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MLÁZOVICE ZŮSTÁVAJÍ I NADÁLE BEZ ZUBAŘE 
 Zpráva o konci zubařské praxe 

MUDr. Myšíka vyvolala v únoru letoš-

ního roku doslova pozdvižení, nejenom 

v Mlázovicích, ale v řadě dalších obcí. 

Do ordinace registrující 1200 pacientů 

dojížděli lidé z širokého okolí. 

 Protoţe ordinace i s vybavením 

patří městysu, byl okamţitě zahájen po-

kus o sehnání nového lékaře. Starosta 

městysu jednal se zdravotními pojišťov-

nami, řadou stomatologů z okresu, lékaři, 

kteří odešli v minulých letech do penze, 

se zdravotním odborem krajského úřadu, 

s lékaři z jiných okresů, zástupci stomato-

logické komory, i s absolventy minulých 

let, kteří odešli z regionu jinam. Ovšem 

zcela bezvýsledně. Všichni stomatologo-

vé, kteří široko daleko ordinují, mají zce-

la naplněné či spíše přeplněné kapacity a 

tudíţ nepřichází v úvahu, ţe by někdo 

převzal v Mlázovicích obvod, ani částeč-

ně. 

 Neúspěšná byla rovněţ snaha zís-

kat některého z letošních absolventů uni-

verzity v Hradci Králové. Ţádný z nich, 

aţ na výjimku, která je dávno dojednaná, 

nechce působit vůbec nikde na okrese 

Jičín. Poslední nadějí byla snaha získat na 

několikahodinový pracovní úvazek lékaře 

z Hradce Králové. Ovšem i ta pohasla. 

 Pár pacientů (většinou těch, jejichţ 

rodinný příslušník chodí k jinému lékaři) 

získalo nového zubaře. Ti zbylí (v řádu 

několika stovek) jsou však nadále bez 

jakékoliv stomatologické péče. Ze zákona 

je povinna zdravotní pojišťovna sdělit 

pacientovi, který lékař se o něj postará. 

V praxi však i pojišťovny krčí rameny a o 

ţádném stomatologovi v okrese Jičín, 

který by přijímal nové pacienty, neví. 

 V průběhu měsíce dubna vypsal 

Krajský úřad, na základě ţádosti VZP, 

výběrové řízení na zubaře do Mlázovic, 

ale nepřihlásil se ţádný uchazeč. 

 Městys Mlázovice je i nadále při-

praven poskytnou velmi výhodné pod-

mínky případnému zájemci o provoz sto-

matologické ordinace, ovšem nejprve se 

musí někdo takový najít. Zatím to však 

vypadá, ţe by se musel stát nějaký zá-

zrak, aby zubní ordinace v Mlázovicích 

opět otevřela dveře pacientům. 

 

Ani přes maximální snahu městečka se nepodařilo najít náhradu  

 Pracovníci městečka vysázeli 

počátkem dubna 31 javorů podél cesty 

od koupaliště k mlázovické Hájence. 

Nové stromy nahradily přestárlé akáty 

a okolní nevzhledné křoviny. 

 Nejenom lidé a zvířata, ale i stro-

my stárnou a umírají. Jsou součástí přiro-

zeného koloběhu přírody. Ať se to něko-

mu líbí či nelíbí, starý strom s mnoha 

suchými větvemi a hnilobou kmenu je 

nebezpečný svému okolí a neplní svoji 

funkci. Ne z důvodu pohrdání přírodou, 

ale právě z důvodu bezpečnosti a přiroze-

né obměny, rozhodla Radnice o odstraně-

ní akátů v prostorách za trafostanicí u 

koupaliště. Kromě několika stromů byly 

odstraněny také nevzhledné okolní křovi-

ny.  

 Na uvolněné místo bylo vysázeno 

31 javorů mléčů. Pro výsadbu byly pouţi-

ty vzrostlejší stromy (obvod kmínku 12-

14cm), aby jiţ od počátku byla alej kom-

paktní. Veškeré sadařské práce, včetně 

výběru vhodného druhu, byly provedeny 

na základě doporučení zahradní architekt-

ky paní Lenky Hladíkové z Blešna, se 

kterou městečko jiţ několik let úspěšně 

spolupracuje. 

 Výsadba nové aleje přispěje k dal-

šímu zatraktivnění celé lokality „Podlesí“, 

která je oblíbenou relaxační zónou pro 

většinu obyvatel Mlázovic i příleţitost-

ných rekreantů. Zároveň přispíváme další-

mi desítkami nových stromů k započaté 

revitalizaci ţivotního prostředí v obci. 

Cestu k Hájence lemuje nová javorová alej Po psích miláčcích  

je třeba uklízet 
Známe to asi všichni. Vyjdeme si na 

procházku, vstoupíme do parku a najed-

nou máme na botě cosi divného. Po-

zůstatek z procházky některého z mnoha 

psů v Mlázovicích. Je mezi námi hodně 

lidí, kteří vědí, co se sluší a patří a po 

svých psech si na veřejných prostran-

stvích pečlivě uklízí. Ale bohužel s námi 

žije také dost majitelů psů,  kterým je 

jedno, že za jejich miláčky zůstávají ex-

krementy na veřejných prostranstvích. 

Neberou ohledy na ostatní, kteří nechtějí 

uklízet před svými domy pozůstatky po 

procházkách čtyřnohých přátel. Neberou 

ohledy ani na hrající si děti či pracovní-

ky městečka, kteří sečou trávu. Tak pro 

všechny ty nechápavé: PO SVÝCH 

PSECH SI MUSÍTE IHNED UKLÍ-

ZET! Patří to k civilizovanému chování 

a je to znakem ohleduplnosti k ostatním. 

Budou-li se neustále množit na neukáz-

něné pejskaře stížnosti obyvatel, bude 

muset městečko vůči nim přistoupit k 

udělování sankcí. A to je snad zbytečné. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noví pomocníci na údržbu zeleně 
 Vysloužilou techniku nahradila 

kvalitní výkonná technika od rakouské 

firmy STIHL. Provozem nových strojů 

dojde ke zrychlení a zvýšení objemu 

prováděných prací. Městečko si rovněž 

od nákupu slibuje citelný pokles nákla-

dů na údržbu.  

 Křovinořez určený pro domácí pou-

ţití, starý 11 let, půjčovaná hobby pila či 

travní traktor, který měl trojnásobně pře-

kročenou ţivotnost a vyţadoval téměř kaţ-

dodenní servisní zásahy. Tuto problematic-

kou flotilu techniky nahradily v uplynulých 

měsících nové stroje.  

 V průběhu letošního dubna byl poří-

zen zahradní traktor VIKING a křovinořez 

STIHL, loni na podzim motorová pila STI-

HL. Vše od renomovaného rakouského 

výrobce. Městečko dlouhé týdny vybíralo 

vhodné nástupce doslouţilé techniky na 

údrţbu veřejných prostranství a práce v 

obecních lesích. O motorové pile a křovi-

nořezu bylo rozhodnuto poměrně jednodu-

še – výkonné modely STIHL určené pro 

komunální sluţby patří k absolutní špičce. 

Ale výběr zahradního traktůrku byl značně 

komplikovaný.  Pracovníci městečka 

navštívili  několik předváděcích akcí ko-

munální techniky, konzultovali se zastou-

peními všech renomovaných značek prodá-

vaných v ČR. Konstrukce drtivé většiny 

strojů však nesplňovaly náročné poţadav-

ky, které na ně klade sloţitý terén a vysoká 

výměra udrţovaných ploch v Mlázovicích. 

Zároveň byl základním poţadavkem při 

výběru dostupný a levný servis, vysoká 

spolehlivost a co nejniţší provozní nákla-

dy.   

 Po sloţitém výběru byl zakoupen 

traktůrek VIKING T6, zahradní divize 

společnosti STIHL. Jedná se o novinku 

loňského roku, která byla vyvíjena více neţ 

5 let. Má řadu patentovaných řešení a měs-

tečko si od ní slibuje bezproblémový, lev-

ný a dlouholetý provoz.  

 Veškerá nová technika rozšíří a 

zrychlí provádění údrţby obecní zeleně. 

Prostředí kolem nás tak bude zase o něco 

více upravenější. 

 

 Přijatá „chodníková novela“, která přenáší povinnost 

úklidu sněhu na chodnících z uživatele sousedícího domu na 

majitele pozemku, vyvolává řadu protichůdných reakcí. Ze-

ptali jsme se na názor také starosty městečka pana Tomáše 

Komárka. 

 

R: Pane starosto, jaký máte názor na změnu zákona, která pře-

náší odpovědnost za úklid sněhu z chodníků na obce? 

S: Jsme svědky naprostého legislativního paskvilu. Radost z něj 

můţe mít jen předkladatel novely – pan senátor Kubera a pár 

jeho přátel – majitelů domů. Ale jiţ od samého počátku je jasné, 

ţe nemůţe fungovat, a to z řady důvodů. 

 

R: Můžete to prosím nějak upřesnit? 

S: V tisících obcí po celé zemi není dokončena digitalizace kata-

strálních map, coţ znamená, ţe existují tisíce míst, kde není 

vlastník pozemku na daném místě přesně znám. Pochybuji, ţe 

budou obce investovat desetitisíce či statisíce korun do Geomet-

rických plánů, aby zjistily, kde ručí za případná zranění chodců. 

A to ani nebudu rozvíjet problém obtíţné definice, co je vůbec z 

právního hlediska chodník. Na řadě míst je to více neţ sporné. 

Dalším podstatným faktorem je, ţe mnoho chodníkových ploch 

vlastní kraj či stát. Jenom v Mlázovicích vlastní Královéhradecký 

kraj doposud více neţ tři kilometry chodníků. Chci vidět, jak 

bude Krajský úřad či Úřad pro zastupování státu najímat po celé 

republice tisíce lidí na úklid sněhu. Jiţ od počátku je jasné, ţe 

Parlament přijal zákon, který je neaplikovatelný. 

 

R: A sama podstata věci? Jsou obce vůbec schopny úklid sněhu 

v takovém rozsahu zajistit? 

S: Určitě ne. Obce nemají a mít nebudou potřebné finanční pro-

středky, techniku ani příslušný počet pracovníků na nutné práce. 

Vţdyť mimo jiné i obce musí dodrţovat Zákoník práce. Můţe 

mít kaţdá obec připravena několik pracovníků, kteří budou ně-

kde sedět a čekat třeba několik týdnů „jen tak“, co kdyby náho-

dou začal padat sníh? A co kdyţ bude padat několik dní v kuse? 

Pak nemohou absolutně nárazový objem práce stíhat. Takový 

model je v praxi zcela nerealizovatelný.  

 

R: Vlastník by se ale měl o svůj majetek starat a odpovídat za 

něj. 

S: Všechno nelze posuzovat podle jedné šablony. Ve většině 

případů ano, ale jsou věci, které by se měly řešit zdravým rozu-

mem. Stačí se zamyslet, proč to naši předci zařídili takto. Navíc 

se podobný případ posuzuje pokaţdé jinak. Proč není odpovědný 

také stát za úraz či nehodu, která se stane na zledovatělé vozovce 

patřící státu? Tam má účastník silničního provozu (i chodec) 

smůlu. Nikdo neřeší, zda-li byl sníh odklizen či nikoliv. Zraněný 

nepřizpůsobil své konání stavu vozovky. A je to. Ale na chodní-

ku za to můţe jeho vlastník. Proč se kaţdému měří jiným met-

rem? 

 

R: Jak se situace vyvine? Co se stane první zimu až začne sně-

žit? 

S: V praxi to dopadne tak, ţe obce se musí připojistit proti pří-

padnému riziku plnění odpovědnosti za škody na neodklizeném 

chodníku. Řada lidí, kteří doposud před svými domy chodníky 

udrţovali, alibisticky řekne, ţe ţádný sníh uklízet nebude. Čím 

větší obec, tím více. Ať se o to postará obec, je na to zákon. Mi-

mo realitu jsou rovněţ prohlášení některých starostů, kteří tvrdí, 

ţe díky zvýšeným nákladům na uklízení sněhu zvýší poplatky za 

komunální odpad. To není moţné, skladba tohoto poplatku je 

přesně definována zákonem, souvisí pouze s činnostmi odpado-

vého hospodářství. 

 

R: Co si myslíte o zákonodárcích, kteří pro novelu zvedli ruku? 

S: Poslanci, kteří jsou na míle daleko vzdáleni realitě běţného 

ţivota, přijali zákonnou normu, která je nespravedlivá, právně 

nepřesná, nevykonatelná. Svým rozhodnutím vnášejí do společ-

nosti prostor pro další spory a nevraţivost a posouvají naši zemi 

zase o pořádný kus mezi méně civilizované státy.  

 Za rozhovor děkuje redakce www.mlazovice.cz  

Mlázovický starosta kritizuje „chodníkovou novelu“ 

PODĚKOVÁNÍ 

 Dovolte mi touto cestou poděko-

vat všem milým sousedům a přátelům za 

vřelá slova útěchy, květinové dary a 

účast při rozloučení s mým manţelem 

panem  Vlastislavem Hátlem, na jeho 

poslední cestě dne 17. dubna 2009. 

 

  Marie Hátlová 

POZVÁNKA DO KINA - Hlídač č.47 

Kino Radnice Mlázovice informuje své 

diváky o zahájení letní filmové sezóny 

2009. První promítání proběhne 29. 

května 2009 od 20.00h. Kino uvede film 

Hlídač č.47, který získal mnohá ocenění 

na domácí i zahraniční scéně. Těšit se 

můţete na jedinečné výkony Karla Ro-

dena a Vladimíra Dlouhého ve strhují-

cím dramatu.  

Na letní sezónu má pro Vás kino připra-

venu řadu atraktivních novinek: 

Líbáš jako bůh, Valkýra, Normal, Jmé-

nem krále, Peklo s princeznou, Austrálie,  

Případ nevěrné Kláry, Andělé a démoni, 

Pokoj v duši, Nedodrţený slib, Operace 

Dunaj, reprízu MAMMA MIA a mnohé 

další filmové trháky roku 2009 !!! 



Proběhlo 20. veřejné zasedání zastupitelstva 

 

 

  

 

Střípky z práce Obecního úřadu 
 

●  Pracovníci městečka a externí firmy 

vysázeli v průběhu dubna více neţ šest 

tisíc smrků a jedlí v obecním lese. Zalesně-

na byla většina míst, která byla nuceně 

vytěţena v loňském roce kvůli větrné a  

kůrovcové kalamitě. Na podzim bude dále 

vysazeno několik set kusů listnáčů. 

● Během dubna došlo k závadě spína-

cích hodin, které řídí režim veřejného 

osvětlení v městečku. Než byl modul 

vyreklamován, svítila světla veřejného 

osvětlení v jiných časech než obvykle. 

●  V uplynulém měsíci bylo veřejnosti 

zpřístupněno sportoviště s umělým po-

vrchem, které je určeno na tenis, volejbal a 

nohejbal. Klíče je moţné zapůjčit proti 

podpisu na OÚ, Restauraci Radnice a v 

občerstvení na koupališti. 

● Městys Mlázovice získal dotaci z Pro-

gramu obnovy venkova KHK, prostřed-

nictvím Lázeňského mikroregionu, ve 

výši 75.000 Kč. Společně s příspěvkem 

městyse dojde na podzim k zadláždění 

tzv. „Macnarovy uličky“ do Rybníček. 

● V průběhu dubna provedli pracovníci 

městečka dokonalý úklid příkopů do Chot-

če, Šárovcovy Lhoty a Konecchlumí. Od-

straněno bylo obrovské mnoţství odpadu, 

nepřizpůsobivý jedinci zase mají kde dělat 

nepořádek. 

● V dubnu byla také provedena  rekon-

strukce topení na baru sálu Radnice. 

Vyměněny byly radiátory a rozvody a 

celý systém napojen  k novému okruhu 

sálu z loňského roku.  

● Mlázovičtí hasiči zasahovali v uplynu-

lém měsíci u rozsáhlého poţáru stavebnin 

v Lázních Bělohradě. Na místě prováděli 

dopravu vody a demontáţ ohořelých kon-

strukcí.  

● Dále hasiči asistovali u pálení roští na 

sběrném dvoře a pálení čarodějnic. Kvů-

li suchému počasí prováděli také několi-

krát zalévání nové lipové a javorové ale-

je. 

● Systém poskytování ověřených výpisů  

CZECHPOINT, který je jiţ od roku 2007 k 

dispozici na OÚ, byl od dubna rozšířen o 

novou sluţbu - poskytování výpisu z Insol-

venčního rejstříku. 

● V letošním roce neprobíhaly tradiční 

čarodějnice v režii městečka. Menší 

oheň pro děti připravili na hřišti za škol-

kou rodiče dětí z Mateřské školy. Měs-

tečko nenašlo vhodnou lokalitu (po Ci-

helně), kde by bylo možné provádět pá-

lení roští tak, aby splňovalo všechna 

stanovená kritéria (obecní pozemek, dál 

od zástavby, daleko od lesa, přístupný a 

kontrolovatelný). 

● Upozorňujeme občany, na drobnou změ-

nu autobusových jízdních řádů. Na někte-

rých linkách dochází k minutovým posu-

nům. 

Vandalové zničili střechu na koupališti 
 Zánovní střecha budovy mlázo-

vického koupaliště se stala terčem nene-

chavců. Napáchané škody jdou do desí-

tek tisíc, bude nutná výměna celé stře-

chy.  

 Radost z poškozování fungujících 

věcí nebo úplná demence patrně vedly 

neznámé vandaly k rozsáhlému poškození 

střechy budovy mlázovického koupaliště. 

16 let stará střecha, která je pokryta ka-

nadským šindelem odolala všem povětr-

nostním vlivům, ale neodolala úmyslnému 

lidskému ničení. V prvních dubnových 

dnech došlo k jejímu výraznému poškoze-

ní. Více neţ na 40m2 jsou desítky utrţe-

ných částí krytiny, které byly následně 

poházeny všude kolem. Situace je o to 

horší, ţe tento typ krytiny nelze v tak vel-

kém rozsahu poškození lokálně opravovat 

(dole umístěné šablony jsou kryty horní-

mi, vše je navíc přilepeno a probito spon-

kami).  

 V dané chvíli můţeme provést 

pouze dílčí opravu nejnutnějších míst tak, 

aby nezatékalo do konstrukce krovu a 

podbití. Aby byla střecha úplně funkční je 

nutné provést celkovou výměnu veškeré 

krytiny. Cena opravy se odhaduje kolem 

80.000 Kč. V letošním roce městečko tyto 

prostředky v rozpočtu nemá, proto je nej-

bliţší moţný termín opravy jaro 2010.

 Primitiv, který škodu způsobil, 

připravil městečko zbytečně o desetitisíce, 

které budou zákonitě někde chybět 

(modernizace školky, oprava památek, 

úprava zeleně, úprava sportovišť, apod.).   

 V pondělí 6. dubna 2009 se sešli zastupitelé městečka na svém 20. veřejném 

zasedání v tomto volebním období. 

Přinášíme zajímavé body z tohoto jednání: 

Uplynulé zasedání zastupitelů bylo z velké části věnováno pozemkovým majetko-

právním úpravám. Jednalo se o případy, kdy dle nově zhotovených geometrických plá-

nů v různých lokalitách městečka, je zjištěn nesoulad mezi katastrální mapou a skuteč-

ností v terénu. Proto se Radnice snaţí ve velké míře zjištěné neshody narovnávat. Z 

tohoto důvodu bylo jednání zatíţeno technickým výčtem strohých čísel pozemků a 

doplňujících formalit. 

Dále bylo projednáno: 

1. Zastupitelé vyhodnotili zadávací řízení na rekonstrukci střechy na bytovém domě 

Novopacká č.p.1. Vítězem se stala firma Ruhill Nová Paka, která předloţila nejvýhod-

nější nabídku. Tato firma také v roce 2007 prováděla opravu střechy na zdravotním 

středisku. 

2. Schválena byla smlouva s Královéhradeckým krajem o poskytnutí příspěvku k 

úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti. V praxi to znamená, že městeč-

ko se bude do srpna 2009 podílet na úhradě ztráty za provoz autobusové linky 

Praha-Jičín-Mlázovice-Lázně Bělohrad, která by bez tohoto obecního příspěvku 

do Mlázovic nezajížděla. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z hlavních spojů, 

kterým se naši občané vrací z práce, je pro nás nepřijatelné, aby spoj nejezdil. Po 

jednání se zástupci Královehradeckého kraje bylo přislíbeno, že od září 2009, v 

rámci zahájené optimalizace autobusové dopravy na okrese Jičín, již tento spoj 

bude fungovat automaticky, bez naší dotace. 

3. Zastupitelstvo schválilo ţádost o bezúplatný převod několika pozemků, které jsou ve 

vlastnictví státu, do majetku městyse. Jedná se o pozemky pod místními komunikace-

mi, které stát nabyl do vlastnictví v roce 2009, v rámci dořešení různých dědických 

řízení. 

4. Zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace 500 000 Kč z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje pro rok 2009, na projekt rekonstrukce požární nádrže 

Mlázovice. 

5.Vyhlášeno bylo zadávací řízení na opravu rozvodů vody v bytovém domě č.p.188  a 

č.p.189, které jsou v havarijním stavu. Osloveni budou: Zdislav Lyczkowski Mlázovi-

ce, Ladislav Tarant Nová Paka, a Ladislav Januš Mlázovice. Stanislav Hanuš z Mlázo-

vic oslovení odmítnul, z důvodu nedostatečné kapacity pro tento typ akce. 

6. Stávajícímu provozovateli koupaliště byla odsouhlasena veřejná finanční pod-

pora na rok 2009, spočívající v příspěvku ve výši 50% na úhradu nájemného. Po-

skytnuta bude pouze v případě, že zařízení bude v provozu minimálně do konce 

září 2009. Důvodem je změkčení podmínek při platbě nájemného za provoz občer-

stvení, jehož vybírání bylo zavedeno až v loňském roce na pokyn auditorů a jehož 

nuceně vybíraná výše neodpovídá lukrativitě tohoto provozu. 



          Pokračování  

   příště 

  

 

 

Pokračování historického vyprávění: Mlázovičtí legionáři 
 Na základě mnoha kladných ohla-

sů, které přineslo publikování pamětí o  

mlázovické poště, Vám přináší pan Ivo 

John  další zajímavé povídání, na počest  

mlázovických hrdinů, kteří bojovali za 

naši svobodu. Pokračování z minulého 

čísla:  

 

JOSEF POUR, NAROZEN 29.10.1888 

V MLÁZOVICÍCH. čp. 32 

Hotovým pokladem 1. světové války 

je tento snímek, který byl pořízen na věč-

nou památku všem vojákům bojujícím na 

ruské frontě po jejich strastiplné pouti. 

Vznikl v Kanadě ve městě Quebecku krát-

ce před nástupem do vlaku 7. tatranského 

pluku česko-slovenských legií na Rusi. 

Mezi početnou skupinou vojínů je i 

Josef Pour, který v roce 1911 nastoupil 

tříletou vojenskou prezenční sluţbu, a 

kdyţ se mu jiţ v nenáviděné c.k. armádě 

chýlil konec vojny, musel po vyhlášení 

mobilizace nastoupit na haličskou frontu 

bojovat za císaře pána a jeho mocnářství. 

Po dlouhých šest let nebylo o něm zpráv, 

protoţe po půl roce se dostal do ruského 

zajetí a podle vyprávění jeho dvou kama-

rádů, kteří se vrátili domů o rok dříve, 

nejprve pracovali na statku jednoho staré-

ho muţika a po třech měsících se přihlásili 

do českých legií, kde se zapojili do bojů 

v Srbsku. V bitvě u Zborova začátkem 

července 1917 byl raněn průstřelem pravé 

ledviny, kterou mu v lazaretu zašili a to je 

nadále rozdělilo a on byl znovu přidělen 

k 7. tatranskému pluku, se kterým proces-

toval celou sibiřskou magistrálu aţ do Vla-

divostoku. Před evakuací Irkutska v lednu 

1920 vydalo čs. vojsko místnímu sovětu 

generála Kolčaka (velitele na straně bí-

lých, který se prohlašoval jako zachránce 

Ruska, dokázal však se svou armádou jen 

nelítostně rabovat a drancovat vlastní lidi).  

V březnu před odjezdem posledních 

vlaků s legionáři došlo k předání ešalonu 

(vlaku) s ruským zlatým pokladem. Bylo 

uzavřeno příměří a konečně mohla začít 

evakuace. 

Z Vladivostoku odpluli stejnojmennou 

lodí do Vancouveru v Kanadě, odtud po 

ţeleznici k Atlantskému oceánu a pak lod-

ní cestou do Francie, kde měli 

dokončit boj proti monarchii, 

ale to jiţ bylo dva roky po vál-

ce. Objeli vlastně celou země-

kouli. Doma pochopitelně na-

stalo po návratu velké nadšení, 

rodiče syna jiţ dávno oplakali. 

Protoţe další ţivotní osud 

pana Josefa Poura v civilním 

ţivotě byl více neţ nešťastný, 

bylo by vhodné dokončit něko-

lika řádky, co se mu po sedmi 

létech přihodilo. Kdyţ 16. září 

1927 šel na zahradu trhat ovo-

ce, postavil si ţebřík mezi větve 

vysoké švestky tak nešikovně, 

ţe při nahýbání těla nad dřevě-

ným plotem se předklonil, ţeb-

řík se pohnul a on spadl přímo 

na jednu špičatou tyčku, která 

se mu zaryla do levého podpaţ-

dí. Byl velmi těţce raněn, leţí-

cího a otřeseného zvedl a do-

pravil domů soused Josef Le-

tošník, asi za dvě hodiny jej 

nákladní auto převezlo do ne-

mocnice v Nové Pace. Bylo to 

smutné posvícení, doma samý 

pláč a panu Pourovi stále hůře. 

Tyčka obrostlá lišejníkem a 

pokrytá prachem zanesla do 

jeho krve otravu. Lékař krčil 

rameny, nemoc se zhoršovala a 

nakonec pan Pour oslepl a následně zešílel 

a po měsíci neúspěšného léčení zemřel. 

Kdyţ se to jeho osmdesátiletý otec dozvě-

děl, zemřel druhý den ţalem také. 

Svůj ţivot ukončil mlázovický legio-

nář náhle a neočekávaně v pouhých třiceti 

devíti letech, coţ zanechalo na tohoto dob-

rého a spravedlivého člověka trvalou 

vzpomínku nejen u příslušníků jeho rodi-

ny, ale i u všech našich spoluobčanů. 

Pohřeb Josefa Poura se konal 28. října 

1927 za účasti mnoha jeho bratří jak 

z Ruska, tak z francouzských a italských 

legií. Byla přítomna i delegace čsl. armá-

dy, čestná rota jičínské posádky, která 

střílela čestnou salvu při spouštění rakve. 

Hrob zůstal přes noc otevřen, protoţe hned 

druhý den byl vedle něho pochován i jeho 

otec Josef Pour starší. Vojín Josef Pour 

zanechal po sobě 33letou vdovu a dva si-

rotky Josefa ve věku 3½ roku a 2letou 

Libuši. 

Matka prodala doma co mohla a ne-

chala během příštího roku nad novým ro-

dinným rovem postavit mohutný pískovco-

vý pomník s postavami malého chlapce a  

děvčátka nesoucích kytici růţí a hledících 

k oblakům za letící holubičkou. Na pomní-

ku byl vyryt nápis „Tatíčku veď nás“. Přes 

sedmdesát let bylo toto sousoší důstojným 

mementem a vzpomínkou Pourovy rodiny 

a všech našich občanů na dobrého člověka 

a také hezkou ozdobou na pomníku mlázo-

vického hřbitova. Bohuţel jak jinak, bylo 

v dnešní době vandalským způsobem ne-

známými lumpy odcizeno. 
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Památník obětem 1. světové války byl dokončen 

a odhalen v roce 1928 u příležitosti 1. Sjezdu 

rodáků a přátel městečka 

Josef Pour (v prostřední řadě, čtvrtý od leva s 

ruku na rameni). Velmi vzácná fotografie části 

7. tatranského pluku pořízená v kanadském 

Quebecu, při návratu legií ze Sibiře 


