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MLÁZOVICE ZAKLÁDAJÍ SPOLEČNOST S.R.O. 
 Daňové změny, které platí od 

roku 2008, donutily městečko zaloţit 

dceřinou společnost, která převezme 

namísto obce výkon některých podni-

katelských činností. Bude to znamenat 

výrazné finanční úspory.   
 Finanční a hospodářská krize, kte-

rá postihla ekonomiku koncem první de-

kády 21. století, měla významný vliv i na 

hospodaření měst a obcí. U malých sídel 

se k tomu ještě přidaly dopady velmi 

špatné novely zákona o účetnictví územ-

ně samosprávných celků, jenţ vstoupila v 

účinnost 1. ledna 2008. Kromě zavedení 

řady nesmyslných a zbytečných úkonů, 

zásadně změnila metodu počítání obratu, 

ze kterého se stanovuje povinnost k regis-

traci plátce daně z přidané hodnoty 

(DPH). Oproti předchozímu období se do 

obratu započítávají například i zálohy za 

topení, vodu, elektřinu u obecních bytů, 

které pro obec příjmem nejsou, ale přes 

účet obce jenom „protečou“ energetic-

kým společnostem. Obdobné je to i u 

dalších činností, které obec musí vykoná-

vat, ale vlastní zisk z nich nemá nebo jen 

minimální (nebere se v úvahu zisk, ale 

veškeré trţby bez ohledu na náklady).

 Uvedená změna je další citelnou 

ranou a zátěţí pro nejmenší obce, na které 

má nejsilnější negativní účinky. Zatímco 

jsme kaţdou chvíli ve sdělovacích pro-

středcích svědky toho, jak velká statutární 

města pláčou nad tím, ţe musí seškrtat 

rozpočty filharmonií, zoologických za-

hrad či sportovních klubů, malé obce 

denně řeší, jak uhradí náklady za veřejné 

osvětlení, provoz školky, zdravotního 

střediska nebo mzdu lidí, kteří posečou 

trávu! Takţe jakékoliv další výdaje ještě 

více omezí jejich provoz.  

 Mlázovice měly v nastalé situaci 

pouze dvě moţnosti. Registrovat se jako 

plátce DPH a začít tak účtovat. Pro větši-

nu malých obcí to však nemá pozitivní 

dopad – sice s DPH musí kompletně 

účtovat, ale jeho navrácení si nemohou 

uplatnit téměř nikde, protoţe neprovádí 

podnikatelské činnosti nebo jen v zane-

dbatelném rozsahu. Konkrétně by to zna-

menalo přijetí dalšího pracovníka na 

účetní agendy a obrovský nárůst adminis-

trativy s odhadovanými ročními náklady 

přes tři sta tisíc korun.  

 Proto představitelé městečka zvo-

lili druhé řešení, které sloţitě hledali více 

neţ dva roky. Diskutovány byl mnohé 

cesty, nakonec jako nejvhodnější bylo 

vybráno zaloţení vlastní společnosti s 

ručením omezeným, na kterou budou 

převedeny podnikatelské aktivity, a měs-

tečko se nebude muset stát plátcem DPH. 

Proto zastupitelé na svém veřejném zase-

dání 18. července 2011 odsouhlasili vznik 

společnosti Mlázovické sluţby, s.r.o.. 

Jediným vlastníkem bude obec, sídlem 

budova obecního úřadu. Jako jednatel byl 

zvolen starosta Tomáš Komárek, který 

bude funkci vykonávat zdarma. Nyní 

připravuje notář potřebné listiny k zápisu 

společnosti do obchodního rejstříku.

 Hlavní náplní činnosti společnosti 

Mlázovické sluţby, s.r.o. bude péče o les, 

údrţba krajiny, zahradnické práce, komu-

nální sluţby a sluţby pro zemědělství. 

Ţivnostenské oprávnění však bude mít i 

na realitní činnost a správu nemovitostí, 

provozování vodovodů a kanalizací, tech-

nické sluţby, zednictví a další aktivity, 

které jsou plánovány.  

 Veškeré prováděné sluţby můţe 

společnost nabídnout i veřejnosti, na roz-

díl od dosavadní praxe u obce. Zvýší se 

tak nabídka sluţeb pro mlázovické obča-

ny i chalupáře. Zahájení provozu se před-

pokládá v průběhu srpna 2011.  

 Zaloţení společnosti Mlázovické 

sluţby, s.r.o. je rozhodně závaţným kro-

kem, který městečko učinilo. Zvýší se tím 

i obsah práce jeho zaměstnanců, nutná 

bude rovněţ další kontrolní činnost zastu-

pitelů. Pro Mlázovice má však velmi po-

zitivní vliv a je sebeobranou proti nesmy-

slným zákonům z dílny lidí, nemajících o 

fungování malých obcí ani tušení. 

Městečko řeší dopady nevhodných legislativních změn 

Domácí vyhráli mlázovický volejbalový turnaj 
 V sobotu 16. července 2011 pro-

běhl na sportovišti u koupaliště 3. ročník 

volejbalového turnaje mixů. Vítězství si 

nenechali vzít domácí hráči.  

 Pozvání přijalo šest družstev: 

Mokrovousy, Hradec Králové, Vysoké 

Veselí, Hněvčeves a dvě domácí družstva. 

I když původně přislíbilo účast více spor-

tovců, hrálo se až do pozdního odpoled-

ne. Na antukovém kurtu i na hřišti s umě-

lým povrchem se postupně utkal každý s 

každým, na dva vítězné sety.   

 Letos se jednalo již o třetí dějství 

tohoto sportovního klání, poprvé však 

vyšlo dokonale počasí. Zdárnému průbě-

hu dne výraznou měrou napomohl i roz-

hodčí pan Zdeněk Gabriel, který pískal 

nepřetržitě od ranních hodin až po finále. 

Také si po zásluze odnesl cenu pro nej-

lepšího rozhodčího.   

 Všichni hráči i velké množství di-

váků, kteří ke koupališti v průběhu dne 

zavítali, měli možnost využít bohatých 

možností občerstvení v hospodě na kou-

pališti. Vůně grilovaného masa a klobás 

byla neodolatelná. Akci podpořilo také 

městečko Mlázovice a několik místních 

sponzorů.   

 Na hřišti se představila řada ši-

kovných hráčů v pohledných i méně zají-

mavých utkáních. Největší náboj mělo 

bezesporu derby obou domácích týmů, 

kterému nechyběly velké emoce ani urput-

ný boj o každý míč. Mlázovice nakonec 

celý turnaj vyhrály bez ztráty kytičky. 

Druhé domácí družstvo skončilo čtvrté, 

těsně za bronzovou pozicí. Účastníci si 

celý sportovní den pochvalovali a již při 

odjezdu se těšili na jeho další ročník. 

Konečné pořadí turnaje:  

1. Mlázovice (Lištičky)  

2. Vysoké Veselí  

3. Hradec Králové (Strejdovy vidle)

4. Mlázovice (Já nevím)  

5. Hněvčeves (Sky team)  

6. Mokrovousy (Mokrovolej) 



 Na ţádost starostky obce Višňo-

vá na Liberecku odjela jednotka SDH 

Mlázovice 23. července 2011 pomáhat 

odstraňovat následky letošních povod-

ní.   
 Všichni mají ještě v paměti kata-

strofické záplavy na Liberecku, které způ-

sobily v loňském roce miliardové škody. 

Kromě nich však negativně zasáhly do 

ţivota tisíců obyvatel postiţených oblastí. 

Sotva se stačili z této pohromy vzpamato-

vat, přišly povodně letošní. Sice ne s tako-

vou razancí, ale voda opakovaně zasáhla 

některé domy, sklepy, silnice i zahrady.  

 Loni se zvedla, také díky velké 

mediální kampani, obrovská vlna solidari-

ty. Lidé z celé republiky posílali materiál-

ní i finanční pomoc, stovky sborů dobro-

volných hasičů vyrazily na pomoc. Letos 

však obyvatelé vodou zasaţených obcí 

zůstali téměř osamoceni. Podobně tomu 

bylo i ve Višňové, kterou pravidelně ohro-

ţuje řeka Smědá a kde v loňském roce 

zasahovali mlázovičtí hasiči. Proto sta-

rostka Višňové paní Vladimíra Erbanová, 

poţádala městys Mlázovice a jeho hasiče, 

zda-li by nemohli přijet na pomoc i v le-

tošním roce, který sice stojí ve stínu mé-

dií, ale rozsah škod je také značný.   

 Poţadavek byl tlumočen v pátek 

22. července 2011 odpoledne, jednotka 

mlázovických hasičů vyrazila do 

Frýdlantského výběţku jiţ následující den 

v 5.00h ráno. Od sedmé hodiny naši hasiči 

pomáhali odčerpávat vodu z lagun na za-

hradách, ze sklepů, garáţí a domů. Kromě 

čerpání vody, na kterém se 

podílela cisterna, plovoucí 

čerpadlo i motorová stří-

kačka DS-16, pomáhali 

omývat zablácená místa. 

Jednotka působila ve Viš-

ňové i v její osadě Poust-

ka, kde také odčerpávala 

vodu z protipovodňových 

vaků a následně je demon-

tovala. Práci mlázovic-

kých hasičů zaznamenala i 

kamera České televize v 

reportáţi odvysílané v 

pořadu Události.    

 Záchranné práce 

trvaly celou sobotu a dále 

do nedělního odpoledne. 

Poté se jednotka vrátila do Mlázovic. Za 

její práci a vstřícnost městysu k poskytnu-

tí pomoci poděkovala starostka Višňové 

dopisem Obecnímu úřadu v Mlázovicích, 

ve kterém ocenila rychlý a profesionální 

přístup našich dobrovolných hasičů, který 

uchránil majetek i psychiku obyvatel v 

postiţených lokalitách. 

HASIČI OPĚT PO ROCE POMÁHALI VE VIŠŇOVÉ 

Pozvánka na hasičský výlet 
 SDH Mlázovice pořádá pro 

všechny zájemce (hasiče, nehasiče, cha-

lupáře) zajímavý hasičský výlet.  

 Letos naváţou na loňský velmi po-

vedený výlet na Mělnicko a vyrazí v sobo-

tu 10. září 2011 v 7.00h z mlázovického 

náměstí na Ústecko-Orlicko.  

 

PROGRAM:  
Letohrad - muzeum řemesel a expozice 

Fauna naší vlasti  

Vamberk - muzeum krajky  

Hanička - vojenská pevnost na pomezí 

Čech a Polska  

Dle časových moţností bude moţné na-

vštívit  i další turistický cíl v oblasti, dle 

výběru účastníků zájezdu.   

 

CENA: cca kolem 250 Kč (podle koneč-

ného počtu přihlášených osob) 

PŘIHLÁŠKY: budou přijímány do 

4.9.2011 nebo do naplnění kapacity mikro-

busu u Tomáše Čeřovského nebo na: 

 

sdhmlazovice@hasicimlazovice.wz.cz 

MĚSTEČKO NABÍZÍ  

TRAKTOR ZETOR 
 

Zastupitelé městysu vyhlásili záměr 

prodeje obecního traktoru ZETOR. 

Zde jsou základní specifikace nabízené-

ho stroje: 

- ZETOR 6911 (motor 7211) se SPZ  

- rok výroby 1979  

- motor po GO výměnným způsobem v 

roce 2005  

- v roce 2007 namontován kompletně no-

vý posilovač řízení ( sada Zetor)  

- v roce 2008 provedena repase hydrauliky 

- v roce 2010 nové zadní pneu  

- v roce 2011 nové přední pneu  

- traktor nikdy nepracoval v zemědělství a 

na poli, pouze komunální sluţby v obci  

- STK do 6/2014 

Nabídky lze podávat do 31. srpna 2011 

(12.00h) na OÚ Mlázovice. Prodáno bude 

nejvyšší nabídce. 

Mlázovičtí hasiči „zachraňovali“ i tonoucí domácí kolegy  

FOTOSOUTĚŢ LÁZEŇSKÉHO MIKROREGIONU PRO DĚTI DO 15TI LET 

 

Lázeňský mikroregion vyhlašuje velkou fotosoutěţ pro děti a mládeţ do 15ti let na téma:  

 

„NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA NAŠÍ OBCE  

MÝM FOTOAPARÁTEM“ 

 
Podmínky účasti: 

Věk: do 15ti  let 

Počet fotografií: maximálně 3 ks 

Uzávěrka: 30. září 2011 

Kam zasílat fotografie: lazenak@terranostra.cz 

Prvních deset fotografií bude odměněno hezkou cenou a budou umístěny na interneto-

vých stránkách Lázeňského mikroregionu. Případné bliţší informace Vám rádi sdělíme 

na Obecním úřadě v Mlázovicích.  

mailto:lazenak@terranostra.cz


 Střípky z městečka  
 

●  Třetí týden v červenci bylo letos jiţ 

potřetí vypuštěno koupaliště. I kdyţ kva-

lita vody nebyla ještě kritická, městečko 

se dohodlo s provozovatelem občerstvení 

na koupališti na opětovném vyčištění 

(kvůli nepříznivé předpovědi počasí) tak, 

aby byla na druhý prázdninový měsíc  

voda zcela čistá. 

● V průběhu července provedli pra-

covníci městečka opravu havárie kana-

lizačního řádu v ulici Gebauerova. V 

místě poškození trubního vedení byl 

podemletý chodník i část komunikace a 

hrozil zde úplný propad asfaltového 

koberce.  

●  Ihned po prázdninovém uzavření ma-

teřské školy, byla zahájena rekonstrukce 

skladových prostor v přízemí budovy. 

Jsou zde aplikovány sanační omítky 

(kvůli vlhkosti), byla demontována ne-

funkční vzduchotechnika. Prostory se 

následně vymalují a  provedou nezbytné 

nátěry kovových konstrukcí. Vše bude 

dokončeno tak, aby nebyl narušen začá-

tek nového školního roku. 

 V pondělí 18. července 2011 se opět sešli zastupitelé městečka, tentokrát v 

Hasičské zbrojnici. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:  

1) Zastupitelé vyhodnotili vyhlášené zadávací řízení na firmu realizující akci 

„Chodníky Mlázovice“, coţ je rekonstrukce a dostavba chodníku od pošty směrem na 

Šárovcovu Lhotu. Pro podání nabídek byly osloveny firmy NADOZ Nová Paka, OBIS 

Nová Paka, HNH Jilemnice a Kunt Jičín. 100% kritériem výběru byla nabídnutá cena 

zakázky. Vítězem výběrového řízení se stala firma OBIS Nová Paka, která předloţila 

nejvýhodnější nabídku. Realizace akce je naplánována na podzim letošního roku.   

2) Zastupitelstvo odsouhlasilo zaloţení společnosti Mlázovické sluţby, s.r.o.. Jed-

ná se o společnost s ručením omezeným, jejímţ 100% vlastníkem je a bude 

městys Mlázovice. Důvodem k jejímu zaloţení je účinnost novely zákona o DPH, 

která začala platit v roce 2008 a která výrazně změnila pravidla pro účetnictví 

obcí. Aby se plátcem DPH nemusela stát sama obec (pro kterou je to výrazně ne-

výhodné z důvodu zvýšení administrativy a nákladů na ni), budou některé podni-

katelské činnosti převedeny na s.r.o., která se plátcem DPH stane. Dojde tak k 

optimalizaci daňové povinnosti. Zároveň zaloţení této společnosti bude znamenat 

nové sluţby, které lze nabídnout občanům. Bliţší informace uvádíme v samostat-

ném článku na jiném místě.   

3) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku č. KN 794/24 v k.ú. Mlázovice o výměře 

661 m2, panu Tomáši Lukáčovi, Choteč 96, za cenu 65 Kč/m2.   

4) Schválena byla rovněţ výměna bytové jednotky v obecní bytovce Na Ohrádce. 

Do uvolněného bytu po manţelích Styblíkových se po rekonstrukci elektroinstala-

ce nastěhuje paní Danuta Salayová z jiného bytu téhoţ domu. Výměna bytů byla 

odsouhlasena ze sociálních důvodů.   

5) Odsouhlasen byl také prodej pozemku č. KN 1265/19 v k.ú. Mlázovice manţelům 

Všetečkovým, za cenu 25 Kč/m2. Od manţelů Všetečkových naopak městys koupí 

pozemek č. KN 1374 v k.ú. Mlázovice, rovněţ za cenu 25 Kč/m2. V obou případech 

se jedná o odstranění nesouladu mezi katastrální mapou a skutečností, zjištěného při 

vlastnicky objednaném upřesňování hranic před digitalizací katastrální mapy.   

6) Zastupitelé vyhlásili Záměr č.8/2011 – Darování pozemku č. KN 228/6 v k.ú. 

Mlázovice manţelům Zdenko a Viktorii Havlíkovým, Slavíčkova 935, Ústí nad 

Labem. Uvedený pozemek nepřešel chybou katastrálního úřadu v 70. letech mi-

nulého století do vlastnictví manţelů. Vzhledem k tomu, ţe na něj mají právoplat-

nou smlouvu uzavřenou s tehdejším MNV Mlázovice, bude chyba odstraněna 

jeho darováním. Nesprávný stav byl zjištěn při vlastnicky objednaném zaměření 

geodeta před digitalizací katastrální mapy.   

7) Zastupitelé odsouhlasili také zahájení Komplexních pozemkových úprav v katast-

rálním území Mlázovice. Jedná se o soubor mnoha opatření zvyšujících hodnotu a stav 

pozemků v katastru, řešících řadu problémů s vlastnictvím, dostupností jednotlivých 

parcel, odvodněním, ozeleněním, ale i rekonstrukci cest, mostků apod. O této proble-

matice se dočtete podrobně na jiném místě.   

8) Odsouhlasen byl také dodatek k poskytnutí smlouvy o dotaci z Programu ob-

novy venkova KHK na rok 2011. Dotace ve výši 428 000 Kč, kterou městys obdr-

ţel, a která byla původně určena na V. etapu výměny oken na budově Radnice a 

tělocvičně, bude přesměrována na rekonstrukci střechy kostela, aby nahradila 

výpadek plánované krajské dotace na tutéţ akci z grantu odboru kultury. V. eta-

pa výměny oken bude zkrácena (vypustí se v letošním roce výměna prvků v tělo-

cvičně).   

9) Zastupitelstvo vyhlásilo Záměr č.9/2011 – Prodeje obecního traktoru ZETOR.   

10) Schváleno bylo také přijetí daru – pozemkové parcely č. KN 1081/6 v k.ú. 

Mlázovice o výměře 187m2, a to od paní Jarmily Šádkové z Jablonce nad Nisou a 

paní Aleny Lipavské z Hradce Králové. Na uvedené parcele stojí hřbitovní zeď. 

Nesrovnalost byla zjištěna při vlastníky objednaném zaměřování hranic před 

digitalizací katastrální mapy.  

Proběhlo 7. zasedání zastupitelstva 

MUDr. Rybníčková končí ordinaci 

   

Pediatrička MUDr. Zdeňka Rybníčková 

končí ze zdravotních důvodů svoji čin-

nost. V našem městečku ordinovala více 

neţ 20 let.  Mlázovická ordinace bude 

fungovat do konce srpna 2011, bělohrad-

ská do Vánoc. Zatímco v bělohradském 

středisku bude pravděpodobně nahrazena 

(nyní probíhá výběrové řízení), v Mlázo-

vicích jiţ ne. Dětských obvodních lékařů 

je kritický nedostatek, navíc je jich velmi 

malý počet i v daném území. Pro nového 

lékaře není vyhovující ambulace 1x za tři 

týdny, jako byla v Mlázovicích doposud, 

na častější zase nebude mít dostatek paci-

entů, takţe to pro lékaře není výhodné ani 

z  ekonomického hlediska. Navíc péče o 

děti bývá akutní, takţe rodiče mlázovic-

kých dětí jiţ nyní ve většině dojíţdějí za 

pediatry do měst. Vyuţívají rovněţ něko-

lik různých lékařů. Zdravotní pojišťovny 

jsou sice ochotné smlouvu do Mlázovic 

lékařům nabídnout, ale nalezení vhodné-

ho, do stávajícího reţimu, by se rovnalo 

zázraku. 

DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD O POHÁR  

LÁZEŇSKÉHO MIKROREGIONU 

Tento závod proběhne, stejně jako loni, v rámci Podkrkonoš-

ského maratonu v Lázních Bělohradě, v sobotu 13. srpna 

2011. Registrace závodníků bude probíhat aţ na místě – v par-

ku, stranou od hlavního dění maratonu. Začátek je předpoklá-

dán na 9.00h. Závodníci budou podle věku rozděleni do jed-

notlivých kategorií. Případné bliţší informace obdrţíte na OÚ 

Mlázovice. ZÁVODNÍCI Z MLÁZOVIC VELMI VÍTÁNI !!! 
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Před dvěma lety vycházel v Mlá-

zovickém 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: 

Úmorná a dlouhá cesta vlakem 

skončila, ale začíná nový namáhavý pěší 

pochod po silnici, která je od velkých 

nákladů celá rozmlácená a od tajícího 

sněhu rozbahněná. Sníh se nachází uţ jen 

na vrcholcích pohoří Karpat a pochodují-

cím vojákům se ve velmi příjemném jar-

ním počasí naskýtá pohled na roztroušené 

vesnice po celém údolí s pravoslavnými 

kostely.  

Cestou jiţ potkávají zásobovací 

vozy, pěší střelce a jezdce na koních. Čím 

dál více se objevují povozy směřující obě-

ma směry a z povzdálí se ozývá dunivá 

střelba z děl. Z toho je zřejmé, ţe pozice a 

fronta jsou nedaleko. V tu chvíli mnohé-

mu zabušilo srdce s obavami, jak vše asi 

dopadne. Konečně, asi po dvacetikilomet-

rovém pochodu se vojsko přiblíţilo k 

prázdným ruským okopům (zákopům), 

kde chtěli zaujmout své zálohové pozice.  

Mezi tím přijel na koni kurýr a byl dán 

rozkaz vrátit se do tři kilometry vzdálené 

vesnice k ubytování.  

Panuje stále pěkné počasí a je 

dosti teplo, takţe jaro je jiţ nedaleko, 

avšak zde v Karpatech trvá zima o trochu 

déle. A to se také stalo. Během několika 

dalších dnů se zimní počasí opět navrátilo 

a započaly silné aţ třeskuté mrazy, na-

padlo opět velké mnoţství sněhu. Ţivot v 

zákopech se stal nesnesitelným aţ nebez-

pečným. Hlídka u ostnatých drátů vzdále-

ných od zákopu, denní sluţba střídala 

noční – tak ubíhal jeden den za druhým. 

Nedostatek jídla a pití, usnout se dalo jen 

tehdy, kdyţ v dálce děla na chvilku uml-

kají, jen řeka tekoucí na blízku ticho pře-

rušuje, přesto ráno posádka vstává trochu 

spánkem posilněna. 

Jednoho dne ráno pohlédne ka-

marád na Ladislava a praví: „Příteli, co je 

s tebou? Jsi v obličeji nějaký ţlutý, nejsi 

nemocen?“ On se trochu zarazí a povídá: 

„Však také mám všelijaké bolesti, zvláště 

mě bolí hlava“, tyto dny Ladislav předví-

dal, ţe asi dlouho toto strádání nevydrţí. 

Proto se rozhodl, ţe se zítra hned ráno 

přihlásí u děţurného (sluţbu konajícího 

vojína) a dá se zapsat k lékařské prohlíd-

ce.  

Toho dne se nešlo do zákopu a 

byl dán rozkaz, ţe všichni půjdou na dez-

infekci těla a oděvů, vykoupání a výměnu 

prádla. Po této očistě byl Ladislav John 

uvolněn k lékařské prohlídce, která byla v 

domě Červeného kříţe ve vesnici označe-

né touto vlajkou, coţ znamenalo, ţe se 

zde nalézá lékař. Zařazuje se asi mezi 

padesát vojáků a očekává, co mu bude 

sděleno. Nakonec stojí před lékařem a ten 

jak mu pohlédne na obličej, praví němec-

ky: „Budete dopraven do nemocnice.“ 

Písař na to sděluje, aby zítra ve 

dvě hodiny odpoledne přinesl všechny své 

věci a jel do lazaretu. V rotní kanceláři 

mu šikovatel vystavuje na cestu průvodní 

listinu, dostává chleba, konzervu, víno a 

jiné věci na čtyři dny. Při rozhovoru něko-

lika Němců vysvitlo, ţe se baví o tom, ţe 

jdou dopředu do nástupu na frontu a také 

začínají první přípravy. To sice Ladislava 

Johna velmi překvapilo, ţe zrovna v těch-

to dnech jeho pluk odchází do právě zuří-

cích bojů a on je této maršky ušetřen, na 

druhé straně mu v mysli hlodá jeho váţná 

a neznámá nemoc. Zvaţuje, co by bylo 

lepší, jít s nimi do boje a být zdráv, nebo 

marodit a nevědět, jak to bude dál. Co by 

bylo lepší?  

Zbaven všech dalších úvah, vy-

dává se spolu se svým společníkem z Bu-

koviny u Dvora Králové na společnou 

cestu. Opouštějí vesnici Smrkovice, tuto 

dědinu rozloţenou uprostřed lesnatých 

karpatských velikánů a vydávají se spolu 

na dlouhou cestu. Dále pak koňským spře-

ţením tzv. povozky, které je mají dopravit 

do malé vesnice Kwětnow, kam tato koň-

ské spřeţení patří a kde je také divizní 

polní nemocnice, ve které se mají hlásit.  

Zde by se nechalo říci, ţe od této 

doby nastává Ladislavu Johnovi první 

válečná anabáze jeho vojenského taţení v 

roce 1915.  

Po přihlášení byla provedena 

lékařská prohlídka, kaţdý dostal lístek, v 

němţ byla uvedena nemoc, zde mohli také 

přespat, neboť byla skoro noc. Proto po 

obdrţení jídla šli spát. Nastalo jitro a ves-

nice Kwetnow se nacházela téměř bez 

ţivota, většina obyvatel ji opustila. Před 

domem nemocnice stály dva sanitní vozy 

– v kaţdém byly zapřaţeny dva páry sil-

ných koní – které mohly vést aţ osm vojí-

nů. Jízda trvala krátkou dobu, jen do sou-

sední vesnice, kde se nacházela další polní 

nemocnice. Zde všichni vysoupili a povo-

zy se vrátily nazpět. 

Opět následovala prohlídka s 

otázkami typu: „Co je příčinou vaší nemo-

ci?“ a zároveň jej lékař vyzpovídal, jestli 

něco nesnědl a podobně. Tím byl Ladislav 

John propuštěn. Před nemocnicí se tou 

dobou nakupilo v řadách mnoţství vozů 

čekajících na nemocné, kteří mají být pře-

vezeni do Grybowa. Dlouhá kolona těchto 

vozů ujíţdí směrem k tomuto městu a na 

vozech po dvou jsou většinou ruští zajatci 

v občanském ţivotě. 

Ve velkém sále probíhá zběţná 

lékařská prohlídka a zároveň kontrola 

listin. Zde bylo všem uvnitř nemocnice 

dáno lůţko na nocování, kde si mohli do 

kouta uloţit ručnice, kterých tu jiţ leţelo 

velké mnoţství. Brzy ráno byli všichni 

probuzeni, aby se připravili, ţe budou 

odvezeni dále.  

Na nádraţní stanici byly shro-

máţděny velké zástupy vojínů po nejvíce 

nemocných a omrzlých, jen menší počet 

raněných. K večeru přijel sanitní vlak, 

který byl plně naloţen vojíny a nejdříve 

po cestě zastavil ve Wadowicích, kde byla 

část těţce nemocných odvezena do místní 

nemocnice a vlak ujíţděl zcela zasněţe-

nou krajinou dále. 

Pokračování  příště 

Nebylo to lehké loučení, jít bojovat za cizí zájmy. 

Dobová pohlednice z roku 1916 


