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Radnici se podařilo najít po mnohaměsíčních jednáních seriózního zájemce

MĚSTEČKO PRODALO DŮM Č.P. 63 NA NÁMĚSTÍ
Dům chátrající několik desítek
let se konečně dočká rozsáhlé rekonstrukce. Přestane tak dělat ostudu v
centru náměstí. Nový majitel zde hodlá
vybudovat penzion.
Jeden z dlouhodobých problémů
městečka je vyřešen! Od roku 1999, kdy
dům získala obec do svého vlastnictví, si
radní lámali hlavu s tím, jak tento objekt
v centru obce využít. Nejprve bylo plánováno, že zde bude vybudován Dům s pečovatelskou službou. Než však byla připravena projektová dokumentace, Ministerstvo práce a sociálních věcí příslušný
grant zrušilo. Dalším záměrem byla přestavba na bytový dům. Ovšem náklady na
tento projekt, i v případě obdržení dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj, výrazně
překračovaly finanční možnosti městečka.
Vzhledem ke stále se zhoršujícímu
stavu, přistoupilo bývalé zastupitelstvo k
plánům demolice. Po volbách však nové
vedení obce demolici zastavilo s tím, že
není ještě nezbytná a začalo hledat jiné
řešení. V průběhu uplynulého roku a půl
jednal starosta obce asi s patnácti zájemci. Jednalo se především o velké a střední
stavební firmy. Mlázovice chtěly, s urči-

tými omezeními, nemovitost převést za
symbolickou 1 Kč na nového vlastníka,
který by developersky zajistil rekonstrukci. V úvahu připadal bytový dům,
dům sociálních služeb, projektový ateliér,
sídlo firmy a další návrhy, avšak nikdy
případný zájemce nedotáhnul své záměry
až do konce. Opět se zvažovaly další varianty využití v obecní režii, ovšem po-

třebných 8 milionů na realizaci rekonstrukce či obdobné novostavby obec samozřejmě nemá a mít nebude. Proto bylo
rozhodnuto, že jediným řešením je pokračovat v hledání solidního zájemce.
Letos na jaře projevila o budovu
zájem společnost Kressida, s.r.o., zastou-

pená majitelem p. Milanem Jančarem.
Tato firma se zabývá sanací vlhkého zdiva a výrobou příslušných materiálů. Za
dům nabídla dokonce částku 80.000 Kč.
Zastupitelé opět vyhlásili záměr prodeje a
uvedená firma byla jediným zájemcem.
Za dobrou byla uznána i peněžní nabídka
firmy, neboť stavba je na hranici životnosti a případná demolice a úprava pozemků by znamenaly pro obec jen další
náklady.
Městečko tedy prodalo budovu
uvedené firmě, která zde hodlá vybudovat
penzion. Zvažuje rovněž umístění sídla
své firmy do naší obce či vytvoření regionální pobočky. Firma je zavázána termínem, do kterého musí provést kompletní
opravu vnějšího pláště (střecha, okna,
fasáda), nesmí do provedení rekonstrukce
objekt prodat a musí dodržet smluvně
specifikovaný architektonický styl objektu. Společně s připravovanou rekonstrukcí budovy pošty (noví majitelé hodlají
obnovit styl domu z počátku 19. století),
se můžeme těšit, že ze dvou nejhorších
domů na náměstí budou obdivované dominanty obce.

Mlázovičtí hasiči mají po 105. letech svůj prapor
U příleţitosti 105. výročí zaloţení
SDH Mlázovice představili naši hasiči,
během okrskové soutěţe, svůj nový prapor, který sklidil u veřejnosti obrovský
úspěch. Při slavnostním ceremoniálu byl
posvěcen místním farářem.
Lze jen těžko říci, proč tak velký
sbor, s dlouholetou tradicí, kterým SDH
Mlázovice beze sporu je, byl doposud bez
svého praporu. V průběhu více než staleté
historie bylo zaznamenáno již několik pokusů o jeho vytvoření, ale nikdy nebyl žádný z nich doveden do konce. Až na podzim
roku 2007 si hasiči řekli, že se opět pokusí
prapor získat. Vyhlásili tedy veřejnou sbírku. Desítky mlázovických občanů a firem
zde působících přispělo během pár týdnů
nemalými prostředky, a tak mohla být zadána specializované firmě Velebný a FAM z
Ústí nad Orlicí jeho výroba.

Nejprve bylo vytvořeno několik
návrhů, z nichž hasiči vybrali ten nejlepší.
Nový prapor je na jedné straně tmavě modrý s patronem hasičů – Svatým Floriánem,
na druhé straně sytě červený, se znakem
městečka, hasičskými žebříky, sekerami a
lipovými ratolestmi. Na této straně je také
název sboru a rok jeho založení. Kolem
dokola je zlatá výšivka s třepením. Prapor
je originálním ručním výrobkem vysoké
kvality.
O tom, že se určitě povedl, svědčil
obrovský ohlas veřejnosti, ale i samotných
hasičů, při jeho představení během okrskové soutěže, v sobotu 17. května 2008. Při
slavnostním ceremoniálu provedl jeho posvěcení mlázovický farář p. Jiří Černý.
Praporečník, p. Václav Vojtěch, jím na
závěr zamával všem přítomným a prapor
dotvářel po celou dobu soutěže důstojnou

atmosféru.
Hasiči jej budou používat při všech
významných událostech na reprezentaci
mlázovického sboru. Všichni členové doufají, že tím vznikne pěkná tradice, kterou
ocení i jejich nástupci za řadu let.

NA VJEZDECH DO MĚSTEČKA VÁS UVÍTAJÍ NOVÉ TABULE
Uvítací tabule se znakem městečka byly nainstalovány na všech příjezdových komunikacích. Radnice tak splnila přání řady jeho obyvatel.
Krátce poté, co byl Mlázovicím
navrácen statut městečka, v květnu loňského roku, objevila se řada požadavků
místních občanů i chalupářů na jeho zviditelnění, spočívající v instalaci uvítacích
tabulí u příjezdových komunikací. Radní
tehdy přání vyslyšeli a rozhodli o provedení akce. To však ještě netušili, jak
zdlouhavá a komplikovaná bude. Nejprve
se musela vyřešit právní stránka věci. Je
pravda, že řada obcí a měst si s tímto asi
hlavu neláme, a tak nás obce vítají v nejrůznějších místech a nejrůznějšími způso-

by, často v rozporu s platnými předpisy.
Mlázovice nechtěly nést riziko, že v případě dopravní nehody budou zodpovědné
za možné škody, a tak byla záležitost projednána s Odborem dopravy MěÚ Jičín.
Museli jsme ustoupit od plánovaného
umístění před tabule označující název
obce, upravena musela být i vzdálenost od
vozovky a způsoby montáže. Poté vše
schválila Správa silnic.
Po vyřízení administrativy přišel
na řadu vlastní návrh, který vychází z
komplexní grafické identity městečka.
Tabule byly zhotoveny na jaře výrobcem
dopravního značení a v průběhu května
namontovány na vjezdech od Chotče,
Lhoty i Konecchlumí. Každého, kdo k

Hasiči oslavili výročí druhým místem v okrsku
V sobotu 17. května 2008 se u
příleţitosti 105. výročí SDH Mlázovice
konala okrsková soutěţ v poţárním
sportu. Domácí hasiči obsadili těsně
druhé místo za vítěznými Luţany.
Letošní okrskové kolo požárního
sportu se konalo opět v Mlázovicích. Důvodem byla oslava 105. výročí založení
mlázovického sboru. V sobotu odpoledne
se sjelo na fotbalové hřiště v Mlázovicích
všech šest družstev okrsku (Mlázovice,
Choteč, Lužany, Konecchlumí, Svatojánský Újezd a Šárovcova Lhota), aby se
utkaly v připravené soutěži. Zvláštním
hostem byli hasiči z Humburk, kteří udržují s našimi těsnou spolupráci. Humburky s sebou také přivezly renovovanou
historickou ruční stříkačku z roku 1880,
která původně pochází z Mlázovic. Při
slavnostním zahájení všechny uvítal starosta sboru Zdeněk Gabriel a také starosta
obce Tomáš Komárek, který poděkoval
všem dobrovolným hasičům za obětavou a
důležitou práci. Poté již přišlo na řadu
vysvěcení nového praporu místního SDH
(o něm píšeme na jiném místě).
Krátce po 14té hodině se již rozeběhly soutěže. Nejprve se utkaly štafety
družstev (bariéra, okno, minimax a lávka).
Tuto část vyhráli naši hasiči. Také na prvních dvou místech v závodě jednotlivců se
umístili domácí – Marek Vojtěch a Michal
Hroneš, s vynikajícími časy pod 20s. Vše
nasvědčovalo vítězství Mlázovic. Bohužel, královská disciplína – požární útok,
se stala pohřebištěm favoritů. Mlázovice
špatně nasály vodu do stroje a výsledný
čas 38s zhatil naděje na vítězství. Ani
ostatním se příliš nedařilo, k vidění nebyl
žádný vynikající výsledek. V celkovém
součtu byly nakonec o 3s lepší Lužany,
Mlázovice se umístily na druhém místě,
třetí skončili hasiči z Chotče.
Soutěž se velice vydařila, počasí
nad sbory drželo ochrannou ruku. Diváci,

kteří přišli povzbudit své závodníky, odcházeli spokojeni, i díky zajímavému
moderování závodu p. Václavem Vojtěchem a bohatému občerstvení. Domácí
sbor využil příležitosti a po mnoha letech
došlo ke společnému fotografování s historickou stříkačkou i modernizovanou
cisternou.

PŘÍPRAVA ZÁKLADNY - Domácí
závodníci si připravují základnu těsně
před startem. Každé družstvo má svoji
metodu rozložení jednotlivých komponent. V některých případech je velmi specifická.

nám přijíždí, uvítá strážní věž, která je
charakteristickým symbolem městečka již
několik staletí.

Městečko provedlo významné
zalesnění vlastních lesů
Po loňském orkánu, letošní vichřici, kůrovcové kalamitě i plánované těžbě,
bylo v obecních lesích již mnoho pasek,
které vyžadovaly zalesnění. V průběhu
března a dubna bylo vysázeno téměř 6
tisíc nových sazenic.
Pracovníci městečka provedli výsadbu smrku ztepilého. Po dohodě s lesním hospodářem byly vytipovány vhodné
lokality, kam tento druh patří a bude se
mu zde dobře dařit. Okraje lesů budou
olemovány listnáči, již byla započata tubusová výsadba jedlých kaštanů v lokalitě
„Za Vodárnou“. Výsadba smrku, který je
hlavní kulturou, bude podle stavu porostu
v nadcházejících letech doplněna jedlí,
borovicí či modřínem. V dalších oblastech, které se postupem času vytěží, je
plánována početně významná výsadba
listnatých stromů. Chceme, aby byl les
druhově pestrý a především odolný vichřicím a škůdcům. Společně s výsadbou nových stromků, byly provedeny další pěstební práce a ručně dotěženo palivové
dřevo z polomů v nepřístupných místech,
kam se nedostala technika.

Čarodějnice byly naposledy v Cihelně
Poslední dubnový den byl v celé republice ve znamení velkých ohňů. Mlázovičtí
se sešli v areálu bývalé Cihelny. I když letos žádná čarodějnice neshořela, všichni se
dobře bavili.
V loňském roce byl oheň zapálen velmi brzy a tak se stalo, že než se setmělo,
nemělo již pořádně co hořet. Poučeni z této chyby, zapalovali letos pořadatelé, za dohledu hlídky místních hasičů, vatru až po osmé hodině. Kroužek šikovných rukou tentokrát
nestačil připravit žádnou čarodějnici, ale i přesto si řada přítomných dětí přišla na své.
Pozorný divák by napočítal více než třicítku dětí různého věku, pro které má tento symbolický rituál zvláštní kouzlo a rok co rok se na něj velmi těší.
O občerstvení a kulturní vystoupení hudebníka Milana Stoupy se postaral provozovatel kiosku na koupališti. V letošním roce akci přálo i počasí. Vzhledem k výstavbě
inženýrských sítí, která začne za několik týdnů, byly v areálu Cihelny čarodějnice již
opravdu naposledy. Městečko musí najít jinou vhodnou lokalitu tak, aby tradice zůstala
zachována.

PROBĚHLO 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelé městečka zasedali v pondělí 5. května 2008 jiţ po třinácté ve
volebním období 2006-2010. Tentokráte byla na programu řada technických bodů,
pro přítomné občany bylo zasedání asi méně zajímavé neţ obvykle. Ale ze zákona
je nutné vše tímto způsobem projednávat. Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání:
1) Zastupitelé vyhodnotili zadávací řízení na firmu, která bude realizovat inženýrské
sítě v areálu Cihelna. Ze šesti oslovených účastníků nabídky předložily čtyři firmy. Vítězem zadávacího řízení se stala firma OBIS Nová Paka, která předložila nejvýhodnější
nabídku. Za zmínku jistě stojí rozdíl mezi první a poslední firmou, který byl téměř 80%!
Akce se bude realizovat v průběhu letošního roku, v závislosti na provedení kabelizace
ze strany ČEZ.
2) Zastupitelé rovněž vyhodnotili zadávací řízení na rekonstrukci topení na sále Radnice. Osloveny byly čtyři firmy, zúčastnily se tři. Vítězem zadávacího řízení se stal pan
Ladislav Tarant, který předložil nejvýhodnější nabídku. Akce se bude realizovat na přelomu června a července.
3) Poté přišel na řadu jeden z nejsledovanějších bodů programu – Prodej domu č.p. 63
na náměstí (bývalý dům Plašilových). Zastupitelé tuto budovu prodali společnosti Kressida, p. Milana Jančara za 80.000Kč. Nový majitel je smluvně vázán řadou podmínek.
Nesmí dům převést na jiného vlastníka do doby, než dojde k jeho rekonstrukci (nebo
výstavbě nového domu obdobného typu), do čtyř let musí být provedena oprava vnějšího pláště budovy a při všech pracech musí být zachován stávají architektonický styl
budovy. V případě nesplnění těchto podmínek má obec právo za 1 Kč objekt získat zpět
(více informací o tomto bodu naleznete v dalším článku).
4) Dále byly řešeny bezúplatné převody pozemků z vlastnictví Královehradeckého kraje
do vlastnictví městysu. Městečko získá téměř 8000 m2 pozemků. Jedná se o chodníky
podél silnic III. třídy, plochy za obrubníky podél těchto silnic a celou Nádražní ulici.
Obec tak bude moci provádět údržbu a rozvoj těchto prostranství, protože budou jejím
majetkem. V případě oprav a výkopových prací kvůli sítím ve vlastnictví obce, nebudeme muset již požadovat různá povolení ani platit zvláštní poplatky.
5) Zastupitelstvo dále vyhlásilo záměr prodeje lesní cesty z Mlázovic do Mezihoří, která
je doposud ve vlastnictví městečka a Lesy ČR požádaly o její odprodej. Vzhledem k
tomu, že obec nemá v tomto území žádné pozemky, ani nemá prostředky na údržbu této
cesty, rozhodla se ji prodat. Podmínkou bude bezplatné vytvoření věcného břemena
užívání do kupní smlouvy.
6) Zastupitelstvo rovněž vyhlásilo záměr prodeje pozemku č. KN 185/3 v k.ú. Mlázovice. Minimální nabídková cena byla stanovena na 65 Kč/m2.
7) Dále bylo zahájeno zadávací řízení na výběr firem pro realizaci komplexu prací v
rámci projektu Revitalizace veřejných prostranství. Toto je podmínka žádosti o dotaci, i
když o jejím přidělení zatím nebylo rozhodnuto.
POZVÁNKA NA VÝLET POŘÁDANÝ
MĚSTEČKEM A SDH MLÁZOVICE
Městečko Mlázovice a SDH Mlázovice pořádají v sobotu 28. června 2008 obecní výlet do
Plzně. Připraven je velmi zajímavý program
za přijatelnou cenu. Odjezd je naplánovaný
na 7.00h z Náměstí. První zastávkou bude
hrad Točník a zřícenina hradu Ţebrák. Jedná se o cenné historické památky, s krásnou
vyhlídkou do krajiny. Dále se mohou účastníci zájezdu těšit na prohlídku historického
jádra města Plzně, které skýtá mnoho zajímavostí. Ti, kteří budou mít zájem,si prohlídku města mohou zkrátit a navíc navštívit v
Evropě unikátní Japonskou zahradu, která
je součástí Botanické zahrady Plzeň. Zlatým
hřebem bude exkurze do Pivovaru Prazdroj,
která odhalí tajemství výroby nejznámějšího
piva. Součástí prohlídky je i ochutnávka piva
přímo z ležáckých sudů. Zájezd bude zakončen večeří v útulné hospůdce. Předpokládaná cena je 400 Kč (doprava a vstupy). Přihlašovat se lze na OÚ do 20.6.08. Zájem o výlet je velký, přihlášky budou přijímány
pouze do naplnění autobusu!!

POZVÁNKA DO KINA

¸

LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
PÁTEK 27.6.2008 20.00h
KINO RADNICE MLÁZOVICE
Nicolas Cage se tentokrát vydává nejen
ulovit poklad nedozírné ceny, ale hlavně
očistit jméno svého prapředka, který byl
osočen, ţe se podílel na Lincolnově vraţdě. Strhující film ze současnosti, který
se odehrává v několika zemích a kontinentech.

Střípky z práce Obecního úřadu
Obecní úřad upozorňuje občany, že letos
končí platnost všech občanských průkazů,
které nemají pod fotografií uvedeno číslo
OP nebo nejsou vydány bez platnosti omezení (pro seniory). Případné bližší informace Vám budou poskytnuty na OÚ.
n V průběhu května provedli pracovníci
společnosti Silnice Jičín, v rámci záruční
reklamace, drobné opravy loni budovaných úseků komunikací, především kolem hydrantů, uličních vpustí a obrubníků.
n V polovině května podal nečekaně výpověď dosavadní provozovatel občerstvení
na koupališti. Vzhledem k pokročilosti
sezóny, vyhlásilo městečko nové výběrové
řízení, ve zkráceném režimu. Přihlásili se
dva zájemci, z nichž byl vybrán, jako nový
provozovatel, pan Zdeněk Fišer ml.
n V úterý 20. května proběhla brigáda
na čištění koupaliště, které se zúčastnilo
několik mlázovických hasičů a dobrovolníků. Čištění bylo o den posunuto,
protoţe kvůli předchozím vydatným
dešťům, nestačila kapacita odtokové
kanalizace a voda z vypouštějícího se
koupaliště musela být omezena. Nové
napouštění nádrţe bylo odloţeno o týden, protoţe mezitím proběhly konzultace s odborníky o moţnostech opravy
nádrţe v příštích letech. Obecní úřad
děkuje všem za vydatnou pomoc při
úklidu koupaliště.
n Městečko zakoupilo motorovou pilu STIHL, kterou bude hojně využívat při pracích
v obecních lesích a údržbě zeleně a dále
bude sloužit jako důležité vybavení pro
výjezdovou jednotku hasičů.
n Mateřská škola provedla, ve spolupráci
s Obecním úřadem, průzkum, jehoţ cílem bylo zjistit, jaký zájem mají rodiče
dětí o provoz školky během letních
prázdnin. Na základě zájmu rodičů bude školka otevřena prvních 14. dnů v
červenci a poslední týden v srpnu. V
ostatních týdnech projevili o školku zájem pouze rodiče 1-3 dětí, coţ není dostatečné pro její otevření.
n Řada občanů se v posledních dnech dotazuje, proč nejsou posekány příkopy na
příjezdech do obce a kolem cest tak, jak
tomu bylo loni. Důvodem je porucha cepového drtiče, který tyto práce vykonává.
Bohužel, nedostupnost potřebných náhradních dílů způsobila dlouhou odstávku stroje. Nyní je již opravený, díky pomoci společnosti UNIKOV Jičín, p. Libora Švandrlíka, která chybějící komponenty vyrobila
ve vysoké kvalitě a obci bezplatně dodala.
Obecní úřad tímto p. Švandrlíkovi děkuje.
n OÚ informuje občany, ţe ve středu 4.
června 2008 proběhne na Náměstí od
18h do 18.50h, očkování psů proti
vzteklině. Cena za jednoho psa je 90 Kč.
n

Seriál na pokračování: HISTORIE MLÁZOVICKÉ POŠTY
Z historických materiálů své sbírky zpracoval p. Ivo John. Pokračování z minulého čísla:
Již jako mladík projevil neobyčejnou bystrost ducha, přirozené nadání a
inteligenci, jež mu umožnila vyšší pohled
na současné politické dění. Zejména pak
vyniklo u něho nevšední řečnické nadání i
literární sklony, jež uplatňoval tím, že záhy psal do novin články politického a hospodářského obsahu.
Jako vřelý vlastenec se činně účastnil politického života a stal se oddaným
stoupencem strany staročeské a náruživým
ctitelem jejího známého vůdce Dr. F. L.
Riegra, s nímž, jakož i s Dr. A. Bráfem si
osobně dopisoval. Na sjezdu staročeské
strany v Měšťanské besedě pražské dne
15. 2. 1891, to je v době těžkých útoků
strany mladočechů proti Dr. Riegrovi, řečnil jako jediný z rolnických zástupců a ve
svém projevu briskně odmítá a jako nesprávné pranýřuje útoky vůdce mladočechů Dr. Kramáře. Vřelými slovy se ujímá
Dr. Riegra a vyslovuje přesvědčení, že
přijde doba, kdy národ pochopí, že Riegr
nebyl zrádcem, ale vykupitelem svého
národa.
Dopisoval si pak později i se svým
politickým odpůrcem Dr. Kramářem, který s ním sice polemisuje, ale respektuje
jeho přesvědčení a politické názory.
Po svém otci dědí menší hospodářský „grunt“ něco kolem 40 korců zemědělské půdy, na které hospodaří, ale zabývá
se přitom i výnosným obchodem hospodářskými plodinami, zejména pak jetelovým semínkem, jehož se stává odborným a
často vyhledávaným znalcem a přispívá
tak k zvýšení blahobytu své rodiny.
V posledních létech 19. století stává
se na čas i místním starostou a to v době
hospodářských a sociálních bojů, kdy se
již jasně rýsuje perspektiva, že hospodářské a politické zájmy jsou spolu úzce spjaty.
Přitom účastní se pilně také místního kulturního života jako člen občansko
čtenářské besedy Svornost /1895/, jakož i
ochotnického divadelního spolku, kde
uplatňuje své mimořádné herecké nadání
[k občansko čtenářské besedě Svornost byl
také přičleněn odbor muzejní, jehož duší
byl místní písmák a obecní kronikář František Horák, č.p. 118, který v té době pořídil i četné historické tabulky na významnějších budovách].
Zvláštní obliby dochází v kruzích

mlázovických lázeňských hostí, mezi něž
skoro každodenně dochází a stává se organisátorem a předním účastníkem jimi pořádaných společenských zábav a večírků.
Vrcholu své životní dráhy dosahuje
však až ve 48. roce svého věku zřízením
pošty v Mlázovicích, na což má jistě vliv i
přízeň jeho vysoce postavených politických přátel, a jmenováním jejím prvním
poštmistrem.
Jeho manželský a rodinný život byl
až dosud velmi pohnutý, neboť se stává
dvakrát vdovcem a po ztrátě obou manželek umírají mu postupně i dvě dcery
z těchto manželství a nakonec i jeho prvorozený syn Bohuslav, který působil jako
velmi oblíbený kněz v Libuni u Jičína.
V roce 1892 žení se potřetí s dcerou
hospodářského správce Kanclera z panství
v Holovousích a rok na to narodila se mu
z tohoto manželství dcera Blažena, právě
v době, kdy jmenováním poštmistrem vrcholí jeho životní kariera. A za 4 léta potom přicházím na svět i já a již jako dítě
slýchával jsem často při rozhovoru rodičů:
„Blaženka nám přinesla poštu.“ A snad
nějaká ta poštovská sudička dala ji hned u
kolébky sklon a vlohy k pošťáctví do vínku, neboť již od dětství jevila k této službě
neobyčejný zájem a již jako desítiletá školačka ovládala bezvadně Morseovu abecedu a naučila se plynně telegrafovat.
Však i ze své starší dcery Zdenky
vychoval otec zdatnou pošťačku která mu
byla po odchodu jeho první pomocnice,
která se zatím provdala, spolehlivou a
dobrou spolupracovnicí. Zakrátko složila s
úspěchem i odbornou zkoušku a působila
později i samostatně jako pošťačka na některých poštách jako v Konecchlumí, Sadské a jinde. Po čase se však provdala a tím
skončila i její poštovská kariera.
Zato sestra Blažena zasvětila poštovní
službě svůj celý život. I ona pod odborným
vedením svého otce a své starší sestry získává záhy v poštovní agendě dokonalé
znalosti, podrobuje se s úspěchem odborné
zkoušce a vede nějaký čas samostatně doma i celou poštu. Při svém romantickém
založení podléhá však brzo své touze po
životě ve velkoměstě a v neznámém světě,
odchází z domova a nastupuje službu
pošťačky nejprve v Praze, později
v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Zůstává stále ve svobodném stavu,
vrací se pak opět do Prahy, kde končí ve
funkci poštovní kontrolorky na Smíchovské poště v r. 1947 svou karieru a odchází

životem poněkud zklamána a částečně
churavá do důchodu. Rok na to počátkem
léta táhne ji láska k rodnému kraji domů a
netuší, že to bude její cesta poslední. Zasahuje ji tam náhle, přímo na mlázovickém
náměstí, neúprosná smrt (srdeční mrtvice). Je jistě pozoruhodné, že odchází ze
světa stejným způsobem a ve stejném věku
55 let, jako její matka.

Josef Spudich - zřízenec a listonoš, sloužil na
poště v Mlázovicích za 2. světové války až do
roku 1946 za pošmistra J. Bažanta

Její odchod z domova byl uspíšen
tragickou událostí v naší rodině a to náhlým, neočekávaným skonem naší drahé,
všemi milované mámy v listopadu r. 1914,
která tak krutě zasáhla do dalších osudů
naší rodiny. Kromě nás dětí byl jí snad
nejkrutěji postižen již stárnoucí otec, který
se tím stává vdovcem potřetí. Nikdy se
také z této rány již zcela nevzpamatoval a
pozbyl také postupně zájem jak o svou
službu, tak i o veřejný život, zvláště
v oněch neutěšených létech 1. světové
války.
Vlády v domácnosti ujímá se na čas
sestra Blažena, zatím co já v roce 1916
násilně vytržen ze studií, potácím se ve
válečné vřavě, z níž však vycházím nakonec bez úhony. Zestárlý otec odchází pak
v roce 1917 po 23leté službě a ve věku 71
let na zasloužený odpočinek a sestra Blažena za svými touhami a zájmy do Prahy.
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