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Za poslední rok byly v Mlázovicích vysázeny desítky nových stromů

MĚSTEČKO DOSÁZELO LIPOVOU
ALEJ KE HŘBITOVU A K RYBNÍKU
Také vám vadily díry v lipové
aleji ke hřbitovu a do Šárovcovy Lhoty?
Již nebudou. Mezery po stromech, které
se před lety neuchytily, byly doplněny
novými kusy. Celkem pracovníci městečka vysázeli v obou lokalitách 10 stromů.
V osmdesátých letech minulého
století vznikl nápad oživit okraj obce, směrem ke hřbitovu a na Šárovcovu Lhotu.
Proto byla vysázena alej čítající desítky lip
srdčitých. Řada lidí dodnes vzpomíná, jak
tehdejší školáci a předškoláci pomáhali
stromy sázet. V plánu bylo rovněž vybudování chodníku od obce až ke hřbitovu, ale
změna společenského klimatu tyto plány
přerušila. Dnes je to vzhledem k majetkovým poměrům vlastnictví pozemků a finanční náročnosti zatím nerealizovatelné.
Od doby výsadby aleje uplynulo již
mnoho let. Některé stromy se neujmuly,
jiné poničila houbová choroba, které se na
tomto stanovišti obzvlášť dobře daří. Bohužel, lípám nebyla věnována příslušná
péče (především řez), a tak jejich koruny
rostly všelijak. V loňském roce provedl
odbornou prořezávku p. Macnar, ale ne vše
šlo po tolika letech napravit.

V letošním roce se zastupitelé rozhodli, že chybějící stromy nahradí. Jak v
aleji ke hřbitovu, tak ve vzdálenější u rybníka, na hranicích katastru městyse. Proto
bylo v předposledním týdnu dubna vysázeno deset nových stromů. Zvoleny byly
vzrostlejší (obvod kmene 12-14 cm), aby
se co nejdříve celá alej propojila. Obdobným způsobem chce městečko v příštích
letech upravit i další stromořadí podél
svých cest, popřípadě vysázet úplně nová.
Výrazným způsobem chceme přispět k
revitalizaci území ve kterém žijeme a k
obnově i diverzifikaci místních ekosystémů.

Rychlý zásah hasičů opět potvrdil jejich nenahraditelnost
7. dubna 2008 došlo v podvečerních hodinách k požáru rodinného domku č.p.
147 v Mlázovicích. Požár nahlásila paní Brádlová, která zpozorovala kouř valící se z
pode dveří. Ještě před zalarmováním hasičů odvedla z hořícího domku jeho těžko pohyblivou majitelku, která neměla dost sil, aby sama zakouřený a hořící prostor opustila.
Tím ji zachránila život. Stačilo pár minut a oheň by měl tragické následky.
Mlázovičtí hasiči byli na místě za tři minuty od nahlášení. Oheň mezitím nabíral
na síle a hrozilo, že prohoří do půdních prostor a zachvátí další části domu. Rychlý a
profesionální zásah zabránil zničení stavby. Hasiči nejprve vynosili věci z chodbičky,
která nehořela a dostali se do kuchyně, kde plameny již intenzivně spalovaly vše, co jim
přišlo do cesty. Díky vysokotlakému čerpadlu vůbec nedošlo, vlivem hašení, k žádným
škodám ani na stavbě ani vybavení.
Během dalších minut dorazila na místo profesionální jednotka z Hořic, jako záloha a plánovaná doprava vody. Díky rychlému zásahu našich hasičů však hořičtí již neměli žádnou práci a vrátili se na základnu. SDH Mlázovice prováděl dohled nad požářištěm až do druhého dne, kdy si místo převzal vyšetřovatel.
Tato nešťastná událost opět potvrdila obrovskou důležitost přítomnosti a především rychlé akceschopnosti mlázovických hasičů. Nebýt jich, dům by shořel do základů.
Tak, jako v mnoha předchozích případech byla nejdůležitější rychlost zásahu a jeho profesionalita. Opět se potvrdilo, že investice městečka do SDH jsou velmi oprávněné.
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Všechny ulice jsou již
správně označeny
Označení s pojmenováním ulic
doposud na řadě míst v Mlázovicích zcela
chybělo, jinde bylo nelogicky umístěno,
popřípadě stav některých tabulí byl již
pro ostudu. Řada firem a institucí hledajících v naší obci konkrétní adresu měla
problémy a stěžovala si, že se zde nelze
dobře orientovat. Proto bylo přistoupeno
k obměně poškozených tabulí a především k doplnění všude tam, kde chyběly.
Do pojmenování ulic v Mlázovicích vznesl asi největší zmatek proces, při
němž došlo v průběhu osmdesátých let
minulého století ke změně názvu několika ulic. Zároveň však staré názvy byly
použity pro ulice jiné, čímž byl vytvořen
poměrně značný a nepochopitelný chaos.
Obecní úřad nyní nechtěl provádět nějaké
drastické změny, se kterými je spojena
řada úkonů pro lidi bydlící v dotčené oblasti, proto stávající stav zachoval, i když
není příliš logický (jedná se o ulice Na
Rašelině, Na Závisti, U Porážky, Přádova
apod.). Zbývá ještě pojmenovat bezejmenné ulice a dořešit sporná místa, kde
stávající označení koliduje s logickým
stavem.
Výrobu nových tabulí zajišťovala
Smaltovna Český Brod. Věřte, že jedna
tabule stojí 450 Kč a to je ještě cena velmi příznivá. Na trhu lze ten samý výrobek pořídit za téměř dvojnásobek. Městečko v průběhu dubna všechny tabule
rozmístilo na správná místa. Obec má
sice ze zákona právo umístit uliční tabule
na soukromé domy bez souhlasu jejich
majitelů, ale vždy jsme se předem, s konkrétním vlastníkem nemovitosti, domluvili.
Nyní by již energetici, pracovníci
úřadů či hosté našeho městečka měli bezpečně a rychle nalézt adresu, kterou hledají. Výhledově je počítáno s výměnou
zbylých tabulí tak, aby byly všechny ve
vynikajícím stavu.

Kompletní průvodce likvidací a recyklací odpadů z domácností pro rok 2008

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V MLÁZOVICÍCH
Využití odpadů, kterých domácnosti po celém světě produkují obrovské množství, záleží vždy na systému, který je provozován v daném regionu. V České republice je hlavním garantem recyklace a manipulace s odpady společnost EKOKOM,
která vznikla ze zákona a koordinuje odpadové hospodářství.
Řada občanů se dotazuje, jak mají nakládat v naší obci s tím či
oním druhem odpadu. Zákon stanovuje obcím povinnost zajistit
na svém území sběr a likvidaci odpadů. Proto přijímají vyhlášky,
kterými různými způsoby stanovují občanům povinnost finančně se podílet na tomto systému. Mlázovice mají účinnou obecně
závaznou vyhlášku č.2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ve znění novely, přijaté vyhláškou
č. 4/2005. Tento závazný právní dokument obce stanovuje povinnost platby za likvidaci odpadů, včetně všech právních podmínek a souvislostí. V současné době je poplatek stanoven na
357,- Kč/rok (děti do 15 let platí polovinu). Hradí jej všichni
občané s trvalým pobytem v obci a dále majitelé rekreačních
objektů. Vyhláška také stanovuje některé výjimky a úlevy. Její
znění je k dispozici na Obecním úřadě.lllllllllllllllllllllllllllllllllll
Co všechno lze třídit a jak s kterým odpadem v Mlázovicích
naložit se dočtete v následujících řádcích:
1
1) Směsný komunální odpad – takto je nazýván běžný odpad,
který sypeme do popelnic nebo pytlů s logem TS (jedná se o
plastové pytle o objemu 110L s natištěným logem Technických
služeb). Technické služby nám tyto pytle prodávají a svážejí
pouze tento typ (pokud někdo odkládá odpad v jiných pytlích,
není svezen). Popelnicové nádoby si každý občan zajišťuje sám,
lze je i koupit za zvýhodněnou cenu na Obecním úřadě (dodávka
přímo od výrobce). Řada lidí plní popelnici zbytečně i odpady,
které lze bez problémů recyklovat, takže nekončí na skládkách,
ale jsou využívány jako surovina pro další výrobu. Při třídění
odpadu chráníme životní prostředí, ale i svoji peněženku.
2) Papír – do této kategorie patří noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenkové obaly od
různých spotřebičů, kartóny, papírové obaly (např. sáčky). Veškerý papír musí být čistý, suchý, bez příměsí (nelze sbírat např.
mastné papíry od salámů, oleje, mokrý papír, uhlový, voskový,
použité plenky či hygienické potřeby, apod. – to vše patří do
popelnice). Papír lze v Mlázovicích odnášet před dřevník u budovy Základní školy. Pracovníci obce jej uskladní.
3) Sklo – do této kategorie patří lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo (nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla – opět tyto věci patří do popelnice nebo na místa určená). Sklo lze v Mlázovicích odnášet
na vyhrazené prostory „U Porážky“. POZOR: nelze zde odkládat
celá okna v rámech!!!!
lllllll
4) Plasty – jeden z nejčastějších odpadů domácností. Plasty se u
nás sbírají do libovolných pytlů (ty lze obdržet na Obecním úřadě nebo použít i vlastní plastové). Mezi plasty lze sbírat PET
láhve (smáčknuté), plasty všeho druhu, kelímky od jogurtů
(vymyté), obaly od šamponů, zubních past, sáčky, fólie a podobně (nepatří sem novodurové trubky, obaly od olejů, barev a podobně – to jsou nebezpečné odpady – nakládání s nimi viz. níže).
Naplněné pytle s plasty mohou občané odnášet na sběrný dvůr
obce.
5) Kovy – veškeré kovové odpady bez příměsí lze odnášet na
sběrný dvůr obce. V případě většího množství kovů v domácnosti (cca více jak 100 kg) lze kontaktovat Obecní úřad, který z
vaší domácnosti kovy bezplatně odveze. Za kovy nejsou považovány elektrospotřebiče (pračky, lednice apod.).

6) Nápojové kartony – sběr nápojových kartonů od džusů, šťáv,
vína či mléka funguje podobně jako sběr plastů. Do libovolných
pytlů lze ukládat sešlápnuté nápojové kartony. POZOR: Před
sešlápnutím a odložením do pytlů je potřeba je vypláchnout.
Naplněné pytle (i menší) lze odnést na sběrný dvůr obce.
7) Polystyrén – lze odnášet v plastových pytlích (nalámaný do
pytlů) na sběrný dvůr obce, odkud je odvážen k dalšímu zpracování.
8) Vyřazené elektrospotřebiče – jako jsou pračky, lednice, televize, monitory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky
apod. lze odnášet na sběrný dvůr obce. POZOR: Tyto spotřebiče
musí být kompletní (včetně všech součástí, přívodních šňůr,
kompresorů apod.). Pokud něco chybí, nejedná se o vyřazené
elektrozařízení, ale o nebezpečný odpad, jehož likvidace je mnohem složitější a nákladnější.
ll
9) Stavební suť – v současné době jeden z nejproblematičtějších
odpadů. V Mlázovicích zatím nemáme žádné schválené úložiště
suti. Lze ji likvidovat pouze kontejnerovým odvozem prostřednictvím Technických služeb či jiných subjektů oprávněných k
jejímu odvozu nebo ji zavést osobně na skládku do Popovic u
Jičína. Její uskladnění se platí.
l
10) Objemné odpady – jedná se o staré koberce, lina, nábytek,
umyvadla, toalety apod. Tyto odpady lze odvážet na sběrný dvůr
obce. V případě odvozu většího množství či opakovaného odvozu, účtuje obec manipulační poplatek za převzetí (v řádech desetikorun). Rovněž je lze odvést přímo na skládku do Popovic.
11) Nebezpečné odpady – zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy, lepidla, nekompletní elektrospotřebiče (televize, monitory, lednice, mrazáky apod.). – je možno odnášet v přiměřeném množství na sběrný dvůr obce, která zajišťuje jejich odbornou likvidaci.
lk
12) Textilie – veškeré vyřazené oblečení a hadry patří pouze do
popelnic nebo pytlů s logem TS. Není to sběr, nepatří na sběrný
dvůr ani k papíru!
l
13) Autobaterie - ať již suché nebo plné lze odvážet na sběrný
dvůr obce.
14) Pneumatiky - Je možné vracet bezplatně prodejcům při zakoupení nových (jsou ze zákona povinni je odebrat) nebo odvézt
na skládku do Popovic u Jičína.
Je dobré také vědět, že řada dalších prodejců elektrozařízení,
olejů, automobilů (pro autovraky) a dalších výrobků, má ze zákona povinnost bezplatného zpětného odběru výrobků, při zakoupení nových. Využívejte těchto možností, šetříte životní prostředí a finance obce.
L
Samozřejmě v domácnostech vzniká také biologický odpad, nejčastěji tráva či větve ze zahrádek. Doporučujeme občanům, aby
tyto bioodpady drtili a kompostovali, protože se jedná o cenné
organické látky, které lze brzy znovu využít jako hnojivo na zahrádce. Neodnášejte si tedy pryč to nejcennější (hmotu plnou
živin, stopových prvků, minerálů a dalších cenných látek, které
poté každý kupuje v podobě průmyslových hnojiv)!V případě, že
domácnost provádí úklid nebo má mimořádně velkou produkci
odpadů, lze si kdykoliv dokoupit na Obecním úřadě plastový
pytel s logem TS (110l za 48 Kč), který bude při nejbližším svozu
odpadů odvezen.
Jakékoliv informace ke sběru či třídění odpadů, k místům
odkládání odpadů, platné obecní vyhlášce o odpadech a podobně, jsou kdykoliv k dispozici u pracovníků Obecního úřadu. Dbejme na pořádek v obci, ve které žijeme, chraňme své
životní prostředí, jehož jsme součástí.

DOKONČENA 2. ETAPA VÝMĚNY OKEN NA RADNICI Střípky z práce Obecního úřadu
Začátkem dubna proběhla II.
etapa výměny oken na společenskosprávním centru Radnice. Tentokrát
prošly rekonstrukcí okna v části obecního úřadu, kluboven a kotelny.
Vzhledem k havarijnímu stavu a
obrovským ztrátám energie se zastupitelé
obce rozhodli, že musí dojít k výměně
oken na celé Radnici a přidružených budovách. Protože náklady na rekonstrukci
přesáhnou milion korun, je akce rozdělena
do několika etap. První proběhla loni,
letos je již ukončena druhá.
Vítěz zadávacího řízení, společnost
VEKRA Lázně Toušeň, provedla začátkem dubna výměnu oken v prostorách
Obecního úřadu, kluboven a kotelny. Stejně jako v loňském roce, byly namísto starých dřevěných oken, namontována okna
plastová. Venkovní strana je v barvě ořechu, tak aby byla architektonicky sladěna
s okolím, vnitřní strana je bílá. Společně s
okny došlo i k výměně parapetů. Protože

se v prostorách úřadu a kluboven topí v
sezóně každý pracovní den v roce, očekává se obrovská úspora energie na topení.
Letošní etapa se vyšplhala na 300 tisíc
korun.
V příštím roce je plánována výměna okenních sestav na schodištích k sálu a
dvou dveřních sestav (boční vstupy do
budovy). Velmi kritický stav těchto prvků
a vývoj obecního rozpočtu však určí, zdali k výměně nedojde již letos na podzim.

Pozvánky na květnové akce v městečku a okolí
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č.13/2006-2010
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva městečka č.13, které se uskuteční v
pondělí 5.května 2008 od 19.30h. Program
jednání je upřesněn na úřední desce a internetových stránkách obce.
Plánovaný výpadek proudu
Energetická skupina ČEZ distribuce oznamuje občanům, že v pondělí 5.5.2008 bude docházet mezi 7– 9 hodinou ke krátkodobým výpadkům v dodávkách elektrické energie, v důsledku přepojování trafostanice u kostela, která je opravována.
Slavnostní otevírání turistické sezóny
na Zvičině
Sdružení měst a obcí Podzvičinsko si vás
dovoluje pozvat na 5. ročník slavnostního
otevírání turistické sezóny na Zvičině,
které se uskuteční ve čtvrtek 8. května
2008 od 13.30h na Zvičině. Již od 11.00h
budou připraveny tamtéž soutěže nejen
pro děti. Hudební doprovod zajistí skupina
Servis - Vokap. Občerstvení zajištěno.
Součástí této akce je hvězdicová jízda
cyklistů a starostů obcí. Z Mlázovic budou
cyklisté vyrážet z Náměstí v 8.00h.

Běh a turistický pochod na Zvičinu
SDH Šárovcova Lhota a Zemědělská a.s.
Mlázovice pořádají ve čtvrtek 8. května
2008 44. ročník běhu, 30. ročník turistického pochodu a 4. ročník cyklozávodu
MEMORIÁL VACLAVA DOBEŠE, který startuje v Šárovcově Lhotě a cíl má na
Zvičině. Turistické trasy měří 15km a
30km, start je průběžně mezi 8-10h. Z
Mlázovic bude pro pěší vypraven autobus.
Okrsková soutěž v požárním sportu
SDH Mlázovice si vás dovoluje pozvat na
letošní dějství okrskové soutěže v požárním sportu, které se uskuteční v sobotu 17.
května 2008 na fotbalovém hřišti v Mlázovicích u koupaliště. Soutěžní družstva
čeká požární útok i štafeta. Občerstvení
zajištěno. Na akci bude zároveň veřejnosti
poprvé představen zbrusu nový prapor
SDH Mlázovice. Prapor bude také při
slavnostním ceremoniálu vysvěcen.
Brigáda na čištění koupaliště
Městečko Mlázovice a SDH Mlázovice
pořádají v pondělí 19. května 2008 od
16.00h brigádu na čištění koupaliště. Vítány jsou všechny pomocné ruce s plastovými hrably, lopatami a košťaty.

KINO PŘIPRAVUJE LÁKAVÉ FILMY
Mlázovické kino zahájí v květnu další sezónu. Letos čekají jeho návštěvníky doslova žně filmových hitů, především českých.
Těšit se můžete na filmy Václav, Venkovský učitel, Chyťte doktora, O rodičích a
dětech, Bobule, Nejkrásnější hádanka, U
mě dobrý, Taková normální rodinka, Asterix a Olympijské hry, Lovci Pokladů - Kniha tajemství, O život a řadu dalších.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem milým sousedům a přátelům za
vřelá slova útěchy, květinové dary a účast
při rozloučení s naším tatínkem a manželem Miroslavem Bryknarem, na jeho poslední cestě dne 18. dubna 2008.
Libuše Bryknarová

Obecní úřad obdržel mnoho dotazů a
kritických připomínek k pozdnímu termínu
spouštění užitkové vody na místním hřbitově. Důvodem je technický stav vedení vodovodu, které je uloženo těsně pod povrchem. Je velmi citlivé i na slabší mrazíky
a pokud by bylo naplněno vodou, hrozí
jeho poškození. Proto je nutné vždy vyčkat
až na lepší počasí, ve kterém teploty pod
nulou nehrozí ani v nočních hodinách.
n Po loňské a letošní větrné kalamitě a
následné těžbě, zůstalo v obecních lesích
mnoho holých míst. Proto došlo v průběhu dubna k zalesnění naprosté většiny z
nich. Vysázeno bylo téměř 6 tisíc sazenic. Drobné dosazování bude ještě probíhat počátkem května.
n Městys Mlázovice podepsal smlouvu s
další společností zabývající se systémem
recyklace starých spotřebičů. Tentokráte se
jedná o společnost ELEKTROWIN, která
recykluje bílou domácí a chladící techniku.
Městečko má nyní zajištěn bezplatný zpětný odběr všech elektrozařízení.
n Během dubna a května navštěvují pracovníci našeho Obecního úřadu všechny
domy v Mlázovicích s cílem zjistit, kde
je objekt připojen (nebo kde ho majitel
v budoucnosti chce mít připojen) na
obecní kanalizaci. Zaměřování se provádí z důvodu tvorby projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace v
obci. Vyzýváme chalupáře, kteří se v
obci zdržují méně, aby kontaktovali OÚ
a dohodli si termín zaměření (pokud již
nebylo provedeno).
n Obecní úřad rovněž vyzývá všechny
vlastníky nemovitostí v Mlázovicích, ve
kterých nikdo trvale nebydlí, aby sdělili
Obecnímu úřadu aktuální kontakty (adresu
a telefon) pro případ mimořádných událostí
(požár, prasklá voda apod.). V mnoha případech nemůžeme rychle informovat vlastníky o případných problémech.
n Počátkem dubna provedlo městečko
generální úklid na místním hřbitově.
Celá plocha byla shrabána, došlo k ometení hrobů, úklidu spadaných větví a
střepů i zametení všech cestiček.
n Městečko Mlázovice uplatnilo reklamaci
v záruce na provedení asfaltové plochy za
trafostanicí (součást hřiště). Na ploše zůstávají kaluže, plocha se propadá, nejsou
kvalitně propojeny asfaltové vrstvy a provedeno zhutnění. I když byla stavba dokončena již v roce 2006, je stále v záruce a
budeme požadovat technologickou úpravu
nebo finanční kompenzaci.
n Počátkem dubna byla podána dlouho
připravovaná žádost do programu ROP
NUTS II. Severovýchod, o dotaci na projekt Revitalizace prostranství městysu
Mlázovice. O dotaci bude rozhodnuto do
konce června.
n

Nový seriál: HISTORIE MLÁZOVICKÉ POŠTY
Z historických materiálů své sbírky zpracoval p. Ivo John. Pokračování z minulého čísla:
Jinak oboustrannou dopravu poštovních zásilek pro Mlázovice a ostatní přičleněné obce obstarával do budovy pošty
postilion v poštovní bryčce, tažené hbitou
teplokrevnou hnědkou, které jsme říkali
Linda. Ta dvakrát denně dopoledne kolem
10 hodiny a odpoledne po 17 hodině cupitala z Mlázovic na nádraží a zpět, přivážejíc nejen veškeré poštovní zásilky, ale i
cestující osoby. Měla tedy co táhnout a
často se i přitom řádně zapotila.
Poštovní bryčka, výrobek to místních
řemeslníků, byla šestisedadlová, uvnitř
čalouněná hnědou kůží, s kovovou zahrádkou nahoře a prostorem v zadu pro zavazadla. Byla nalakována v černožluté barvě
rakouské monarchie a na jejich dveřích
skvěl se jako poštovní odznak poštovská
trubka se střapcem. Byl to zkrátka velmi
solidní výrobek až na jednu vadu, že byla
příliš masivní konstrukce, tedy pro jednoho koně příliš těžká. Na to, jak si vzpomínám, můj otec vždy zle žehrával a proto
také, aby kobylce ulevil, pořídil pro potřebu dojíždění k vlaku v méně frekventovaných dnech lehký žlutý kočárek na pérech
a pro zimní dobu pěkně malovanou korbu
lehkých saní, v nichž jsme v zimě za pěkné sanice a ladného zvuku rolniček jezdili
na projížďky, čili jak se tehdy říkalo „na
šlitáž“
K povinnostem postilióna patřila
ovšem také i péče o koně, jeho krmení a
ošetřování, což vzhledem k náročným požadavkům mého otce nebyla jen tak snadná a jednoduchá záležitost. Sám denně
docházel do stáje se přesvědčit, zda jeho
milé Lindě nic nechybí a zejména dbal o
to, aby její srst byla vždy řádně vyhřebelcována a vykartáčována, až se leskla jako
zrcadlo. Ona si takovou péči ale opravdu
zasloužila, neboť kromě služebních poštovních jízd musela plnit ještě další úkoly
v hospodářství při obdělávání kusu pole a
louky, které si otec ponechal ve vlastní
režii pro obživu její a jedné domácí kravky. Ale nejtěžší bývaly pro ní jízdy od
Lhoty k Mlázovicím, kde v kopcovitém
terénu musela překonávat značné stoupání.
Ten koník to byl však nezmar – všechno
zvládl a celou řadu let až do konce otcovy
služby věrně a poctivě sloužil, získal si tím
značné obliby nejen u mého táty, ale i u
všech domácích i místních lidí.
Doručovatelskou službu pošty ob-

starávali dva listonoši, z nichž prvý jako
hlavní přebíral veškerou listovní poštu a
balíky od postiliona, rozděloval ji a doručoval hlavně v místě. Druhý pak měl na
starosti doručování pošty jednou denně do
přičleněných obcí, t.j. Chotče, Mezihoří a
Libína. Byly to jistě těžké a namáhavé pěší
túry, které musel denně konat a mnohdy
na to ani sám nestačil a musel nu vypomáhat i jeho kolega. Situace se poněkud zlepšila, když se ocitla na trhu jízdní kola, která si oba naši listonoši brzo opatřili, ačkoli
v kopcovitém terénu na Mezihoř a Libín
jim nebyla mnoho platná.
Celková poštovní agenda byla

jen ponechal pro obživu vlastní rodiny ve
vlastním obhospodařování.
Proto hned z počátku se snažil opatřit si pro výpomoc na poště pomocnici,
ovšem jen tak na svůj vrub bez její řádné
úřední systemizace a zapracovat ji do běžné poštovní agendy, aby on sám nebyl
stále přikován ke svému poštovnímu
„šaltru“ A náhodou hned z počátku se mu
podařilo získat bystré, nadané a spolehlivé
děvče z místní rodiny, které se rychle zapracovalo a bylo mu pak delší dobu velmi
platnou pomocnicí. A v této funkci vystřídalo se později více takových

Pavel Lánský, coby poslední postilion v období před 2. svět. válkou, během ní a
až do roku 1947. Na snímku je na nádraží v Šárovcově Lhotě, odkud vozil poštu
a hosty do Mlázovic. Nejprve s koňským kočárem, později vozem PRAGA.

vzhledem k přičleněným obcím a stálému
růstu místního průmyslu značně rozsáhlá.
Také zde byl instalován již i telegraf, který
v tehdejší době představoval novou moderní technickou vymoženost jediného
rychlého spojení se vzdáleným světem pro
celou řadu okolních i dosti vzdálených
obcí. Doručování telegramů náleželo samozřejmě také do působnosti listonošů, ale
často na to nestačili a musel jsem někdy
vypomoci i já, nebo někdo jiný z rodiny,
zejména při doručování telegramů zámecké vrchnosti v Kamenici.
Z toho všeho vyplývá, že i funkce
poštmistra byla zde hodně náročná a časově vyčerpávající, avšak můj otec při své
agilnosti nechtěl se zříci svých zájmů vedlejších, hospodářských i obchodních. Větší
část své dosud obdělávané zemědělské
půdy sice propachtoval, něco si však přece

pomocnic, počítaje v to i obě moje sestry,
k čemuž se ještě vrátím v další kapitole
svého vypravování.

IV. Něco o životě prvního
mlázovického poštmistra
Cítím jako povinnost památce svého otce zmínit se alespoň stručně o jeho
osobě a jeho pohnutém, ale plodnou a
houževnatou prací a pílí vrchovatě vyplněném životě.
Narodil se v r. 1846 jako syn menšího českého sedláka, jemuž se dostalo
poněkud vyššího vzdělání na hlavní škole
v Hradci Králové. Záhy si osvojil dobře i
druhý zemský jazyk úřední němčinu, když
byl svým otcem poslán jak se tehdy říkalo
„na handl“ do německé vzdáleně příbuzné
rodiny ve Frýdlantě.
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