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MLÁZOVICE OBDRŢÍ TŘI MILIONY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 

Městečko uspělo s projektem „Revitalizace veřejných prostranství“ 

 Přinášíme souhrn změn, na kte-

ré se mohou občané těšit v rámci reali-

zace projektu Revitalizace veřejných 

prostranství městysu Mlázovice, který 

je spolufinancován ze strukturálních 

fondů EU – ROP. 

 Mlázovičtí občané netrpělivě oče-

kávají zahájení revitalizace centra obce, 

které je předmětem projektu, jenž uspěl v 

konkurenci žádostí o dotaci z Regionální-

ho operačního programu NUTS II. Seve-

rovýchod. Velmi často se dotazují na 

Obecním úřadu, co vše bude rekonstruo-

váno, popř. žádají úpravy různých pro-

stranství, které jsou právě předmětem 

plánovaných akcí a z důvodu přesného 

dodržení harmonogramu je nelze provést 

dříve.  V této souvislosti je třeba dodat, 

že se jeví jako rozumné, že městečko 

počkalo s řadou úprav na tento velký pro-

jekt, i když někteří kritizovali jakési ne-

dotahování akcí do konce. 

 Základní rámec změn navrhla v 

projektové dokumentaci, na základě po-

žadavku městečka, architektka Lenka 

Hladíková. Úpravy lze rozdělit do čtyř 

částí. Hlavními jsou stavební práce – re-

konstrukce 2000m2 chodníků (všechny s 

bezbariérovými nájezdy), výměna stovek 

metrů silničních i zahradních obrubníků 

nebo výstavba terasové zdi mezi tělocvič-

nou a školou. Výměny se dočkají všechny 

obruby na Náměstí, i ty kolem hlavní 

části parku nebo kolem lípy před Radnicí, 

kde dojde ke zvětšení prostoru zeleně. 

Rozšířen bude i prostor pro chodník a 

zeleň před domem č.p.63 a 64 na Náměstí 

tak, aby byl ve stejné linii s prostorem 

autobusové zastávky. Ta dozná rozšíření, 

aby již cestující nemuseli vystupovat do 

trávy, za zámkovou dlažbu bude vymě-

něn také asfalt pod přístřeškem zastávky 

na druhé straně.  

 Předlážděny do zámkové dlažby 

budou všechny chodníky na Náměstí, 

mezi Náměstím a kostelem, dále pod bu-

dovou Radnice a na celém malém náměs-

tí. To se týká rovněž přístupových cest k 

jednotlivým budovám na malém náměstí.  

K soše Sv. Jana Nepomuckého bude vy-

dlážděn přístupový chodníček, v její těsné 

blízkosti před zastávkou cyklotrasy dojde 

k vybudování odpočinkového místa. 

 V prostoru Náměstí, pod Radnicí i 

malého náměstí dojde ke kompletní revi-

talizaci zeleně. Ta spočívá v odstranění 

poškozených rostlin, výsadbě desítek 

nových stromů, stovek keřů a trvalek. Na 

celé ploše téměř třetiny hektaru budou 

založeny zbrusu nové trávníky. Výměny 

se v dotčeném území dočkají také všech-

ny prvky veřejného osvětlení a pořízen 

bude nový městský mobiliář (12 ks lavi-

ček a sada stolu se dvěma lavicemi pro 

odpočinkové místo). 

 Celý projekt bude realizován od 

podzimu 2008 do podzimu 2010. Během 

této doby dojde k rozsáhlým změnám v 

našem městečku. Prosíme všechny obča-

ny i návštěvníky o shovívavost při reali-

začních pracích. Odměnou za trpělivost 

bude nová tvář městečka, která nás bude 

těšit v dalších letech. 

 

 

Co vše bude opraveno v rámci evropského projektu 

 Městečko uspělo v ostré konku-

renci a zařadilo se mezi pouhé čtyři 

obce a města z okresu Jičín, které ob-

drţí dotaci z této kategorie programu 

ROP NUTS II. Severovýchod. Obyva-

telé se mohou těšit na výrazné změny 

veřejných prostranství.   

 K roku 2007 se upíraly zraky řady 

obcí s nadějí, že toto magické datum od-

startuje možnost čerpání dotací z evrop-

ských strukturálních fondů. Start poskyto-

vání dotací se sice opozdil, ale Králove-

hradecký kraj patří mezi první místa v 

republice, kde systém již funguje. Mlázo-

vice neponechaly nic náhodě a od počát-

ku roku 2007 se snažily na čerpání evrop-

ských financí připravit. Nejprve si zastu-

pitelé stanovili hlavní cíle rozvoje obce. 

 Jako priorita byla vybrána revitali-

zace centra obce. Poté odstartovala od-

borná projektová příprava a příprava žá-

dosti. Po pečlivém výběru byla svěřena 

Centru evropského projektování v Hradci 

Králové. Následovaly měsíce náročné a 

zdlouhavé administrativní i technické 

práce ze strany vedení obce. 

 

 A vyplatilo se. Regionální rada 

regionu soudržnosti Severovýchod 

30.6.2008 rozhodla, že mlázovický pro-

jekt podpoří částkou téměř 3 miliónů Kč 

z oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. 

Spoluúčast městečka je 200 000Kč. V 

letech 2008-2010 se obyvatelé dočkají 

komplexní revitalizace Náměstí, prostoru 

pod Radnicí, kolem školy a celého malé-

ho náměstí. V rámci projektu dojde k 

zahradnickým úpravám na zeleni – vysází 

se stovky trvalek a keřů, desítky stromů, 

upraví  terén a  založí nové trávníky.  V 

dotčeném území dojde k úplné rekon-

strukci  2000 m2 chodníků a 1,6 km ob-

rubníků. Nové chodníky budou ze zám-

kové dlažby s bezbariérovými nájezdy. 

Rekonstrukce se také dočká veřejné 

osvětlení a pořízen bude nový městský 

mobiliář (lavičky apod.).  Městečko má 

již vybrané realizační firmy, první práce 

se zahájí letos na podzim.  

 Mlázovice díky obdržené evropské 

dotaci výrazně zatraktivní prostředí měs-

tečka a zkvalitní životní podmínky pro 

své obyvatele i návštěvníky. Svým vý-

znamem a rozsahem získaných finanč-

ních prostředků se bezesporu jedná o ob-

rovský úspěch.   Od dotace na plynofikaci 

v 90. letech je to největší obdržená částka 

na územní rozvoj naší obce. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do konce roku bude v Mlázovicích nové hřiště s umělým povrchem 
 Městečko uspělo u Královehra-

deckého kraje s ţádostí o dotaci na re-

konstrukci stařičkého tenisového kurtu, 

a tak se dočkáme uţ do konce letošního 

roku nového hřiště pro tenis, volejbal a 

nohejbal s umělým povrchem!   

 Doby, kdy asfaltový tenisový kurt 

v Mlázovicích praskal ve švech a tvořily 

se pořadníky na jeho užívání, jsou pryč. 

Hlavním důvodem je jeho zastaralost a 

řada stavebních nedostatků a také fakt, že 

již nevyhovuje dnešním požadavkům. Od 

osmdesátých let, kdy bylo svépomocí 

vybudováno, se hodně věcí změnilo. Hřiš-

tě nemá normovaný rozměr pro tenis, plot 

je příliš blízko, řada míčků během hry 

končí v plotě a některé zákroky hráčů 

hrozí zraněním.   

 Dalším výrazným problémem je 

propadlý asfalt, který na několika místech 

vytváří hluboké kaluže vody a výrazně 

zasahuje do hry. Ideální není ani odvodně-

ní plochy, stejně tak dosloužilo oplocení. 

Proto začali hráči postupně jezdit do okol-

ních obcí a naše sportoviště osiřelo.

 Zastupitelé se rozhodli, že se poku-

sí tento stav změnit a nevyhovující hřiště 

zrekonstruovat. Vznikl projekt moderniza-

ce a počátkem roku byla podána žádost o 

dotaci z grantu odboru školství Králove-

hradeckého kraje. Městečko se svojí žá-

dostí uspělo a kraj poskytne na uvedený 

projekt 200.000 Kč, což je maximální 

možná dotace z této kapitoly.  

 Mlázovice přidají k dotaci svůj 

podíl ve výši 400 000 Kč a do konce roku 

bude provedena rozsáhlá rekonstrukce. 

Dojde k rozšíření plochy hřiště na norma-

tivní rozměr 36m x18m, sejmutí propadlé 

asfaltové vrstvy, prostor bude ohraničen 

obrubníky a odvodněn. Rovněž vyroste 

zbrusu nový poplastovaný plot. Tím hlav-

ním je však položení nového umělého 

koberce s možností využití na tenis, volej-

bal a nohejbal. Instalovány budou také 

vyměnitelné sloupky a sítě (podle druhu 

sportu).  

 I když se jedná o vysokou finanční 

investici z obecní pokladny, při uvažova-

né životnosti použitých materiálů  30 - 40 

let, získají obyvatelé a návštěvníci měs-

tečka dlouhodobě možnost sportovat na 

špičkovém sportovišti. 

Zanedbaný kurt bude již brzy minulostí 

Nové dětské hřiště přináší radost nejmenším 
 Po ročním odkladu dokončilo 

městečko hřiště pro své nejmenší ob-

čánky. Za školkou vznikl areál, kde se 

mohou maminky s dětmi potkávat a 

trávit volný čas. 
  

 O dětském hřišti s herními prvky 

pro nejmenší  se v Mlázovicích uvažovalo 

již řadu let. Vášnivé diskuze se vedly o 

jeho umístění i rozsahu. Zastupitelstvo, 

které vzešlo z 

ko munáln ích 

voleb v roce 

2006 nejprve 

plánovalo vy-

budovat nové 

s a m o s t a t n é 

hřiště vedle 

objektu vodár-

ny. Názory ze 

strany rodičů i 

zdejší mateřské 

školky však 

celý projekt 

výrazně po-

změnily. 

 Výstavba hřiště byla o rok odlože-

na a namísto nového areálu bylo rozhod-

nuto, že bude upravena stávající zahrada 

školky a za jasných podmínek zpřístupně-

na i veřejnosti. Zastupitelé považovali za 

zbytečné mít vedle sebe školkové hřiště a 

ještě další nové pro veřejnost. Byly by to 

neefektivně vynaložené náklady bez užit-

ku.  

 Letos na jaře tak započala moderni-

zace již existující plochy pro děti. Jako 

hlavní prvek zde byla nainstalována pirát-

ská loď, která dětem umožňuje schování v 

podpalubí, vylezení na vyvýšenou palubu, 

použití lanové stěny nebo skluzavky. Ro-

diče dětí také provedli modernizaci chati-

ček, dřevěného auta a okolí. Městečko 

dále vybudovalo kolem hřiště nový plot, 

opravilo pískoviště a je připraven základ 

pro houpačky. Je třeba zdůraznit, že veš-

keré změny byly prováděny v souladu s 

velmi přísnými normami na dětská hřiště. 

V příštím roce je naplánováno pořízení 

pérových skákadel, popř. nějakého koloto-

če. Letošní 

změny si vyžá-

daly investici 

bez mála sto 

tisíc korun. 

Pro použití 

hřiště platí řada 

přísných pravi-

del. Herní prv-

ky smí užívat 

pouze děti do 

12ti let, vstup 

je možný pou-

ze v doprovodu 

osoby starší 

18ti roků. Pro 

mládež a dospělé je určen sportovní areál 

u koupaliště. Samozřejmostí je také zákaz 

kouření či nošení nápojů ve skleněných 

obalech. Na dodržování pravidel dohlíží 

jak zaměstnanci obce a školky, tak nájem-

níci obecní bytovky.  

 Letošní práce byly na hřišti dokon-

čeny a již několik týdnů slouží dětem a 

maminkám, které zde mohou najít příjem-

né prostředí na schůzky a trávení volného 

času se svými ratolestmi. V rámci finanč-

ních možností městečka bude postupně 

docházet k dalšímu vylepšování. 

 

ČEZ DOKONČIL REKONSTRUKCI 

TAFOSTANICE U KOSTELA 
 

 Mlázovičtí občané se po dlouhém 

čekání dočkali opravy trafostanice před 

kostelem. Tato stavba výrazně narušovala 

okolí Kostela nejsvětější trojice. Od pade-

sátých let minulého století na ní nebyl 

proveden žádný podstatný zásah a zub 

času již vykonal své. Městečko se řadu let 

snažilo o nápravu, ale až v loňském roce 

Radnice uzavřela s energetiky dohodu o 

rekonstrukci. 

 Ta byla zahájena letos v květnu a 

dokončena před pár dny. Vyměněna byla 

střecha, včetně vazby a veškerých klempíř-

ských prvků. Dále byla provedena kom-

pletní oprava fasády, pískovcového zákla-

du, odstraněny odpojené konzole, oprave-

na okna a dveře a vybudován nový okapo-

vý chodník. Použité materiály byly konzul-

továny s památkáři, aby nedošlo k naruše-

ní památkové zóny kostela. ČEZ využil 

odstávky stanice také k výměně vnitřní 

technologie. 

 Opravená trafostanice již nedělá 

ostudu v centru městečka a svým zevnějš-

kem, v rámci možností, zapadá mezi ostat-

ní stavby. 

 



Mlázovičtí volejbalisté zakončili sezónu i účast v soutěţích 

Přinášíme příspěvek mlázovického rodáka JUDr. Jířího Josífka, který pravidelně sledu-

je dění v Mlázovicích a poslal nám svůj příběh vztahující se k našemu městečku.  

 

JAK MI FRANTA ČERNOCH Z MLÁZOVIC ZACHRÁNIL AUTO 
 

 Píše se rok asi 1988, prosinec, zima, náledí. Koupil jsem si nedávno novou Da-

cii. Potřeboval jsem navštívit svého nejlepšího  přítele, lékaře v tehdejším NDR, který se 

mnou lezl na hory. Patrně jsem potřeboval léky, které u nás nebyly. Vyjel jsem někdy po 

poledni,do Ústí to šlo jako po másle, tak jsem jel dál na Žacléřský průsmyk.  

 Bylo tam sice varování, že silnice není protažena, ale já měl vztek, tak jsem jel 

dál. Byla už tma. Kousek před vrcholem začalo auto klouzat a pomaloučku sklouzlo 

mezi patníky nad sráz. Bylo už po desáté, vylezl jsem, zamkl a dal se na pochod směrem 

Telnice. 

Po cestě byla hájovna. Pan hajný mi řekl, že mi nemůže pomoci, protože traktory mají 

ještě letní obutí. Tak jsem pochodoval dál a přemýšlel, co z auta zbude, jestli bude pře-

zimovat ve škarpě na Žacléři.  

 Před půl dvanáctou jsem dorazil do hospody v Telnici. Pár lidí tam hrálo mari-

áš, hostinský mi řekl, že můžu přespat a já si dal grog. Pak jsem šel do předsíně a volal 

telefonem o eventuální pomoc do Ústí. Nemohli. Hostinský slyšel, že jsem se představo-

val jako doktor a řekl mi, že u nich nemohu spát. Proč - mohli by tam být štěnice. 

 Něco mi harašilo v hlavě. Telnice, sakra, T e l n i c e…   Měl jsem sebou data-

banku a tak jsem vyťukal  t-e-l-n-i-c-e . Objevilo se : František Černoch, Mlázovice, 

přestěhoval se do Telnice. 

 Povídám hostinskému - neznáte nějakého Frantu Černocha? Samozřejmě, jeho 

zeť támhle hraje karty. Zeť vzal telefon a sdělil tchánovi, že mu vede návštěvu. Bylo po 

půlnoci. Tvrdit, že mne Franta přijal s nadšením by byla nadsázka. Víc se mračila na 

mne jeho paní. Ale vyspat se můžeš… Pak se objevila nějaká flaška, taky kytara a už 

jsme byli u mlázovského táboráku, kde kdysi vládl Joska Fryšů.  

Franta převzal žezlo / kytaru / po něm. Všechny písničky jsou dosud u mne ve zpěvníku. 

 Kolem druhé hodiny v noci  jsme byli pod párou. Kdeže ti to auto spadlo ? Na-

hoře na průsmyku… Tchán a zeť se na sebe podívali. To by bylo …. A šli jsme rozjaření 

do mrazivé noci, vytáhli stařičké MB a jeli na průsmyk. Co Mbéčko s motorem vzadu na 

náledí dokázalo, bylo k neuvěření. Alkohol v krvi nám přidal odvahy a přivolal anděly 

strážné.  

 Vyjelo po ledovce na průsmyk, moji Dacii jsme vytáhli z příkopu a já krok za 

krokem sjel do Telnice. Vyspal jsem se z opice u Franty a druhý den jsem byl údolím 

Labe u německých přátel. A to je všecko.  

Střípky z práce Obecního úřadu 
 

n  Mlázovice obdržely od Lázeňského mik-

roregionu titul "Cyklistická obec Lázeň-

ského mikroregionu pro rok 2008". Toto 

ocenění jsme získali za  počet účastníků na 

dětských mikroregionálních závodech, 

které se koncem června konaly v Bělohra-

dě. Obecní úřad tímto děkuje všem mlázo-

vickým účastníkům za vzornou reprezenta-

ci  městečka.  

n Vzhledem k tomu, ţe dodavatel nedo-

drţel slíbený termín montáţe nových 

oken do mateřské školy, bude výměna 

posunuta na jarní prázdniny, které jsou 

pro náš okres naplánovány na únor 

2009. Městys ani MŠ nechtějí kvůli sklu-

zu začít provoz školky o 14 dní později 

neţ bylo plánováno, proto byla rekon-

strukce odsunuta. 

n  Obecní lesy zasáhla opět velmi intenziv-

ní kůrovcová kalamita. Ve spolupráci s 

odborníky byl stanoven další postup prací. 

Bohužel nezbývá než provést těžbu stovek 

kubíků dřeva a prodat je v době, kdy jsou 

jeho ceny v ČR na nejnižší úrovni za po-

sledních mnoho let. 

n Koncem srpna byla provedena výměna 

sloupu se svítidlem veřejného osvětlení v 

ulici „Na Tvrzi“. Nově pouţitý typ svíti-

dla bude nyní, v případě oprav a výměn,  

instalován v celém městečku (vyjma 

průjezdných silnic III. třídy). Jedná se o 

moderní rakouská svítidla Siemens - 

Siteco, která splňují velmi náročné poţa-

davky na bezpečnost, údrţbu, ţivotnost, 

nízkou spotřebu energie a v neposlední 

řadě mají také atraktivní design. 

ROZŠÍŘENÍ SLUŢEB  

SYSTÉMU CZECHPOINT 
 

 Od prvního ledna letošního roku 

mají mlázovičtí i ostatní občané moţnost 

vyuţívat sluţeb systému CZECHPOINT 

na Obecním úřadě v Mlázovicích. Díky 

této sluţbě mohou na počkání obdrţet 

ověřené výpisy z Katastru nemovitostí, 

Ţivnostenského rejstříku, Obchodního 

rejstříku a Rejstříku trestů. O systém je 

velký zájem jak ze strany místních obča-

nů, tak obyvatel okolních obcí či chalu-

pářů. Výrazně šetří čas i peníze. Od 1. 

července 2008 došlo k dalšímu rozšíření 

poskytovaných sluţeb. Na našem Obec-

ním úřadě lze podat ţádost o registraci 

ţivnosti či poţádat o změnu ve stávající 

ţivnosti. Czechpoint v tomto případě 

nepřebírá funkci ţivnostenského úřadu, 

ale je pouze jakousi elektronickou poda-

telnou. I tak ušetří ţadatelům čas. O 

ţivnost lze poţádat s registračním číslem 

MPO nebo s papírovou ţádostí. V brzké 

době hodlá stát zařadit do Czechpointu 

další sluţby, nejvíce očekávaný je prav-

děpodobně výpis z trestné karty řidiče. 

Přijďte si i Vy vyzkoušet, jak to funguje! 

 Po loňském sestupu z krajského přeboru mužů, nastupovali mlázovičtí volejba-

listé v okresní soutěži. Družstvo mixů v letošním roce vůbec nestartovalo. S největší 

pravděpodobností již Mlázovice v nadcházejícím ročníku nenastoupí v žádné soutěži. 

Stane se tak poprvé po osmi letech, ve kterých se z benjamínků stali vítězové okresu v 

mixech i mužích a muži dokonce poprvé v historii obce postoupili do krajské soutěže. 

Takový útlum jistě nikoho netěší. Zde jsou výsledky mužů v ukončené sezóně 

2007/2008: 

 

Zimní část - Libáň - Mlázovice 3:1, Tužín - Mlázovice 3:2, Dřevěnice „C“ - Mlázovice 

0:3, Lázně Bělohrad - Mlázovice 3:2, Hořice - Mlázovice 3:2, Mlázovice - Vysoké Ve-

selí 1:3, Mlázovice - Pecka 1:3 

Jarní část - Mlázovice - Libáň 2:3, Mlázovice - Tužín 3:1, Mlázovice - Vysoké Veselí 

3:0, Mlázovice - Dřevěnice „C“ 3:2, Hořice „B“ - Mlázovice 3:1, Mlázovice - Lázně 

Bělohrad 3:2, Pecka - Mlázovice 3:0 

 

 

Konečná tabulka 

OP muţi 

2007/2008 

 

 

1. Libáň „B“ 37:16 25 bodů 

2. Tužín 33:25 24 bodů 

3. Pecka 33:27 24 bodů 

4. Hořice „B“ 32:24 22 bodů 

5. Lázně Bělohrad 29:27 21 bodů 

6. Mlázovice 26:32 19 bodů 

7. Vysoké Veselí 24:36 18 bodů 

8. Dřevěnice „C“ 13:40 15 bodů 



          

 

 

 

 

Seriál na pokračování: HISTORIE MLÁZOVICKÉ POŠTY 
Již pátým dílem vám přinášíme poutavé 

vyprávění o historii našeho poštovního 

úřadu. Jeho autorem je Josef Řehák, syn 

zakladatele úřadu. Z historických materi-

álů své sbírky zpracoval p. Ivo John. Po-

kračování z minulého čísla:  

 Ten poslední po něm, vzdálený 

příbuzný ze strany mého otce, zastával 

původně funkci hlavního listonoše, k níž 

za války připojil i funkci postiliona. Byl to 

veselá a povedená kopa, který právě tak 

dobře rozuměl svému poštovskému ře-

meslu, jako dovedl upéci výborný rohlík či 

preclík v pekařské peci, neb naší mámě 

uplést vánočku, či zahrát roli prvního mi-

lovníka na prknech místní ochotnické scé-

ny, neb zazpívat nějaký povedený kuplet. 

Pro svou veselou, bodrou povahu byl vše-

obecně velmi oblíben, neb byl ke každému 

ochota sama. Nad jiné ctil však dobrý dou-

šek, což mělo jistě vztah k jeho původní-

mu povolání, kdy jako zdatný chasník pe-

kařského řemesla přečasto se kolem horké 

pece otáčel, přičemž mu jistě v hrdle znač-

ně vysýchalo. 

          Také přespolní listonoši měli své 

trubky, avšak jiného druhu a pro jiný účel. 

Byly to menší kovové trumpetky, z nichž 

se dal vyloudit jen jediný tón a oznamovali 

jimi svůj příchod obyvatelům obce zatrou-

bením na návsi, kde se kolem nich pak 

nakupil dav dychtivých místních občanů, 

lačných novinek a zpráv, jež jim pošťák 

přinesl. Byl tedy váženou a populární oso-

bou, která vnášela do jejich všedního živo-

ta trochu žádoucího vzruchu. 

          A tak plynul život na staré poště 

klidně, vyrovnaně a ve vzájemné družné 

pospolitosti celého pošťáckého kolektivu. 

Prožil jsem zde hodně veselých, rozmar-

ných, ale i smutných historek, z nichž ně-

které jsem vtělil do svých veršovaných 

„Vzpomínek na starou poštu“  a o několika 

dalších, jež mně utkvěly nejvíce v paměti 

se ještě zmíním. 

 

Linda 
 Nedá mi to, abych se ještě jednou 

nevrátil k té naší populární poštovské ko-

bylce. Já jsem byl od malička velkým mi-

lovníkem koní a již jako dítě měl jsem 

svého oblíbeného dřevěného, avšak pravou  

srstí potaženého houpacího koně, který byl 

mou nejmilejší hračkou 

            Není tedy divu, že jsem přilnul i k 

naší Lindě, na kterou mě postilion, byl-li 

právě v dobré náladě, již jako malého 

kloučka občas vysazoval.A jak jsem dospí-

val, chodil jsem k ní do stáje stále častěji a 

nosil jí chléb a jiné mlsky, na které si potr-

pěla. Vítala mě pak vždy  veselým zařehtá-

ním a stali jsme se dobrými kamarády. 

            Ve své mladistvé romantice zatou-

žil jsem projet se na ní pod sedlem jako 

nějaký středověký rytíř. Pátral jsem tedy 

po nějakém sedle, které se mně podařilo 

konečně sehnat, ovšem staršího typu, u 

místního sedláře a já byl na vrcholu blaže-

nosti. Zkusil jsem to s ní nejprve u nás na 

zahradě, ale v době, kdy nebyl otec doma, 

neboť ten nejevil pro mé choutky naprosto 

žádné porozumění s poukazem na to, že se 

Linda nadře dost a že by mě stejně někde 

shodila. Já byl ve své troufalosti ovšem 

jiného mínění, ale přece jen při první 

zkoušce to tak dopadlo a to dokonce dva-

krát. Ale stalo se tak spíše neodborným 

osedláním Lindy, než z její zlé vůle, neboť 

nezvyklé sedlo ji asi tlačilo. Zkusil jsem 

ale podložit je pokrývkou a ejhle Linda se 

uklidnila a já jsem pak v radostném nadše-

ní vychutnával půvaby jezdeckého sportu. 

Ovšem, že jsem tím vzbudil závist míst-

ních kluků a tak jsem některým těm nejmi-

lejším jako zvláštní vyznamenání dopřál 

krátké projížďky. A tak se jednou stalo, že 

jednoho nešikovného kluka, který ji nějak 

švihl proutkem shodila rovnou do bláta a 

utekla domů, což mně ovšem rozlobilo tak, 

že jsem tyto projížďky  kluků nadobro 

ukončil.  

            Jinak byl to koník z míry dobrý, 

bez špatných návyků a nectností, který 

nikdy nikomu neublížil, ale měl přece jen 

jednu vadu, že se ukrutně bál automobilu. 

Ovšem v těch dobách vyskytovaly se auta 

na silnicích ještě hodně sporadicky, ale 

jakmile někde hrozilo střetnutí s ním, bylo 

třeba zastavit, vzít milou kobylku těsně za 

otěže „u huby“, jinak kočí riskoval, že se 

octne i s povozem někde v příkopě a v 

poli, což se jednou stalo i mému hodně 

opatrnému otci. Přitom bylo však zajíma-

vé, že se Linda vůbec nebála supícího a 

pískajícího vlaku, projíždějícího denně v 

její bezprostřední blízkosti a klidně, trpěli-

vě stála zapřažená v poštovní ambulanci u 

samé zastávky, otočená ovšem zády k vla-

ku, ale bez dozoru a jakéhokoli zajištění, 

neb postilion musel odbavovat poštu pří-

mo u vlaku a neměl času ji hlídat. 

A přece jednou …. 

           V obci byl soused, který 

vlastnil robustního kostnatého vala-

cha bělouše o jehož čistotu však 

mnoho nedbal, takže byl spíše žlu-

tý, než bílý, a mimoto hlas lidu jej 

obdařil přiléhavou přezdívkou 

„šafránový anděl“. 

           I stalo se jednoho ponurého 

listopadového podvečera, že onen 

soused očekával nějakou návštěvu 

příbuzných, zapřáhl tedy toho své-

ho „anděla“ do lehké košatiny a jel 

pro ní na nádraží k vlaku do Lhoty. 

Po svém příjezdu otočil na pro-

stranství před nádražím a postavil 

povoz do těsného sousedství naší 

Lindy, zapřažené tenkrát jen do 

onoho lehkého kočárku o němž 

jsem se již dříve zmínil. Poněvadž 

do příjezdu vlaku bylo ještě dosti 

času, zašel si pak na sklenku do 

výčepu k Víchům.  

 Šafránový anděl chvíli zálibně naši 

Lindu okukoval, patrně se mu zalíbila, pak 

si ale i ve své marné touze dodal odvahy, 

sklonil k ní hlavu a začal ji svými širokými 

nozdrami očichávat. Chvíli to snesla, pak 

ji to ale přestalo bavit a vyhodila po něm 

zadkem.   

 On se ji snažil pak kousnout a bylo 

zle!  Linda se utrhla a se svým nezabrzdě-

ným kočárkem tryskem vyrazila kupředu 

po silnici zpět k Mlázovicům.   

 To vše vypověděl později očitý 

svědek. Snad by se bylo nic nestalo a byla 

by se pomalu uklidnila a dojela domů.  
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