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V případě dobrých výsledků dojde k průlomu v péči o obecní budovy

RADNICE ZKOUŠÍ SPECIÁLNÍ METODU SANACE ZDIVA
Původní část mlázovické Radnice je stará více než 300 let. Mohutné
pískovcové klenby ve sklepích jsou
pravděpodobně ještě výrazně starší.
Právě použitý pískovec a absence jakékoliv izolace způsobují výrazné poškozování zdiva vlhkostí. Až dva metry
nad zem dosahují v některých místech
mapy způsobené vzlínající vlhkostí a
solným výkvětem. Nejenom, že tyto
stavební defekty výrazně kazí pohled
na historickou část Radnice, ale zároveň systematicky poškozují stavební
konstrukci uvnitř i z venku.
Proto se městečko začalo intenzivně zabývat moţnými řešeními. Prakticky
všechny technologie na sanaci vlhkého
zdiva (injektáţe, nerez plechy, podřezání
diamantovým lanem, apod.) odborníci
vyloučili s tím, ţe je v daných podmínkách nelze pouţít. Základ stavby tvoří
více neţ 2m široké sklepní klenby, navíc
ve zdivu nevede ţádná průběţná spára a
z venkovní strany je při základu poloţeno
několik kabelů různých sítí.
Specializovaná firma KRESSIDA

(zakoupila v Mlázovicích dům č.p.63 na
Náměstí), zabývající se téměř dvacet let
sanací vlhkého zdiva, navrhla městečku
pouţití unikátní metody vysoušení pomocí vícefrekvenční elektroosmózy. Jedná
se o způsob, který byl v mnoha uplynulých letech v ČR zpochybňován a také
zdiskreditován kvůli řadě podvodníků,
kteří za desetitisícové částky prodávali
nefunkční napodobeniny.
Na mlázovickou Radnici byl však
nainstalován německý systém DRYMAT,
který je vyráběn jiţ téměř 30 let a je
úspěšně pouţíván ve stovkách historických památek Německa, Rakouska, Švýcarska, ale i třeba v Petrohradě. Právě
díky problematické pověsti této metody u
nás, se městečko domluvilo s realizační
firmou na speciálním projektu. Z budovy
naší Radnice bude vytvořen referenční
objekt, který bude instalační firma uţívat
k dokládání účinnosti zařízení. Po celou
dobu průběhu vysoušení bude tvořena
fotodokumentace a prováděno měření
vlhkosti zdiva.
Výsledkem má být absolutně su-

ché zdivo do dvou let. Přístroj musí i poté
zůstat na místě.Zařízení dokáţe působit
na zdivo (podzemní i nadzemní) v okruhu
12m, coţ postačí na běţný dům. Kde je
vzdálenost větší, musí se instalovat další.
Výrobce na něj poskytuje záruku 30 let,
stejně tak poskytuje i písemnou záruku
plného vrácení peněz, v případě, ţe nebude účinné.
Pokud bude vše fungovat, jak je
deklarováno, hodlá ho obec vyuţít i na
jiné problematické objekty, které vlastní.

Speciální přístroj DRYMAT vysušující
vlhké a zasolené zdivo

Jak je to s údržbou chodníků v městečku?
Na posledních veřejných zasedáních zastupitelstva byla několikráte otevřena otázka údržby chodníků v městečku. Proto vám přinášíme názor zastupitelstva k této problematice.
Je pravdou, že řada chodníků v
Mlázovicích není udržována tak, jak by si
asi většina chodců a obyvatel představovala. Jak je to tedy s údržbou? Kdo se má
o chodníky před domy starat? Je třeba
odlišit stavební a technické práce a běžnou údržbu (zametání, odstraňování plevele, úklid sněhu). Samozřejmě, veškeré
stavební a technické úpravy chodníků by
měl provádět a financovat jejich vlastník
(pokud poškození nezpůsobí někdo jiný –
síťaři či individuální stavebník). I toto
řešení však v našem městečku je problematické, protože všechny chodníky podél
silnic III. třídy (všechny průjezdné silnice), patří Královéhradeckému kraji, ne
obci. Vlastnictví k těmto plochám se však

již více než rok řeší a v dohledné době by
měly být z vlastnictví kraje darovány do
vlastnictví obce.
Jiná situace panuje v otázkách
běžné provozní údržby. Zimní údržbu,
tedy odklízení sněhu a posyp, musí provádět vlastník domu, před kterým chodník
prochází. Tato povinnost vyplývá ze zákona a nebyla změněna. V případě, že si
někdo způsobí úraz, je vlastník domu za
svůj neudržovaný chodník právně odpovědný.
Letní údržbu, tedy zametání a odstraňování trávy, žádný zákon neřeší.
Drtivá většina obcí (u menších obcí
takřka všechny) nechává zametání na
vlastnících domu. Je třeba říci, že žádnou
zákonnou povinnost nemají, ale asi většině z nás záleží na tom, jak bude vypadat
naše bezprostřední okolí. Je třeba si naprosto otevřeně říci, že naše městečko
nemá a mít nebude prostředky (finanční i

personální) na pravidelný úklid všech
chodníků. Pracovníci městečka nyní provádějí úklid všech chodníků před obecními budovami, školkou, domovem důchodců, náměstí, hřbitov, kostel a další. Občas
pomůžou i s úklidem před domy nemohoucích seniorů. Ovšem ostatní chodníky
již nemohou zvládnout.
Zastupitelé obce se domnívají, že
tento způsob je za daných podmínek jediný možný. Nemůžeme a ani nechceme
uklízet prostranství před domy, kde žijí
lidé, pro něž není problém věnovat pár
minut času úklidu. Není to tak dávno (a v
řadě obcí to funguje dodnes), co lidé spíše chodili pomáhat uklízet ostatní obecní
prostranství a nepožadovali, aby jim ještě
obec uklidila před domem. Vždyť to, jak
má každý z nás uklizeno před svým domem výrazně vytváří obraz naší obce.
Obce, která je domovem nás všech. Chceme mít svůj domov hezký nebo ne?

BUDOVA KOUPALIŠTĚ JE V NOVÉM KABÁTĚ
Městečko provedlo kompletní
nátěry dřevěných i kovových prvků na
budově koupaliště, včetně nového nátěru fasády. Sportovní areál Podlesí tak
získal novou tvář.
Rezavé okapy, plíseň na trámech a
podhledech nebo špinavá fasáda. To byly
donedávna standardní pohledy, které se
nabízely návštěvníkům našeho koupaliště.
Od roku 1994, kdy byla nová budova občerstvení a sociálního zázemí dobudována, zde neproběhly ţádné větší udrţovací
práce. A protoţe zub času hlodá rychle,
byl nejvyšší čas na provedení prací.
Jiţ v loňském roce zastupitelstvo
vybralo firmu, která měla nátěry na koupališti provést. Bohuţel i přes několik

ujištění a slibů o realizaci akce, nakonec
p. Josef Chudoba z Vojic vůbec s prací
nezačal. Proto městečko zadávací řízení
zrušilo a počátkem letošního roku vybralo
firmu novou. Ta svému závazku dostála a
počátkem června předala obci dokončené
dílo ve vysoké kvalitě. Natřeny byl všechny dřevěné konstrukce (sloupy, trámy,
podhledy, zábradlí), všechny kovové konstrukce (okapy, římsy), ale nakonec i fasáda, která byla velmi otlučená a špinavá.
Musely být zvoleny tmavé odstíny nátěrů,
neboť světlé by nepřekryly zčernalé a
plesnivé skvrny na dřevěných prvcích.
Nejenom, ţe byl dán do pořádku
obecní majetek, kterému byla výrazně
prodlouţena ţivotnost, ale především celý

Zahraniční soubory roztančily Mlázovice
V pátek 20.6.2008 k nám opět
zavítali hosté z ciziny. Na sále Radnice
vystoupily v podvečerních hodinách dva
folklorní soubory.
V Lázních Bělohradě se konal jiţ
34. festival Slavnosti tanců a písní pod
Zvičinou, jehoţ jedna část tradičně probíhá i v Mlázovicích. Letos k nám zavítaly
soubory z Polska a Bulharska. Oba předvedly skvělé výkony, zvláště bulharský
soubor byl na vysoké profesionální úrovni.
Přesto bylo mnohým divákům bliţší vystoupení polských dětí, neboť pocházejí z
kraje na česko-polském pomezí a mnohé
tance a písničky byly podobné těm našim.
Jak sami bělohradští organizátoři
přiznávají, letošní ročník byl skromnější,
protoţe na příští rok připadá 35. výročí
festivalu, které bude patřičně oslaveno.
Přesto se i v tomto roce sjelo do lázeňského města pět zahraničních a pět českých
skupin zabývajících se folklorem. Pochopitelně se všeho účastní i domácí soubory

Hořeňák a dětská odnoţ Hořeňáček. Někteří členové, s vedoucím panem Rychterou v čele, se aktivně podílejí na organizaci Slavností. Zvláště v dnešní době je organizování takovéto akce velmi náročné a
sloţité, proto jim patří náš obdiv a velký
dík. Jen díky jejich nemalému úsilí můţeme poznat kulturu mnoha zemí doslova z
celého světa a potěšit se netradičními vystoupeními.
Nutno podotknout, ţe Mlázovice
mají velkou čest, ţe se Festival koná i zde.
Mnoho okolních obcí i měst má kaţdoročně zájem, aby některá vystoupení proběhla
i u nich, ale pouze Mlázovice a Miletín
mají výsadní pořadatelské právo, které
vychází z tradic festivalu. Dalším důvodem, proč k nám bělohradští rádi vozí
soubory, je zdejší skvělé publikum. Sál
Radnice bývá většinou plný, navíc diváci
nadšeně s vystupujícími spolupracují a
jejich výkony odměňují bouřlivým potleskem. Toto vše dotváří báječnou atmosféru.

Dětský den za školkou potěšil osm desítek dětí
Městečko Mlázovice letos opět pořádalo dětský den 1.6.2008. Celý program
byl situovaný na hřiště za školkou, kde se
během odpoledne sešlo asi 80 dětí
s rodiči. Ti mohli vidět Romana Lasotu,
účastníka Super Star z Mladé Boleslavi,
který společně s doprovodem Mirka Dvořáka bavil děti písničkami celé odpoledne.
Zajímavý byl i seskok parašutisty do prostoru hřiště. Místní hasiči připravili pro
děti možnost zkusit si uhasit oheň rozdělaný ve stráni nad hřištěm. Pro zábavu nastříkali na trávník pěnu a také si většina
dětí důkladně prohlédla hasičské auto.
Pro děti byla připravena řada soutěží – od
těch nejvytíženějších střelby ze vzduchovky
a z luku, až po drobné soutěže, za které
dostávaly všechny sladké odměny. Kolem
17té hodiny byl zapálen táborák, na kterém si každý mohl sám opéci párek, který
dostali všichni účastníci zdarma. Počasí

areál dostal nový vzhled. Díky tomu,
úpravě vody v nádrţi prováděné ze strany
městečka i vzorné péči nového nájemce
občerstvení se budou všichni návštěvníci
koupaliště cítit zase o něco lépe.

MLÁZOVICKÁ KNIHOVNA
JE PRO SVÉ ČTENÁŘE
STÁLE ATRAKTIVNÍ
Černé předpovědi o odklonu lidí od
knih a čtení k počítačům a televizi se nepotvrdily. Během posledních let zaznamenává knihovnictví spíše renesanci. Důkazem jsou i statistické údaje z naší knihovny, která má 87 dospělých čtenářů a 25
čtenářů do 15 let. Statistika za rok 2007
přináší úctyhodné číslo - 5200 vypůjčených knih. Nejčastěji se jednalo o beletrii,
ale i dětské kníţky a naučná literatura mají
svůj nemalý podíl. Nutno podotknout, ţe
mnohý náš mladý čtenář by počtem přečtených knih dospělé snadno strčil do
kapsy.
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
je krajem pověřena tzv. regionální funkcí.
Znamená to, ţe drţí ochrannou ruku nad
všemi knihovnami v okrese, tudíţ i nad
tou naší. Bez této pomoci by uţ asi většina
malých knihoven dávno zanikla, protoţe
jednou z jejích funkcí je půjčování souborů knih z výměnného fondu. I my tuto
moţnost bohatě vyuţíváme, a díky tomu
mají naši čtenáři několikrát do roka novou
zásobu čtiva – nejnovější přírůstky jsou z
minulého týdne. Jičínská knihovna vede
kaţdoroční statistiku všech 60 ti malých
knihoven. V roce 2007 jsme si vedli velmi
dobře, umístili jsme se na 2. místě dle
počtu návštěvníků a na 3. místě podle počtu výpůjček na jednoho čtenáře. Dokonce
i procentem čtenářů z počtu obyvatel obce
jsme v první desítce!
Rádi bychom připomněli, ţe kromě
půjčování knih, umoţňuje knihovna i pouţití počítače s přístupem na internet.
Všechny sluţby jsou i nadále zdarma, neplatí se ani ţádný roční příspěvek!

nám přálo, sluníčko svítilo až moc. Myslím
si, že díky ochotným lidem se podařilo
přichystat krásné odpoledne pro děti.
Chtěla bych touto cestou poděkovat hlavnímu sponzorovi firmě OBIS Nová Paka
za finanční dar. Dále Mirku Dvořákovi a
Romanu Lasotovi za hudební program.
Parašutistovi za vydařený seskok a místním hasičům, kteří dokázali děti zabavit
na celé odpoledne. Děkuji všem, kteří se
ochotně postavili k soutěžím a jejich přípravě (jmen by byla celá řada a nerada
bych na někoho zapomněla). Děkuji též
děvčatům u stánku, Tondovi od udírny a
mateřské školce za dobrou spolupráci.
Věřím, že se všem dětský den líbil a douProvozní doba knihovny zůstává
fám, že společnými silami připravíme další
o prázdninách stejná jako během roku,
akce. Díky všem.
takže se na vás těšíme každý pátek od
Zdenka Rechcíglová 18.00 do 19.00 v budově Obecního úřadu. Vítáni jsou i noví čtenáři.

PROBĚHLO 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Střípky z práce Obecního úřadu

V pondělí 23. června 2008 od 19.00h proběhlo 14. veřejné zasedání zastupitel- n Městečko Mlázovice obdrţelo dotaci ve
výši 51.000 Kč z Programu venkova Krástva ve volebním období 2006-2010.
lovehradeckého kraje, prostřednictvím
Lázeňského mikroregionu na rekonstrukci
Vybíráme zajímavé body z programu jednání:
chodníků. Za tyto peníze bude, společně s
1. Zastupitelé schválili závěrečný účet městysu za rok 2007 a výrok auditora naším příspěvkem, opraven chodník v ulici
V Sadě.
z kontroly hospodaření městysu za rok 2007 s výrokem bez výhrad.
2. Byl schválen prodej pozemků tvořících lesní cestu z Mlázovic do Mezihoří společ- n Koncem června došlo k propojení sirénosti Lesy ČR. Městys nemá v těchto lokalitách ţádný pozemek ani nemá prostředky na ny Civilní obrany městysu Mlázovice se
úpravy a údrţbu. Proto byla přijata nabídka státního podniku, který potřebuje cestu na sirénou HZS Královehradeckého kraje.
těţbu dřeva, na odkup za 1 Kč/m2. Kupní smlouva bude obsahovat věcné břemeno uţí- Obě sirény tak budou spouštěny společně (z obce i z dispečinku HZS) a přispějí
vání pro pěší i automobily.
3. Dále zastupitelé schválili prodej pozemku č.185/3 (zahrady). Rozhodujícím kri- ke snažšímu informování obyvatel a
tériem pro prodej byla výše nabídnuté ceny za tento pozemek. Podle zastupitelů se členů SDH Mlázovice o vyhlášeném pojedná o transparentní, obhajitelné, kdykoliv zdůvodnitelné a spravedlivé kritéri- plachu.
um. Pozemek byl prodán manželům Kateřině a Zdeňkovi Venclů, kteří z došlých n V průběhu června se v Mlázovicích
uskutečnilo jednání o plánování sociálních
nabídek nabídli nejvyšší cenu 80 Kč/m2.
4. V rámci úprav rozdílů mezi Katastrální mapou a skutečností zjištěnou při geodetic- sluţeb, kterého se zúčastnili starostové
kém zaměření v terénu, rozhodli zastupitelé o prodeji pozemku č. 1316/3 p. Jaroslavu okolních obcí, pracovníci KÚ KHK a odGrbavčicovi a zároveň o výkupu pozemku č. 1364 s 207/2 od tohoto majitele. boru sociálních sluţeb města Jičína. Hlav5. Schválena byla rovněž rozpočtová změna č.2/2008, která reflektuje aktuální stav ním tématem bylo předání informací o
sociálních sluţbách a plánování strategie
vývoje příjmů a výdajů obce.
6. Dále zastupitelé vyhodnotili zadávací řízení na akce realizované v rámci projektu těchto sluţeb na další období.
Revitalizace veřejných prostranství v městysu Mlázovice (v případě přidělení dotace).
Jediným rozhodujícím kritériem výběru byla nabídnutá cena. Jako vítězné byly vybrány
Náměstí se vrátilo
následující firmy. Pro rekonstrukci veřejného osvětlení p. Jiří Horák z Chotče. Na dodo minulého století
dávku městského mobiliáře a zahradnické práce firma Zahradnictví Květ Stračov a na
stavbní práce v projektu (chodníky a obruby) firma Miroslav Kunt z Jičína.
V sobotu 21. června 2008, krátce
7. Zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti na lince Praha – Jičín – Mlázovice, se společ- po poledni, zaplavily mlázovické náměsností OREDO, na rok 2008. Obec tak uhradí 15.000 Kč dotaci na provoz uvedené- tí desítky motoristických veteránů.
Veteránklub Nový Bydžov pořádá
ho spoje. S takovým systémem radní zásadně nesouhlasí, neboť se domnívají, že
dopravní obslužnost je záležitostí kraje, který na ni dostává prostředky ze státního každoročně memoriál Elišky Junkové,
rozpočtu, ale zrušení tohoto spoje je pro mlázovické občany nepřijatelné. Proto nazvaný Novobydžovský čtverec. Jedná
bude provoz na lince do konce letošního roku průběžně monitorován a následně se o hvězdicovou jízdu historických vozidel a motocyklů z Nového Bydžova do
vyhodnocen.
8. Zastupitelé odsouhlasili nákup pozemku č. 1287, za cenu 25 Kč/m2, který je obecní několika směrů Jičínska. Nejde o klasickomunikací, ale patří osmi soukromým vlastníkům.
kou rallye v pravém slova smyslu. Maji9. Zastupitelé rozhodli o předláždění mlatových cest v parku na Náměstí čtverco- telé se chtějí spíše pochlubit se svými
vou kostkou v pískovcové barvě (je již použita kolem kašny). Důvodem je nespoko- nablýskanými miláčky, kteří je mnohdy
jenost se současným stavem – při užívání dětmi na kolech, bruslích, skateboardech stojí všechen čas i nemalé peníze. Jde
apod., dochází k neustálému rozhrnování materiálu. Nepomohlo ani testování sta- však o výraz životního stylu a prezentaci
bilizace vápencem či pryskyřicemi. Městečko tak využilo nabídky firmy Miroslav svých technických dovedností při renoKunt, která cestičky realizovala, že provede předláždění pouze za cenu dlažby. vaci zašlé krásy.
Protože v Mlázovicích pořadatelé
Práci ponese na své náklady firma. Toto řešení nakonec znamená, že pískový mezistupeň z loňského roku nebude stát obecní pokladnu ani korunu navíc. Vzhledem naplánovali hodinovou přestávku na
k tomu, že cestičky má ve výpůjčce Lázeňský mikroregion, bude mu částka na oběd, měli všichni místní i náhodně kolemjdoucí fandové, jedinečnou příležidlažbu poskytnuta ve formě mimořádného příspěvku.
10. Dále zastupitelé rozhodli, ţe vyuţijí 51.000 Kč, které obdrţeli letos jako dotaci Lá- tost prohlédnout si z blízka čtyři desítky
zeňského mikroregionu, na rekonstrukci chodníku v ulici V Sadě (od Kváčových po skvělých historických automobilů i moGabrielovi). Tato lokalita má vyřešené všechny sítě (v zemi) a chodník je zde ve špat- tocyklů, z domácí i světové produkce.
ném stavu. Rovněţ nemůţeme začít zasahovat do území, která jsou dotčena evropským Nechyběl ani stařičký autobus, vojenské
projektem revitalizace. Pozemek, na kterém je uvedený chodník, bude poskytnut od nebo požární vozidlo. Ojedinělá návštěvýpůjčky Lázeňskému mikroregionu a obec svůj příspěvek, který činní 65.000 Kč po- va z minulého století se stala vítaným
skytne jako mimořádný příspěvek mikroregionu. Akce je naplánována na září.
zpestřením víkendového odpoledne.
11. Městečko rovněž nakoupí pozemek č. KN825/4 o výměře 219 m2 za cenu 65 Kč/
PRÁZDNINOVÁ DISKOTÉKA NA KOUPADLE
m2 (stavební pozemek) pro případnou výstavbu ČOV.
Provozovatel
občerstvení na koupališti, p.
12. Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí se společností VČP Net na odkouZdeněk
Fišer,
Vás zve na první prázdninopení plynovodu v areálu Cihelna, který zde obec vybuduje, za nabídkovou cenu 238.000
vou
diskotéku,
která se koná v pátek 4.
Kč.
13. Zastupitelé také vyhodnotili zadávací řízení na restaurování sloupu se sochou července 2008 od 20.00h na koupališti.
p. Marie na Náměstí. Vítězem se stal p. MgA. Ondřej Sklenář, který obci předložil Těšit se můţete na nejznámější československé i zahraniční hity, ale také na specianejvýhodnější nabídku a v případě přidělení dotace bude akci realizovat.
14. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova důchodců v Mlá- litu večera - MÍCHANÉ KOKTEJLY. Samozřejmostí je bohaté občerstvení a
zovicích, který reflektuje nové legislativní úpravy této oblasti.
VSTUP ZDARMA.

Seriál na pokračování: HISTORIE MLÁZOVICKÉ POŠTY
Z historických materiálů své sbírky zpracoval p. Ivo John. Pokračování z minulého čísla:
A to je také konec romantiky a slavné éry staré mlázovické pošty a s ní doznívají i poslední jásavé, kdysi tak populární
a oblíbené hlaholy poštovní trubky. Pošta
se stěhuje z našeho domu do jiného domu
a prostředí na náměstí, i kdyţ způsob jejího provozu se prozatím mnoho nemění.
Jen věrný koník doslouţil zároveň
s mým tátou, ale jiný pak tahal místo něho
poštovní káru ještě další řadu let i v prvých
dobách nové čs. republiky denně k vlaku,
neţ konečně ustoupil modernímu motorizovanému provozu .
Otec pak dočkal se ještě prvých dob
nové čs. republiky a umírá v roce 1926 ve
věku 80 let. [Pokud se dobře pamatuji, tak
Pavel Lánský se svým koníkem a poštovním vozem jezdil do Lhoty pro poštu ještě
v roce 1946, i kdyţ je moţné, ţe se tak
dělo jen v zimním období pro velké mnoţství sněhu.]

V. Hrst vzpomínek ze života
na „staré“ poště
Sídlem pošty se stal náš starý kamenný dům (v č. p. 56) a k bliţší představě se pokusím trochu popsat jeho poštovské prostředí.
Kancelář pošty zaujímala přední prostornou místnost v průčelí domu hned vlevo od vchodu, kam se vcházelo hlavním
vchodem do chodby, která měla ve svém
levém rohu okénko pro expedici návštěvníků, zastřené zelenou záclonkou. Uvnitř
kanceláře u okénka byl široký zelený stůl
pro listonoše, kde se třídila pošta, vedle
něho pak pracovní psací stůl poštmistra a
v pravém rohu menší stůl s telegrafním
přístrojem a u stěny skříň s jeho technickým zařízením. Na opačné straně v rohu
byla pak vysoká kachlová kamna, která
v zimě sálala příjemným teplem.
Z kanceláře vedly dveře přímo do loţnice
rodičů, oddělené jen tenkou stěnou, kde
byla umístěna ocelová poštovní pokladna
„wertheimka“, v níţ se uschovávaly trţby
peněz, poštovní známky a jiné cennosti.
Hned vedle ní, ale vysoko na věšáku ze
srnčího parůţku, tak abych já co by zvědavý kluk nemohl na ní dosáhnout, visela
otcova lovecká puška. Tímto způsobem
snaţil se otec co nejbezpečněji zajistit svěřené peníze a cennosti. Z loţnice pak vedly
další dveře do ostatních obytných místnos-

tí.
Jako děti měli jsme z počátku přísně
zakázaný vstup do úřední místnosti pošty,
ač nás tam lákalo tolik zajímavých věcí,
především lesklé stále tajemně tikající
telegrafní přístroje, záhadný obsah poštovních pytlů, celé archy barevných poštovních známek, všelijaká ta razítka a jiné a to
vše bylo obestřeno charakteristickým pachem pečetního vosku. A tak za přítomnosti otce jsme se sestrou tiše jako dvě
myšky, drţíce se za ruce zvědavě nakukovali z loţnice pootevřenými dveřmi
dovnitř. Sotva však táta, jak se říká, někam
vytáhl paty, jiţ jsme se vřítili dovnitř
k naší tolik zboţňované Anděle, tátově
první pomocnici. Já jsem ji obyčejně skočil na klín, sestra ji obejmula a jiţ naše
Anda se vzácnou trpělivostí nás zasvěcovala do všech těch poštovských tajů a snaţila se uspokojit naši stálou zvědavost.
Rozuměla dokonale našim dětským duším
a tak se nám stala do jisté míry i předobrou
chůvou na kterou jsme pak dlouho s láskou a vděčností vzpomínali. Coţ sestra, ta
jiţ byla starší a rozumnější, ale za to já byl
strašně neposedný kluk, který do všeho
strkal svůj zvědavý nosík a natropil často
spoustu neplech. A jak na to přišel táta,
odnesla si to chudák Anda za nás.
Kdyţ jsme tak bývali v loţnici „na
číhané“ často jsme slýchávali otce, jak
diktuje Andě různá ta úřední hlášení
v německé úřední řeči, nám tehdy ještě
neznámé, které však vţdy začínaly stejnými slovy: An das k.k. Postdirektorium, coţ
jsme si brzo zapamatovali a utvořili si
z toho vtipnou slovní hříčku „Anda skáká“, kterou jsme pak při laškování s ní
uplatňovali, abychom ji pozlobili.
Jak jsme pomalu dospívali, začala
Anda nejprv sestru a později i mně zasvěcovat do Morseovy abecedy. Sestra si ji
osvojila velmi brzo a naučila se perfektně i
ovládat telegrafní klíč. Později probudil se
i u mě zájem o tento druh pošťácké vědy, a
to co bylo pro mě tehda jen tak zábavnou
hrou a prestiţní záleţitostí nenechat se
v tom zahanbit svou sestrou, stalo se pro
mě později v ţivotě důleţitou znalostí,
která mě znamenitě prospěla jako vojákovi
v I. světové válce, kdy v důsledku této
znalosti dostal jsem se k Ţelezničnímu
pluku a vyhnul se tak přímé účasti
v bojových akcích na frontě.
Ţivot u nás na poště byl stále pln
ruchu a zajímavostí. Stalo se ustáleným
zvykem, ţe příjezd postiliona očekával

před poštou, zvláště od dopoledního vlaku,
houf nedočkavců, co nového příjemného,
či smutného jim pošta přinese. Z pohodlí
čekajících byl před poštou zřízen i prostorný a pohodlný kamenný sedánek. A přitom
čekání se samozřejmě hodně debatovalo,
politisovalo, ale i ţertovalo, takţe o smích
a ţerty nebylo zde nikdy nouze.
Hlavní listonoš hned po příjezdu
postiliona převzal od něho došlou poštu,
otevíral poštovní pytle a jal se hbitě a
s rutinou časem získanou třídit poštu na
onom širokém zeleném stole, o němţ jsem
se jiţ zmínil. A s úsměvem na rtech, sám
jsa spokojen, ţe bude mít méně práce
s roznášením pošty, vyvolával pak jména
přítomných a okénkem jim rozdával to, co
jim pošta přinesla. Bystrý pozorovatel
mohl pak i vyčíst z tváří obdařených druh
došlé zprávy, buď úsměv spokojenosti – či
sklíčenost a ţal.
O příjezdu postiliona dovídal se
čekající dav jiţ předem, neb v duchu starých poštovských tradic oznamoval jiţ
z dálky svůj příjezd břesknými fanfárami
své poštovské trubky.
V tomto směru vynikal zejména ten
prvý postilion, na něhoţ se pamatuji, který
byl na svou funkci obzvlášť pyšný a byl
také dokonalým trubačem, neboť slouţil
kdysi u vojenské hudby. Poštovskou trubku s velkým ţlutým střapcem měl vţdy
vzorně vyleštěnou a zavěšenou na boku.
Jakmile se blíţil k Mlázovicím a vyjel na
kopec před hřbitovem, Linda v blízkosti
domova radostně zařehtala a dala se do
klusu, vzpřímil se hrdě na kozlíku bryčky
a přiloţiv trubku k ústům, jásavě vytruboval známý starý poštovský signál: Jede,
jede poštovský panáček --- aţ mohutný
hlahol jeho trubky, prokládaný ještě
zvláštním trilkováním, které jen on dovedl
vykouzlit, nesl se průzračným vzduchem
daleko ozvěnou do širého kraje. A právě
v tom byl kus dávné nefalšované poštovské romantiky.
Po čase odvál jej osud na jiné působiště a jeho nástupcem stal se člověk povahou skromný, krajně poctivý, svědomitý a
pracovitý, u mého táty neobyčejně oblíbený. I on naučil se troubit a pokračoval v té
starodávné poštovské tradici, avšak úrovně
svého předchůdce v tom nikdy nedosáhl.
Ţel ţe válečný běs vyrval jej předčasně
z poštovního prostředí a z kruhu jeho milované rodiny a stal se jeho obětí, nikdy se
jiţ domů nevrátil.
Pokračování příště
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