloužil
zahradní traktor Viking, který prováděl
údržbu obce deset sezón. Po celý rok
2018 bylo sečení travnatých ploch zajištěno vypůjčenou technikou a dále formou služby. Za s tu pitelé pečlivě zvažovali, zda nakoupit
nový stroj nebo nechat trvale trávu sekat prostřednictvím
najatých zahradníků.
Druhá možnost byla
zamítnuta z důvodu
vysokých finančních
nákladů (cca o 40%
dražší oproti zajištění vlastními silami) a
malé flexibility údržby (obec by byla
zařazena do předem stanoveného pořadí
sečení a nebylo by možné zohlednit aktuální stav a potřeby). Dále bylo nutné
zvolit, jaký nový stroj městečko pořídí.
Jednou z možností byl nákup malého
zahradního traktoru (obdoba dosavadního). Druhá zvažovaná varianta znamenala pořízení profesionálního komunálního
systému. Nakonec zvítězil nákup výkonnějšího stroje, který v posledních letech
volí stále více měst a obcí. Moderní technika ušetří chybějící pracovníky, na malé
obci zajistí sečení pouze jeden člověk.
Proto byl v dubnu 2019 pořízen žací
traktůrek JohnDeere 950R s hydraulickým výsypem koše až do výšky 2m.
Právě díky hydraulickému vysypávání koše je možné posečenou trávu

ukládat do přistaveného kontejneru a ten
rovnoměrně naplnit. Odpadá nutnost
asistence dalšího pomocníka, který celý
den přehazuje vysypanou trávu. Pochopitelně, nová technika je také výrazně výkonnější. Rychleji seče, lépe plní koš,
který má zároveň dvojnásobnou kapacitu
(takže snižuje zbytečné přejezdy). Dokáže sekat vyšší trávu, trávu po dešti, sbírat
spadané listí, apod. Za zmínku stojí také
rychlejší přesuny na
místo práce.
Vzhledem k
tomu, že se jedná o
stroj určený pro náročné nasazení v komunálních službách,
jeho předpokládaná
životnost je až 20 let.
Existuje na něj celá
řada adaptérů pro
různé druhy činností, městečko do budoucna uvažuje o nákupu radlice a zametacího kartáče na zimní údržbu chodníků.
Nejprve však musí být chodníky na tento
stroj připraveny (lze ho použít na nových
zámkových dlažbách bez hran, schodů a
dalších překážek).
I když se jednalo o velkou investici, radnice očekává zjednodušení údržby
veřejných prostranství a snížení provozních nákladů na sečení trávy (mzdy, nafta, náhradní díly). Již první dny provozu
ukázaly velké možnosti nového stroje. V
době, kdy většině zaměstnavatelů, včetně
obcí, chybí pracovníci a málokdo chce
dělat manuální práce při údržbě, je nahrazení lidí výkonnější technikou jedinou
možností, jak zachovat pěkný vzhled
městečka i v dalších letech.

Čarodějnické rejdění u koupaliště
V úterý 30. dubna 2019 v podvečer proběhlo v areálu u koupaliště
tradiční pálení čarodějnic.
Oblíbený rituál pálení ohňů v
předvečer prvního máje nechybí ani v
Mlázovicích. Než se však čarodějnice
všech věkových kategorií začaly slétat k
místnímu koupališti, zařádily si některé z
nich v místním domově důchodců. Část
personálu přišla do práce patřičně zamaskovaná, že je ani dlouholetí klienti nemohli poznat. Čarodějnická družina krátce proběhla obcí a trochu postrašila i děti
v místní mateřské školce. Reputaci si
však u školáčků ihned napravily drobnými sladkostmi, které jim přinesly.

Program pokračoval po páté hodině odpolední ve sportovním areálu V
Podlesí. Aby malým čarodějkám a černokněžníkům čas do odletu lépe utíkal,
připravili si pro ně rodiče z místního
sdružení malou tvůrčí dílničku, kde si
mohli udělat březové koště a malé čarodějnice na klacku.
Odpoledne v družné zábavě rychle uteklo, přiblížil se večer a nastal čas
zapálit oheň. Byl to nečekaný problém,
neboť vatra den předtím řádně promokla
a nechtěla moc hořet. Naštěstí místní
hasiči, kteří na akci dohlíželi, dokázali,
že si s ohněm dobře rozumí a rozdmýchali ho pomocí moderní techniky.
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Střípky z našeho městečka
● V dubnu 2019 se uskutečnil pravidelný audit hospodaření městečka. Pracovnice Krajského úřadu podrobně přezkoumaly účetnictví, nakládání s majetkem a
celkové hospodaření městysu Mlázovice.
Závěrem konstatovaly, že vše odpovídá
právním náležitostem a hospodaření je
bez závad.
● V dubnu obdržel městys dotaci od
Úřadu práce ČR na pokračování míst
pracovníků veřejně - prospěšných prací. Bohužel, vhodných uchazečů na
tuto pozici je velký nedostatek, proto
je otázka, zda-li bude mít městečko
možnost dotaci vůbec vyčerpat.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
V neděli 14. dubna 2019 připravilo družení rodičů tradiční Velikonoční
dílničku.
Děti si mohly vyrobit rozličné
velikonoční dekorace - kuřátka z prokladů na vajíčka, věnce či vajíčka z březového proutí, namalovat kraslice. Jako
tradičně nás svou milou návštěvou potěšili Libor a Dagmar Šimůnkovi, kteří
nejen děti, ale i rodiče učili plést pomlázky. Po příjemně stráveném odpoledni
byli na Velikonoce všichni připraveni a
tak jsme se mohli rozejít se svými krásnými výrobky domů.
Těšíme se i na další roky, na další
akce s dětmi a doufáme, že účast bude
jen a jen vzrůstat.
Lenka Nováková

ZÁSAHY HASIČŮ
20. duben - JSDH Mlázovice vyjela k
ohlášenému požáru stromů a porostu do
obce Vojice. Zhruba na ploše 20m x 20m
hořely stromy na rozhraní sadů a lesa.
Místo bylo obtížně dostupné pro hasící
techniku. Po příjezdu na místo požár již
lokalizován, Mlázovice tvořily zálohu
pro zásobování vodou.
30. duben - Hasiči vyjeli na žádost operačního střediska k případu ztracených
osob v lese, jedna z nich měla mít zdravotní problémy. Měly se nacházet někde
v okolí mlázovické hájenky. Během pátrání v lese si jeden z hasičů všiml vzdáleného světelného znamení mobilním
telefonem. Díky tomu byly obě pohřešované osoby nalezené (v lesním porostu,
cca 750m od hájenky). Nalezená žena si
stěžovala na bolesti břicha i zad a také
problémy s dýcháním. Proto byla předána do péče rychlé zdravotnické služby.
Na místě byla ještě jednotka z Lázní
Bělohradu. Jednalo se o první výjezd
nového DA Volkswagen mlázovické
jednotky.

