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V průběhu zimy se podařilo velmi náročné kácení

NA HŘBITOVĚ DOKONČENA NOVÁ VÝSADBA
Po 80 letech se kompletně obměnily stromy na místě posledního odpočinku. Bylo zde vysazeno 14 vzrostlých
stromů a 35 neopadavých zeravů. Příští rok je plánováno pokračování obnovy provedením stavebních prací.
Již řadu let si mnoho obyvatel i
nájemců hřbitovních míst stěžovalo na
zanedbanou úpravu mlázovického hřbitova. Proto Radnice nejprve vyhlásila anketu, ve které zjišťovala názory na jeho
budoucí podobu. Vrátila se více než stovka odpovědí, především z Mlázovic a
Šárovcovy Lhoty. Na základě většinového přání veřejnosti bylo rozhodnuto o
výrazné obnově hřbitova.
Začátkem loňského roku městečko
zadalo projekt obnovy zeleně. Architektka Lenka Hladíková, mimo jiné autorka
revitalizace náměstí, připravila několik
variant, o kterých opět rozhodli občané.
Finální verze byla dokončena a letos připravena k realizaci. Vzhledem k příznivému průběhu počasí provedli pracovníci
městečka během zimních měsíců velmi
komplikované kácení starých tújí. Následně byly vyfrézovány pařezy. I když to

zpočátku vypadalo jednoduše, nemožnost
zajetí traktorem do areálu a téměř šedesátka pařezů o průměru 70 cm – 90 cm
dala odborné firmě pořádně zabrat. Navíc, v místech těsného kontaktu pařezu se
základy hrobů, muselo být dřevo ručně
odsekáno. Rovněž byly odstraněny čtyři
staré lípy před hřbitovem, jejichž kmen

byl uhnilý až k pařezu a které již několik
let ohrožovaly okolí akutním pádem.
Následoval kompletní úklid hřbitova a příprava na novou výsadbu. Během měsíce března se na své stanoviště
dostalo 12 ks okrasné višně Prunus fruticosa Globosa. Ta vytváří hlavní alej od

Děti se bavily na maškarním bále
Dětský maškarní bál se konal v
sobotu 17. března 2012 odpoledne na
sále Radnice Mlázovice. Pořádali ho
rodiče dětí a MŠ Mlázovice.
I přes nádherné jarní počasí, které
lákalo spíš na procházku nebo výlet, se na
nádherně vyzdobeném sále sešlo téměř sto
dětí a ještě o něco více dospělých. Maškarní bál probíhal podle osvědčeného
scénáře. Děti se báječně vydováděly na
parketu při hudbě DJ Míry Dvořáka, nechybělo ani mnoho soutěží a slosování
vstupenek o ceny.
Všechny masky byly moc krásné,
maminky si s přípravou daly hodně záležet. Jednoznačně nejvíc byly letos zastoupeny princezny, nejčastěji v růžových
šatech, ale nechyběly ani čarodějnice,
Šmoulinky, fotbalisté, různá zvířátka a
další pohádkové postavy.
Velké díky patří všem, kteří se
podíleli na organizaci i sponzorům.

vchodu ke kapličce. Jedná se o nenáročný
strom s malou kulovitou korunkou, droboučkými květy i listy a malými kořeny.
Opad na hroby by měl být minimální. Z
obou stran kapličky je vysazen speciální
druh javoru Acer campestre Elsrijk, zvýrazňující čelní pohled na hřbitov a tvořící
jakousi zadní zelenou pohledovou stěnu.
Použitý druh javoru je méně vzrůstný,
odolný a tvoří korunu tvaru úzkého vřetene. Podél zbylých cestiček byla použita
opět vzrostlejší forma zeravu, varieta
Smaragd. Kromě stálozelenosti je použitý
druh neopadavý a nerezne. Navíc bude
upravován řezem tak, aby si zachoval
požadovaný tvar.
V příštích letech je dále naplánována obnova kapličky, pískovcového
kříže, hřbitovní zdi, parkoviště a dalších
drobností. Práce budou pokračovat podle
finančních možností městečka. Již nyní se
ukazuje velká výhoda provedení většiny
prací prostřednictvím vlastních pracovníků, protože tím obec ušetřila desetitisíce
korun, které může použít jinde.

! POZOR ! POZOR ! POZOR !

PŘERUŠENÍ DODÁVEK
PROUDU
Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že
dojde k zásadnímu přerušení dodávky
elektřiny v celých obcích MLÁZOVICE,
Choteč, Hřídelec, Rakovník, Kamenice,
Svatojanský Újezd a to:
15. dubna 2012 (Ne) od 8.00h do 18.00h
16. dubna 2012 (Po) od 8.00h do 17.00h
Důvodem odstávky je demontáž hlavního
vedení VVN mezi obcemi.

PÁLENÍ ODPADŮ OHROŽUJE ZDRAVÍ
Města a obce se potýkají s nelegálním pálením různých odpadů v domácnostech. Přinášíme zajímavý názor
mlázovické občanky k tomuto tématu.
Mílí sousedé,
chtěla bych se s vámi podělit o
svůj pohled na spalování některých věcí,
které do kamen jednoznačně nepatří. Dříve byla většina potravin balena do papíru
a tak těch pár plastových obalů jsme byli
zvyklí prostě přihodit do kamen. Spousta
z nás topila pevnými palivy a prostě se to
tak dělalo. Ani sběrné suroviny se tím
drobkem plastů z domácností vůbec nikdy
nezabývaly.
Doba se však změnila a myslím, že
je na čase změnit i své zvyky. V plastových obalech je čím dál víc potravin i
drogerie, dneska už i papírový obal na
uzeniny má vnitřní stranu z plastové folie.
Proto v reakci na množství odpadního
plastu přišla doba třídění odpadu. Navíc,
naše obec poskytuje občanům jedinečnou
možnost odložit téměř veškerý odpad,
který domácnost vyprodukuje. Jediní, kdo
zatím nestihl změnit svoje zvyky jsme my
– občané. Často vídám ten tmavý oblak
kouře nad komíny a cítím příšerný zápach, který ze spalování převážně plastů
vzniká.
Vím, že zvyky se mění těžko, speciálně pokud nemáte důvod a vnitřní motivaci, a proto bych vám chtěla říci o pár
důvodech, proč nepálit plasty a jiné odpady, které nejsou topivem. Největšími znečišťovateli ovzduší jsou právě domácnosti
a doprava. Spalováním plastů vznikají
karcinogenní (rakovinotvorné) sloučeniny

jako například benzen, aceton, styren,
naftalen,fenol a především polychlorované dibenzo-dioxiny a dibenzofurany, které
již při nízké koncentraci poškozují periferní nervy, játra, způsobují poruchy metabolismu a jsou silně mutagenní (tj. způsobují vývojové vady, nejen rostlin). Vysoká koncentrace oxidu uhelnatého, kyselých aerosolů a oxidů dusíku, které v sobě
obsahuje kouř z PET láhve, má zase za
následek akutní bronchitidu, zvýšení respiračních chorob a astmatických onemocnění. Tato onemocnění jsou stále častější nejen mezi dětmi, ale i dospělými.
Nejčastěji se vyskytuje alergická rýma,
astma a atopický ekzém.
Protože tento problém přerostl do
rozměrů, které nelze přehlédnout, ministerstvo životního prostředí zavedlo kontrolní orgán, který na základě stížnosti a
nebo i namátkou, může udělat stěr sazí a
zjistit, čím daná domácnost topí. A věřte
mi, postihy nejsou malé.
Dalším argumentem, který slýchám, je v podstatě lenost dát plast do
pytle na tříděný odpad, protože když
„proletí komínem“, tak zabere daleko
méně místa a nikomu to neublíží. V tom
případě byste měli vědět, že toto není celá
pravda. Ono to totiž není jen o tom, co
přímo dýcháme. Vzniklé sloučeniny, často
těžší než vzduch, jen tak neodvanou. Hádejte, kam tedy spadnou? Ano, na naše
zahrádky, na naše pole, do našich sadů, na
naši půdu. Takže po takové zimě, máme
zahrádku plnou těchto zajímavých sloučenin, trávu plnou těchto látek, a ať už se
zeleninou nebo masem domácího zvířectva se tyto sloučeniny opět dostanou do
našeho těla a my po určité době začínáme

Miletínští ochotníci přijeli s pohádkou
V sobotu 24. března 2012 se na
sále Radnice Mlázovice konalo divadelní představení ochotnického souboru
Erben Miletín. Tentokrát sehráli pohádku Rozum a Štěstí od Karla Jaromíra Erbena.
Také letos měli Mlázovice to potěšení přivítat proslulý divadelní soubor
Erben z Miletína. Jeho nesporné kvality
byly oceněny například i 25. února 2011,
kdy proběhlo vyhlášení kulturních cen
jičínského okresu - 15. ročník ocenění
Jivínský Štefan. Divadelní soubor Erben
se dočkal ocenění za dlouholetou kulturní
činnost.
Malí i velcí diváci pohádku doslova hltali a nenechali si z napínavého děje
nic uniknout. Rozum a Štěstí se nemohou
shodnout, kdo z nich je důležitější. Aby

svou při rozsoudili, vsadí se o osud sedláckého synka Janka. Rozum chasníka zavede do služeb pana krále. Tam se seznámí s
němou princeznou. Janek princeznu vyléčí
z němoty, a za to si ji má vzít za ženu.
Ovšem intriky pana rádce jej dostanou
místo k oltáři na popraviště. A jak vše
dopadlo? No samozřejmě dobře, Janek byl
na poslední chvíli zachráněn a mohl se
oženit s princeznou, proradný rádce zapuzen. No a Rozum a Štěstí? Ti se udobřili a
shodli se, že v životě to nejde ani bez jednoho.
Herci sklidili zasloužený aplaus a diváci mohli
odejít s příjemným pocitem v
duši, že zas jednou zvítězilo
dobro nad zlem.

být nevysvětlitelně nemocní …
Ono si asi řeknete, že přesně ta
vaše jedna plastová lahev, kterou hodíte
do kotle, vytvoří jen malou hromádku
škodlivých sloučenin a jakoby se nic nestane. Ale když tuto hromádku vytvoří
každý dům, tak následky už nelze pominout. A tím nemyslím jen zápach. Dneska
je i v Praze v tomto směru čistší vzduch
než na vesnici, protože zde netopí tím, co
do kotlů nepatří a spalovny mají filtry.
Když se tedy přijedu domů nadýchat zdravého vzduchu, tak obvykle první, co cítím, jsou právě tyto sloučeniny z komínů
mých sousedů.
Nechci nikoho urazit, ani se nikoho
dotknout žádným způsobem, ale chtěla
bych vás požádat, abyste třídili odpad a
nepálili to, co do kamen nepatří. Pokud
jste ve vyšším věku a řeknete si, že už je
vám to jedno – že na něco umřít musíte –
tak si uvědomte, že za vašeho mládí toto
nebylo. Takže vy jste nemocní až nyní.
Ale co my mladí, kteří zde chceme například vychovat děti?
My, co zde musíme žít v prostředí,
které je od našeho mládí již pomalu otrávené? A co malé děti, které se rodí a už
mají exémy a alergie? To je následek jedů
z prostředí, které tam cíleně přidáváme
způsobem, který není nutný. Jde to jinak,
tak proč si to sami kazíme? Nehledě na
úsilí a peníze vynaložené na následnou
lékařskou péči. Prosím myslete na nás a
pokud to nejste ochotní změnit kvůli sobě,
udělejte to kvůli další generaci a vašim
dětem nebo vnoučatům. S každou PET
lahví, kterou dáte recyklovat, pečujete o
svoje zdraví. Má to smysl!
Petra Sehnalová
ZMĚNA PŘI OBJEDNÁVÁNÍ KOMINÍKŮ

Ještě jednou informujeme veřejnost, že
Obecní úřad již nebude vyřizovat objednávky na kominíky. Již v loňském roce
docházelo k mnoha nepříjemnostem, kdy
lidé čekali doma marně na objednaného a
ohlášeného kominíka, přitom čerpali
dovolenou nebo vážili dlouhou cestu na
chalupu. Obecní úřad ovšem objednávky
předal a nemůže být za kominíky odpovědný. Protože se podobného chceme
vyvarovat, přestává úřad přijímat objednávky na kominické služby a pouze zveřejňujeme příslušné kontakty dosavadních kominíků s tím, že se každý musí
telefonicky sám domluvit nebo vybrat
někoho úplně jiného:
Zdeněk Brendl, Hořice (působí v obci
dlouhá léta): 605 431 955
Ota Kvíz, Miletín (v Mlázovicích od roku
2011): 606 595 657

Proběhlo 10. zasedání zastupitelstva

Střípky z městečka

V pondělí 5. března 2012 se po desáté sešli zastupitelé městečka na veřejném zasedání, které se uskutečnilo v zasedací síni obecního úřadu. Přinášíme zajímavé body z jejich jednání:
1) Byl vyhlášen Záměr č.1/2012 a č.2/2012 – Prodeje pozemků. Jedná se o několik
parcel, jejichž plánovaný prodej je součástí narovnání pozemkových nesrovnalostí
zjištěných v průběhu prováděného upřesňování vlastnických hranic. Pozemky dotčené
uvedenými záměry se nacházejí Hořické ulici.
2) Zastupitelé vybrali nového nájemníka do bytu č.3 v obecním bytovém domě
Novopacká č.p.1. Tím se stala Monika Fejfarová z Mlázovic. O přidělení tohoto
bytu žádali 4 zájemci. Jeden z nich byl vyřazen z důvodu nesplnění termínu uzávěrky přihlášek.
3) Do bytu č. 5L v obecním bytovém domě Na Ohrádce č.p. 188 se po dokončení rekonstrukčních prací nastěhuje Kamila Stoklasová z Mlázovic. O tento byt se ucházeli
dva zájemci.
4) Zastupitelé stanovili nový název komunikace od koupaliště, kolem nové zástavby v lokalitě Cihelna. Tato místní komunikace se bude jmenovat Gebauerova.
Fakticky došlo k prodloužení původní Gebauerovy ulice, která začíná na Náměstí, až na konec vznikající zástavby v Cihelně (RD Kutkovi). Nové pojmenování
tímto krokem dostal bezejmenný úsek kolem Pourovy zahrady a změna názvu se
dotkne úseku od křižovatky ulic V Sadě, protože stávající část pokračující ke
koupališti, bude nyní nově také součástí Gebauerovy ulice. Pro obyvatele této
lokality to bohužel znamená změnu adresy a výměnu (bezplatnou) občanských
průkazů. Zastupitelé zvažovali několik řešení, toto se však jeví jako nejlogičtější,
které bude srozumitelné (jedna ulice = jeden název) a zároveň odstraní určitý
nesoulad u koupaliště z předchozích období.
5) Schváleno bylo pořízení příkopové sekačky, prostřednictvím leasingu, dceřinou
společností Mlázovické služby, s.r.o.. Zařízení nahradí stávající mulčovač, jehož oprava již není rentabilní. Kromě sekání vlastních ploch, příkopů, vodotečí a dalších prostranství, bude společnost zajišťovat služby pro další obce, zemědělce a majitele pozemků. Městečko tak bude mít i nadále upravené okolí, zároveň získá většinu prostředků na pořízení z fakturace provedených služeb.
6) Schváleno bylo také uzavření smlouvy na dodávku technického vybavení v
rámci projektu „Výstavba sběrného dvora v Mlázovicích“, se společností CTSservis, a.s. Okřínek, která zvítězila ve výběrovém řízení.
7) Zastupitelé rozhodli o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč, na rok
2012, společnosti APROPO Jičín, na částečnou úhradu provozních nákladů na péči o
nevidomého občana z Mlázovic, kterou zajišťuje.
8) Schválena byla rovněž účetní uzávěrka společnosti Mlázovické služby, s.r.o..
Zastupitelé vzali na vědomí souhrnné informace o stavu hospodaření v loňském
roce, ve kterém byla založena. Společnost funguje podle plánu, její ekonomické
výsledky jsou uspokojivé.
9) Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o vyhlášení zadávacího řízení na firmy realizující
výměnu oken a rekonstrukci topení v obecní tělocvičně. Tyto aktivity by se měly
uskutečnit v rámci projektu „Oprava tělocvičny v Mlázovicích – I. etapa“, pokud na
něj městečko obdrží dotaci.
10) Zastupitelé potvrdili ve funkci ředitelku MŠ Mlázovice, Martinu Romaňákovou, na další funkční období. Městys Mlázovice je velice spokojen s prací dosavadní ředitelky, proto nebude vyhlašovat konkurz, jak mu nově umožňuje novela
školského zákona.
11) Projednána byla činnost finančního výboru zastupitelstva, zazněly informace z
průběhu provedených kontrol na obecním úřadě a v domově důchodců. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

● Obecní úřad připomíná občanům, že

POZVÁNKA NA BESEDU S POLICIÍ ČR:
JAK SE BRÁNIT PODVODŮM NA SENIORECH
Policie ČR ve spolupráci s Domovem důchodců Mlázovice a městysem Mlázovice,
pořádá pro všechny zájemce, seniory především, besedu o nástrahách dnešní doby,
kterým mohou čelit senioři ve svých domácnostech. Preventista Policie seznámí přítomné s triky různých podvodníků a upozorní, na co si dávat pozor. Beseda se koná v
kulturní místnosti Domova důchodců Mlázovice (budova starých lázní), ve čtvrtek
26.4.2012. Zváni jsou jak obyvatelé domova, tak všichni ostatní zájemci z městečka.
Začátek je naplánován na 14.00 hodinu, předpokládaná délka je 1 hodina.

prodává za velmi výhodnou cenu (oproti
obchodům) nové popelnicové nádoby.
Výhodná cena je dosažena díky odběru
přímo od výrobce.
● Koncem března 2012 se uskutečnil
pravidelný audit hospodaření městečka. Pracovnice Krajského úřadu
podrobně přezkoumaly účetnictví, nakládání s majetkem a celkové hospodaření městysu Mlázovice. Závěrem konstatovaly, že vše odpovídá právním
náležitostem a hospodaření obce je bez
závad.
● V březnu byla dokončena kompletní
rekonstrukce elektroinstalace a další
drobné opravy v obecním bytě Na Ohrádce č.p. 188. Ihned poté byla bytová jednotka pronajata novému nájemníkovi,
kterého vybrali zastupitelé.
● Změna podmínek přidělování pracovníků na veřejně - prospěšné práce z
Úřadu práce ČR způsobila, že prozatím městečko nemá žádné pracovní síly
k dispozici, což je již patrné na zpoždění některých jarních úklidových prací
(zametání, úklid po zimě). I když se
situace neustále vyvíjí, je jasné, že těmito pracovníky rozsah prací, jako v
minulých letech, nebude možné zajistit.
Proto městečko přivítá, pokud budou
občané i nadále udržovat veřejná prostranství kolem svých domů.

ČARODĚJNICE 2012
Zveme Vás na "Pálení čarodějnic", které
se uskuteční v sobotu 30. dubna 2012 cca
od 20.30h za trafostanicí u koupaliště. V
letošním roce dochází ke změně, na tomto místě proběhnou pouze
čarodějnice pro děti, NELZE ZDE ODKLÁDAT
VĚTVE A ROŠTÍ ZE ZAHRÁDEK!!

MÍSTO PRO ODKLÁDÁNÍ
ROŠTÍ
Místem pro odkládání roští je panelové
plato, které je umístěno vlevo před Horkou. Příjezd pro automobily je po cestě k
Horce. Na toto prostranství lze pouze do
konce dubna přivážet větve, roští, zbytky
trávy, listí a další rostlinné zbytky. Je
přísně zakázáno odkládat zde jakýkoliv
domovní či jiný odpad. V případě zjištění
porušení pravidel bude udělena viníkovi
vysoká pokuta. Bližší informace, včetně
konzultace, co je vhodné odvážet k pálení, obdržíte na Obecním úřadě.

SERIÁL LEGIONÁŘ LADISLAV JOHN Z MLÁZOVIC - 10. DÍL
Před dvěma lety vycházel v Mlázovickém zpravodaji seriál o legionářích
z 1. světové války, kteří se narodili nebo
žili v Mlázovicích. Toto vyprávění vzbudilo velký ohlas u našich čtenářů. Jeho
autor, pan Ivo John, obdržel další velmi
zajímavé materiály k tomuto tématu, proto se rozhodl napsat jeho pokračování,
které Vám přinášíme. Pokračování z minulého čísla:
Den uplynul v obvyklém pořádku, jen oběd byl lepší. O třetí hodině odpolední proběhlo hudební vystoupení
zdejšího pluku č. 88. Orchestr byl sestaven skoro ze samých Čechů, včetně kapelníka. Koncert se líbil zvláště našim pacientům, neboť byly hrány především vlastenecké skladby. Ještě dlouho Ladislav
vzpomínal na „Vánoce roku 1915“ prožité
v lazaretu umístěném v gymnazijní škole
v Rimavské Sobotě na Slovensku.
Začal se psát rok 1916, další rok
očekávání, co bude dál. Ladislavu Johnovi
ani ostatním vojákům nepřinesl předchozí
rok mnoho dobrého. Již 17 měsíců uplynulo od vypuknutí této strašlivé války
zanechávající za sebou tak hrůzostrašné
následky a po klidu a míru ani potuchy.
Něco podobného lidstvo ještě nezažilo.
Do současné doby se Ladislav
John žádné „marškumpačky“ ani bojových akcí nezúčastnil. Stále se potýkal s
nemocí, kterou mu však toto válečné strádání zapříčinilo. Nyní se dalo očekávat, že
bude muset nemocnici v krátké době
opustit, neboť neustále přijížděli noví
pacienti s omrzlinami ze zákopu.
Při následné hlavní lékařské prohlídce v polovině měsíce ledna nastal nepříjemný okamžik, kdy mu bylo sděleno,
že je uznán schopným nastoupit ke svému
pluku. Po krátkém rozloučení s přáteli
odešel s mnoha dalšími vojáky na železniční stanici, odkud odjeli do Lučence,
kde obdrželi na vojenské posádce průvodní listiny k pluku. Po vyřízení potřebných
dokumentů pokračovali dalším vlakem, s
kratší zastávkou ve městě Tülek, do Budapešti. Při procházce v okolí nádraží se jim
město jevilo daleko výstavnější a pokrokovější než Vídeň.
Po krátkém odpočinku v čekárně,
se vydal se svým společníkem Šírem na
peron, kde na pokyn konduktora nasedli
do vlaku do Soproně. Bohužel za krátko
jim bylo sděleno, že jedou špatným smě-

rem a to do Bratislavy. V dáli se jim také prapor k nástupu na bojové pozice. Všichnaskytl krásný pohled na zasněžená teme- ni obdrželi novou výstroj a výzbroj a již
na Slovenských Tater. Průjezdem přes také započala pravidelná polní cvičení a
město Komárno a řeku Dunaj stanuli na časté střelby. S některými vojáky se ještě
nádraží v Bratislavě, s dřívějším názvem naposledy přijely rozloučit jejich manželPresspurk. Když slunce dávno zapadlo za ky a dívky.
obzor a nastal soumrak, opět usedli do
Konečně nastal den, kdy byl dán
vlaku a nyní již jeli správným směrem rozkaz nikam daleko se nevzdalovat a
přes Vídeň do Soproně, kde v přijímací byla vyhlášena přísná pohotovost. Dne 15.
kanceláři byli s dalšími vojáky přijati do května 1916 začíná pro Ladislava Johna
zotavovacího oddělení. V tomto zdravot- nová etapa života na vojně, neboť jeho
ním středisku setrval přes 6 týdnů, aby 22. pochodový prapor byl vyslán na ruskou
února 1916 byl opět uznán schopným k frontu. Po polní mši a velkém slavnostním
nástupu do kasáren. Byl přidělen ke 4. ceremoniálu za doprovodu vojenské hudrotě, které velel poručík Eliášek.
by se mužstvo vydalo na nádraží. Zde již
Po nástupu k rotě si hned druhý byl připraven opět dlouhý vlak, který naden podal žádost o dovolenou, neboť ce- stoupené vojsko vezl směrem na severolou dobu pobytu na vojně ji ještě neobdr- východ k Bratislavě. Během noční cesty
žel. Bylo mu
vyhověno a během tří hodin,
spolu s přáteli
Rulfem a Cermanem z Dolní
Kalné,
rychle
spěchali na vlak,
který směřoval
na Vídeň. Vlak
dále ujížděl k
Moravě
přes
Znojmo, Jihlavu
k Německému
Brodu, Chotěboři, Chrudimi, do
Pardubic a dále
do Hradce Králové. Tady po
přesednutí
do
jiného vlaku jeli Česká národní rada v čele s T.G. Masarykem na setkání s vedením legií v Kyjevě, v
roce 1918. Masaryk strávil v Rusku téměř rok od jara 1917 do jara 1918. Díky jeho
na Starou Paku, usilovné práci vznikl z legionářů armádní sbor na Rusi.
přes Bílou Třemešnou a německou vesnici Brusnici a na dorazil do Trnavy a zanedlouho k Novéjeho poslední zastávku Mostka. Odtud se mu Městu nad Váhom. Další trasa pokraLadislav vydal pěšky silnicí zavátou sně- čovala širokým údolím tekoucí řeky Váhu
hem ke své rodné obci Borku u Miletína.
a romantickou krajinou se přiblížila k
Šťastné setkání s rodiči, s oběma městu Trenčínu, kde se železniční trať
bratry a nejmladší sestrou Ludmilou bylo točila různými směry. Na sever se opět
nepředstavitelně radostné již proto, že naskytl hezký pohled na mohutné slovenbylo neočekávané. Čas týdenního pobytu ské Tatry. S příchodem noci vlak dorazil
rychle uplynul a nastala opět doba návra- do Žiliny, což byla poslední zastávka na
tu. Na železniční stanici až do Bělohradu území naší spřátelené země. V ranních
jej bratři doprovodili, kdy při cestě se také hodinách již zastavili na slezské půdě zastavili u provdané sestry Aničky ve nejprve ve městě Bielsko a později v GriVřesníku.
bowě. Další město na trase cesty byl TarPo návratu ke svému pluku v nov, v jehož okolí mohli spatřit krajinu,
Soproni uplynulo dalších několik dnů, než která změnila vzhled po strašlivé válečné
se započal sestavovat nový pochodový vichřici.
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