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Do našeho kina nachází cestu stále více diváků

KINO V MLÁZOVICÍCH JE VELMI OBLÍBENÉ
Před pár lety jen vlásek od uzavření. Dnes, s dlouhodobým průměrem
45 diváků na představení, můţe směle
konkurovat v návštěvnosti okolním
kinům ve velkých městech. Nový programový model přitahuje stále více
diváků.
V Královéhradeckém kraji a moţná i v celé ČR bychom asi mnoho
„kamenných“ širokoúhlých kin, s celoročním provozem, v obcích do 600 obyvatel, nenašli. Řada provozovatelů nebyla
schopna soupeřit s megalomanskými
multikiny, stovkami DVD půjčoven, televizními kanály a nepřebernými moţnostmi Internetu. Proto se počet kin v uplynulých letech dramaticky sniţoval.
Také mlázovické stálo těsně před
uzavřením. Na představení chodil zanedbatelný počet diváků, filmy se na malou
obec dostávaly s obrovským odstupem od
premiéry, špatná byla rovněţ propagace
činnosti. Ještě v roce 2005 chodilo na
představení sotva patnáct diváků v průměru a provoz kina byl pro městečko,
které jej provozuje, velmi ztrátový.
Od roku 2006 je aplikován nový
model. Provoz kina je celoroční, od červ-

na do září se hraje 1x týdně, navíc jsou
promítána dětská sobotní představení. V
ostatních měsících je kino provozováno 1
-2x měsíčně. Frekvence představení pokrývá prakticky veškeré zajímavé domácí
i zahraniční tituly. Nekompromisní výběr
kvalitních filmů je jistě jednou z hlavních
příčin zvyšující se návštěvnosti. Stejně
tak cena vstupného ve výši 50 Kč, která
se mnoho let nemění. Pokud čtyřčlenná
rodina navštíví nejbliţší multikino, zaplatí o několik set korun více, coţ je v rodinném rozpočtu určitě znát. A to ještě v
Mlázovicích, díky výrazně změněné kontraktaci filmů s distributory, uvidí řadu
novinek pouhý měsíc po jejich celorepublikové premiéře. Svůj podíl na vysoké
návštěvnosti má jistě i zvýšená propagace
- aktuální webová sekce kina na obecních
stránkách a výlep programů v širokém
okolí. Provozovatele těší i stále narůstající pravidelní návštěvníci z okolních obcí.
Městečko neustále vylepšuje technickou část kina, aby odpovídala nejnovějším poţadavkům kvality. I díky tomu
se za uplynulé tři roky neustále zvyšuje
průměrný počet diváků na představení,
počet odehraných filmů i absolutní počet

návštěvníků kina. V letošním roce předpokládáme, ţe počet prodaných vstupenek bude atakovat magickou hranici jednoho tisíce.
A jaká bude další budoucnost? To
samozřejmě záleţí jen a jen na divácích.
Čím dál větší „brak“, který se valí z televizních obrazovek, stále trvající jedinečnost obrazového a zvukového poţitku z
kina oproti domácnosti, i vysoká kvalita
poskytovaných sluţeb, jsou dobrou zárukou úspěšné návštěvnosti. Zatím je mlázovické kino technologicky srovnatelné
se svými konkurenty, po vyřešení problémů a norem s digitalizací kin v Evropě se
mlázovická Radnice rozhodne, zda-li
provede investici spojenou s digitalizací a
modernizací biografu. Moţná budou Mlázovice nejmenší obcí v republice s novým
digitálním kinem. Ale to jsou jen vize. Aţ
čas ukáţe.
Městečko věnuje provozu kina
velkou podporu, protoţe tím zachovává
dostupnost a rozmanitost kulturního vyţití v Mlázovicích. I v letošním roce se
kino těší na své pravidelné diváky a samozřejmě zve i všechny ostatní na shlédnutí mnoha filmových lahůdek.

Hasiči likvidovali stromy spadlé po vichřici
Krátká, ale intenzivní bouře,
která se v pátek 22. května 2009 přehnala Jičínskem, po sobě zanechala
stopy i v Mlázovicích. Strhané elektrické vedení a spadané stromy, které
zatarasily cestu, museli aţ do večera
odstraňovat mlázovičtí hasiči.
V půl čtvrté odpoledne, krátce po
přechodu divoké bouřky s vichřicí, povolal starosta místní hasiče k odstranění
následků, které zanechala. Na cestě od
koupaliště k Hájence bylo strţené vedení
nízkého napětí několika statnými stromy,
které vítr povalil v blízkém lese. Na místě hasiči zjistili, ţe existuje reálné nebezpečí, ţe strţené vedení je stále pod napětím, proto museli s odstraňováním polomů čekat do příjezdu pracovníků ČEZu,
kteří by vedení odpojili. Vzhledem k
situaci, která panovala na celém okrese,

byla většina jednotek Integrovaného záchranného systému v terénu, stejně tak
všechny čety společnosti ČEZ Distribuce. Proto starosta zajistil nouzové odpojení vedení, prostřednictvím místního
revizního technika, aby mohlo dojít k
zprůjezdnění cesty a bylo zabráněno případnému zásahu proudem.

Společně s několika dobrovolníky
provedli hasiči rozřezání a odtaţení stromů, čímţ uvolnili elektrické vedení a
zároveň zprůjezdnili zatarasenou cestu.
Zásah trval více neţ tři hodiny. Opět se
ukázalo, ţe není dobře organizovaná
spolupráce místních samospráv a sloţek
IZS se společností ČEZ. Stačí jedna větší
bouřka a pracovníci ČEZu jiţ nejsou
schopni operativně a rychle reagovat na
poţadavky z jednotlivých míst, kde dojde k poruchám, a to ani tehdy, jde-li na
daném místě o ohroţení ţivotů. Několikahodinová čekání na jejich příjezd a
zásah nejsou dobrou vizitkou. Stejně tak
kolabující centrální dispečink poruch v
Plzni, který se hroutí po kaţdé klimatické události, která způsobí větší škody.
Bohuţel společnost, která vydělává ročně desítky miliard, to nezajímá!

NOVÁ STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZHLAS
Špatný technický stav vedení
veřejného osvětlení a rozhlasu způsoboval stále větší problémy. Radnice proto
přistoupila na neplánovanou, ale intenzivní obnovu obou systémů.
Hlavní trasy vedení rozhlasu a veřejného osvětlení v městečku byly poloţeny kolem roku 1971. Od té doby docházelo pouze k drobným opravám či rozšířením. Proto není divu, ţe se v posledních
měsících začaly objevovat stále častěji
různé poruchy. Sami občané často upozorňovali na vrčení reproduktorů rozhlasu, po
kaţdém větším dešti také přestávalo fungovat v různých částech osvětlení. Neviditelným, ale nejnebezpečnějším problémem, je stav kovových sloupů veřejného
osvětlení. Stupeň jejich koroze je tak vysoký, ţe v části, kde přechází do země,
jsou znatelně ztenčeny a postupně hrozí
riziko jejich pádu.
Proto se městečko rozhodlo, ţe
musí v krátké době zahájit nutnou rekonstrukci. Vzhledem k tomu, ţe vedení je
poloţeno v silnicích a chodnících po celé
obci, nelze jednoduše vše najednou vyměnit. Rozsah výkopových prací a především
finanční náklady by dosáhly nad rámec
našich moţností. Radnice vyuţila probíhajících prací projektu Revitalizace veřejných prostranství, spolufinancovaného z
prostředků Regionálního operačního programu. Pod všechny nově modernizované
chodníky se pokládají nové kabelové rozvody rozhlasu a osvětlení. Díky tomu jsou
jiţ veškerá vedení od rozvaděče do všech
stran z Náměstí vyměněna, aniţ by docházelo k mnoha výkopům a aniţ by výměna
stála vysoké náklady. Postupně bude po-

kračováno do všech směrů obce, společně
s kabelizací vedení ČEZ nebo jinými stavebními aktivitami městečka v daných
úsecích. Zamítnuta byla varianta instalace
nadzemního vedení kabelu, který by trvale
poškozoval vzhled městečka.
Řada obcí a měst si v posledních
letech nechává namontovat systémy bezdrátového rozhlasu. To, ţe se nemusí nikde pokládat ţádné kabely je velkou výhodou, ale vysoké pořizovací a také provozní náklady tento systém znevýhodňují
oproti klasickému kabelovému. Baterie v
amplionech, které rozhlas napájejí, se
musí kompletně vyměňovat kaţdé dva
roky. A protoţe rozvody osvětlení se musí
stejně pokládat do země, není problém
společně instalovat i kabely pro rozhlas.
Proto se městečko nenechalo zlákat
vábivými nabídkami mnoha firem a řeší si
modernizaci ve své reţii. Pro rozhlas jsou
vyuţívány velmi kvalitní reproduktory
jediného českého výrobce PERYMONT
Brno, které oproti levným asijským napodobeninám zaručují výborné parametry. V
oblasti veřejného osvětlení jsou montovány dva typy svítidel. Na silnice III. třídy
(Mlázovice-Choteč, Konecchlumí a Šárovcova Lhota) jsou instalována svítidla
ASTRA II italského výrobce NORDEX a
ve všech zbylých lokalitách sadová rakouská svítidla Siemens – Siteco. V obou
případech se jedná o špičkové výrobky,
které kromě vynikajícího designu mají
minimální spotřebu elektrické energie,
vysokou ţivotnost a zanedbatelné náklady
na provozní údrţbu. Nové stoţáry, na
které jsou svítidla montována, jsou ošetřeny ţárovým zinkováním ochraňujícím

sloup minimálně 50 let před korozí.
Veškeré práce na sítích rozhlasu i
veřejného osvětlení jsou prováděny v průběhu měsíců tak, aby zásadním způsobem
nenarušily provoz a zvýšily kvalitu obou
systémů zajišťujících bezpečnost obyvatel
městečka i jeho návštěvníků.
REKONSTRUKCE KOUPALIŠTĚ
ODLOŢENA NA PODZIM
V minulých číslech zpravodaje jsme Vás
informovali o připravované rekonstrukci
mlázovického koupaliště. Vzhledem k
tomu, ţe městečko nepřijalo navrţené
cenové podmínky od firem, se kterými o
provedení prací jednalo, došlo k přeloţení
této akce aţ na podzim tak, aby byla zachována prázdninová plavecká sezóna.
Během této doby si Radnice zvolí nejvhodnější technologie pro opravu a v rámci zadávacího řízení dojde k výběru dodavatele, který bude stavbu provádět. Tímto
postupem městečko ušetří značnou část
prostředků, při zachování maximální kvality stavebních prací.

Utržené bloky jsou jedním ze závažných defektů,
které by bez rychlé opravy způsobily zkázu nádrže

KRAJ POMŮŢE DOMOVU DŮCHODCŮ
Tíţivá ekonomická situace trápí
letos všechny poskytovatele sociálních
sluţeb. Bezdůvodně sníţená dotace Domovu důchodců v Mlázovicích ze strany státu způsobila další propad ve fina nco v á ní. M ěstečko , spo lečně
s Královéhradeckým krajem, podniká
kroky ke stabilizaci situace.
V letošním roce došlo
k výraznému sníţení financí, které poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí,
formou dotací, do oblasti sociálních sluţeb. To mělo dopad na rozpočty všech
poskytovatelů sociálních sluţeb v České
republice. Pokud je navíc zřizovatelem
zařízení malá obec, jako v případě Domova důchodců v Mlázovicích, je problém o
mnoho závaţnější.
Proto se během května setkal starosta městečka s představiteli Odboru
zdravotnictví a sociální péče Královéhradeckého kraje, především Ing. Janou Lorencovou, která je pověřena jeho vedením,

a radním odpovědným za sociální oblast,
Ing. Miloslavem Uchytilem, v jehoţ gesci
jsou sociální sluţby v Královéhradeckém
kraji.
Další jednání proběhla na sociálním odboru Městského úřadu v Jičíně,
který provádí komunitní plánování a koordinaci sluţeb v našem regionu. Zástupci
poskytovatelů pobytových sluţeb pro seniory hledali východiska pro vzniklou
situaci.
Zatím poslední jednání proběhlo
14. května 2009 na Obecním úřadě
v Mlázovicích, kam na pozvání starosty
městečka a krajského radního p. Ing.
Uchytila, dorazily více neţ dvě desítky
starostů obcí, o jejichţ klienty pečuje mlázovické zařízení. Většina pozvaných chápe sloţitou situaci naší obce, jako zřizovatele rozsáhlého sociálního zařízení a problematické ekonomické vztahy, které nastaly v letošním roce. Některé obce vyjádřily ochotu poskytnout na provoz našeho

Domova určité příspěvky za své občany.
Většinou se jedná o příspěvek na neinvestiční náklady, popř. dar ve výši dotace,
které obce dostávají ze státního rozpočtu
na své občany ţijící v Domově důchodců
v Mlázovicích.
Veškerá jednání, trvající více neţ
devět hodin, která vedl starosta Mlázovic
s výše uvedenými představiteli samospráv
a odpovědných institucí, především se
zástupci Královéhradeckého kraje, napomohou k nalezení řešení financování našeho Domova důchodců v letošním roce.
Zároveň byla nová politická reprezentace
kraje seznámena s nesystémovou situací,
která panuje mezi zřizovateli na okrese
Jičín tak, aby mohla situaci zohlednit
v plánování sociálních sluţeb v kraji
v příštích letech. Představitelé kraje zároveň přislíbili mlázovickému domovu finanční pomoc na zajištění bezproblémového provozu důleţitého zařízení pro seniory na Jičínsku.

Proběhlo 21. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 25. května 2009 se sešli zastupitelé městečka na svém 21. veřejném
zasedání v tomto volebním období.
Přinášíme zajímavé body z tohoto jednání:
1) Zastupitelé vyhlásili záměr č.7/2009 prodeje pozemků z vlastnictví městysu Mlázovice. Jedná se o další kolo prodeje zbylých stavebních parcel v areálu Cihelna. Nyní jiţ
prodej nebude probíhat obálkovou metodou. Cena je jednotná 500 Kč/m2. Ţadatel si
podá ţádost a bude-li splňovat všechny náleţitosti, bude prodej na nejbliţším zasedání
zastupitelstva, po obdrţení ţádosti, schválen. V případě, ţe se ve stejném časovém úseku sejde více ţádostí na shodný pozemek, budou jednotliví ţadatelé vyzváni k předloţení nové nabídky nebo k výběru jiné parcely. Ostatní podmínky prodeje zůstávají stejné jako v předchozím kole.
2) Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku č. KN 174/6, který vznikl oddělením od tří stávajících pozemků v sousedství Domova důchodců. Původně byl tento
pozemek vykoupen ke stavbě části domova, ale po změně plánů zůstal nevyuţitý.
Proto se jej městys rozhodl prodat. Jediným ţadatelem byli manţelé Hana a Libor
Švandrlíkovi z Mlázovic. Městys jim pozemek prodal za cenu obvyklou u tohoto
typu, tedy 65 Kč/m2.
3) Zahájeno bylo také zadávací řízení na rekonstrukci poţární nádrţe Mlázovice. K
rekonstrukci dojde díky dotaci ve výši 500 000 Kč ze strany Královéhradeckého kraje.
Stavbaře čeká rozsáhlý a technicky náročný proces. Osloveny pro vypracování nabídek
budou firmy OBIS Nová Paka, STAVO MB Mladá Boleslav a Miroslav Kunt Jičín.
Rekonstrukce bude zahájena v září tohoto roku, aby nebyl narušen prázdninový provoz.
4) Zastupitelé schválili smlouvu o pronájmu kotelny u bytového domu č.p. 188 a
č.p. 189 s Městským bytovým podnikem v Jičíně. Jedná se o reakci na novelu zákona o DPH, účinnou od letošního roku, která započítává do obratu obce i zálohy
vybrané od nájemníků na energie (plyn, voda, elektrika). I kdyţ tyto peníze nejsou
pro městys příjmem, navyšují podle nového zákona obrat a městys by se musel
kvůli tomu stát plátcem DPH, coţ by přineslo obrovský nárůst administrativy,
nutnost personálního posílení účtárny a především zvýšení nákladů o několik set
tisíc ročně. Pozitiva by nebyla téměř ţádná. Proto došlo k pronájmu kotelny autorizované společnosti, která zajistí výrobu tepla nájemníkům. Se všemi obyvateli
obecní bytovky byla svolána schůzka, kde byla tato problematika vysvětlena.
5) Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplatném převodu Kostela Nejsvětější trojice
v Mlázovicích, včetně inventáře a pozemku, na kterém se nachází, z Římskokatolické
farnosti na městys Mlázovice. Tento proces zahájilo městečko jiţ více neţ před rokem.
Jeho důvodem je snaha postarat se o mlázovický kostel, který je jednoznačnou dominantou celého městečka a významnou kulturní památkou. Církev nemá prostředky na
jeho údrţbu a stavba by v příštích letech jen chátrala. Mlázovice neplánují, ţe by nyní
vynakládaly obrovské sumy ze svého rozpočtu na investice, ale spíše se budou snaţit
získávat postupně prostředky na obnovu z různých dotačních zdrojů tak, abychom se za
pár let nemuseli za stavbu kostela stydět a hledat nákladná řešení na jeho záchranu. O
celém převodu se dočtete podrobněji v příštím čísle.

Mlázovičtí hasiči čtvrtí na okrsku v Luţanech
Naši hasiči skončili těsně pod
stupni vítězů na letošní okrskové hasičské soutěţi, která se konala 23. května v
Luţanech. Překvapením byl vynikající
výkon dvou úplných nováčků.
Za ideálního počasí proběhl, v sobotu odpoledne, letošní ročník okrskové
soutěţe v poţárním sportu. Na fotbalovém
hřišti v Luţanech změřilo své síly všech
šest druţstev naší oblasti. Letošní výkony
byly velmi vyrovnané.
Sportovní odpoledne začalo závodem štafet. Zde dominovali závodníci
Konecchlumí, ani naši si nevedli špatně.
Poté následoval závod jednotlivců, který
skončil absolutním triumfem hasičů z
Konecchlumí. Obsadili první tři příčky.
Velkým překvapením bylo čtvrté místo
Milana Kubíčka z Mlázovic, který startoval na soutěţi poprvé v ţivotě a tuto disciplínu zkusil jen pár dní před soutěţí. Ani
druhý mlázovický nováček Radek Firýt si

nevedl špatně a zaslouţí pochvalu.
Poslední a divácky nejoblíbenější
částí soutěţe je poţární útok. Protoţe neexistují ţádná pevná pravidla, soutěţí kaţdé druţstvo s libovolným závodním strojem, takţe mezi jednotlivými startujícími
jsou velké rozdíly ve výkonu motorů i
čerpadel. Mlázovickému druţstvu se nepovedl první útok, díky drobné chybě na 3
-cestném ventilu. Druhý byl jiţ lepší,
dosáhli času 32 sekund.
V celkovém součtu všech disciplín
jasně vyhrálo Konecchlumí, před domácími Luţany a třetí Chotčí. Mlázovice obsadily čtvrtou příčku, za námi skončil Svatojánský Újezd a poslední pozice zbyla na
Šárovcovu Lhotu. Okrsek budou na okresním kole v Jičíně 6. června 2009 reprezentovat vítězové z Konecchlumí a Mlázovice, protoţe mají výjezdovou jednotku
JPO III., která zde startuje automaticky.

Střípky z práce Obecního úřadu
● Praţští orlojníci provedli jiţ čtvrtou
záruční opravu bicího mechanismu hodin
na Radnici. Vzhledem k tomu, ţe se odbíjení hodin neustále předcházelo, bylo aţ do
provedení opravy odpojeno. Nyní by jiţ
mělo být v pořádku, stejně jako hodiny,
které ukazují přesný čas nepřetrţitě.
● Krátká bouře, která se prohnala nad
Mlázovicemi 22. května, opět způsobila
škody na obecních lesních porostech.
Naštěstí se nejedná o tak velký rozsah
poškození jako v předchozích dvou letech.
● První květnový týden provedli pracovníci firmy VEKRA výměnu vstupních dveří u Mateřské školy. Nové dveře jsou nejenom pěkné, ale především výborně těsní a
dětem nehrozí případné poranění o uvolněné sklo výplní.
● Začátkem června dojde k demontáţi
sloupů při vstupu do Kostela. Důvodem
je jejich celková rekonstrukce. Jiţ byly
jeřábem sejmuty ozdobné hlavice, nyní
se bude pokračovat dále. Po opravě
sloupů dojde, v rámci projektu Revitalizace, k rekonstrukci vstupních schodů.
● Městečko vydalo informační materiál
formátu A4, který seznamuje návštěvníky
Mlázovic se zajímavými místy, historií
obce, zajímavostmi, moţnostmi sportovního vyţití či ubytování a stravování. Skládačka, která nahrazuje podobný materiál z
roku 1980, je k dispozici na Obecním úřadě a turistických centrech v okolí. K prohlédnutí je rovněţ na webových stránkách
obce.
● Mlázovičtí hasiči zasahovali v květnu
dokonce dvakrát. Nejprve u poţáru trafostanice v městečku, kterou zapálil
blesk. O dva týdny později likvidovali
stromy spadlé na cestu po vichřici. Opět
se ukázalo, ţe vybavení jednotky kvalitní technikou a pomůckami, bylo více neţ
správné a potřebné.
● Městečko Mlázovice nabízí k odprodeji
míchačku o objemu 120 l. V dobrém stavu,
plně funkční. Bude prodána nejvyšší nabídce, minimální nabídka je 2000 Kč.
● Koncem května byla provedena pokládka asfaltového recyklátu na úsek
cesty kolem koupaliště, který byl vyspraven pouze provizorně, po pokládce
inţenýrských sítí. Nyní je jiţ moţné bezproblémově po cestě procházet i projíţdět. Po usazení výkopů je za několik let
plánováno poloţení asfaltového koberce.
● Městečko Mlázovice zahajuje obnovu
fotbalového trávníku na hřišti u koupaliště.
Práce budou probíhat ve dvou etapách
(kaţdá polovina hřiště zvlášť, aby bylo
moţné jej po celou dobu uţívat). Dojde k
odstranění plevelu, zasypání nerovností,
dosevu trávníku a aplikaci výţivy. Upozorňujeme, ţe je nutné dodrţovat přísný zákaz
vstupu na upravovanou část hřiště.

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:

v Mlázovicích a syna Františka, nar. v roce
1926, zemřel roku 1977.
Ţivotní dráha a pozemské osudy
Františka Velíška jsou svým způsobem
mimořádné, proto nelze nevzpomenout
jeho nesnadné cesty, po které kráčel. Od
svých dvanácti let byl odkázán ţivit se
samostatně,
nejprve
jako
čeledín
v rolnickém hospodářství.
Ve věku čtrnácti let se mu splnil
jinošský sen vyučit se kovářem. Přesídlil
do Vídně a tam v kovářské dílně Henrika
Farkaše prodělal učňovská léta. Navštěvoval zde i odbornou podkovářskou školu.
Po získání učňovského listu se vydal na
jednoroční kovářský vandr po Rakousku.
Po čase se znovu vrátil do Vídně, aby tu
zakotvil v trvalém zaměstnání ve svém
oboru.

JOSEF PŮR, NAROZEN 14.2.1882
V ROHOZNICI
Jeho manţelka Marie rozená Gabrielová, nar. 25.5.1885, si jej po svatbě v roce
1916 přivedla k nám do Mlázovic. Bydleli
v domě č.p. 66 na malém náměstí u školy,
který si společně koupili. Josef byl rok na
to, v únoru 1917, povolán na vojnu a po
výcviku a slibu věrnosti putoval se svým
regimentem na ruskou frontu. Zúčastnil se
mnoha bojů, které ve zdraví přeţil. Při
jednom z nich se mu podařilo přeběhnout
na druhou stranu bojiště k ruské armádě. 7.
července 1918 se dostal do československých legií na Sibiři nejdříve k 9. rotě 10.
pluku, se kterým procestoval dlouhý kus
cesty aţ do Vladivostoku. Pokud je nám
známo, tak přes rok pracoval v jednom
uhelném dole na Uralu.
Při cestě k cíli po magistrále také vypomáhal sedlákům na vesnicích. Obyvateli
venkova byli naši legionáři většinou srdečně vítáni. Ţádali je o ochranu před loupeţivými bandami s nabídkou bydlení natrvalo. Z této úmorné cesty měl prý Půr tak
bohaté záţitky, ţe by to vydalo na obsáhlou publikaci. To bohuţel neudělal, čehoţ
lituje i kronikář pan František Horák ve
svých záznamech.
Z války se vrátil podobným způsobem
jako většina legionářů, lodní cestou
s návratem aţ v roce 1920.
Josef Půr, velmi oblíbený občan a náš
dobrý soused zemřel 30. dubna 1954 ve
věku 72 let. Důstojné rozloučení se konalo
v krematoriu v Semilech za hojné účasti
Po vypuknutí 1. světové války
početných přátel a kamarádů z vojny a v roce 1914 se vrátil jako jednadvacetiletý
občanů Mlázovic.
do svého rodného jihočeského kraje, kde
nejdříve krátce pracuje na stavbě silnice,
LEGIONÁŘ FRANTIŠEK VELÍŠEK, zanedlouho jej však povolává jeho bývalý
NAROZEN 20. 1. 1893 V OSLAVĚ, hospodář Josef Soukup z Vojníkova, aby
mu mladý, světa jiţ znalý František vedl
OKRES PÍSEK
K rodinným poměrům Františka hospodářství v době, kdy hospodář sám
Velíška uveďme toto: Manţelka Zdena musí narukovat k vojsku.
Jará, narozená 20.6.1904, zemřela
V roce 1915 byl jako branec povo15.5.1975 v Mlázovicích. Se svým manţe- lán k vojenskému výcviku i sám František
lem měla tři děti: Zdenu, nar. 24.2.1924, a nastoupil k 5. pluku 1. setnině (rotě) 2.
provdanou Kvasničkovou do Podhorního čety. V únoru 1916 byl odvelen na ruskou
Újezda, Vlastu, nar. 24.5.1925, provdanou frontu v úseku Dubna, kde se ještě
za Aloise Tauchmana, zemřela 20.7.1995 s dalšími kamarády-vojáky z Čech nebrá-

nil ruskému zajetí, aby se vzápětí mohl
přihlásit do československých osvobozeneckých legií 1. světové války na Rusi.
U tohoto města však byl raněn a do
doby, neţ byl do legií povolán, procestoval
velký kus Ruska se zajateckými tábory.
Od podzimu roku 1916 strávil většinu času
v Irkutsku na Sibiři, kde v té době pracoval na statcích kteréhosi ruského generála.
Konečně počátkem roku 1918 byl uvolněn
ze zajetí a povolán k nástupu do československých legií. Nastoupil k 1. rotě
5. střeleckého pluku T. G. Masaryka, kde
mu bylo přiděleno legitimační číslo 58987.
S našimi legionáři na Rusi prodělal mnohé
boje a potom celou cestu přes Vladivostok
do osvobozené vlasti, kam se vrátil aţ
v červnu 1920.
Přesun z Irkutska do Vladivostoku
absolvoval
s transportem
číslo
4
s II. dělostřeleckou brigádou, 5. pěším
střeleckým plukem. Návrat domů do vlasti
lodí „Amerika“ se uskutečnil transportem
číslo 25. Tato loď se ještě jednou vracela,
aby převezla legionáře z transportu číslo
20, protoţe loď „Mount Vernon“ byla odstavena pro poruchu v přístavu New Port
News
amerického
státu
Virginia.
23. července 1920 loď Amerika opět naloţila celkem 3457 osob, z toho 2840 vojáků, 151 důstojníků, 376 občanů, 47 ţen, 27
dětí, 25 cizinců a kromě toho 66 zajatců
Němců a Maďarů, příslušníků naší republiky.
Jako mladý vyslouţilý voják a legionář vyuţívá Velíšek po návratu do vlasti
nabídky ke vstupu do sluţeb četnictva.
Absolvuje odbornou školu pro bezpečnostní orgány první republiky. Poté, co ji
11. července 1921 ukončil, byl povolán
k lékařské prohlídce do Prahy. Do sluţby
k četnictvu byl přijat a ihned nastoupil na
stanici Čermná, okres Rychnov nad Kněţnou.
Do Mlázovic byl František Velíšek
odvelen jiţ v hodnosti vrchního četnického
stráţmistra, v roce 1931 u nás nastupuje uţ
jako velitel stanice. Od té doby ho jiţ
všichni známe nejen jako příslušníka a
velitele četnické stanice, ale i jako dobrého
člověka a není ţádné pochyby o tom, ţe
svým jednáním a vystupováním byl na
místě, které zastával, vzorem představitele
státní moci a vzorem demokratického
stráţce veřejného pořádku. Jeho autoritu
vytvářely osobní vlastnosti, nikoli četnická
uniforma.
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