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BEZPEČNOST CHODCŮ V MĚSTEČKU SE VÝRAZNĚ ZVÝŠÍ 

 Mlázovice uspěly s žádostí o do-

taci na Státním fondu dopravní infra-

struktury a obdrží částku 934.000 Kč 

na rekonstrukci a dobudování chodní-

ku z Náměstí směrem ke hřbitovu. Le-

tošní etapa bude končit těsně před kon-

cem obce. 
 Je vlastně malou záhadou, proč na 

jednom z nejfrekventovanějších úseků v 

městečku, z Náměstí na hřbitov, nebyl 

nikdy v celé délce vybudován chodník. A 

to i přes skutečnost, že uvedená trasa je 

velmi nepřehledná, z velké části prochází 

zatáčkou a ještě stoupáním. Mezi vozidly 

všeho druhu se zde proplétají maminky s 

kočárky, důchodci, lidé na invalidních 

vozících i všichni ostatní pěší.  

 Přitom plány na výstavbu chodní-

ku až na hřbitov existují minimálně od 

80. let minulého století. V roce 1985, 

byla směrem na Šárovcovu Lhotu vysáze-

na lipová alej a zároveň s tím provedena 

terénní příprava pro nový chodník. Na něj 

však nikdy nedošlo. 

 Jedním z největších problémů bylo 

různorodé vlastnictví pozemků. I když 

navenek nebylo nic vidět, představitelé 

městečka velmi intenzivně tři roky praco-

vali na přípravách. Bylo vytvořeno něko-

lik geometrických plánů a provedeny 

výkupy parcel tak, aby nový chodník 

dosáhl předepsaných parametrů. Následo-

vala dohoda s Královéhradeckým krajem 

o bezúplatném převodu pozemků podél 

průtahové komunikace III. třídy. Poté se 

začala připravovat projektová dokumen-

tace s desítkami vyjádření různých orgá-

nů, následovalo Územní řízení na staveb-

ním úřadě a Stavební řízení na Odboru 

dopravy MěÚ Jičín. Nakonec byla vypra-

cována žádost o dotaci na Státní fond 

dopravní infrastruktury. 

 Naštěstí, veškeré popisované akti-

vity a nemalé peníze vynaložené na pří-

pravnou fázi, nepřijdou nazmar. Městeč-

ko obdrží zmíněnou dotaci na rekonstruk-

ci stávajících ploch a dobudování dalších 

úseků. Již v letošním roce se stane minu-

lostí nebezpečná chůze po silnici i proble-

matická chůze po starém propadlém a 

nebezpečném chodníku. Kromě chodní-

kového tělesa budou vyměněny všechny 

obrubníky. Cílem projektu je zvýšení 

bezpečnosti účastníků silničního provozu 

a také odstranění bariér pro handicapova-

né občany. Všechny vybudované úseky 

budou samozřejmě plně bezbariérové. 

 Původně projekt obsahoval vybu-

dování chodníku až ke hřbitovu, po kon-

zultacích s úředníky SFDI byl redukován 

pouze na dva úseky končící na okraji 

intravilánu. O dokončení celé trasy se 

Mlázovice pokusí v příštích letech. 

 Ještě než dojde k prvním výko-

pům, provedou v dotčených úsecích pra-

covníci VOS Jičín výměnu vodovodních 

šoupat a dalších komponent. Dále společ-

nost ČEZ položí kabely nízkého napětí a 

odstraní vrchní vedení. Společně s tím 

městečko v této lokalitě vymění prvky 

veřejného osvětlení a rozhlasu. Nyní pro-

bíhá zadávací řízení na výběr realizační 

firmy. S provedením prací se počítá letos 

na podzim. 

 Díky poskytnutí státní dotace, 

která je v objemu hospodaření městečka 

velmi významná, dojde k zásadnímu zvý-

šení komfortu a bezpečnosti obyvatel 

městečka i jeho návštěvníků. 

Mlázovice obdrží vysokou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

Kličkování  na silnici mezi auty bude i v tomto  

úseku Hořické ulice brzy minulostí 

Zahraniční folklórní soubory roztančily Mlázovice 
 V pátek 17. června 2011 se na 

sále Radnice konalo vystoupení zahra-

ničních folklórních souborů. 

 Ve dnech 16. až 19. června 2011 

proběhl v Lázních Bělohradě již 37. roč-

ník Mezinárodního folklorního festivalu 

"Pod Zvičinou". Je již dobrým zvykem, 

že zahraniční festivaloví hosté předvedou 

své umění i mimo území lázeňského měs-

ta. Jedním z mála vyvolených míst jsou 

Mlázovice. Zdejší obyvatelé jsou na 

dnešní dobu nebývale velcí milovníci 

kultury, proto se i tentokrát velký sál na 

Radnici zaplnil desítkami diváků všech 

generací. Pořadatelé festivalu již o nadše-

ní Mlázováků pro folklór dávno vědí a 

velice rádi k nám vozí i své nejvzácnější 

hosty z dalké ciziny. 

 Letos jsme mohli vidět tři soubo-

ry, jejichž vystoupení se během hodinu a 

půl trvajícího pořadu "Hrajte mně, muzi-

ky" zajímavě prolínala. Z dalekého Rus-

ka, až od Uralu, přijela skupina tanečníků 

"Gornitsa". Členové souboru jsou děti ve 

věku od 7 do 16 let a předvádějí přede-

vším tradiční uralské hry, tance a oslavy.  

 Druhý soubor "Klasy" přijel ze 

Staré Pazové ležící 30 kilometrů od Běle-

hradu. Členové souboru patří ke sloven-

ské menšině v Srbsku a zachovává národ-

ní tradice a řeč původních Slováků. Ta-

nečníci se pyšní řadou mezinárodních 

ocenění. 

 Třetí, nejexotičtější vystoupení 

předvedli děti z Uzbekistánu z města Taš-

kent. Své umění předvedla jednak taneční 

skupina "Lazgi", jejíž repertoár zahrnuje 

lidové, tradiční, klasické i moderní písně 

a tance, které jsou prezentovány v pestro-

barevných krojích. Dále se představil 

uzbecký lidový soubor „Rhythmus of 

Uzbekistan“, který ohromil diváky tradič-

ní instrumentální hudbou.   



 Požár, úklid bláta, čištění studny 

i koupaliště, technická pomoc při závo-

dech dětí i dospělých. To vše zvládli 

hasiči městečka během pouhého týdne. 

Opětovně dokázali důležitost akce-

schopného sboru dobrovolných hasičů 

na malé obci.  
28. květen 2011 – Hasiči pomáhají na 

žádost okresního sdružení hasičů při do-

pravě vody na okresní soutěži v požárním 

sportu v Jičíně.   

31. květen 2011 – Člen výjezdové jednot-

ky zneškodňuje ve spolupráci s místním 

včelařem roj včel, který ohrožuje obyvate-

le obecní bytovky.   

31. květen 2011 - Krátce před půl čtvrtou 

odpoledne vyhlašuje operační důstojník 

HZS HK poplach. I když se jedná o všed-

ní den a pracovní dobu, mlázovická jed-

notka vyjíždí za 7 minut od nahlášení. 

Odjíždí k požáru sila v areálu teletníku 

ZEPO Lázně Bělohrad v obci Lány. Včas-

ný zásah zabránil výraznějším škodám. 

Jednotka provádí preventivní ochlazování 

střešní konstrukce stavby a dále dohlídává 

místo požáru. Zásah je společný s PS Ji-

čín, PS Hořice a SDH Lázně Bělohrad. 

Zasahuje také vysokozdvižná plošina PS 

Jičín. Požár pravděpodobně vznikl při 

rozebíracích pracích dělníků, kteří v okolí 

sila používali autogen.  

1. červen 2011 - Kolem 14té hodiny se 

Bělohradskem prohnala sice krátká, ale 

intenzivní bouřka, která napáchala mnoho 

škod. Starosta povolal jednotku k vyčiště-

ní zanešených kanalizačních vpustí a par-

koviště u koupaliště. Než však dojela na 

místo, byla odvolána k technické pomoci 

do Šárovcovy Lhoty. Silnice mezi Lhotou 

a Hamerským mlýnem byla v délce 300m 

zaplavena blátem stékajícím z přilehlého 

pole. Hasiči zajistili částečný odklon do-

pravy, zbylou na místě řídili. Prováděli 

odklízení bláta, v součinnosti s technikou 

Zemědělské a.s. Mlázovice a celou komu-

nikaci poté omyli vodou. Po třech hodi-

nách se vrátili na základnu. Vyčištění 

vpustí u mlázovického koupaliště a úklid 

bláta mezitím provedli pracovníci Obecní-

ho úřadu Mlázovice.  

2. červen 2011 - V odpoledních hodinách 

provedli hasiči mimořádné vyčištění kou-

paliště v městečku, které bylo silně zne-

čištěno blátem přiteklým z lesa předchozí 

den při přívalovém dešti. Jednotka pro-

vedla odklizení bláta a kompletní vymytí 

nádrže.   

4. červen 2011 - Hasiči prováděli čištění 

studny u domu č.p. 47. Pravděpodobně v 

důsledku přívalového deště došlo ke zne-

čištění klasické kopané studny. Jednotka 

provedla odčerpání vody z velmi hluboké-

ho zdroje a jeho vyčištění. Majitel si ná-

sledně zajistil desinfekci.   

4. červen 2011 – V odpoledních hodinách 

na žádost okresního sdružení hasičů zajiš-

ťují mlázovičtí hasiči dopravu vody na 

krajských závodech mládeže v Lužanech.  

PERNÝ TÝDEN MLÁZOVICKÝCH HASIČŮ 

Putování pohádkovým lesem 

 V sobotu 25.6.2011 se v Mlázovi-

cích v areálu u koupaliště konal dětský 

den. Děti různého věku putovaly po tra-

se plné pohádkových bytostí, dovednost-

ních úkolů a zasloužených odměn.  

 Loňský model, kdy byl poprvé dět-

ský den v Mlázovicích uspořádán formou 

pohádkového lesa, se velmi osvědčil, 

proto se ho organizátoři drželi i letos. 

Akci opět uspořádali mlázovičtí ochot-

níci za vydatného přispění rodiny 

Šimůnkovi a dalších dobrovolníků. Fi-

nanční podporu poskytlo městečko 

Mlázovice a další sponozoři z řad míst-

ních podnikatelů a občanů.  

 Předpověď počasí na sobotu 

nevěstila nic dobrého, ale příroda se 

naštěstí smilovala a celé odpoledne 

panovalo příjemné polojasno. Stovka 

dětí s bohatým doprovodem dospělých 

tak mohla nerušeně projít vyznačenou tra-

su. Čekala je řada úkolů, které si pro ně 

pohádkové bytosti připravily. Malí hrdino-

vé poté za odměnu dostali drobnou slad-

kost, na konci jim Pipi Dlouhá Punčocha 

napsala diplom a za vydatné maminčiny či 

tátovy pomoci si mohli opéct buřta.   

 Příjemné odpoledne pokračovalo v 

hospůdce na koupališti, kde už na malé 

tanečníky čekal DJ Míra Dvořák se svojí 

oblíbenou Disco Show. V průběhu veče-

ra byly děti postupně vystřídány staršími 

ročníky, a tak se vesele trsalo až do ran-

ních hodin .   

 Dětský den se velice vydařil. Děti 

i dospělí si odnesli mnoho hezkých vzpo-

mínek (a kdo se nenamazal, tak asi i klíš-

tě).   

 Všem, kteří se jakýmkoliv způso-

bem podíleli na organizaci, velké díky. 

SKVĚLÍ MLÁZOVIČTÍ  

RODIČE 
Ředitel ZŠ Lázně Bělohrad, pan Jaro-

slav Jirásko, si pochvaluje spolupráci 

mezi školou a mlázovickými rodiči. 

Zprostředkováváme jeho zkušenosti a 

přání:  
Na sklonku školního roku, v čase rekapi-

tulací, hodnocení a bilancování, je dobré 

vzpomenout na hezké a podařené zážitky. 

Mezi hezké chvíle patří každé setkání s 

mlázovickými rodiči žáků naší školy. Na-

prostá většina těchto rodičů jsou milí, ko-

munikativní a spolupracující partneři, kte-

ří otevřeně řeknou, co se jim nelíbí, ale 

často dokážou také pochválit a práci školy 

ocenit. I přes dojíždění navštěvují nejen 

třídní schůzky, ale veškeré mimoškolní 

akce (Pasování čtenářů, Akademii 2011, 

projektové dny, vánoční besídky, schůzku 

pro předškoláky….). Jsou pozitivní, nena-

dávající a spolupracující. Mlázovičtí, díky 

vám za to, je milé s vámi spolupracovat.   

 

Přeji vám všem v tomto krásném městeč-

ku HEZKÉ A JEŠTĚ HEZČÍ PRÁZDNI-

NY. 

Jaroslav Jirásko – ředitel ZŠ K.V. Raise 

Lázně Bělohrad 



 Střípky z městečka  
 

●  V průběhu měsíce června byla započata 

rekonstrukce další části vnitřních prostor 

Obecního úřadu, jehož celková obnova by 

měla být letos po několika letech dokonče-

na. Městečko se omlouvá  za dočasné stí-

žení podmínek při vyřizování záležitostí na 

OÚ. 

● Počátkem července došlo k poruše 

obecního mulčovače (sekačky příkopů a 

luk za traktor). Ve spolupráci se Země-

dělskou a.s. byla provedena rozsáhlá 

oprava tohoto staršího stroje. V důsled-

ku odstávky nejsou bohužel posečeny 

všechny plochy v okolí městečka tak, jak 

bývají občané z posledních let zvyklí 

(týká se to především příkopů obecních 

cest a dalších rozsáhlejších ploch v ex-

travilánu). 

●  Druhý červencový týden byla provede-

na úprava svahu crossové dráhy u koupa-

liště. Letos v únoru došlo v této lokalitě k 

utržení velkého množství zeminy a jejímu 

sesunutí ze svahu. Pomocí zemních strojů 

byla půda vrácena zpět a svah narovnán do 

původního tvaru. 

 V pondělí 6. června 2011 se pošesté v tomto volebním období sešli zastupi-

telé městečka. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:  

1.Zastupitelé přijali výpověď nájemní smlouvy z obecního bytu v bytovém domě Na 

Ohrádce č.p.189 od manželů Styblíkových, kteří se odstěhovali. Byt nyní čeká rekon-

strukce elektroinstalace, poté bude přidělen novému nájemci.   

2. Vyhodnoceny byly žádosti na přidělení uvolněného obecního bytu v obecní by-

tovce Novopacká č.p.1. Po zvážení všech okolností bude uzavřena nová nájemní 

smlouva s paní Danou Janušovou z Mlázovic.  

3.Vzhledem k tomu, že městys obdržel dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktu-

ry na rekonstrukci a výstavbu chodníku v Hořické ulici (od pošty k č.p.216), bylo za-

hájeno zadávací řízení na výběr firmy, která bude tuto stavbu realizovat. Pro vypraco-

vání nabídek byly osloveny firmy Nadoz Nová Paka, Miroslav Kunt Jičín, Obis Nová 

Paka a HNH Jilemnice. Realizace akce se předpokládá na podzim letošního roku. O 

této akci dále píšeme na jiném místě.   

4. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. KN 1018/15 v k.ú. Mlázovice. Jedná 

se o další stavební parcelu v areálu Cihelna, o výměře 741m2. Získali ji za 500 

Kč/m2 manželé Novákovi z Mostu.   

5. Dále byl odsouhlasen prodej pozemku č. PK 978 v k.ú. Mlázovice, panu Jiřímu Ma-

chovi z Mlázovic, za cenu 5 Kč/m2. Jedná se o mokřad v sousedství rybníka směrem 

na Šárovcovu Lhotu.  

6. Schválen byl aktualizovaný Plán činnosti obce při vzniku mimořádné události, 

který stanovuje postupy orgánů obce při živelných pohromách i dalších mimo-

řádných událostech.  

7. Zastupitelstvo také schválilo pravidelný roční členský příspěvek městysu Lázeňské-

mu mikroregionu ve výši 4656 Kč a o.s. MAS Brána do Českého ráje ve výši 1178 Kč.  

8. Odsouhlasen byl rovněž prodej části vybavení bývalé Školní jídelny a Základní 

školy panu Liboru Šimůnkovi a panu Martinu Firýtovi. Městečko tímto vyprodá-

vá nepotřebný inventář (jedná se především o nábytek, židle, lavice, apod.). Bližší 

informace o prodeji lze obdržet na Obecním úřadě.   

9. Městečko Mlázovice poskytne finanční příspěvek ve výši 10.000Kč o.s. Apropo 

Jičín na částečnou úhradu nákladů na osobní asistenci na péči o nevidomého občana 

Mlázovic. Poskytnutá částka je kompromisem mezi požadovanými prostředky a mož-

nostmi naší obce.   

10. Zastupitelé schválili opakované podání žádosti o dotaci na Státní fond životní-

ho prostředí s projektem výstavby Sběrného dvora odpadů v Mlázovicích.   

11. Schváleno bylo také přijetí daru – pozemku č. KN 6/2, který leží pod obecní ko-

munikací Na Tvrzi, od pana Tomáše Komárka z Mlázovic.   

12. Zastupitelstvo městysu schválilo Rozpočtovou změnu č.2/2011, která reflektu-

je aktuální vývoj příjmů a výdajů obce v letošním roce. Zároveň byl schválen 

Závěrečný účet městysu za rok 2010.  

13. Zastupitelé rovněž schválili prodej pozemku č. KN 1018/6 v k.ú. Mlázovice, o 

výměře 1075m2, za cenu 500 Kč/m2 manželům Ritě a Jaroslavu Štikovým z Valdic. 

Jedná se o stavební pozemek v lokalitě Cihelna. 

Proběhlo 6. zasedání zastupitelstva 

Schválené změny autobusových spojů od 12. června 2011 
 Jak již bylo avizováno, dochází 

od neděle 12. června 2011 ke změnám 

autobusových jízdních řádů. Seznamte 

se s úpravami, které se dotýkají městy-

su Mlázovice. 

 Zastupitelstvo Královéhradeckého 

kraje vyhodnotilo roční provoz veřejné 

dopravy po loni provedené optimalizaci a 

rozhodlo o dalších dílčích změnách, pře-

devším o redukci málo využitých spojů, 

které vstupují v účinnost 12.6.2011. Na 

linkách, které obsluhují městečko Mlázo-

vice dochází k těmto úpravám: 

 

630046 Hořice – Ostroměř – Mlázovice 
- spoje s odjezdem 6.57h a 13.40h z Mlá-

zovic do Hořic nepojedou o letních 

prázdninách (1.7.-31.8.) 

- spoj ve 13.10h z Hořic do Mlázovic 

nepojede o letních prázdninách (1.7.-

31.8.) 

- nově bude jezdit spoj z Mlázovic do 

Hořic v 15.35h (tento spoj nepojede o 

letních prázdninách 1.7.-31.8.) 

 

630076 Jičín – Mlázovice – Lázně Bě-

lohrad  
- spoj v 15.35h do LB bude zrušen (není 

to problém, v 15.04h a 16.06h jedou jiné 

spoje) 

- víkendový spoj v 6.48h z ML do JCN 

pojede jen v sobotu 

- víkendový spoj v 8.40h z JCN do ML 

pojede jen v sobotu 

- nově bude jezdit spoj v 15.35h z ML do 

JCN (pouze v období letních prázdnin) 

 

 Dále byla nově zavedena návaz-

nost na spoj v 7.32h z ML do LB s mož-

ností přestupu na Hořice a dále Hradec 

Králové. Dříve v Lázních Bělohradě spoj 

na Hořice ujížděl, nyní čeká na autobus 

od Mlázovic. Jedná se o ideální ranní 

spojení do Hořic a Hradce Králové, 

zvlášť o letních prázdninách, kdy nahra-

zuje zrušený spoj na lince Mlázovice – 

Hořice. 

 Znovu také veřejnosti připomíná-

me obecnou možnost pohodlného cesto-

vání z Mlázovic do Nové Paky, Hořic a 

Hradce Králové přes Lázně Bělohrad. 

Prakticky všechny spoje z Mlázovic mají 

v Bělohradě návaznost do uvedených 

obcí. Stejně to platí i při cestě zpět. Do 

těchto vzdálenějších cílů lze koupit jíz-

denku již v Mlázovicích, platí i při pře-

stupu. 

2. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO MIXU 
Mlázovičtí volejbalisté pořádají v sobotu 

16. července 2011 turnaj smíšených druž-

stev. Vše vypukne v areálu u koupaliště od 

8.30h. Podle počtu startujících se předpo-

kládá, že zápasy potrvají na obou kurtech 

až do pozdních odpoledních hodin. Případ-

né přihlášky lze podat v hospodě na koupa-

lišti nebo u vedoucího volejbalistů Jiřího 

Johna. Pořadatelé zvou také diváky na vel-

mi zajímavé zápasy. V průběhu celého dne 

bude k dispozici v hospodě na koupališti 

rozšířený sortiment občerstvení. Po celý 

průběh turnaje nebude možné využívat 

tenisový kurt s umělým povrchem. 
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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: 

 

LEGIONÁŘ LADISLAV JOHN, 

MLÁZOVICE - MEZIHOŘÍ   

(jedná se o autentický text poznámek z 

fronty, které si psal  Ladislav John s mír-

nými úpravami autora)   

(Mezihoří čp. 7, narozen 28. 5. 1893) 

Rodák z Borku u Miletína na-

stoupil vojenskou službu ze své rodné 

obce 26. října 1914 a povolán byl do kraj-

ského města Jičína, kde se nacházel jeho 

74. pěší polní pluk. Z domova odcházel s 

těžkým srdcem, kdy musel opustit rodiče, 

sestru a bratry, aniž by měl naději, že své 

blízké ještě někdy uvidí. Cesta vlakem 

vedla z Lázní Bělohradu do Ostroměře, 

kde již bylo živo, plno mladých chlapců, 

kteří čekali na spoj od Nové Paky. Mezi 

tím projel jeden dlouhý vlak naplněný 

Němci z Krkonoš. Po naplnění jeho vlaku 

i ten se dal do pohybu, až konečně zasta-

vuje v Jičíně. Zde vesměs všichni vystu-

pují, vojenské kufry pokládají na ramena 

a pospíchají na určené místo uvedené v 

listině přihlašovací.  

Velmi početná část odvedenců 

přešla od nádraží Jičínem, kde se jim tělo-

cvična místního gymnázia stala kasárna-

mi. Tam byla provedena prohlídka těch, 

kteří si naříkali na zdravotní potíže, ale 

nikomu to nebylo nic platné. Všichni byli 

okamžitě zdrávi a došlo k rozdělování. 

Ladislav John byl přidělen ke čtvrté četě 

4. roty, jejich velitelem se stal Čech, kadet 

Eliášek. Smůlu měly některé čety, jejichž 

velitelem byl Němec, neboť většině nešlo 

velení do hlavy, neznajíce německého 

jazyka.  

V krátké době započalo pravidel-

né cvičení, nejprve pochodové a hned na 

to bojové a po základním výcviku začaly 

střelby. Docházelo se na cvičiště, které se 

nacházelo na mírném svahu zvaném Če-

řovka. Sobota byla věnována generálnímu 

úklidu, mytí chodeb, oken, světnic a šatů. 

Neděle byla vyhrazena na osobní volno, 

návštěvy z rodin, popř. na vycházky do 

města.  

Během výcviku byli skoro pravi-

delně vybírání jednotliví vojíni i velitelé k 

nástupu na frontu (říkalo se, že jdou do 

pole). K tomu docházelo v krátkém obdo-

bí před blížícími se vánočními svátky, 

které se staly nejhorším obdobím na voj-

ně. Na každého vojáka toto pomyšlení 

působilo velmi depresivně, většina z nich 

poprvé v životě opustila svoji rodinu a 

ještě k tomu za takovýchto okolností.  

Byla to doba plná beznaděje a 

zklamání, což si do svého obsáhlého dení-

ku zapsal Ladislav John o Vánocích 1914, 

k čemuž dodává :“Většině přicházela do 

hlavy myšlenka, jestli za rok bude ještě 

zdráv a živ, nebo bude na ruské pláni mr-

tev ležeti.“ A dále sděluje, že po přestěho-

vání posádky z gymnázia do jičínských 

kasáren před Vánocemi sestrojil vojenský 

útvar celý pochodový prapor, který byl 

přímo na Štědrý den vypraven do bojo-

vých pozic a s ním i mnoho Ladislavo-

vých kamarádů.  

Odchod se děl za zvuku několika  

„veselých hochů“, kteří se řadili na dvoře 

kasáren. Mnohému z odcházejících se v 

oku zatřpytila slza, že ani slova nesmějí 

pronést. Byli jako nástroj rakouského mi-

litarismu, v jehož rukách ulpěli a slepě 

poslouchati museli. Mnohý také doufal, že 

při nejlepší příležitosti přejde k nepřáte-

lům, které on však za nepřátele nepovažo-

val.  

Během týdne napadla Ladislava 

myšlenka ještě naposledy se podívat do-

mů. Již se těšil na neděli, jak podnikne 

cestu, jestliže se to povede. Hned po po-

ledni po rozkazu se vydal na cestu tím 

směrem, kudy chodíval v civilním životě. 

Šel přes obec Radim, Lužany do Bělohra-

du a za lázněmi doleva ke Vřesníku do 

Borku. Rychlým krokem spěchal k domo-

vu, krajina téměř ještě bez sněhu a již se 

zdraví a tiskne k matce, otci, kteří jsou 

jeho příchodem velmi udivení. Povídalo 

se skoro do půlnoci, a pak rychle pádil 

zpět. 

V Bělohradě měl domluveno 

setkání s přítelem z Miletína. Dlouho ne-

čekali a dali se za poměrně teplé noci kon-

cem ledna přes město rychlejším tempem 

kupředu. Ve vesnici Choteč bylo třeba 

přejít na pravou stranu cesty, ovšem místo 

vpravo dali se vlevo. Po delší cestě se jim 

zdálo, že nejdou správně, ale to již přišli 

do městečka Mlázovic. Byli nuceni se 

zeptat, proto zašli do domu, kde bylo svět-

lo. Vešli do jizby, kde je přivítal starší 

muž a jak bylo viděti, povoláním obuvník 

„Tauchman“, tak se nazýval (zde zřejmě 

došlo k mýlce, jelikož obuvník Josef Kle-

pl žil o dva domy níže). Nemohli se dlou-

ho zdržovat, neboť nebylo mnoho času k 

návratu. Opustili tedy dům a s nimi se 

vydal na cestu i jejich syn, který byl také 

tajně doma. Konečně po dosti únavném 

pochodu dospěli města Jičína, do kasáren 

přišli nenápadně bez komplikací a vše 

proběhlo v tajnosti.  

Než se jaro otevřelo do plné 

krásy, přichází hlášení, že zítra časně ráno 

následuje odjezd na pozice a ten již posti-

hl i Ladislava Johna. Pochod městem na 

stanici se udál bez vší okázalostí, různé 

pohledy diváků na chodnících byly smíše-

né. Jedni se dívali se soucitem, další bez-

starostně a lhostejně. K opuštění Jičína 

došlo 17. února 1915. Po cestě míjejí Ko-

pidlno, Rožďalovice, Kolín. Zde stály na 

nádraží dva vlaky říšských Němců. Vlak 

nadále pokračuje krajinou, přejíždí Orlic-

ké hory a jede celou noc přes Moravu se 

zastávkou v Olomouci.  

  Zde byl podán dost pozdě 

po poledni oběd a další jízda pokračuje po 

slezské půdě do města Bielska, kde je při- 

Pokračování  příště 

Legionář Ladislav John, který strávil v první světové 

válce dlouhých šest let mimo domov (1914-1920) 

pravena večeře pro vojenské vlaky. Ve 

vlaku je ponurá nálada, jen pár jedinců se 

baví tlumeným hovorem. Nastává ranní 

příjezd do Grybova, který se již nachází v 

Haliči blízko pozice. Zde se nechá vysle-

dovat, že tu dříve proběhla bitevní vřava. 


