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KONEC KLIČKOVÁNÍ CHODCŮ MEZI AUTY 
 Díky výrazné dotaci ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury dokon-

čilo městečko opravu a částečnou do-

stavbu chodníku podél frekventované 

komunikace v Hořické ulici. Výsled-

kem tříletého snaţení je důleţité zvýše-

ní bezpečnosti chodců. 

 Jeden z hlavních úseků v městeč-

ku, na kterém se den co den pohybuje 

značné mnoţství chodců, trpěl výraznými 

neduhy. Od pošty aţ za sídlo Zemědělské 

a.s. Mlázovice byl chodník v havarijním 

stavu. Důsledkem opakované pokládky 

inţenýrských síti se téměř v celé délce 

objevovaly hluboké propadliny, praskala 

dlaţba a některé dešťové svody podmáče-

ly jeho konstrukci.  

 O bezbariérovosti také nemohla 

být řeč. Ostré rohy, nesníţené obrubníky 

a další překáţky znemoţňovaly pohyb 

handicapovaných spoluobčanů či ná-

vštěvníků obce, kteří raději riskovali a 

vyuţívali k přesunům asfaltovou komuni-

kaci. Na druhém úseku, směrem ke hřbi-

tovu, nebyl chodník vybudován vůbec. 

Situaci zde komplikovala navíc nepře-

hledná zatáčka se stoupáním, ve které šlo 

jiţ při nejmenším o zdraví.  

 Vzhledem k tomu, ţe zmiňované 

plochy jsou rozsáhlé, nebylo v silách sa-

motného městečka provést novou výstav-

bu. Proto jiţ v roce 2009 začalo pracovat 

na projektové dokumentaci, která měla 

být vyuţita při získávání finančních pro-

středků. V průběhu přípravy došlo k za-

měření pozemků leţících na trasách. Při-

tom se zjistilo, ţe patří mnoha vlastníkům 

a Mlázovice musely provádět několik 

výkupů. Jen díky pochopení původních 

vlastníků a jejich velké loajalitě k obci, se 

povedlo vyřešit majetko-právní vztahy a 

mohla být podána ţádost o dotaci. 

 I přes obrovský převis ţádostí 

Mlázovice uspěly a obdrţely v průběhu 

prázdnin od státu dotaci ve výši 934 000 

Kč. Vlastní podíl činil 350 000 Kč. Zahá-

jení prací však ještě zkomplikovala v 

místě plánovaná pokládka kabelových 

vedení společnosti ČEZ, původně přislí-

bená na září. Počátkem září však investor 

oznámil, ţe kabelizace bude přesunuta na 

rok 2012. Proto byla vlastní výstavba 

chodníku zahájena aţ poté, kalendářně 

relativně pozdě. 

 Ve sloţité situaci alespoň přálo 

počasí, které umoţnilo firmě OBIS Nová 

Paka provést bez větších komplikací veš-

keré stavební práce. Nad rámec akce byla 

také provedena obnova parkovací plochy 

před kancelářemi Zemědělské a.s.. 

 Kromě rekonstrukce a dostavby 

chodníků o rozloze 700m2 byly v lokalitě 

vyměněny veškeré obruby, zrekonstruo-

váno veřejné osvětlení i rozhlas a oprave-

ny dešťové vpusti, připomínající do té 

doby spíše dobře umístěné pasti. Práce 

musely být prováděny přesně podle pro-

jektové dokumentace, která byla schvalo-

vána poskytovatelem dotace a organizací 

zastupující handicapované. Proto nebylo 

prakticky moţné provádět jakékoliv úpra-

vy oproti projektu, o něţ ţádali někteří 

vlastníci nemovitostí podél trasy v průbě-

hu stavby. V opačném případě by se jed-

nalo o porušení pravidel čerpání prostřed-

ků a hrozilo by jejich navrácení. 

 Na jaře pracovníci městečka upra-

ví zeleň na sousedních plochách. Pláno-

vána je výsadba keřů, trvalek a zaloţení 

nových trávníků. Na své místo proti 

hasičské zbrojnici se vrátí také pamětní 

pískovcový kříţ, na jehoţ obnově nyní 

pracuje restaurátor. 

 Původně projekt plánoval výstav-

bu chodníku aţ ke hřbitovu. Z důvodu 

nedostatku finančních prostředků došlo k 

jeho redukci. Zastupitelé však udělají vše 

proto, aby se v dohledné době realizovala 

i druhá etapa, která bezpečně propojí re-

vitalizovaný hřbitov s městečkem a napl-

ní tím původní záměr.  

Nový chodník výrazně zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu 

Senioři dostali pod stromeček praktický dárek 
 Jen pár hodin před Štědrým 

dnem byla otevřena nová koupelna s 

moderní vanou a hydraulickým zvedá-

kem v mlázovickém domově důchodců. 

Po dvou měsících řemeslníci dokončili 

kompletní rekonstrukci a montáţ nové 

technologie. 

 I kdyţ Domov důchodců v Mlázo-

vicích kaţdoročně bojuje s nedostatkem 

financí, snaţí se po malých kouscích 

zlepšovat podmínky pro své obyvatele. 

Letos se, mimo jiné, dostala na řadu re-

konstrukce původní koupelny, která pa-

matuje kolaudaci objektu v roce 1985. 

Zařízení nevyhovovalo současným stan-

dardům pro obsluhu klientů a vykazovalo 

velkou míru opotřebení. 

 Proto byly koncem září zahájeny 

stavební práce. Během dvou měsíců se na 

místě vystřídali pracovníci různých profe-

sí. Nejprve demontovali původní techno-

logii. Poté se obnovy dočkaly veškeré 

inţenýrské sítě, okna i obklady. S lehkou 

nadsázkou lze říci, ţe studenou bílo-

zelenou nahradila teplá jarní ţlutá.  

 Na závěr specializovaná firma 

dodala a zprovoznila moderní vanou s 

hydraulickým zvedákem. Ten zlepšuje 

moţnost provádět hygienické úkony i u 

nepohyblivých osob. Senioři si také mo-

hou dopřát jeden z několika relaxačních 

programů, které sanitární technika umoţ-

ňuje. 

 Stavební úpravy prováděné během 

plného provozu vyţadovaly přijetí mimo-

řádných organizačních opatření a zne-

příjemňovaly pobyt klientů i práci za-

městnanců. Odměnou všem je velmi mo-

derní zařízení, jiţ druhé v domově, které 

výrazně zvyšuje komfort klientů a usnad-

ňuje pečovatelkám nejtěţší úkony. 

 



 Od pátku 9.12.2011 aţ do neděle 

11.12.2011 se na sále Radnice Mlázovi-

ce konala jiţ 7. Vánoční výstava.  
 Největší zásluhy na jejím uskuteč-

nění má rodina Šimůnkova. Všichni její 

členové strávili na její přípravě nepředsta-

vitelné mnoţství času. A to ještě mnoţství 

exponátů je jejich vlastní výroby. Doufej-

me, ţe jim napřesrok přibudou nějací po-

mocníci.   

 Z exponátů byly nejvíce zastoupe-

ny betlémy všemoţného provedení. K 

vidění byly papírové, vyřezávané, perní-

kové, v pecce z manga, z vaječných vý-

dunků a vlny, korálkové a mnoho dalších 

nápaditých variant.   

 Velkým dílem do výstavy přispěli i 

obyvatelé Domova důchodců Mlázovice 

se svými sociálními pracovnicemi. Vyro-

bili řadu dekorativních předmětů s vánoč-

ní tematikou, které si mohli návštěvníci 

zakoupit a po skončení výstavy odnést 

domů. Nejednu zdejší domácnost tak oz-

dobil krásný adventní věnec, svícen či 

přáníčko. Páteční odpoledne sehráli babič-

ky a dědečkové, za vedení Gabriely Ča-

pounové, krátké divadelní představení, 

letos to byla pohádka O Palečkovi.   

 Oblíbenou součástí výstavy byla 

tvůrčí dílnička pro nejmenší. Děti si, často 

s vydatnou pomocí maminky či tatínka, 

vytvořily vlastní dílko a hrdě ho odnášely 

domů. Malí i velcí kluci obdivovali mode-

ly letadel a vojenské techniky, ţeny a dív-

ky spíš potěšily emotivní obrazy Gabriely 

Čapounové či obrázky a keramika Kateři-

ny Šimůnkové.   

 Pozorný návštěvník si jistě povšiml 

i krásné staroţitnosti – obrazu znázorňují-

cího mlázovské náměstí, jak vypadalo 

někdy v 19. století.  Velký obdiv sklízela 

expozice zdejších řemeslných umělců – 

kameníka Rudolfa Huti a řezbáře Libora 

Šimůnka. 

 Výstava potěšila mnoho návštěvní-

ků. Je obdivuhodné, ţe i kdyţ se konala 

jiţ po sedmé, organizátoři vţdy přijdou s 

něčím novým. 

 

 

 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA ZAŢEHLA TŘETÍ SVÍČKU ADVENTNÍHO VĚNCE 

Společenská kronika - Mlázovice v roce 2011 
 Rok 2011 je jiţ minulostí, proto 

kronikář městečka Martin Vágenk-

necht připravil následující  ročenku: 

V roce 2011 nás navţdy opustili naši spo-

luobčané:  

26.1.    Josef Hartman - 68 let  

1.2.      Jaroslav Čeřovský - 77 let  

19.3.    Lubor Podzimek - 80 let  

29.3.    Vlasta Veselá - 90 let  

13.8.    Miloslava Machová - 88 let  

6.11.    Jaroslav Zlatník - 75 let  

27.11.  Otilie Hrušková - 74 let 

V roce 2011 odešli téţ mlázovičtí rodáci: 

10.1. Josef Mařas z Pardubic (54 let)  

26.2. Boţena Skalická, roz. Horáková z 

Hradce Králové (100 let)  

9.6. Marie Malinová, roz. Kadrlová  

z Chotče (100 let)  

24.7. Vlasta Bímová, roz. Faiksová z 

Luţan (83 let)  

13.8. Eva Zachovalová, roz. Johnová z 

Prahy (74 let) 

V roce 2011 přišli na svět noví občánci: 

25.2. František Kulka  

3.5.   Veronika Toušková  

18.7. Aneta Šamková  

27.7. Kryštof Hrádek  

27.8. Adam Bičiště 

V roce 2011 do svazku  manţelského 

vstoupili:  

16.4. Aneta Mádlová z Mlázovic a Michal 

Nekvapil z Hradce Králové  

23.4. Ondřej Hrádek z Mlázovic a Hana 

Blaţková z Holovous  

4.6. Štěpán Podzimek z Mlázovic a Eliška 

Víchová z Šárovcovy Lhoty  

 

             Martin Vágenknecht 

POVZDECH STAROMILCE 

 

Na hřbitově za Klampernou 

máme krásný hřbitůvek, 

mnohému z nás tady leţí 

praděd, děda, tatínek. 

V stínu stromů, v rodné zemi 

odpočívá v pokoji 

kdo ţil u nás v Mlázovicích, 

nebo v blízkém okolí. 

Přejme klid těm neboţtíkům, 

vzpomínka nás zabolí, 

chraňme stromy co tu rostou, 

to nás přec moc nestojí. 

Uţ jednou nám naši radní 

z toho háje nadělali pustinu, 

ţe prý je líp neboţtíkům 

na slunci neţ ve stínu. 

Uplynulo od té doby 

dalších roků šedesát 

a uţ zase budem kácet, 

jak si lidé chtěli přát. 

Kdyţ je thuji šedesát let 

tak uţ za nic nestojí, 

je tady jen nepořádek, 

všude leţí jen chvojí. 

Proto radní z vůle lidu 

kolektivně rozhodli, 

ţe je třeba neboţtíkům  

udělat zas pohodlí. 

Ţe ty stromy, co tam stojí 

uţ jsou stejně přestárlý, 

ţe dělají jen ostudu 

vidět je jiţ od dáli. 

Kdyţ uţ to tak musí býti, 

všichni takhle hovoří, 

ať tam zjara v nových stromech 

ptáci zase švitoří. 

 

         Ing. Aleš Kutnar 

   MĚSTEČKEM CHODIL MIKULÁŠ  
 

 5. prosince 2011 nastal dětmi dlou-

ho očekávaný den. S přicházejícím sou-

mrakem se v ulicích objevila druţina čertů 

a andělů v čele s Mikulášem. 

 Nejdříve navštívili babičky a dě-

dečky v domově důchodců a rozdali slad-

kosti, které všechny potěšily. Potom uţ 

vyrazili za dětmi. Děti zpívaly, recitovaly, 

někde ukápla i slzička a hlavně slibovaly, 

ţe se polepší a budou hodné, tak od andíl-

ků všichni dostaly malý dárek. Čert opět 

zklamaně odletěl do pekla s prázdnou. 

 

Veronika Huťová Mikuláš potěšil i seniory v Domově důchodců 



 Střípky z městečka  
 

●  Pár dnů před vánočními svátky postihla 

obyvatele obou bytovek Na Ohrádce 

(obecní i bytového druţstva) havárie septi-

ku. Odpadní voda přestala odtékat a začala 

se vracet zpět do domů. Nepomohlo ani 

vyvezení septiku ani tlakové čištění. Příči-

nou se nakonec ukázalo sesednutí odtoko-

vého potrubí. I přes relativně menší stáří 

byly betonové trubky zcela rozpadlé a ne-

zbývalo neţ ze dne na den poloţit zcela 

nové vedení v úseku 50m. 

● Kolem 15. prosince 2011 navštívili 

mlázovický hřbitov zloději, kteří odcizili 

řadu kovových předmětů z hrobů 

(lucerny, kříţe, kovové desky, apod.). Na 

některých hrobech se krádeţ nepodařila 

a jsou patrné známky poškození od pá-

čení. Přesný rozsah události není znám, 

majitelé hrobů postupně škody objevují 

tak, jak na hřbitov přicházejí. Případ 

vyšetřuje Policie ČR v Nové Pace a ţádá 

všechny poškozené, aby případ ohlásili  

kvůli součtu škod a z něj vyplývajícímu 

vyššímu trestu pro pachatele.  

●  Městečku bylo úspěšné a v prosinci 

2011 získalo od Královéhradeckého kraje 

dotaci ve výši 15.000 Kč na zalesnění  

lesa. Sníţí se tím náklady, které obec vyna-

kládá na zaloţení nových porostů po kala-

mitních těţbách způsobených přemnoţe-

ním kůrovce v několika posledních letech. 

 Naposledy v roce 2011 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání, které se kona-

lo v pondělí 12. prosince v zasedací místnosti obecního úřadu. Vybíráme zajímavé 

body z programu jednání:  

 

1) Zastupitelé schválili podání ţádosti o dotaci na projekt „Oprava tělocvičny – 1. 

etapa“. Jejím obsahem by měla být výměna oken, vybudování nového topení, 

instalace moderního osvětlení a výmalba celé haly.  
2) Zastupitelstvo přijalo dotaci 4 840 000 Kč z Operačního programu Ţivotní prostředí 

na projekt „Sběrný dvůr Mlázovice“. Realizace akce se předpokládá v roce 2012. O 

akci jsme jiţ informovali v samostatném článku na jiném místě.  

3) Městečko uzavře mandátní smlouvy se společností CEP, a.s. Hradec Králové 

na řízení projektu a realizaci výběrových řízení na evropský projekt „Sběrný 

dvůr Mlázovice“.   
4) Schváleno bylo také podání ţádosti o dotaci na projekt „Energetické úspory Domo-

va důchodců Mlázovice“. Městečko se pokusí zajistit prostředky na projekt, který za-

hrnuje výměnu oken, zateplení stropu a  fasády na budově Domova důchodců.  

5) Vzhledem k situaci, která vládne na kapitálových trzích a vzhledem k předpo-

kládanému vývoji hodnoty a likvidity cenných papírů, rozhodli zastupitelé o pro-

deji akcií České spořitelny, které Mlázovice vlastní od dob privatizace na počátku 

devadesátých let.  

6) Zastupitelé vyhlásili Záměr č. 12/2011 – Pronájmu bytu v bytovém domě Na 

Ohrádce č.p. 188.  

7) Zastupitelé vyhlásili Záměr č.13/2011 – Pronájmu bytu v bytovém domě Novo-

packá č.p. 1.  
8) Schválena byla také Rozpočtová změna č.4/2011 reagující na aktuální vývoj příjmů 

a výdajů.   

9) Projednán a schválen byl rovněţ Rozpočet městysu na rok 2012.  Je sestaven 

jako mírně ztrátový, protoţe finanční spoluúčast na projektu „Sběrný dvůr Mlá-

zovice“ bude čerpána z úspor minulých let. Zastupitelé nechtějí touto velkou akcí 

zbrzdit další nutné opravy v obci, navíc se domnívají, ţe 10% podíl na 90% dota-

ci je rozumnou a vhodnou investicí ze zmiňovaných úspor. Přehled všech akcí, 

které městečko na příští rok plánuje, najdete ve zvláštním článku na jiném místě.  
10) Zastupitelstvo schválilo Plán zimní údrţby. Jedná se o materiál definující způsob, 

rozsah a postup údrţby obce při uklízení sněhu v zimních měsících. 

Proběhlo 9. zasedání zastupitelstva 

První sokolnické setkání v Mlázovicích 
 Myslivecké sdruţení Ostříţ zor-

ganizovalo v neděli 11. prosince 2011 

historicky první hon za účasti dravců a 

jejich pánů. Slavnostní nástup na ná-

městí přilákal mnoho diváků. 

 Mlázovičtí myslivci si před kon-

cem roku pozvali několik sokolníků, se 

kterými se pokusili napodobit původní 

lov psa s dravcem, jak jej eviduje seznam 

nehmotného dědictví UNESCO. Vše 

probíhá tak, ţe dravec kořist vyhledá, 

vyţene z úkrytu a přitiskne k zemi. Poté 

do akce nastupuje lovecký pes, který 

úlovek donese lovci. 

 Na úvodní nástup lovců před ho-

nem se přišlo podívat na mlázovické ná-

městí široké publikum. Po slavnostních 

fanfárách předal hospodář sdruţení slovo 

nejzkušenějšímu sokolníkovi, který po-

stupně představoval jednotlivé opeřence 

a jejich pány. Největším exemplářem byl 

orel skalní, k vidění byli jestřábi a něko-

lik druhů sokolů.  

 Poté se jiţ všichni lovci, společně 

s několika nejzvídavějšími diváky ode-

brali do terénu, kde dravci a psi předvedli 

své umění. Lov zvládli úspěšně, na výřa-

du bylo k vidění více neţ dvacet trofejí. 

Místní myslivecké sdruţení si touto oje-

dinělou akcí připsalo zajímavý počin ve 

své dlouholeté činnosti. 

VÝZVA KRONIKÁŘE 

 

Váţení čtenáři mlázovického zpravodaje,  

jiţ několik let se zabývám historií Mlázo-

vic. Mám zmapovaný vývoj všech čísel 

popisných i veškeré rody, které se v měs-

tečku od poloviny 18. století vyskytovaly. 

Údaje jsem čerpal z archivů v Zámrsku a 

Jičíně, ze všech dochovaných dokumentů 

(kroniky všeho druhu, dokumenty, pozem-

kové knihy, apod.). Dále jsem zpracoval 

vzpomínky pamětníků, z nichţ někteří jiţ 

nejsou mezi námi. Téţ se zajímám o osudy 

místních rodáků, kteří odešli jinam. 

Byl bych rád, pokud by mi kdokoliv mohl 

zaslat jakékoliv informace, jenţ obohatí 

moji práci a zkvalitní mapování mlázovic-

ké historie. Naopak, ochotně odpovím na 

všechny dotazy týkající se téhoţ. Můţete 

mě kontaktovat e-mailem:  

mahony.jr@seznam.cz nebo telefonicky 

na: 733 705 803. 

Za jakoukoliv spolupráci děkuje 

 

            Martin Vágenknecht alias Mahony 

 

Slavnostní nástup sokolníků na náměstí 

Orel skalní - největší dravec na honu 
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 Před dvěma lety vycházel v Mlázo-

vickém zpravodaji seriál o legionářích z 

1. světové války, kteří se narodili nebo 

žili v Mlázovicích. Toto vyprávění vzbu-

dilo velký ohlas u našich čtenářů. Jeho 

autor, pan Ivo John, obdržel další velmi 

zajímavé materiály k tomuto tématu, pro-

to se rozhodl napsat jeho pokračování, 

které Vám přinášíme. Pokračování z mi-

nulého čísla:  

 Vlak se pomalu blíţil k cíli své 

cesty, k pozici či blízké frontě. Konečně 

se zastavil na dosti rozlehlé stanici a zde 

byl dán rozkaz, aby všichni vystoupili, 

neboť vlak jiţ dál nejel. Za krátkou dobu 

bylo vše připraveno, byly rozdány ohřáté 

konzervy a k tomu chleba. 

 Slunce pomalu zapadalo za karpat-

ské hory a pochodový prapor se nacházel 

rozloţen kolem stanice. Město i nádraţí 

neslo jméno „Brody“, které se nacházely 

na samých hranicích Ruska patřících ještě 

k polské Haliči (Město Brody je na vý-

chod od Lvova a je od r. 1945 na Ukraji-

ně). 

 Skoro se jiţ setmělo, kdyţ byl dán 

rozkaz nastoupit do pořádku. Dál se jiţ šlo 

pěšky, ale kam, to mimo důstojníků nevě-

děl nikdo. Bylo otázkou, zdali to bude 

přímo do pozice nebo do nějaké vesnice 

na nocleh. Vykročili na širokou silnici, 

která se bělala a jejíţ konec nebylo vidět. 

Zřejmě vedla aţ do frontové linie. Bylo 

noční ticho, od západu vál chladný vítr a 

tmou se ozývaly kroky pochodového pra-

poru. Ušli několik kilometrů, aniţ byl 

oddech, takţe někteří jiţ zůstávali pozadu. 

Útvar tedy nebyl v takovém pořádku, 

čtyřstupy se nedrţely pohromadě, coţ ani 

nebylo moţné po tolika kilometrech dlou-

hého pochodu. 

 Konečně byl dán povel stát a nastal 

čtvrthodinový odpočinek. Příjemná chvíle 

oddychu uplynula a na daný rozkaz se 

pochodovalo dále. 

Po obou stranách silnice stály 

dosti vysoké silné stromy a mnohý z nich 

byl suchý nebo přeraţený od dělové stře-

ly. Na polích, pokud tma dovolovala, bylo 

moţno shlédnout velmi zanedbané a opuš-

těné okopy. Většině vojáků umdlévaly 

nohy pod tíţí výzbroje a začínalo je po-

malu bolet celé tělo. V tom někdo hlasitě 

vykřikl: „Oddych!“ a jako na povel se 

také stalo.     

Během cesty Ladislav odhodil 

z tlumoku do lesa svoje rezervní boty, 

které ho nejenom tíţily, ale také řezaly do 

zad. Tak si velmi ulehčil. Dlouho trvající 

pochod konečně dosáhl svého cíle ubyto-

váním v první vesnici, která se nacházela 

u cesty.  

Bylo jiţ hodně přes půlnoc, kdyţ 

se mohli ubytovat v chalupách. Umístěni 

byli většinou ve stodolách na mlatě a 

v přístodolcích, prostě všude tam, kde 

bylo místo. Během noci ucítil Ladislav 

opět bolesti a v tom okamţiku poznal, ţe 

se mu nemoc znovu objevuje. Zadíval se 

do svého zrcátka a spatřil v něm, ţe se ho 

nemoc opět ujímá. Vypadalo to, ţe má asi 

ţloutenku. Několik měsíců překonával 

skvrnitý tyfus a nyní pro změnu tuto ne-

bezpečnou chorobu! 

Ráno vstal a šel se projít, aby 

přišel na jiné myšlenky. Chtěl také zjistit, 

jak se vesnice jmenuje. Za stodolou vláčel 

hospodář brambořiště a jeho syn sbíral po 

poli leţící brambory. Poznal, ţe je to hos-

podářství, ve kterém se nalézají. Byla to 

jedna z vesnic, která byla ušetřena od vá-

lečné vichřice, díky tomu, ţe se nacházela 

v údolí, i kdyţ v okolí se odehrávaly kruté 

boje. Podobné štěstí neměly stovky ves-

nic, které byly zaţehnuty střelami z děl té 

či oné strany nebo úmyslně vypáleny, aby 

nepadly do rukou protivníka. Tímto způ-

sobem zmizelo z povrchu zemského 

v Polsku mnoţství velkého bohatství. 

Hospodář přerušil práci, odvrátil 

zrak od své rodné dědiny, zadíval se na 

Ladislava a pravil čistě polsky: „Můj mi-

lý, tato dědina se jmenuje Černice.“ Ladi-

slav poděkoval a vydal se zpět na statek, 

kde potkal svého známého, Stránského ze 

Ţelejova, který mu pravil, ţe byl na ná-

vštěvě u sedlákových rodičů a tam se spo-

lu také opět vydali. Světnice byla příjem-

ně vytopená a bylo tu tak lehko u srdce. 

Místnost čistě obílena, kachlová kamna 

staršího typu, vpředu stálo několik hlině-

ných hrnců a opodál jeden z litiny, rusky 

zvaný „Čuhun“. V této obci ţili Maloru-

sové čili Ukrajinci, obývali dosti velkou 

část Haliče, zvláště tu východní a znali 

výborně polskou řeč. 

Touto malebnou  vesnicí se ozý-

val jednotvárný štěkot psů a z dálky vítr 

přinášel slyšitelný ohlas dělových výstře-

lů. Občas i z těţkých kanónů. Tento duni-

vý hukot stále přerušoval ranní velebné 

ticho. Všichni nalézající se ve stodole, 

doposud ještě spící, byli sluţbu konajícím 

vojínem vzbuzeni. Ladislav vstávaje 

z uloţené ovesné slámy znovu pocítil sil-

nou bolest v pravém 

boku. Odebral se ven 

na světlo a při pohle-

du do zrcátka spatřil 

obličej trochu zaţlout-

lý i oči se mu zdály 

úplně ţluté. Bylo nut-

né se poradit 

s lékařem, avšak ten 

se zde s nimi nenachá-

zel, jen medik a ten 

nevěděl, co má činit. 

Zamyšlen se vrátil 

zpět do stodoly. Za 

okamţik přišel velící 

důstojník a hlásil, aby 

všichni nastoupili a 

vzali si veškeré věci 

sebou. Zanedlouho vykročili v plném po-

řádku na cestu. Prošli vesnicí a na kopci 

nad obcí se zastavili. Kapitán si dal zavo-

lat všechny důstojníky od roty, ke kterým 

měl krátký pohovor a oni pak přišli ke 

svým rotám. Při cestě se mělo konat cvi-

čení neboli protiútok k březovému lesu. 

Neušli ani dvě stě kroků a v tom 

přijel kurýr, který se sháněl po veliteli 

praporu. Konečně stanul před kapitánem 

Doškem a předal mu zřejmě nějaký roz-

kaz. Ten se mu podepsal na kus papíru 

zalepeného do obálky. Kurýr zasalutoval a 

ujíţděl jako střela nazpět. Během několika 

minut se pochodový prapor vracel na zpá-

teční cestu do vesnice Černice. Zbraně 

byly postaveny do jehlanu a všichni mohli 

usednout kolem cesty. Došlo ještě na jed-

nu noc k ubytování s tím, ţe brzo ráno 

bude prapor přemístěn směrem na severo-

východ. To se také stalo a byl dán rozkaz 

k pochodu.  

Pokračování příště 

Soproňská kasárna - místo pobytu převážně českých vojínů 


