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KRAJ SPOUŠTÍ REVOLUCI V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ 
 V neděli 13. června 2010 vstupu-

je v platnost dlouho připravovaná a 

několikrát odloţená optimalizace do-

pravy v Královéhradeckém kraji. Pro 

cestující to znamená nové jízdní řády a 

řadu přelomových novinek.  

 O nutnosti provedení zásadních 

změn v systému dopravy v Královéhra-

deckém kraji se hovořilo minimálně od 

roku 2004. Představitelé kraje dostávali 

stále častěji stíţnosti na zhoršující se do-

pravní obsluţnost, nenavazující spoje, 

špatné spojení o víkendu, nelogické zajíţ-

dění autobusů a podobně. Proto se roz-

hodli připravit zásadní změny v krajské 

dopravě. Ty souhrnně nazvali optimaliza-

cí, která bude spuštěna 13. června 2010. 

 Co by měla tato optimalizace při-

nést cestujícím? Především zvýšený ná-

růst spojů, nové spoje o víkendech a svát-

cích, výrazně vylepšenou návaznost spojů 

v uzlových bodech, moţnost přenosu 

jízdenky z autobusu na vlak a opačně, 

nový výpočet tarifů, moţnost vyuţít k 

cestě do cíle více cest a spojů za stejnou 

cenu, nové trasy spojů, zjednodušené 

souhrnné jízdní řády či přenosnost dlou-

hodobějších jízdenek.  

 Linky vedoucí Mlázovicemi se 

změní poměrně výrazně. Městečku se 

podařilo při několika jednáních s firmou 

OREDO, která je krajským organizáto-

rem regionální dopravy, prosadit většinu 

připomínek občanů i obce k nově navrţe-

ným jízdním řádům. Jediné, co se nepo-

dařilo, je zachování středečního odpoled-

ního spoje z Hořic do Mlázovic. Autobus 

jiţ nebude jezdit z důvodu nízkého vyuţí-

vání ze strany cestujících.  

 Na trase Jičín – Mlázovice – Láz-

ně Bělohrad bude provozována pouze 

jedna linka, takţe zde bude platit pouze 

jeden přehledný jízdní řád. Trasa linky 

bude změněna, spoje ve všední den jiţ 

nebudou vedeny přes Radim, Dřevěnice a 

Valdice, ale většinou pojedou ze Špice 

přímo do Jičína, jeden spoj pojede z 

Luţan přes Úlibice. Tím dojde k znatel-

nému zrychlení cesty mezi naším městeč-

kem a Jičínem. Některé linky (jak z Jičí-

na, tak z Bělohradu) budou zajíţdět pouze 

do Mlázovic (odbočí v Chotči, v Mlázo-

vicích na Náměstí se otočí a opět pojedou 

do Chotče).   

 Prakticky všechny autobusy budou 

odjíţdět s novým jízdním řádem v jiných 

časech! Některé změny jsou jen kosme-

tické, jiné zásadní. Dochází k znatelnému 

nárůstu spojení mezi Jičínem, Mlázovice-

mi a Lázněmi Bělohrad, zavedením úplně 

nových autobusů. Rovněţ v sobotu, nedě-

li a státních svátcích budou jezdit kaţdo-

denně tři spoje do Jičína, Lázní Bělohra-

du a zpět. Zlepšuje se i dopravní spojení 

do školy v Lázních Bělohradě. Ráno bu-

dou odjíţdět dva spoje, odpoledne nava-

zuje na všechny moţné konce vyučování 

(od první aţ do deváté třídy) do 20 minut 

autobus do Mlázovic.  

 Novinkou je také nový systém 

pouţití jízdenek. Ať uţ budete cestovat v 

rámci Královéhradeckého kraje kamko-

liv, stačí Vám pouze jedna jízdenka za-

koupená v autobuse na mlázovickém ná-

městí. Můţete ji pouţít s přestupem v 

libovolném počtu autobusů, ale dokonce i 

ve vlaku. Systémy přepravců jsou nově 

vzájemně propojeny. Cestovat lze do jed-

noho místa i více směry. Například do 

Hořic lze jet nyní za stejné peníze buď 

přímo z Mlázovic nebo přestupem přes 

Bělohrad. Rovněţ tak do Nové Paky přes 

Špici či Bělohrad. Jiţ na autobusové za-

stávce cestující zjistí přesně cenu jízden-

ky, dle přiloţené tarifní mapky.  

 Výrazných změn doznávají také 

návaznosti dalších spojů v uzlových bo-

dech. Pro mlázovické občany výrazně 

narůstají moţnosti spojení s Hořicemi a 

Novou Pakou. Téměř kaţdý autobus bude 

mít v Bělohradě rychlý přípoj do těchto 

dvou měst. Totéţ platí nazpátek. Podobně 

je koncipována také moţnost přestupů v 

Jičíně do dalších směrů.   

 Cestující, kteří cestují denně auto-

busem do zaměstnání, budou zvýhodněni 

slevou u dlouhodobějších jízdenek. Tyto 

jízdenky navíc budou nově přenosné. Lze 

je vyuţít na dané trase za den vícekrát a 

jsou přenosné na jiné osoby. 

 Nové jízdní řády jsou k dispozici 

na webových stránkách městečka, v sys-

tému IDOS a na vývěsce u zastávky. 

 Změny, které vstupují 13. června 

2010 v platnost, jsou nejzásadnější pro-

měnou dopravy v historii kraje. Jsou kon-

cipovány tak, aby pomohly vrátit do ve-

řejné dopravy větší počet cestujících a 

jim co nejlépe zpříjemnily cestování auto-

busem či vlakem. Čas ukáţe, zda-li bu-

dou pro cestující atraktivní či nikoliv. 

Od 13. června 2010 čeká cestující řada změn 

 V sobotu 29. května 2010 si mlá-

zovičtí hasiči vyzkoušeli svoje schop-

nosti při taktickém cvičení likvidace 

poţáru Radnice a evakuaci zraněné 

osoby.  

 Poslední květnovou sobotu, krátce 

po půl deváté večer, byl vyhlášen poplach 

pro jednotku SDH Mlázovice. Nahlášen 

byl poţár budovy Obecního úřadu na 

Náměstí, společně se zraněním osoby. 

Jakmile utichla poplachová siréna, oči 

mnoha obyvatel se upřely na Radnici, ze 

které stoupal hustý dým.  

 Po příjezdu jednotky na místo 

hasiči zjistili, ţe se jedná o „ostré“ taktic-

ké cvičení s dýmovnicí a figurantem. 

Nicméně i přesto si zásah vyzkoušeli, 

jako by byl doopravdy. Po koordinaci se 

správcem budovy byla zajištěna cesta 

schodištěm a výlezovým oknem na stře-

chu. Tam byla ošetřena zraněná osoba, 

která byla evakuována a předána zdravot-

níkům k potřebnému ošetření.  

 Mezitím další členové jednotky 

zajistili likvidaci poţáru vysokotlakým 

proudem, který byl nataţen na vrchol 

budovy. Vše bylo provedeno s pouţitím 

dýchací techniky. Ve velmi rychlém čase 

byl zásah ukončen a hasiči se vrátili na 

základnu. Ti si následně pochvalovali 

náročný výcvik, který zajistí, ţe i při 

opravdovém zásahu budou dobře připra-

veni. 

Hořela Radnice. Naštěstí jen jako  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandalové připravili městečko o velké peníze 

 Koncem května dokončila od-

borná firma výměnu střešní krytiny na 

budově koupaliště, kterou poškodili v 

loňském roce neznámí vandalové. Měs-

tečko muselo zbytečně vydat ze svého 

rozpočtu nemalé peníze, které chybí 

jinde.  
 Co se honilo hlavou vandalům, 

kdyţ systematicky ničili střechu na budo-

vě občerstvení na koupališti, se asi nikdy 

nedovíme. Jakou však městečku způsobili 

škodu víme přesně. Sto osmdesát tisíc 

korun. Tolik stála výměna poškozené 

střešní krytiny, kterou provedli pokrývači. 

 Na jaře roku 2009 bylo zjištěno 

rozsáhlé poškození původní střechy na 

koupališti, která byla poloţena z asfalto-

vých šindelů. Prakticky celá zadní strana 

směřující do pole a boční strany, byly 

narušeny, vytrháním desítek šindelových 

šablon, které byly rozházeny po okolí. 

Pracovníci městečka se opakovaně pokou-

šeli poškozená místa opravit, ale vzhle-

dem k rozsahu poškození a především k 

technologii pokládky, nebyla tato snaha 

příliš úspěšná. Do budovy začalo na mno-

ha místech zatékat, jejich počet se neustá-

le zvyšoval.  

 Městečko provedlo konzultaci se 

čtyřmi pokrývačskými firmami, jak situa-

ci řešit, ale verdikt byl nemilosrdný. Šin-

delovou střechu nelze lokálně dlouhodobě 

opravit, zvláště ne při tak výrazném rozsa-

hu poškození (šindele byly vytrhány na 

ploše cca 40m2). Jako jediné kvalitní a 

dlouhodobé řešení byla doporučena kom-

pletní výměna střešní krytiny. Proto tuto 

akci zařadili zastupitelé do plánovaných 

investic v letošním roce.   

 Práce provedla firma RUHILL 

Nová Paka, která nabídla nejniţší cenu, 

navíc jiţ pro Mlázovice v minulých letech 

prováděla několik zakázek. Namísto šin-

dele byla pouţita šablonová krytina hnědé 

barvy, která má delší ţivotnost a lépe odo-

lává mechu či spadanému listí.  

 Nová střecha jiţ plně slouţí i dobře 

vypadá. Otázkou zůstává na jak dlouho. 

Dokud si někteří jedinci neuvědomí, ţe 

nesmyslným poškozováním věcí kolem 

sebe, ničí vlastně i svoje věci, nemůţeme 

čekat zlepšení. Sto osmdesát tisíc, které 

stála nová střecha, nám samozřejmě chybí 

jinde. Můţeme jmenovat například Mateř-

skou školku, kanalizaci, úpravu zeleně 

nebo sportovišť, opravu veřejného osvět-

lení, pokračující obnovu chodníků, akce 

pro děti a další potřebné oblasti. Záleţí na 

chování neukázněných jedinců i na ostra-

ţitosti všech dalších obyvatel městečka, 

jestli poničená střecha na koupališti byla 

nepěknou výjimkou nebo se stala před-

zvěstí dalších úmyslně způsobených škod, 

jejichţ odstranění budou Mlázovice platit 

ze svého. 

BUDOVA KOUPALIŠTĚ MÁ NOVOU STŘECHU 

 V polovině května 2010 navštívil 

mlázovický web 100. tisící návštěvník. 

Po pěti letech existence se stránky staly 

vyhledávaným zdrojem seriózních in-

formací o městečku a jeho obyvatelích. 

 Je tomu přesně 5 let, kdy spatřily 

světlo světa zbrusu nové stránky obce 

Mlázovice na adrese www.mlazovice.cz. 

Vytvořil je programátor Richard Marvan, 

společně s Tomášem Komárkem, který je 

dále spravoval.  Mlázovický web vznikl s 

cílem zlepšit informovanost obyvatel, 

chalupářů a přátel Mlázovic. V době své-

ho vzniku jiţ většina obcí a měst své in-

ternetové stránky měla spuštěné. Proto se 

tehdejší zastupitelstvo obce rozhodlo sou-

hlasit s nabídkou bezplatného provozu 

webu ze strany provozovatele a z adresy 

www.mlazovice.cz se staly oficiální mlá-

zovické stránky. Se zvyšujícím se počtem 

domácností, které jsou v městečku připo-

jeny na internet, stoupá jejich důleţitost. 

 Za dobu své existence se staly vý-

znamným a oblíbeným zdrojem informací 

pro obyvatele městečka, ale i pro řadu lidí 

ze vzdálených míst republiky a světa. Na 

mlázovický web pravidelně vstupují ná-

vštěvníci z celé republiky, řady evrop-

ských států, ale i Kanady, USA, Brazílie 

či Austrálie. Nejdůleţitější však je, ţe 

městečko můţe informovat své občany o 

všech novinkách, záměrech a uskutečně-

ných akcích. Společně s mlázovickým 

zpravodajem jsou stránky hlavním infor-

mačním zdrojem. Za pět let své existence 

jej navštívilo sto tisíc návštěvníků, coţ je 

na obec o 600 obyvatelích naprosto neu-

věřitelné číslo. Takovou návštěvnost ne-

má řada několikatisícových měst. Web se 

stal rovněţ oblíbeným místem, odkud 

čerpají informace o dění v Mlázovicích 

regionální média (noviny, rozhlas, televi-

ze, internetové portály). 

 Ojedinělou záleţitostí je také ab-

sence jakékoliv reklamy. I kdyţ městečko 

provoz stránek nestojí ani korunu (s vý-

jimkou platby za webhosting, tedy proná-

jem datového serveru), nebyla na nich za 

celou dobu existence umístěna ani jedna 

reklama. To je skutečně unikátní. Výrazně 

to zvyšuje důvěryhodnost informací a 

usnadňuje orientaci všech uţivatelů. 

 V uplynulých pěti letech prošel 

web výrazným vývojem. Pro veřejnost 

bylo asi nejdůleţitější zřízení diskusního 

fóra. Vzhledem k tomu, ţe jej někteří je-

dinci nedokázali slušně uţívat, bylo poz-

ději uzamčeno pouze pro registrované 

uţivatele. Ti mají také moţnost vyuţívat 

vlastní e-mailovou schránku s unikátní 

příponou mlazovice.cz či hlasovat v růz-

ných anketách. Na mlázovickém webu 

také naleznete virtuální úřední desku měs-

tečka, archiv Mlázovického zpravodaje, 

systém krizového řízení, telefonní seznam 

městečka, elektronickou podatelnu či ka-

lendář akcí městečka. Umístěny jsou zde 

veškeré důleţité informace a prezentují se 

zde obecní spolky i firmy. Za pět let exis-

tence bylo uveřejněno více neţ 350 článků 

z mnoha oblastí mlázovického ţivota. 

 Do dalších let je naplánována gra-

fická úprava, jakýsi lehký „facelift“ a 

spuštění některých nových funkcionalit. 

Městečko také musí reagovat na neustálé 

změny legislativy ve vztahu k prezentaci 

informací internetovou cestou. Veškeré 

kroky budou směřovány k tomu, aby mlá-

zovický web zůstal přehlednou, aktuální a 

důvěryhodnou studnicí informací pro oby-

vatele městečka, jeho příznivce a návštěv-

níky. 

Mlázovický web přivítal 100 tisícího návštěvníka  

MLÁZOVICE NA VLNÁCH  

ČESKÉHO ROZHLASU 

Český rozhlas Hradec Králové natočil 

v rámci pořadu "Rádio na cestách" 

obsáhlou reportáţ o našem městečku a 

jeho spolkovém ţivotě.   

 

V pořadu uslyšíte starostu městečka 

Tomáše Komárka, starostu SDH Mlá-

zovice Josefa Čípa, předsedu TJ Mlá-

zovice Jiřího Johna, předsedu mysli-

veckého sdruţení Ostříţ Jaroslava 

Hrnčíře, řadu ochotníků, divadélko 

Domova důchodců, cvičitelku Evu Bry-

chovou a Ivanu Dvořákovou, Dagmar 

Novákovou, Zdenku Rechcíglovou a 

Miroslava Varhaníka.  

 

Reportáţ v celém znění si můţete po-

slechnout na webových stránkách měs-

tečka. 



Proběhlo 27. veřejné zasedání zastupitelstva 

 

 

  

 
 

 

  

 

Střípky z práce Obecního úřadu 
 

●  Počasí letošního jara, které bylo ex-

trémní na spadlé sráţky, zapříčinilo výraz-

ný skluz v řadě akcí, které mělo městečko 

naplánováno.  O několik týdnu se zpozdily 

výsadby prováděné v rámci projektu revi-

talizace veřejné zeleně, stejně tak výstavba 

komunikace v  areálu Cihelna. Plných de-

vět týdnů čekali natěrači na dobré počasí k 

nátěru koupaliště, počasí způsobilo problé-

my také restaurátorům při obnově Pomníku 

padlých. Ani pracovníci městečka nemohli 

provádět pravidelné sekání prostranství a 

příkopů, takţe nyní vše působí dojmem, ţe 

není ţádné prostranství pořádně upraveno. 

Totéţ platí i o údrţbě chodníků. Aţ do 

začátku června nebylo moţné provádět 

postřik chodníků, které nyní na mnoha 

místech působí nevábně. I v souvislosti s 

blíţícím se Sjezdem rodáků apelujeme na 

vlastníky nemovitostí, aby nám pomohli a 

prostor před svým domem vyčistili. Není v 

moţnostech městečka do Sjezdu všechny 

chodníky upravit. 

● Ve druhé polovině května byly vyma-

lovány prostory ordinace praktického 

lékaře, průchod ve středisku, chodby a 

sociální zařízení. Kromě toho byly také 

natřeny veškeré radiátory a rozvody 

tepla. Pro pacienty i lékaře se výrazným 

způsobem zvýšila kultura prostředí celé-

ho zdravotního střediska. 

●  Z havarijních důvodu bylo přistoupeno 

k okamţité výměně všech světel, která 

osvětlovala chodbu od vstupu, přes scho-

diště aţ k sálu Radnice. Nová světla  půso-

bí velice moderně, samozřejmostí je insta-

lace úsporných zářivek, které mají deseti-

novou spotřebu energie oproti dosavadním. 

Městečko tak výměnou uspoří několik tisí-

covek ročně. 

● Starosta Mlázovic, pan Tomáš Komá-

rek, byl zvolen členem výběrové komise 

Místní akční skupiny Brána do Českého 

ráje. Bude se tak podílet na výběru a 

hodnocení projektů předkládaných ţa-

dateli k podpoře, prostřednictvím této 

MAS, z dotačního fondu LEADER, kte-

rý je spolufinancován z prostředků EU. 

●  Mlázovičtí hasiči se zúčastnili okrskové 

soutěţe v poţárním sportu v Šárovcově 

Lhotě. Letošní ročník byl zkrácen pouze na 

dva poţární útoky. V této disciplíně obsa-

dili třetí místo. V okresním kole skončili 

hasiči na pátém místě.  

● Městečko během letošního jara pro-

vedlo zalesnění velkých ploch, které byly 

v předchozích letech vytěţeny z důvodu 

kůrovcových a větrných kalamit. Vysa-

zeno bylo více neţ 15 tisíc sazenic. Sna-

hou je zkvalitnit porost a vytvořit takové 

podmínky, aby byl les odolnější. Proto 

byl vysázen velký podíl buku, dubu a 

jasanu, v menší míře také smrk a jedle.  

Městečko zároveň ţádá kraj o dotaci na 

zalesnění. 

 V pondělí 24. května 2010 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva městysu 

Mlázovice č.27/2006-2010. Přinášíme zajímavé body z programu jednání: 

 

1. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. KN 1023/7 v k.ú. Mlázovice manţelům 

Hrnčířovým. Jedná se o pruh pozemku těsně sousedící s jejich domem. Prodejní cena 

činí 65 Kč/m2.  

2. Odsouhlasen byl také prodej pozemku KN 1343 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o 

pozemek v ulici Haise Týneckého, který je připlocen k soukromé zahradě. Při geo-

detických pracech byla tato skutečnost zjištěna, dosavadní uţivatel poţádal o od-

koupení. Pozemek bude prodán panu Josefu Lánskému, za cenu 65 Kč/m2.  

3. Zastupitelé rozhodli o odprodeji nepotřebného mandlu prádla, který dříve slouţil pro 

potřebu Domova důchodců. Nyní je jiţ několik let nevyuţíván. Prodán bude za 16.000 

Kč servisní firmě k repasi a dalšímu vyuţití.  

4. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na umístění WIFI antén na budo-

vě Radnice a bytového domu na Ohrádce. Bude podepsána nájemní smlouva s 

Markétou Fišerovou – MP KONEKT, Bradlecká Lhota.  
5. Městečko rovněţ uzavře smlouvu s Královéhradeckým krajem na úhradu ztráty z 

provozování dopravní obsluţnosti na autobusové lince Jičín – Mlázovice – Lázně Bělo-

hrad (odjezd 17.10h z Jičína). Jedná se o příspěvek obce na provoz této linky, aby ne-

byla zrušena. Takto obec postupuje jiţ třetím rokem. Nyní však jde pouze o náklady do 

13.6.2010, kdy začíná platit nový jízdní řád, ve kterém je tento spoj jiţ zařazen bez 

spoluúčasti městysu.  

6. Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí příspěvku na činnost na rok 2010 Místní 

akční skupině Brána do Českého ráje, jejíţ jsou Mlázovice členem. Jde o příspě-

vek ve výši 1196 Kč.  
7. Je vyhlášen Záměr č.5/2010 Prodeje pozemku č. KN 1276/12 v k.ú. Mlázovice. Jed-

ná se o pozemek v Novopacké ulici před domem č.p. 161 o výměře 11 m2. Uvedený 

pozemek tvoří rozdíl mezi stavem v katastrální mapě a skutečností zjištěnou při měření 

geodeta v terénu.  

8. Zastupitelé schválili uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo č. 213 na mlá-

zovické hřbitově. Novým nájemcem je MVDr. František Fejfar z Prahy. Smlouva 

bude uzavřena na dobu 10ti let s přednostním právem na další prodlouţení. Ná-

jemní cenu určuje ceník hřbitovních poplatků, který je účinný od 1. ledna 2010.  
9. Zastupitelstvo také schválilo poskytnutí pravidelného provozního příspěvku na rok 

2010, ve výši 4656 Kč, Lázeňskému mikroregionu, jehoţ je městys členem.  

Parlamentní volby 2010 v Mlázovicích 
 

Přinášíme Vám výsledky dlouho očekávaných voleb do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR 2010 v Mlázovicích. 

Počet zapsaných voličů: 488 

Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb: 329 

Volební účast: 67,42 % 

Pořadí Název strany Počet hlasů % hlasů 

1. ČSSD 72 21,88 % 

2. Věci veřejné 52 15,80 % 

3.-4. KSČM 51 15,50 %  

3.-4. TOP 09 51 15,50 % 

5. ODS 47 14,28 % 

6. Suverenita 16 4,86 % 

7. KDU - ČSL 10 3,04 % 

8. Strana zelených 9 2,73 %  

9. Strana práv občanů - Zemanovci 8 2,43 % 

10. Dělnická strana sociální spravedlnosti 6 1,82 % 

11. Strana svobodných občanů 4 1,22 % 

12. Pravý blok 2 0,61 % 

13. Občané CZ 1 0,30 % 



              VYDAŘENÝ DĚTSKÝ DEN V POHÁDKOVÉM LESE           

 V sobotu 29. května 2010 oţil 

areál V Podlesí dětským štěbetáním. 

Konal se tam netradičně pojatý dětský 

den. Vše vymysleli, zorganizovali a do 

naprosté dokonalosti dotáhli místní mla-

dí divadelníci. Finanční oporou jim bylo 

městečko a drobní dárci. 

 Vše se dělo v duchu Pohádkového 

lesa. Na prvním zastavení na dětičky čekal 

sám mocný Krakonoš, u kterého se musely 

zaregistrovat a vytvořit si soutěţní kartič-

ku, kterou poté vyuţily u kaţdého dalšího 

stanoviště. A pak uţ mrňousové nestačili 

valit oči. Trasa značená šipkami vedla lou-

kou, lesem, cestou i necestou a všude číha-

la rozličná pohádková havěť. Na kaţdém 

stanovišti byl připraven zajímavý úkol, u 

babky kořenářky se poznávaly bylinky, u 

víly určovaly barvičky, s Vodníkem a jeho 

druţkou se lovily míčky z bazénu, Ferda 

Mravenec s Beruškou měli připravené 

puzzle v podobě mlázovského znaku. Ne-

chybělo střílení z luku u zbojníka a krásné 

paní nebo loupení perníčku z Perníkové 

chaloupky. Jenom pozor na zlou Jeţibabu!  

Naštěstí všechny děti byly zachráněny 

odváţným Jeníčkem a Mařenkou :-).  

 V houští se skrýval hejkal, peklo 

hlídala banda čertů, košíčkem pohupovala 

Karkulka na cestě za babičkou. Ale ouha, 

místo bábinky uţ v posteli leţel zlý vlk s 

plným břichem. Z blízkého Řáholce přijela 

na návštěvu i celá Rumcajsova rodinka. Po 

kaţdém splněném úkolu dostaly děti razít-

ko do kartičky a malou sladkou odměnu. 

Na konci trasy se malí účastníci mohli po 

proţitých leknutích trochu uklidnit u Pipi 

Dlouhé punčochy a její opičky, která jim 

předala diplom. 

 Děj se poté přesunul na koupaliště, 

kde si mohly děti s pomocí rodičů opéct 

buřta a rozjet to na parketu při disco hud-

bě.  

 Není divu, ţe si tento úţasný záţi-

tek nenechalo ujít téměř 80 !! dětí s dopro-

vodem rodičů, starších sourozenců, babi-

ček i dědečků.  

 Obrovská pochvala a poděkování 

patří všem organizátorům, kteří si dali to-

lik práce s vymýšlením masek i úkolů a 

připravili pro děti opět něco nového. 
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  Obyvatelé mlázovického domova 

důchodců se zúčastnili zajímavých Her 

bez hranic v Nové Pace, které pořádalo 

tamní sdruţení Ţivot bez bariér. 

 V úterý 25. 5. 2010 se obyvatelé 

Domova důchodců v Mlázoviích vydali 

na sportovní klání „Her bez hranic“ do 

Nové Paky. Celkem odjelo předvést své 

dovednosti 5 klientů v doprovodu pracov-

nic zařízení. Den předem jsme si připravi-

li „týmová“ trika, ve kterých jsme jeli 

naše zařízení prezentovat. V den „D“ byl 

uţ od rána shon. Zajistit sportovcům včas 

snídani, obstarat svačiny, odvoz do Nové 

Paky a zpět. Dalšího zařizování bylo ještě 

spousta. Ale vše se vydařilo na jedničku a 

my mohli vyrazit na příjemně strávené 

dopoledne.  

Byl to jiţ 5. ročník „Her bez hranic“, které 

se konaly ve sportovní hale v Nové Pace. 

Jiţ při vstupu do haly na nás dýchla krás-

ně uvolněná sportovní atmosféra. Naši 

sportovci si šli zabrat svá místečka a my 

šli náš „tým“ zaregistrovat. Pro všechny 

soutěţící jsme dostali růţové odznáčky se 

sluníčkem. Kaţdý ze zúčastněných týmů 

měl svou barvu odznáčku.  

 Po příjemném přivítání od paní 

Hylmarové jsme se mohli konečně všichni 

pustit do soutěţení. Naším úkolem bylo 

splnit úkoly na určených stanovištích, 

pokud moţno s maximální úspěšností. 

Před námi bylo asi 20 zastavení. Některé 

úkoly byly sloţitější, některé jednodušší a 

příjemnější. Například jsme házeli míče 

do „tlamy“ ohromného klauna, navlékali 

korále, skládali puzzle, přiřazovali citáty 

ke známým filmům, hledali poslepu urče-

ný předmět, lovili v kouzelných pytlících 

vţdy stejný předmět. Bylo toho opravdu 

spoustu, věci vhodné na procvičení moto-

riky, na paměť, ale i na zdatnost a doved-

nost. Kdo měl zájem, mohl si také nechat 

změřit krevní tlak, cukr v krvi a hladinu 

cholesterolu. To bylo pro zpestření dopo-

ledne.  

 Po úspěšném splnění všech soutěţí 

jsme jiţ čekali jen na výsledky. A jak to u 

takovýchto soutěţí bývá, výherci byli 

všichni zúčastnění. Kaţdý soutěţící dostal 

překrásnou medaili, kterou vytvořili lidé z 

chráněné dílny Vyšehrad, diplom a sáček 

se spoustou uţitečných překvapení. Po 

vyhlášení výsledků nás všechny čekalo 

ještě jedno překvapení, přišel kouzelník se 

svým šášou. Představení bylo pro nás pří-

jemným zakončením a po něm jsme se 

vydali zpět na cestu k domovu. Shodli 

jsme se na tom, ţe příští rok pojedeme 

znovu. 

 Touto cestou bychom chtěli i podě-

kovat pořadatelům ze Ţivota bez bariér a 

všem, kteří se na náročné přípravě báječ-

ného dne podíleli. 

 

Za Domov důchodců Mlázovice   

Lenka Záveská 

 

Domov důchodců na packých Hrách bez hranic 

POZVÁNKA NA DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 

 

Zaměstnanci a obyvatelé Domova důchod-

ců v Mlázovicích Vás zvou na Dny otevře-

ných dveří, které se konají v sobotu 19. 

června 2010 a v neděli 20. června 2010. 

Oba dny od 13.00h do 16.30h.  

 

Návštěvníky čeká prohlídka zařízení a bo-

hatý doprovodný program: 

● divadelní představení připravené obyva-

teli domova 

● ţivá hudba k poslechu  

● vystoupení bělohradského ţenského  pě-

veckého sboru 

● ukázka pohybové aktivizace s uţivateli 


