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NOVÉ PRVKY OŽIVILY HŘIŠTĚ U ŠKOLKY 
 Výměna herní sestavy a doplnění 

dalších atrakcí pro děti. To jsou hlavní 

změny, které městečko provedlo během 

jara na dětském hřišti za školkou.   

 Dětská hřiště a jejich vybavení 

jsou v posledních deseti letech obrovským 

obchodním artiklem. Jejich nákup řeší 

téměř všechny obce a města, školy, škol-

ky a mnozí další. Kdo nemá alespoň ně-

jaký herní prvek, jako by ani nebyl. Proto 

se výrobě těchto atrakcí věnuje řada fi-

rem. Mnoho z nich však především vidí 

své zisky a kvalita výrobků je ubohá. 

Kupující má dopředu jen malou šanci 

poznat, co si pořizuje.   

 Městečko již před pár lety instalo-

valo na školkové hřiště velkou herní se-

stavu – „Pirátskou loď“, kterou si nej-

menší ihned oblíbili. Bohužel, za pouhé 

čtyři roky zcela uhnila, a tak musela být 

loni z bezpečnostních důvodů odstraněna. 

Zastupitelé chtěli prostor za školkou opět 

vybavit, ale zároveň odmítali velkou in-

vestici do pochybných či předražených 

prvků. Již v roce 2014 proběhla instalace 

nové sestavy u koupaliště a před jejím 

pořízením věnovala obec enormní úsilí 

správnému výběru. Z několika desítek 

nabídek však bylo velmi těžké zvolit vy-

bavení, které by bylo pěkné, zároveň za 

rozumné peníze, kvalitně vyrobeno, s 

předpokladem dlouhé životnosti.   

 Jak v loňském roce, tak i letos, 

bylo nakonec rozhodnuto o instalaci her-

ních prvků firmy Bonita, které jsou velmi 

kvalitně propracované. Veškeré části pod 

zemí jsou žárově zinkované, nosníky z 

masivních kovových prvků (zinkované 

nebo práškový lak) a zbytek je z lepených 

dřevěných profilů, které eliminují mož-

nost použití nekvalitního řeziva. Navíc 

jsou tyto sestavy velmi lehce opravitelné v 

případě jakýchkoliv závad. Veškeré vý-

robky také mají možnost pravidelných 

revizí dle příslušných norem.   

 Na hřiště u školky, které je určeno 

i pro ostatní malé děti z městečka, byla 

nyní instalována sestava věže, skluzavky 

a houpacího hnízda, vedle ní šestihran s 

několika lezeckými stěnami a dále vaha-

dlová houpačka. Společně s pérovými 

skákadly, houpačkou, pískovištěm a do-

mečky, tvoří ucelený komplex, který je 

pro děti velice atraktivní.   

 V areálu byly také provedeny za-

hradnické úpravy (výsadba okrasného 

záhonu) a doplněny lavičky. Upravené 

moderní hřiště má velké předpoklady, aby 

ho děti mohly bezpečně užívat mnoho let. 

Pokud se nenajdou starší jedinci, kteří ho 

postupně zničí. 

Děti si mohou užívat moderní a bezpečné sestavy 

Dětský den plný smíchu, her a dovádění 
 V sobotu 13. června 2015 od 15 

hodin se na fotbalovém hřišti za koupa-

lištěm konal dětský den. Akci uspořá-

dalo velmi aktivní sdružení „Mlázovičtí 

rodiče dětem“.   
 Sobota odpoledne, slunce pálí, 

teploměr šplhá ke třicítce, každý kdo 

mohl, utíkal k vodě. A tak se již krátce po 

poledni mlázovské koupaliště a blízké 

okolí jen hemžilo desítkami malých i vel-

kých vodomilů. Brzo k nim přibyly i tro-

chu podivné postavičky – Vinnetou s věr-

nou Rybanou, Královna pirátů s upovída-

ným papouškem, včelka Roběnka, víla 

Frošinka, kovbojové s kolty proklatě níz-

ko, kočka Květuška, vodnice Léňa i s po-

těrem a další havěť. A když na hřiště při-

jela hasičská cisterna, bylo už všem capar-

tům jasné, že o zábavu nouze nebude. 

Čekalo na ně deset stanovišť s nejrůzněj-

šími úkoly, jako zatloukání hřebíků, střel-

ba z luku, chůze v holínkách, lovení po-

kladu bosou nohou. Chybět nemohlo ani 

populární skákání v pytli, přetahování 

lanem a střelba ze vzduchovek. Jedno z 

nejoblíbenějších stanovišť zajistili místní 

dobrovolní hasiči. Děti si vyzkoušely stří-

kání z proudnice na cíl. Za každý splněný 

úkol bylo razítko na kartičku a za vyplně-

nou kartičku zasloužená odměna.   

 Na samý závěr si hasiči nechali 

ještě překvapení, které naštěstí nepokazila 

ani blížící se bouřka. Připravili dětem 

pěnovou lázeň. V jednom rohu hřiště po-

mocí zvláštní hasící technologie vytvořili 

nadýchaný obláček, který lákal k dovádě-

ní. Děti byly zprvu trochu nedůvěřivé, ale 

po chvíli do pěny skočily doslova po hla-

vě. Odvážní se nechali po radovánkách 

ještě „osprchovat“ pěkně ledovou vodou z 

cisterny.   

 Dětský den se letos krásně vydařil, 

děti odcházely vydováděné, plné nových 

zážitků, možná trošku ušpiněné, ale se 

zářícíma očima. A to byla pro obětavé 

pořadatele ta největší odměna. 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Extrémní sucho, které panuje v le-

tošním roce, donutilo městečko k mi-

mořádným opatřením ve vztahu k vy-

sázené zeleni. Pracovnicí městečka  v 

průběhu června opakovaně zalévali 

výsadby, které mají zvýšené nároky na 

vláhu a také čerstvě vysazené dřeviny, 

které ještě nejsou zakořeněné. 

● V průběhu června se výrazně zvý-

šil nepořádek v prostoru fotbalové-

ho hřiště a sportovišť v Podlesí. 

Obec každé dva dny odváží velký 

pytel odpadků, které jsou poházeny 

v trávě, na kraji lesa, u laviček. Je 

neuvěřitelné, kolik odpadů dokáží 

návštěvníci těchto malebných lokalit 

poházet kolem sebe a nevadí jim to.  

●  Po dohodě městysu Mlázovice a 

obce Lužany byla nabídnuta rodičům 

dětí navštěvujících MŠ v Mlázovicích 

a v Lužanech možnost, prodlouženého 

prázdninového provozu. Každá školka 

má otevřeno určité týdny o prázdni-

nách, spojením těchto termínů vznikl 

další měsíc provozu během letních 

prázdnin. Obce se snažily nabídnout 

přijatelné řešení na dobu, ve které se o 

děti během volna nemá kdo postarat. Z 

Mlázovic o tuto službu neprojevil zá-

jem nikdo, v Lužanech rodiče jednoho 

dítěte, které jezdilo počátkem prázdnin 

do školky v našem městečku. 
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ČIŠTĚNÍ KURTU NA TENIS 

Počátkem června provedla odborná 

firma strojové čištění kurtu s umělým 

povrchem u koupaliště. Systém spočí-

val v odstranění nečistot z vrchní části 

zásypového písku, vyčesání vlasu ko-

berce a následném zasypání novým 

křemičitým pískem a utužení povrchu. 

Velmi obtížné bylo odstranění mechu 

v zadní části hřiště, kde se mu kvůli 

zastínění velice daří. Na tak silný me-

chový povlak již stroj nebyl dostačují-

cí a tak přišlo na řadu ruční předčištění 

speciální škrabkou. Provedené úkony 

prodlouží životnost povrchu a také 

výrazně zpříjemní hru všem sportov-

cům, kteří si poslední dobou stěžovali 

na špatný odskok míčů a místy nebez-

pečně kluzký povrch. Zásah stroje byl 

překvapivě účinný a proto bude tako-

véto čištění sportoviště pravděpodobně 

probíhat i v dalších letech. 

Proběhlo 5. zasedání zastupitelstva městečka 

 V pondělí 22. června 2015 se sešli mlázovičtí zastupitelé na veřejném zasedání. 

Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:   

1. Městečko pronajalo novou část vodovodního řádu v Hořické ulici, společnosti VOS 

Jičín, a.s., na dobu neurčitou. Ta zajistí provoz a dodávky vody připojeným odběratelům 

v lokalitě, stejně jako ve zbylé části Mlázovic.  

2. Schválena byla rozpočtová změna č.2/2015, která upravuje rozpočet podle aktu-

álního vývoje příjmů a výdajů v daném kalendářním roce. V této souvislosti byl 

zmíněn zhoršený příliv plateb ze státního rozpočtu, který je způsoben sníženým 

výběrem daní v letošním roce.   
3. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2014.  

4. Schváleno bylo také poskytnutí věcných darů na pořádání letních sportovních 

turnajů v Mlázovicích.   
5. Městečko rovněž opraví „historickou chybu“ v adrese jednoho domu v ulici Na Raše-

lině, který je doposud evidován v sousední ulici. Odsouhlasena byla změna adresního 

místa podle skutečné polohy.   

6. Zastupitelé odmítli žádost o poskytnutí příspěvku na provoz Babyboxu v Jičíně. 

Městečko nemá dostatek financí ani na realizaci vlastních projektů na svém území, 

proto dlouhodobě nepodporuje jiné aktivity cizích subjektů mimo Mlázovice.   
7. Schválena byla také řada smluv řešících nákupy či prodeje pozemků. Část je realizo-

vána v rámci dokončovaného procesu komplexních pozemkových úprav, část v rámci 

probíhajícího zaměřování a upřesňování hranic v zastavěné části obce (hranice plotů, 

silnic, chodníků, obecních budov, apod.). 

Zahraniční folklor bavil Mlázovice 
 V pátek 19. června 2015 od 19 h 

se na sále Radnice Mlázovice konalo 

představení dvou zahraničních folklor-

ních souborů. Představení pod názvem 

„Kudy, kudy cestička“ bylo součástí 41. 

mezinárodního folklorního festivalu 

Pod Zvičinou.   
 Letos do Mlázovic dorazil skvělý 

slovenský soubor Bystrina z Banské Byst-

rice a trochu exotická skupina Nikosia z 

Turecké kyperské republiky. Oba soubo-

ry, tolik se od sebe lišící kulturou, jazy-

kem, náboženstvím i odstínem pleti, měly 

přesto mnoho společného. Vrozený tem-

perament, cit pro hudbu, pestré propraco-

vané kroje, ale především úctu k tradicím 

předků, jejichž umění a odkaz svým vy-

stoupením pomáhají zachovat a předat 

dál.   

 Slováci i Kypřané početné mlázov-

ské publikum nadchlo svým tanečním i 

pěveckým uměním. Pánové mohli oči 

nechat na sličných tanečnicích a jejich 

hbitých nožkách, které se pod sukněmi jen 

kmitaly, však také jedna ze Slovenek byla 

později zvolena „Miss festivalu“. Dámy si 

zase užily pohled na vypracovaná těla 

slovenských i kyperských „ogarů“. Děti 

obdivovaly například kyperský tanec s 

plnými skleničkami na hlavách nebo dech 

beroucí vystoupení se srpy či slovenské 

křepčení se lžičkami. Na své si přišli 

všichni a už nyní se těšíme, kdo k nám 

zavítá napřesrok. 

Otiskujeme zajímavý pohled na mlázovické náměstí (kolem roku 1930), který nám předal  

pan Josef Chudoba u Mlázovic 


