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STOMATOLOGICKÁ ORDINACE PŘERUŠILA PROVOZ 
 18. února 2009 oznámil MUDr. 

Václav Myšík, ţe ze zdravotních důvo-

dů, ukončuje s okamţitou platností, 

provoz své stomatologické ordinace v 

Mlázovicích. Městys nyní intenzivně 

hledá nového zubního lékaře.   

 Po oznámení této zprávy začal 

Obecní úřad intenzivně hledat nového 

stomatologa. Nyní jsme v jednání se zdra-

votními pojišťovnami, Krajským úřadem, 

stomatologickou komorou i jednotlivými 

lékaři v okolí. Vzhledem k tomu, ţe ordi-

nace je, včetně vybavení, ve vlastnictví 

městečka, nabízíme případnému novému 

lékaři velmi výhodné podmínky pro pře-

vzetí stávajícího obvodu, který čítá přes 

tisíc pacientů.  

 Bohuţel, situace, která panuje v 

České republice v oblasti stomatologické 

péče je rok od roku horší. Starší lékaři 

postupně odcházejí do důchodu, nových 

je tak málo, ţe nestačí ani částečně jejich 

odchod nahradit. Proto je velmi obtíţné 

najít jakoukoliv náhradu.  

 Ani po desítkách telefonátů a jed-

nání, které jsme vedli se zubaři v širokém 

okolí,  zdravotními pojišťovnami, kraj-

ským úřadem, stomatologickou komorou 

i různými odborníky pohybujícími se  ve 

zdravotnictví, se nepodařilo najít ţádné 

východisko. Neúspěšně skončil i plán  na 

oslovení budoucího absolventa lékařské 

fakulty v Hradci Králové. Doslova nikde 

nikdo.   

 Mezitím však přišel poţadavek  ze 

strany Odboru zdravotnictví Královéhra-

deckého kraje, který, na základě platného 

zákona, musí po ukončení  registrace 

stávajícího lékaře, archivovat zdravotní 

dokumentaci pacientů, bez ohledu na 

další případné pokračování ordinace  s 

jiným lékařem.   

 Protoţe se domníváme, ţe je ad-

ministrativně i lidsky velmi sloţité, aby si 

pacienti sháněli svoje stomatologické 

karty někde na Krajském úřadě v Hradci 

Králové, zprostředkováváme jim moţnost 

si je vyzvednout ještě před odvozem do 

Hradce Králové.  O této moţnosti jsme 

rovněţ informovali i starosty okolních 

obcí, jejichţ občané sluţby mlázovického 

zubaře vyuţívali.   

 Všichni, kteří si své karty chtějí 

vyzvednout na OÚ Mlázovice, mají 

ještě moţnost v  sobotu  7. března od 

17.00h  do 20.00h, kdy zajišťujeme 

mimořádný provoz, především kvůli 

lidem, kteří se k nám ve všední den  

nedostanou. Poslední moţnost mají 

pacienti ještě v pondělí a úterý 9. a 10. 

března mezi 7.00h a 18.00h. Poté jiţ 

budou vše řešit úředníci kraje.  

  

 V případě jakýchkoliv dotazů k 

této problematice  lze kontaktovat OÚ 

Mlázovice na telefonu 493 697 223 nebo 

e-mailem na obec@mlazovice.cz.  

 

 A co bude dál? V tuto chvíli vede-

me další jednání o obsazení obvodu. Je-

jich výsledek by měl být znám nejpozději 

do konce března. Poté se uvidí, zda-li 

bude  v krátkém čase ordinace pokračovat 

(poté by si všichni mohli karty vrátit) a 

nebo ji zatím uzavřeme (a kaţdý by si 

musel hledat svého lékaře sám, v této 

souvislosti upozorňujeme, ţe je zákonnou 

povinností zdravotní pojišťovny určit 

jejímu klientovi příslušného ošetřujícího 

lékaře).   

 V kaţdém případě udělá městys 

vše, co bude v jeho silách, aby mohla 

zavedená stomatologická praxe v Mlázo-

vicích pokračovat a naši občané měli 

snadný přístup ke kvalitní zdravotní péči. 

Vděčni budeme také za kaţdý dobrý tip 

na moţného nového lékaře. Podmínky, 

které mu nabídneme budou opravdu vel-

mi lukrativní. 

MUDr. Václav Myšík ukončil svoji ordinaci, její další osud je otevřený 

 Pracovníci firmy Vekra dokon-

čili v polovině února výměnu oken na 

budově MŠ. Původně mělo být dílo 

hotové jiţ během letních prázdnin, ale 

technické problémy odsunuly realizaci 

akce aţ na letošní únor. 

 Budova školky byla naposledy 

kompletně přestavěna v letech 1983-

1984. Dvacet pět let sice není z hlediska 

ţivotnosti oken dlouhá doba, ale obrov-

ské úniky tepla způsobené nedoléhajícími 

křídly do rámů neúnosně zvyšovaly účty 

za topení a sniţovaly tepelnou pohodu ve 

školce. Několik oken bylo jiţ v havarij-

ním stavu a nebylo je moţné otevřít. 

 Proto zastupitelstvo v loňském 

roce schválilo jejich výměnu. Ta byla 

původně součástí ţádosti o dotaci z tzv. 

„Norských fondů“, ve kterých se městeč-

ko ucházelo o grand na komplexní mo-

dernizaci předškolního zařízení. Protoţe 

naše ţádost nebyla úspěšná, bylo rozhod-

nuto o etapové rekonstrukci z vlastních 

zdrojů. Okna přišla na řadu jako první. 

 Celkem došlo k výměně 25 oken, 

během jara budou ještě vyměněny vstup-

ní dveře do školky. Celkové náklady pře-

sáhly 300 tisíc korun. Společně se zvýše-

ným komfortem se rovněţ zvýšila i bez-

pečnost pro děti. Pouţitý typ skla v ok-

nech není snadné rozbít a dále na kaţdém 

křídle je bezpečnostní klika, která umoţ-

ňuje větrání, ale bez odemčení není moţ-

né okno úplně otevřít. Děti tak nemohou  

z oken vypadnout. 

 Rekonstrukce byla provedena bě-

hem jarních prázdnin, kdy bylo snazší 

školku uzavřít. Na rychlém znovuotevře-

ní mají nemalý podíl i rodiče dětí, kteří 

přišli ochotně pomoci s úklidem. V letoš-

ním roce (během letních prázdnin) bude 

ještě provedena rekonstrukce stropu a 

osvětlení na sociálním zařízení a v ku-

chyňce a částečná výměna sanity. Vše je 

postupně směřováno ke zvaţované kom-

pletní obnově sociálních zařízení během 

hlavních  prázdnin v roce 2010. 

Mateřská školka má konečně nová okna 



 10. února 2009 zahájilo městečko prodej pozemků pro 

výstavbu rodinných domků, v atraktivní lokalitě Cihelna, s 

kompletní infrastrukturou, za rozumné ceny. Nabídky mo-

hou ţadatelé podávat do 31. března 2009 (12.00h) na Obecní 

úřad v Mlázovicích. 

 

Městys Mlázovice vyhlašuje záměr č.1/2009 prodeje následují-

cích pozemků, určených k individuální výstavbě rodinných do-

mů: 

 

1) Pozemek č. KN 1018/5 v k.ú. Mlázovice - výměra 1059 m2 

2) Pozemek č. KN 1018/6 v k.ú. Mlázovice - výměra 1075 m2 

3) Pozemek č. KN 1018/7 v k.ú. Mlázovice - výměra 1081 m2 

4) Pozemek č. KN 1018/16 v k.ú. Mlázovice - výměra 799 m2 

5) Pozemek č. KN 1018/14 v k.ú. Mlázovice - výměra 822 m2 

6) Pozemek č. KN 1018/12 v k.ú. Mlázovice - výměra 880 m2 

7) Pozemek č. KN 1018/4 v k.ú. Mlázovice - výměra 996 m2 

8) Pozemek č. KN 1018/15 v k.ú. Mlázovice - výměra 741 m2 

9) Pozemek č. KN 1018/11 v k.ú. Mlázovice - výměra 813 m2 

 

Jedná se o atraktivní lokalitu, 5 minut do centra městysu. Fantas-

tický výhled na kompletní panorama Krkonoš (Sněţka, Černá 

Hora, Luční Hora), ale i Tábor, Kumburk, Zvičina. V blízkosti 

les, koupaliště a sportoviště. Mlázovice - městys s kompletní 

občanskou vybaveností, dobrou dopravní obsluţností a blízkostí 

velkých center (Jičín, Nová Paka, Hořice, Lázně Bělohrad). 

Ke kaţdému pozemku jsou přivedeny (nebo do doby podpisu 

kupní smlouvy budou) veškeré inţenýrské sítě (kanalizace, voda, 

plyn, elektro, telefon/data). Městys dále zajišťuje vybudování 

kompletní infrastruktury (komunikace, chodníky, parkoviště, 

zeleň, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas). 

 

 

PODMÍNKY PRODEJE: 

1) Ţadatel nesmí mít v okamţiku podání ţádosti ţádné finanční 

závazky po splatnosti vůči obci Mlázovice, zároveň nesměl mít 

vůči obci Mlázovice v posledních 5 letech ţádné závazky po 

splatnosti déle neţ 3 měsíce. 

2) Ţadatel bude smluvně zavázán, aţ do 

termínu kolaudace, povinností údrţby po-

zemku, především sečení trávy a náletových 

dřevin (min. 2x ročně). V případě nesplnění 

této podmínky uhradí městysu poplatek 

5.000 Kč za kaţdý rok, kdy tuto povinnost 

nesplnil. 

3) Ţadatel bude smluvně zavázán dodrţe-

ním urbanistických kritérií pro výstavbu, 

schválených pro dané území (přesné znění 

těchto kritérií je k dispozici na OÚ). 

4) Ţadatel musí nejpozději do 10 let od data 

podepsání kupní smlouvy podat ţádost o 

kolaudaci stavby u stavebního úřadu, popř. 

provést obdobný relevantní úkon, dle le-

gislativy platné v daném období. V případě, 

ţe tak neučiní, má obec Mlázovice předkup-

ní právo na daný pozemek a ţadatel je povi-

nen tento pozemek do 6 měsíců od nedodr-

ţení 10ti leté lhůty pro kolaudaci převést 

zpět na obec Mlázovice, za cenu, za kterou 

tento pozemek získal. 

5) Ţadatel odpovídá za to, ţe po kolaudaci 

se do 3 měsíců, v domě na daném pozemku, 

přihlásí k trvalému pobytu v obci Mlázovice 

alespoň jedna osoba a alespoň jedna osoba 

bude na daném pozemku evidována v evi-

denci obyvatel obce Mlázovice minimálně po dobu 10 let. V 

případě nedodrţení této podmínky uhradí ţadatel smluvní pokutu 

ve výši 60.000 Kč, která bude splatná nejpozději do 4 měsíců od 

data, kdy počalo neplnění této smluvní podmínky. 

 

FORMA PRODEJE: 

1) Prodej bude probíhat formou obálkové metody – tzn. kaţdý 

ţadatel podá písemnou ţádost s číslem pozemku o který má zá-

jem a částkou, kterou nabízí za m2. V případě, ţe na daném po-

zemku bude jediný ţadatel, za tuto cenu ho získá, bude-li ţadate-

lů na stejný pozemek více, získává jej ţadatel s nevyšší předloţe-

nou nabídkou. Pokud nabídne více ţadatelů stejnou cenu na je-

den pozemek, budou všichni tito vyzvání k předloţení nové na-

bídky. Tento postup bude opakován, dokud nebude znám ţadatel 

s nejvyšší nabídkou. 

2) Kaţdý ţadatel můţe uplatnit nabídku na libovolný počet po-

zemků v pořadí od 1. do x. Při porovnávání nabídek bude postu-

pováno od nejniţšího pořadového čísla po nejvyšší. 

 

 

TERMÍN A FORMA PODÁNÍ NABÍDEK: 

Nabídka ţadatele musí být doručena prokazatelně, v písemné 

formě, na adresu Obecního úřadu v Mlázovicích, do 31. března 

2009 do 12.00h. 

 

 

VYVOLÁVACÍ CENA ZA M2: 

500 Kč (i za tuto cenu můţe ţadatel pozemek získat, sejde-li se 

na dané parcele více zájemců, rozhoduje vyšší nabídnutá cena): 

 

 

 

Veškeré další informace obdrţíte na Obecním úřadě v Mlázovi-

cích - osobně, telefonicky (493697223) nebo e-mailem 

(obec@mlazovice.cz). Zde je také moţné domluvit prohlídku 

pozemků. 

 

 

MLÁZOVICE ZAHÁJILY 2.KOLO PRODEJE POZEMKŮ V CIHELNĚ 
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    HASIČI PLESALI AŢ DO RÁNA  

 

 V pátek 20. února 2009 se na sále 

Radnice konal tradiční hasičský ples, který 

pořádal SDH Mlázovice. 

 Tato akce je povaţována za vyvr-

cholení mlázovské plesové sezóny. Letos 

se sešlo asi 150 tancechtivých, kterým hrá-

la konecchlumská kapela Levou rukou. 

 Jako kaţdoročně, i letos se hasičům 

podařilo připravit bohatou tombolu. Lístků 

bylo téměř 250, přesto uţ po dvaceti minu-

tách po zahájení byly beznadějně vyprodá-

ny. Většinu cen hasičům věnovali místní 

firmy, podnikatelé i jednotlivci a příznivci 

našeho sboru. Jelikoţ všechny lístky byly 

výherní, kaţdý, kdo přišel včas a dostalo se 

na něj, si odnášel hodnotné ceny. Napří-

klad i ţivého králíka nebo selátko. 

 Ples se velmi vydařil, většina lidí 

vydrţela tančit a bavit se dlouho přes půl-

noc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proběhlo 19. veřejné zasedání zastupitelstva městysu 

 V pondělí 9. února 2009 proběhlo v jídelně Restaurace Radnice 19. zasedání 

zastupitelstva městysu. 

Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání: 

1) Zastupitelé vyhlásili 2. kolo prodeje pozemků, určených k individuální výstavbě 

rodinných domů, v areálu Cihelna. Termín uzávěrky přihlášek ţadatelů je 31. březen 

2009. Prodej bude opět probíhat formou obálkové metody, vyšší nabídka na daném 

pozemku vítězí. Vyvolávací cena je 500 Kč/m2, přihlásit se jiţ můţe kdokoliv, kdo 

splňuje podmínky prodeje schválené zastupitelstvem. Bliţší informace k prodeji, včet-

ně všech podmínek jsou uvedeny v samostatném článku na jiném místě. 

2) Dále zastupitelé sníţili kapacitu pro klienty příspěvkové organizace Domov dů-

chodců Mlázovice, z dosavadních 57 na 55. Příčinou je přeměna dvou třílůţko-

vých pokojů na dvojlůţkové, z důvodu zvyšování standardu péče o klienty a zlep-

šení jejich sociálních podmínek. 

3) Bylo vyhlášeno zadávací řízení na výběr firmy realizující rekonstrukci střechy na 

bytovém domě č.p.1 v Novopacké ulici. Osloveny budou firmy Zdeněk Tauchman No-

vá Paka, Ruhill Nová Paka a Pavel Tomášek Luţany. Plánována je demontáţ starého 

eternitu, který je v havarijním stavu a poloţení taškové krytiny, včetně kompletní vý-

měny klempířských prvků a hromosvodu. 

4) Dále zastupitelé schválili nákup pozemku č. KN 140/9 v k.ú. Mlázovice o výmě-

ře 98m2 od pana Zdeňka Břízka, Mlázovice za cenu 25 Kč/m2. Jedná se o odstra-

nění nesrovnalostí mezi údaji v Katastrální mapě a skutečným stavem v terénu 

(ulice Pod Macnarkou), zjištěným měřením geodeta. 

5) Ze stejného důvodu byl schválen nákup pozemku č. KN 162/6 v k.ú. Mlázovice o 

výměře 80m2 od pana Jana Čapouna, Mlázovice za cenu 25 Kč/m2. Jedná se o odstra-

nění nesrovnalostí mezi údaji v Katastrální mapě a skutečným stavem v terénu (ulice 

Pod Macnarkou), zjištěným měřením geodeta. 

6) Vyhlášeny byly také záměry č.2/2009 a č.3/2009 prodeje pozemků z vlastnictví 

městysu. Jde o pozemky č. KN 1304/2 v k.ú. Mlázovice o výměře 4m2 a pozemek 

č. KN 162/3 v k.ú. Mlázovice o výměře 21m2. Opět jde o dorovnání skutečnosti s 

katastrální mapou v ulici Pod Macnarkou. 

7) Zastupitelstvo delegovalo na letošní valnou hromadu VOS Jičín, starostu městyse. 

8) Schválen byl Dodatek č. 3 k listině Domova důchodců Mlázovice, který reflek-

tuje změny právních norem v oblasti doplňkových činností organizace. 

9) Zastupitelé odsouhlasili nákup pozemků č. KN 1265/18 a č. KN 1265/17 oba v k.ú. 

Mlázovice, od jejich spoluvlastníků za cenu 25 Kč/m2. Jedná se o zbývající pozemky 

pod „Kutnarovou uličkou“, která je veřejnou komunikací. Jejich nákupem městečko 

vytvoří majetko-právní stav podle skutečnosti.  

 Mlázovice jsou každoročně dějiš-

těm zajímavého klání hráčů mariáše. Tak-

též letos, 7. února 2009, svedli napínavé 

souboje v místní restauraci Radnice. 

 V sobotu dne 7. února 2009 se v 

příjemném prostředí jídelny restaurace 

Radnice v Mlázovicích konal 13. ročník 

turnaje v křížovém mariáši. Turnaje se 

zúčastnil rekordní počet 33 hráčů (jeden 

byl náhradník a střídal). Hrálo se podle 

předem daných pravidel na šest kol po 

45ti minutách. Vše začalo v 9.30h a skon-

čilo v 16 h vyhlášením výsledků. O pře-

stávkách po každém druhém kole bylo 

podáváno výborné občerstvení, které si 

všichni účastníci pochvalovali. 

 

Výsledky turnaje: 

1. Jaroslav Richter – Semily 

2. Josef Flegr – Semily 

3. René Balaš – Hořice 

4. Jaroslav Frýba – Semily 

5. Bedřich Koch – Semily 

6. Luboš Holeček – Mlázovice 

7. Josef Tichý – Semily 

8. Petr Kynčl – Semily 

9. Miroslav Škaloud – Lomnice nad Po-

pelkou 

10. Stanislav Stoklasa – Mlázovice 

 

 Všichni účastníci turnaje dostali 

dle vlastního výběru, podle dosaženého 

pořadí, věcné ceny. Mimo tyto byl odmě-

něn nejstarší účastník – Vladislav Fejfar 

ze Šárovcovy Lhoty a poslední v pořadí – 

Milan Kubíček z Mlázovic. Pořadatelé 

turnaje děkují všem sponzorům za poskyt-

nutí věcných darů. Byli to především: 

Zdenka Rechcíglová z Mlázovic, Pressbet 

Mlázovice, Městys Mlázovice, přátelé 

mariáše z Chotče, Jiří Otruba z Mlázovic 

a další. Panu Petru Zapadlovi z Mlázovic 

patří poděkování za pomoc při organizaci 

turnaje. 

 Pořadatelé turnaje se těší na Vaši 

účast v příštím ročníku, který se bude ko-

nat v průběhu února roku 2010. 

 

                

                Bohumír Kudlička   

13. ročník turnaje v mariáši přinesl napínavé souboje 

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ  

MAŠKARNÍ KARNEVAL 
  

Mateřská školka Mlázovice a SRPŠ pořá-

dají v sobotu 7. března 2009 od 14.00 ho-

din, dětský maškarní karneval na sále mlá-

zovické Radnice. Pro děti je připravena 

diskotéka, mnoho soutěţí o ceny, tombola, 

občerstvení a samozřejmě i nějaké překva-

pení. Vstupné je 10 Kč pro děti, 20 Kč pro 

dospělé. Předškolní děti musí mít dopro-

vod rodičů. 

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2008 
  

V roce 2008 nás navţdy opustili:  

4.1. Eva Čípová, č.p. 134  

8.3. Miroslav Horák, č.p. 148 

22.3. Zdeňka Paříková, č.p. 120 

11.4. Miroslav Bryknar, č.p. 166 

1.7. Bohunka Viková, č.p. 13 

13.8. Mária Romanová, č.p. 56 

21.11. Blaţena Kolbabová, č.p. 43 

 

V roce 2008 se narodili: 

19.3. Daniela Kabelková, č.p. 228 

20.3. Natálie Skrbková, č.p. 10 

18.6. Anastázie Josefína Bekerová, č.p. 54 

24.6. Nela Kulhavá, č.p. 152 

23.7. Kateřina Venclů , č.p. 232 

15.8. Matěj Votruba, č.p. 1 

Jednou z nejţádanějších cen tomboly  
byl velký plyšový dráček Soptík  



           

     

 

 

 

Volné pokračování historického vyprávění o poště: Mlázovičtí legionáři 

 Po celý loňský rok  jsme Vám při-

nášeli seriál Ivo Johna o historii vzniku 

mlázovické pošty. Příběh se dotýkal i osu-

dů našich rodáků, kteří sloužili za 1. svě-

tové války na evropských bojištích. Na 

základě   publikovaného vyprávění se 

autorovi přihlásili svědci, kteří mají cen-

né informace o některých našich legioná-

řích a jejich osudech za světové války. 

Proto p. Ivo John napsal další řádky, na 

počest  mlázovických hrdinů, kteří bojo-

vali za naši svobodu. Příběh začíná 

tam, kde předchozí vyprávění končilo - 

tedy na ruském bojišti, kde nešťastně 

zahynul mlázovický rodák Václav Havlí-

ček: 

 

TRAGICKÁ LÉTA NA BOJIŠTI I 

V ZÁZEMÍ 

 K této rodinné tragédii je potřeba 

dodat, ţe Václav Havlíček měl v době 

nástupu na vojnu pouhých 34 let, 

s manţelkou Marií vychovával pět dětí od 

jednoho roku do deseti let. Byl otcem námi 

známých mlázovických občanů Karla a 

Josefa Havlíčkových a Růţeny Plašilové 

nar. 18. 3. 1913, která zemřela 

v předloňském roce ve věku 94 let. Určitě 

by měl velkou radost ze svých vnoučat, 

která se v naší obci narodila. Byl dědeč-

kem Václava Havlíčka, Antonína Plašila, 

Jana Plašila, majitele budovy pošty na 

Náměstí, Líby Havlíčkové-Tiché a Anny 

Havlíčkové-Svobodové provdané do Val-

dova. Paní Havlíčková roz. Skokanová 

narozená 12. 2. 1882 zemřela 29. 4. 1978 

v Mlázovicích a po zbytek svého dlouhého 

ţivota jiţ zůstala vdovou. 

 Rodina Havlíčkova se do naší obce 

přistěhovala z Vápenného Podolu na Chru-

dimsku nedlouho před vypuknutím 1. svě-

tové války. V té době pan Havlíček získal 

zaměstnání listonoše na staré mlázovické 

poště u pošmistra Josefa Řeháka. Zde měl 

na léta bezpečně zajištěnou práci, o kterou 

však přišel hned na začátku války. Po roce 

sluţby na poště musel narukovat mezi 

prvními a po krátkém výcviku, po jehoţ 

absolvování uměl stěţí drţet pušku, byl 

nejbliţším transportem poslán na ruskou 

frontu. 
 

MOBILIZACE 

  Kdyţ v neděli dopoledne 26. čer-

vence na Sv. Annu byly ve všech obcích 

vylepeny velké, ţluté plakáty s černým 

tiskem od c.k. okresního hejtmanství, ve 

kterém jeho c. a k. apoštolské veličenstvo 

ráčilo rozkázati, aby byla vyzvána a svolá-

na c.k. domobrana v domobraneckých 

okresech Litoměřickém č. 9, Mladobole-

slavském č. 10, Jičínském č. 11, Čáslav-

ském č. 12 a Vysokomýtském č. 30. Čás-

tečná mobilizace se týkala všech sedmatři-

cetiletých a mladších domobranců. Všude 

zavládl velký zmatek a rozčarování. Jičín 

se proměnil ve velký vojenský tábor, měs-

to se stalo místem doplňovacího okresu 

pěšího pluku č. 74 a zeměbraneckého plu-

ku č.11. záloţníci, kteří se zde připravovali 

k narukování, přicházeli či přijíţděli celou 

neděli a v pondělí. Je aţ s podivem, jak 

vojenská mašinérie Rakousko-Uherska 

byla na válku dokonale připravena a jak 

vše od začátku fungovalo. Během dvou 

dnů byly všechny školy ve městě zaplněny 

branci. 

 V pátek 31. červen-

ce došlo k vyhlášení všeo-

becné mobilizace a jiţ tři 

dny předtím se objevil 

císařův manifest Mým 

národům, ve kterém 84letý 

František Josef I. vyhlásil 

válku Srbsku jako odplatu 

za smrt synovce, následní-

ku trůnu Františka Ferdi-

nanda d´Este, kterého spo-

lu s chotí kněţnou Ţofií 

Chotkovou zavraţdil v 

Sarajevu dvacetiletý stu-

dent Gavrilo Princip. Té-

hoţ dne obdrţela večerní 

poštou manţelka z kasáren 

v Hradci Králové pohled 

od svého manţela Václa-

va. Po obligátním pozdra-

vu a políbení posílá pusu 

všem dětem a dodává, ţe v 

Hradci zůstanou do pátku, 

jsou zde i další mlázovští, 

z Podolu Herbert Růţička 

a další z Jičína. Zdraví a líbá 

V. Ještě několik dalších líst-

ků došlo paní Havlíčkové z Olomouce a 

zřejmě toto město bylo poslední zastávkou 

na našem území. Pak jiţ následovala cesta 

do neznáma do místa posledního Václavo-

va odpočinku. 

 Tam se aţ nečekaně brzy dostal do 

válečného ohně, kde při prvním útoku Ru-

sů byl střepinou šrapnelu těţce raněn a stal 

se tak jednou z prvních obětí války na ra-

kousko – ruské frontě v Haliči. Tento střet 

u Rawy (poblíţ města Lvova, dnes na úze-

mí Ukrajiny), kde se uskutečnila jedna 

z nejtěţších bitev v začátcích války, přine-

sl rakousko-uherské straně potupnou a 

tragickou poráţku. Na sto tisíc vojáků 

padlo do ruského zajetí, tisíce jich bylo 

zabito a zmrzačeno. Pro všechny, kteří 

bojovou akci nepřeţili, byly vykopány 

společné hroby. V této vzdálené zemi tedy 

spočívají i ostatky našeho spoluobčana 

Václava Havlíčka. 

 Velkou neznámou ve válečném 

taţení však ještě zůstává poslední kore-

spondenční lístek vojenské pošty 

s datumem 5.IX.14, který byl zaslán man-

ţelce s neúplnou adresou Marie Havlíčko-

vá Mlázovice, s textem: „Nejmilejší Ma-

řenko přijmi odemě snad poslední z Bohem 

Buď tak laskavá neubližuj dětem a buď 

naně hodná zato za vše cosem ti ublížil 

odpustmě tvůj věrný manžel nashledanou 

snad na věčnosti.“ Celý text byl ponechán 

v nezměněné podobě, z níţ je patrné, ţe 

byl napsán po zranění z posledních sil/. 

Části lístku jsou také zbarveny do červena 

a je tedy moţné se domnívat, ţe byl potřís-

něn krví, a ţe o jeho odeslání se postaral 

některý z kamarádů, který toto peklo pře-

ţil. 

 

      Pokračování příště 
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