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Hasičárna - výměna oken, dveří, vrat a stavební úpravy 

V létě 2010 začali obecní zaměstnanci s bouracími pracemi v hasičárně. Vybourání oken 

a dveří a stavební úpravy provedli zaměstnanci v rámci Veřejně prospěšných prací. 

V září byla vyměněna garážová vrata a namontovány nová okna a dveře. Stará dřevěná, 

dvoukřídlá vrata byla nahrazena sekčními, elektricky ovládanými, výsuvnými vraty 

s polyuretanovou izolací v bílé barvě. Vrata dodala firma Vrata Novák s. r. o. z Dlouhé Vsi. 

Nová vrata jsou zatím stále 

schována za těmi starými.  

Okna byla nahrazena plastovými 

v bílé barvě. Dvě okna byla pone-

chána v původním rozměru, jedno 

bylo zúženo a jedno bylo zvětšeno 

na výšku. Okno z přední strany 

budovy bylo zrušeno úplně. Lux-

fery v garáži byly nahrazeny pla-

stovými rámy s pevným zasklením. 

Nové vchodové dveře s nadsvětlíkem 

jsou také plastové, bílé. Druhé vchodo-

vé dveře do skladu pohonných hmot 

byly zazděny. Okna a dveře dodala fir-

ma Proplast, spol. s r. o. z Ústí nad Orli-

cí. Venkovní parapety dodal a namonto-

val Milan Dědek ze Lhot u Potštejna. 

Obecní zaměstnanci vybourali vnitřní 

příčku. Vybouráním příčky mezi 
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skladem pohonných hmot a dalším malým skladem vznikla jedna větší místnost, opět sklad, 

se vstupem z vnitřku budovy. Proto byly zrušeny jedny venkovní dveře a okno. Dále 

zaměstnanci vyzdili příčku v prostoru dílny, kde vznikl prostor pro WC a malou kancelář 

pro potřeby budoucího sběrného dvora. Z tohoto prostoru byly nově vybourány dveře ven 

z budovy do prosto-

ru budoucího zastře-

šeného skladu. Ten-

to otvor byl zatím 

provizorně osazen 

starými dveřmi. 

Do budovy již byla 

v minulosti zavede-

na vodovodní pří-

pojka. Nyní byla voda nově rozvedena na budoucí WC (mísa, umyvadlo) a do klubovny 

hasičů. K tomu byla nyní vybudována i vnitřní kanalizace, vyvedená vně budovy, zatím 

bez připojení na odpovídající septik. 

V budově kromě garáže byly nově nainstalovány elektrické rozvody (bez kompletace - 

rozvaděč, zásuvky, vypínače a podobně zatím chybí), instalaci provedl Jan Dostál ze Lhot 

u Potštejna. 

Dále byly odstraněny pů-

vodní podlahy z betono-

vé mazaniny a byl prove-

den nový podkladní be-

ton a na něj položena izo-

lace proti zemní vlhkosti. 


