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I přes velký objem stavebních prací není prázdninová sezóna ohrožena

KOUPALIŠTĚ ČEKÁ GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE
Městečko obdrţí dotaci 500 tisíc
korun z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje 2009 a provede rozsáhlou rekonstrukci poţární
nádrţe (koupaliště), která je v havarijním stavu.
Současná požární nádrž byla prakticky kompletně vybudována v roce 1993.
Bohužel stavební firma LAMI tehdy hrubě nedodržela technologické postupy a
použila nevhodný materiál a proto je nyní, relativně za krátkou dobu, nutná zásadní obnova. Boky nádrže se na několika
místech vyvalily ven, vrchní část je téměř
po celém obvodu popraskaná a oddělená
od bočnic, dno je na mnoha místech poškozené, v nádrži nalezneme desítky trhlin, chybí zde dilatační spáry, jsou poškozené přístupové schůdky, povrch nádrže
je silně zvětralý a dochází k výrazné erozi
betonu. Nádrži také chybí ochranný nátěr.
Proto se Mlázovice přihlásily s
projektem Rekonstrukce požární nádrže

do letošní výzvy Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. A uspěly.
Městečko obdrží z tohoto dotačního titulu
výraznou částku 500 000 Kč. Dalších 500
000 Kč přidá ze svého a během letošního

roku dojde k provedení stavebních prací.
Buď budou provedeny během jara, nebo
až na podzim tak, aby nebyla narušena
prázdninová sezóna koupaliště.
Kromě výše popisovaných defektů

nádrže, dojde k závěrečnému vytmelení
celého povrchu ve světle modrém provedení, které plně nahradí kompletní nátěr
nádrže a má mnohem větší životnost. Pro
veškeré práce bude navržena speciální
technologie využívající nejmodernější
materiály, které jsou určeny právě pro
takovéto typy použití (pod vodu, v malých vrstvách, na starý povrch, mrazuvzdorné, elastické). Opraveny budou
také napouštěcí a vypouštěcí ventily. Právě kvůli plánovaným opravám museli
letos místní hasiči a dobrovolníci provést
vyčištění koupaliště již první dubnový
den.
I přes vysokou dotaci se jedná o
velmi nákladný projekt. Jeho realizace je
však nutná, vzhledem ke stávajícímu havarijnímu stavu. Pokud by nedošlo do
pěti let k této rekonstrukci, podle vyjádření stavebních odborníků by již oprava
nebyla možná a jedinou možností by byla
výstavba nové nádrže!

Dokončena III. etapa výměny oken na budově Radnice
V březnu byla dokončena další
fáze výměny oken a vstupních dveří na
budově společensko-správního centra
Radnice v Mlázovicích. Projekt kompletní výměny, který byl zahájen v roce
2007, bude pravděpodobně pokračovat
minimálně aţ do roku 2011.
Rozsáhlá budova mlázovické Radnice, společně se všemi příslušenstvími
(hospoda, sál, Obecní úřad, chodby, kino,
bar, salónek, jídelna, tělocvična, byt, ubytovna, technické prostory), si vyžaduje
nemalé investice z obecního rozpočtu.
Jednou z nejdůležitějších aktivit je výměna oken a vstupních dveří. Havarijní stav
většiny z těchto prvků ohrožuje zdraví
kolemjdoucích, vysoké ztráty energií,
které unikají několikacentimetrovými
otvory v dožitých konstrukcích, zase
obecní pokladnu.
Proto se zastupitelstvo městečka
rozhodlo již v roce 2007 začít s postupnou výměnou těchto stavebních prvků.
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti

musela být akce rozdělena do několika
etap. V březnu letošního roku dokončili
pracovníci firmy VEKRA již její třetí
dějství. Tentokrát došlo k výměně schodišťových sestav a vchodových dveří v
chodbách k sálu, tělocvičně a kinu. Doposud se jednalo o stavebně a technicky
nejnáročnější etapu. Její hodnota se pohybuje kolem 300 tisíc korun.
Největším oříškem bylo hledání
vhodného architektonického řešení. Dosavadní rozvržení výplní nešlo použít,
protože již bylo za limity normy pro plastová okna. Zvažováno bylo mnoho řešení,
nakonec však zvítězil návrh, který zpracoval architekt celé budovy, ing. arch.
Petr Kutnar. Jeho řešení logicky doplnilo
koncept stavby a zachovalo úmyslné oddělení jednotlivých částí komplexu. Dá se
říci, že nové řešení budovu opticky vylepšilo, protože koncem 70.let, kdy byla
přístavba realizována, byly konstruktéři
výrazně omezeni typizovanými prvky,
které se vyráběly ve velkých sériích. Ny-

nější řešení je více ušito na míru, právě
na naši Radnici. Oproti minulému stavu
byla také výrazně zvýšena bezpečnost
účastníků všech akcí pořádaných v objektu, protože nová okna mají bezpečnostní
skla zamezující případnému poranění od
skelných úlomků. Upraveno je také otevírání křídel, již není možné, aby někdo z
oken vypadnul.
Dokončení III. etapy tak znamená
výrazné zvýšení estetické hodnoty a bezpečnosti rekonstruovaných prostor, zároveň napomůže k výrazným úsporám za
vytápění.

VÍCEHEJTMAN DERNER VARUJE PŘED LICHVÁŘI
Na ţádost náměstka hejtmana
Ing. Vladimíra Dernera Vám přinášíme
důleţité upozornění chránící před rizikovými půjčkami.
V poslední době se rozmohla nabídka firem, které nabízejí finanční pomoc lidem v nouzi. Tato pomoc se ale
ukazuje jako lichvářská, protože tyto firmy mají nastavené smluvní podmínky tak,
že člověk v krátké době přijde i o to, co
by mu po řádné soudní exekuci zůstalo.
Zásadní problém je v tom, že smlouvy o
půjčce kromě úroků obsahují vysoké poplatky a sankce a jsou doplněny o tzv.
rozhodčí doložku, která zneužívá toho, že
se do těchto problémů dostávají lidé, kteří
se nejsou schopni orientovat v základní
ekonomické a právní problematice. V
souvislosti s tím jsem dopisem vyzval
poslance a senátory, aby podnikli kroky k
úpravě současného nevyhovujícího zákona. Společnost by totiž měla lidi v těžké
životní situaci přiměřeně chránit!
Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Co tedy dělat v nouzi?

– 12:00 a 13:00 – 18:00)

1. Nevyhledávat pomoc u firem, které
nabízejí finanční pomoc a nic s nimi nepodepisovat!
2. Pozor na slevy, předváděcí akce, nabídky zboží zdarma, drobné písmo na smlouvách a letácích.
3. Obrátit se v tísni pro radu na proškolené zaměstnance sociálních odborů na úřadech.
Sociálním pracovníkům v kraji bylo nabídnuto Krajským úřadem školení „Dluhy
trendem současnosti,“ podpořené Evropským sociálním fondem. Pokud na některých úřadech není nikdo proškolen, vyzývám tímto příslušné úředníky k doplnění
vzdělání!
4. Vyhledat pomoc v nouzi v poradnách,
kde poskytují dluhové poradenství:

• Občanské poradenské středisko, o.p.s. –
o b č a n s k é
p o r a d n y
(www.obcanskeporadny.cz)

• Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové,
Velké náměstí 34, tel: 495 591 382, 777
737 612, e-mail: plt@hk.caritas.cz, Konzultační hodiny: PO+ČT pro objednané,
ÚT 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00; ST 8:00

• Hradec Králové, Veverkova 1343, tel:
498 500 357, e-mail: ophk@ops.cz
• Jičín, Tyršova 246, tel: 493 523 495, email: opjicin@ops.cz
• Sdružení SPES – www.pomocsdluhy.cz,
e-mail: spes@pomocsdluhy.cz
• Hořice, Husova 321, tel: 739 801 852, email: obcanska.poradnadk@centrum.cz
• Rada seniorů České republiky, o.p.s.,
Hradec Králové Gočárova třída 1620/30Pražské Předměstí, tel: 495 521 048, email: poradna.hradec.kr@rscr.cz
• Sdružení obrany spotřebitelů – tel: 900
080 808 (8Kč/min), PO-PÁ 8:00-17:00

Mlázovice mají nové pohledy, připravují další propagační materiály
Městečko vydalo své nové oficiální pohledy. Připravena je také kolekce propagačních předmětů a informačních
materiálů – vše v jednotné grafické identitě, která se jiţ dva
roky pouţívá.
Po mnoha letech vydaly Mlázovice dva nové oficiální
pohledy. Jeden ve standardním formátu, druhý je panoramatický.
Autory použitých fotografií jsou: Tomáš Čeřovský, Blanka
Johnová, Ladislav John, Mirek Dvořák a Tomáš Komárek. Pohlednice graficky navrhl autor obecní grafické identity Richard
Marvan, vyrobila je za vynikající cenu tiskárna v Třebestovicích.
Vydány byly ve velmi malém nákladu 500 kusů. Jedná se o nejkvalitnější tisk ofsetovou technologií, na kvalitním papíře, který
je navíc překrytý laminovou vrstvou. Pohledy získaly velkou
odolnost proti mechanickému poškození a vlhkosti, proto během
jejich putování k adresátům nedojdou tak snadno k úhoně. Náhledy pohledů (v nižší kvalitě) jsou připojeny u tohoto článku.
Zájemci si je mohu zakoupit na Obecním úřadě, v Restauraci
Radnice nebo v prodejnách Karel Všetečka a Jednota. Společně s
dalšími propagačními předměty budou k dispozici i na většině
obecních akcí. V dlouhodobém plánu je vydávání limitovaných
edicí pohlednic, které budou po jejich vyprodání nahrazeny novým druhem. Mlázovice by tak měly mít širokou řadu atraktivních pohledů, která bude propagovat městečko a jistě potěší
mnohé sběratele.
Mimo to, městečko připravuje informační materiál pro
návštěvníky – brožuru v podobě skládačky. Podobný materiál byl
vydán naposledy v roce 1980, tehdy ještě v černobílém provedení. V nové verzi seznamujeme čtenáře se stručnou historií městečka, atraktivními místy, která stojí za shlédnutí, tipy na výlety
do okolí, možnostmi kulturního a sportovního vyžití, ubytováním
a občerstvením a dalšími zajímavými informaci, které by měly
do našeho městečka nalákat nové návštěvníky a pomoci jim v
orientaci. Skládačka by měla být k dispozici zdarma na několika
místech v obci, rovněž jednáme o jejím umístění v infocentrech v
okolí.

V jednotné grafice městečka plánujeme také výrobu drobných propagačních předmětů, v malých sériích. Prvním, který
spatřil světlo světa, je skleněná váza. Jedná se o velmi kvalitní
sklářský výrobek, vyrobený v malé rodinné sklárně na Slovensku. Váza má tvar věže z obecního znaku a v dolní části decentně
vyrytý znak a název městečka. Zdobení vázy provedla firma z
Jizerských hor. Vázu používáme jako dárek při významných
životních jubileích našich občanů, je možné si ji také zakoupit za
185 Kč na Obecním úřadě. Výroba dalších obdobných výrobků
„v designu městečka“ je připravována. Všechny propagační
předměty a informační materiály městečka budou k vidění i na
webových stránkách obce, kde pro ně byla zřízena samostatná
sekce.
Cílem výroby všech reklamních předmětů a informačních
materiálů je další zviditelnění a propagace Mlázovic v širokém
okolí. Chceme prezentovat všem, kteří nás navštíví, že jsme
atraktivní lokalitou pro život i trávení volného času.

Začala největší etapa revitalizace prostranství
Březnové počasí dovolilo stavbařům, aby začali s další fází projektu
Revitalizace veřejných prostranství
městysu Mlázovice, který je spolufinancován z regionálního operačního
programu NUTSII. Severovýchod.
Loni byl projekt zahájen rekonstrukcí několika chodníků v prostorách
Náměstí. Letos stavební práce navazují na
již dokončené plochy. Do pololetí budou
rekonstruovány chodníky před zdravotním střediskem, poštou a obchodem. Dále
výrazně upraveny plochy autobusových
zastávek či vyměněny obrubníky kolem
parku a lípy před Radnicí. Rovněž dojde
k rekonstrukci schodů do areálu kostela.
Veškeré chodníky budou budovány ve
stejném stylu, jako doposud – tzn. vydlážděny zámkovou dlažbou obdélníkového
tvaru, se současnou výměnou silničních
obrubníků. Vstupy a přechody u chodníků
budou vybudovány jako bezbariérové.
V druhé půlce roku se realizace
přesune do prostoru pod Radnicí a na celé
malé náměstí. Kromě rekonstrukce chodníků bude pod Radnicí vybudována zeď,
která zpevní terén. Na podzim budou zároveň se stavebními pracemi zahájeny
zahradnické práce v revitalizovaném úze-

mí a v tomto prostoru dojde také během
roku 2009 k výměně stožárů a svítidel
elektrického osvětlení.
Celkové náklady projektu, který
bude kompletně ukončen příští rok, dosahují 3 200 000 Kč, dotace z Regionálního
operačního programu dosahuje téměř 3
mil. Kč.

● Obecní úřad informuje občany, že po-

čátkem dubna byla otevřena užitková voda
na místním hřbitově. Připomínáme, že vodu nelze pouštět dříve, kvůli mělkému uložení potrubí a jeho možnému poškození
mrazem. Veškeré stížnosti a rozhořčení
občanů jsou v tomto ohledu zbytečné.
● Obecní úřad stále disponuje zásobou
levných popelnic. Cena popelnice je 661
Kč. Zájemci si ji mohou zakoupit na
OÚ, kdykoliv během úředních hodin.
Jedná se o cenové zvýhodnění cca 30%
oproti cenám v obchodech.
● Dodavatel propan-butanu, který distribuuje městys Mlázovice, výrazně zlevnil
své dodávky. 2 kg nádobu lze zakoupit na
OÚ za 80 Kč, 10 kg za 290 Kč.
● V průběhu března provedly pracovnice Odboru kontroly obcí Krajského úřadu audit ročního hospodaření našeho
městečka. Ţádné závady v hospodaření
a účetnictví nebyly nalezeny.
● Orlojníci firmy HAINZ, kteří prováděli
loni generální opravu radničních hodin,
provedli drobný záruční zásah na součástce, která zajišťuje odbíjení hodin. Po této
opravě již nedochází k nahodilému posouvání odbíjených hodin tak, že odbité tóny
neodpovídají hodinám na ciferníku.
● V letošním roce bude provozovatelem
občerstvení na koupališti opět pan Zdeněk Fišera ml. Zastupitelé byli s jeho
ochotní přispět dětem finančním či hmot- činností v loňském roce spokojeni, stejně
ným darem a samozřejmě i těm, kteří při- tak pan Fišera má zájem pokračovat.
spěli svou prací a časem při přípravě, Proto zůstává v platnosti smlouva, která
konání akce i úklidu.
s ním byla uzavřena v loňském roce.
● Obecní úřad upozorňuje občany, že poDagmar Šimůnková
slední dubnovou sobotu bude otevřen sběrný dvůr. Původně jsme chtěli provoz zahájit již v březnu, ale počasí to neumožnilo.
Deštivé počasí zcela zamezilo přístupu
osob i vozidel do areálu.
● Městys Mlázovice i v letošním roce
uzavřel smlouvu s Úřadem práce na vytvoření 2 míst na veřejně prospěšné práce. Mzdy budou těmto pracovníkům
hrazeny z dotace Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR a z evropských fondů. Pracovníci na VPP budou v první
Děti v nejrůznějších maskách se výborně bavily
řadě pečovat o zeleň, veřejná prostranství, obecní les a dále vykonávat celou
PODĚKOVÁNÍ
řadu činností, které je nutné v městečku
Městečko Mlázovice děkuje všem hasizabezpečovat.
čům i ostatním dobrovolníkům, kteří ve
středu 1. dubna 2009 pomohli s vyčiště- ● V průběhu března došlo k plánované
ním koupaliště. Vzhledem k plánované generální opravě převodovky na hasičské
opravě nádrže byla brigáda svolána již cisterně SDH Mlázovice. Vozidlo je nyní
takto časně. Navíc, neplánovaně, byla opět připravené k výjezdu.
veřejnost informována pouze den dopře- ● Místní lidová knihovna Mlázovice
du. I tak přišlo 15 dobrovolníků, což je oznamuje svým čtenářům, ţe od března
potěšitelné a městečko jim touto cestou trvale rozšiřuje výpůjční dobu. Půjčovat
děkuje za pomoc. Brigáda probíhala až se nyní bude kaţdý pátek od 17.30h do
do setmění, proto musela přijít na pomoc 19.30h. Tímto krokem chce knihovna
zvýšit pohodlí svým čtenářům na výběr
halogenová rampa hasičské cisterny.
oblíbených titulů.

Rekordní návštěva na dětském maškarním bále
Více než sto dětí si přišlo se svými
nejbližšími užít krásný maškarní bál v
Mlázovicích. Pro děti byla připravena
diskotéka, spousta soutěží o ceny a bohatá tombola.
V sobotu 7. března 2009 se konal v
Mlázovicích na sále restaurace Radnice
tradiční maškarní karneval pro děti. Pořadatelem byla Mateřská škola Mlázovice
a rodiče místních dětí. Sešlo se 176 dospělých a 116 dětí v překrásných maskách. Rodiče mohli svým dětem zakoupit
lístky do tomboly a jelikož každý zakoupený lístek vyhrával a ceny byly opravdu
lákavé, byla tombola brzy vyprodána (234
velkých a 100 malých cen).
Celé odpoledne hudebně doprovázel a moderoval Mirek Dvořák a nechyběl
ani dětmi oblíbený host Petr Pik. Ten
představil plyšového maskota pro charitativní akce Medvídka v životní velikosti, se
kterým se děti mohly vyfotit, a přivezl jim i
kalendáře PETR PIK 2009, které od něho
dostaly zdarma a mohly si je nechat podepsat. Mateřská škola zajistila spoustu
soutěží o sladké odměny a všechny děti se
mohly rovněž těšit na bezplatné občerstvení. Věřím, že to pro všechny bylo příjemně
prožité odpoledne, a že se příští rok opět
sejdou v hojném počtu.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří i v této nelehké době jsou

Střípky z práce Obecního úřadu

Pokračování historického vyprávění: Mlázovičtí legionáři
Na základě mnoha kladných ohlasů, 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:
CO PŘINESLA VÁLKA CIVILNÍMU
OBYVATELSTVU
Po nástupu pana Václava Havlíčka
na vojnu a po jeho tragickém úmrtí jako
manžela a otce početné rodiny, nastaly
všem doma nepředstavitelné a skoro neřešitelné životní problémy chudoby a hladu.
Tak tomu bylo v celém období 1. světové
války, ale taktéž ještě mnoho let po jejím
skončení. Rázem ubylo pracovních míst a
příležitostí, takže paní Havlíčková musela
s prosbou přijímat každou práci, která se jí
naskytla. Měla občas i to štěstí, že se jí to
podařilo na selských usedlostech v obci,
kde mohla uplatnit svůj um a odhodlání
tvrdě pracovat pro zabezpečení živobytí
svých nezaopatřených dětí.
Sezona na statku začínala každý
rok až jarními pracemi, což bylo sázení
brambor, kosení, sušení a úklid sena, současně s výsadbou zeleniny a pak okopávkou všech plodin. O žních, často za úmorného vedra, nastal čas odebírání od sekáčů,
vázání snopků, stavění mandelů, sklizně a
výmlatu obilovin. Na podzim za každého i
velmi nepříznivého počasí, kdy se vše dělalo ručně, probíhala sklizeň brambor, cikorky, řepy krmné i cukrovky, zelí a dalších plodin, které měly zásobit armádu,
obyvatele a uživit také příslušníky zemědělské rodiny, včetně čeledínů, služek a
sezónních pracovníků. Odměnou za tuto
těžkou práci byly ve většině případů potraviny a někdy i ten krejcar navíc, když se
urodilo.
Pokud neměla práci u sedláků, chodila zejména v zimě a v předjarním období
do lesa k hajnému Šimůnkovi na úklid
klestí, prořezávku mýtin, výsadbu stromků
a vyžínání travin ve školkách. Podobné
utrpení mnohaletého strádání zažilo v této
nesmyslné, zbytečné a nic neřešící válce i
tisíce dalších opuštěných rodin, kterým se
díky značnému pracovnímu vypětí podařilo toto utrpení překonat a hlavně přežít.

přinesla nepředstavitelné ztráty na lidských i materiálních hodnotách. Na obou
stranách fronty zahynulo přes devět milionů vojáků, z toho přes sto tisíc Čechů
(větší vojenské oběti jsme v minulosti neměli). Zahynulo také dvacet milionů civilistů.
Z naší obce s osmi sty obyvateli muselo narukovat pro mocenské cíle Rakousko-Uherské monarchie (podle neúplných propočtů) přes sto mužů. Do svých
domovů se už nikdy nevrátilo třicet čtyři
spoluobčanů, kterým nebylo dopřáno přežít a navrátit se ke svým nejbližším. Těm
obec postavila monumentální památník se
jmény hrdinů vytesanými do pískovcového
kamene, který byl umístěn na vrcholek
mlázovického náměstí na věčnou památku
nás živých. Byl odhalen 8. července 1928
na počest 10. výročí ukončení této strašné
a zběsilé války a zároveň při 1. sjezdu rodáků a přátel obce.
ANABÁZE RUSKÝCH LEGIÍ 1918 –
1920 A ÚČAST VOJÁKŮ
Z MLÁZOVIC
Československou nebo také Sibiřskou
anabází bývá označován odchod československého armádního sboru z Ukrajiny
v roce 1918 přes východní Rusko a Sibiř
s cílem přesunout se do Vladivostoku, dále
po moři do Francie a tam pokračovat
v boji proti Rakousko-Uhersku za vytvoření samostatného československého státu.
Jiná cesta nebyla možná, neboť sovětská vláda vzešlá z říjnové revoluce se rozhodla definitivně ukončit válku a uzavřela
s tzv. ústředními mocnostmi (Německem a
Rakousko-Uherskem) v prosinci 1917
příměří a v únoru 1918 separátní brestlitevský mír (dnes území Běloruska). Ruská
vojska se v občanské válce střetla s nově
ustanovenou nacionalistickou vládou ukrajinskou a obsadila v únoru 1918 po těžkých bojích Kyjev. Ukrajinci na oplátku
dojednali vlastní mír a pozvali do země
říšskoněmecká vojska jako spojence. Tím
byla našim legiím uzavřena cesta zpět do
Evropy.

NÁVRAT DO VLASTI
Unikátní
operace
legionářského
vojska vedla k obsazení tisíce kilometrů
dlouhé sibiřské železniční magistrály, až
konečně doputovala do Vladivostoku. Tam
PRO VĚČNOU PAMÁTKU A VZPOtéměř rok doprava domů stagnovala pro
MÍNÁNÍ
Tato novodobá tragédie českých dějin, nedostatek lodního prostoru, který spojenkteré jsme si zvykli říkat první světová, ci potřebovali pro přepravu vlastních vojenských útvarů z Francie. Sbor proto zů-

stával na Sibiři a plnil úkoly spočívající ve
střežení magistrály před zločineckými
bandami. Evakuace šedesáti sedmi tisíc
osob včetně manželek a dětí vojáků byla
zahájena až koncem roku 1919 a protáhla
se do podzimu příštího roku.

Marie Havlíčková (1882-1979) se svými dětmi v
roce 1914. Zleva: Anna, Josef, Růžena, Karel a
Marie

V legiích na ruské, italské a francouzské frontě bojovalo na 22 našich vojáků, o kterých máme zásluhou Mirka Kudličky a Ing. Aleše Kutnara dobré informace ve vydané publikaci Radky Janků
„Legionáři Jičínska“. Slavného návratu
z této strastiplné a nebezpečné cesty domů
do Mlázovic se mělo zúčastnit osmnáct
našich občanů; byli to Josef Pour, Josef
Půr, Bohumil Klepl, František Velíšek,
František Malina, Josef Lánský, Karel,
Václav a Josef Pekařovi, Jan Hakl, Josef
Chudoba, Alois Barbora, Josef Buchnar,
František Studený, Václav Špryňar, František Holzman, Josef Hovorka a Ladislav
John z Mezihoří.
O některých účastnících se zachovaly
velmi zajímavé a poutavé informace
z jejich osobního vyprávění, včetně vzácných fotografií, máme také k dispozici i
dobové záznamy vojáků sloužících
v rakouské armádě. Jejich zveřejnění by se
mohlo stát zajímavou pasáží pro čtenáře,
důstojnou vzpomínkou na útrapy mnoha
našich spoluobčanů a současně závěrem
celého seriálu.
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