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MILÉ SETKÁNÍ S NAŠIMI NEJMENŠÍMI  

 V sobotu 13. září 2008 proběhlo 

druhé letošní vítání občánků. Zdaleka 

nebude ale poslední, protoţe jiţ v říjnu 

budou uvítána další miminka.  

 Do obřadní síně městečka Mlázovi-

ce byly pozvány čtyři místní rodiny, které 

před nedávnem oslavily narození nového 

člena. Vítanými miminky byly samé hol-

čičky – Ema Plíšková, Anastázie Josefína 

Bekerová, Daniela Kabelková a Natálie 

Skrbková.    

 Obřadníkem byl tentokrát sám pan 

starosta Tomáš Komárek. Jeho dojemná 

řeč rozplakala mnohou maminku a babič-

ku. Dopoledne probíhalo podle osvědče-

ného scénáře, nechyběly ani Renata Ku-

bíčková a Veronika Huťová, které zpestři-

ly program recitací a písničkami s dopro-

vodem kytary. Maminky dostaly kytičku, 

děti hračku a pamětní kníţku jako malou 

upomínku na dnešní slavnostní den. Celý 

ceremoniál zdokumentovala Blanka 

Johnová, takţe rodiče dodatečně dostanou 

ještě CD a fotoknihu s fotografiemi.

 Vítání občánků je moc hezká tradi-

ce, kterou berou místní rodiny jako příle-

ţitost k setkání a třeba i malé oslavě. Při-

spívá také k začlenění nových mladých 

rodin do ţivota naší obce.   

Počet dětí v městečku stále utěšeně narůstá SLOVO STAROSTY  

KE KRAJSKÝM VOLBÁM 2008 
 

 

Váţení spoluobčané, 

 

jiţ za pár dní, 17. a 18. října 2008, nás 

čekají volby do zastupitelstva Královehra-

deckého kraje. Kdyţ v roce 2000 tyto 

nové samosprávné celky vznikaly, dostaly 

do vínku velkou nedůvěru veřejnosti. 

Většina obyvatel země v nich oprávněně 

viděla jen další byrokratickou instituci, 

která vznikla jako důsledek nepochopitel-

ných politických hrátek. Proto také drtivá 

většina lidí kraje ignorovala a nešla ani ke 

krajským volbám.  

 

Nedůvěra ke krajům a regionální samo-

správě v nás zakořenila, a i v dnešní době 

jsou veřejností značně opomíjeny. K apa-

tii vůči veřejné správě přispívá i celková 

znechucenost a zklamání obyvatel ze sou-

časné vrcholové politiky v zemi. To je 

ovšem velká chyba. Právě u příleţitosti 

nadcházejících krajských voleb je třeba 

výrazně upozornit na obrovské pravomo-

ce, kterými kraj disponuje. Je to právě 

Krajský úřad a jeho zastupitelstvo, kteří 

rozhodují o tom, jaký autobus bude nebo 

nebude jezdit do Mlázovic, o tom, která 

škola bude zavřená či otevřená. Kraj vý-

razně rozhoduje i o dostupnosti zdravotní 

péče, spravuje a opravuje silnice, rozho-

duje o přidělování dotací obcím. Řeší 

problematiku sociální péče (domovy dů-

chodců), ţivotního prostředí, stavební 

záleţitosti a desítky dalších oborů. Není 

to tedy trafika pro vyslouţilé politiky, ale 

úřad rozhodující o řadě důleţitých věcí, s 

nimiţ se kaţdodenně setkáváme.  

 

Proto je třeba, aby jste v nadcházejících 

volbách překonali oprávněnou averzi vůči 

současné politice a přišli k volebním ur-

nám. Jen tak se můţe podařit, aby o na-

šich záleţitostech rozhodovali lidé, kte-

rým na nás a našem kraji opravdu záleţí. 

Bez nich se nám v našem regionu dobře 

dařit nebude. Bez nich nelze ani úspěšně 

rozvíjet naše Mlázovice. 

        

 

Tomáš Komárek, starosta městyse  

Kino Radnice Mlázovice Vás zve na nový český film  

 T O B R U K 
Zbrusu nové české válečné drama. Je podzim roku 1941. Do Němci obleţeného města 

Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. československého praporu. 

Naivní a idealistické představy mladých vojáků o hrdinství jsou syrově konfrontovány 

s nesnesitelným peklem africké pouště a dennodenním ohroţením ţivota. Film, který 

se natáčel v Africe, má obrovské ambice strhnout pozornost diváků.  

 

Uvidíte v mlázovickém kině v pátek 31. října 2008 od 20.00h 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘÁDEK U HŘBITOVA NEPŘETRŢITĚ HLÍDÁ KAMERA 
 Městečko trvale nainstalovalo 

kameru s nočním viděním k místnímu 

hřbitovu, aby zabránilo zneuţívání 

kontejneru na hřbitovní odpad. Zpřís-

něny budou i postihy za znečišťování 

ţivotního prostředí.   

 Je s podivem, ţe se stále našli ně-

kteří lidé, kteří vyhazovali odpad do kon-

tejneru u hřbitova. Přitom kaţdý občan 

Mlázovic (včetně chalupářů) platí poplat-

ky za likvidaci odpadů a tudíţ má popel-

nici nebo pytle. Všichni bez rozdílu rov-

něţ mohou pouţívat sběrný dvůr obce. 

Proč tedy stále někdo riskuje pokutu a 

ostudu a nosí odpad ke hřbitovu, zůstává 

záhadou. V kaţdém případě je nyní tomu-

to počínání konec.  

 Neustálé problémy s likvidací růz-

ného typu domovního odpadu ze hřbitov-

ního kontejneru, který do něj nepatří, při-

měly Obecní úřad k razantnímu kroku. 

Počátkem září byla do blízkosti hřbitova 

nainstalována speciální kamera s nočním 

viděním, která nepřetrţitě, po 24 hodin, 

sleduje kontejner, jeho okolí a část hřbito-

va.  Nasnímaná data jsou ihned přenášena 

GSM sítí na řídící server, kde lze zpětně 

bezproblémově dohledat případného viní-

ka. Kamera, kterou má městečko dlouho-

době bezplatně půjčenou, monitoruje i 

případné registrační značky vozidel zde 

zastavujících, takţe spravedlnosti neunik-

ne ani náhodný kolemjedoucí.  

 Smůlu tak mají všichni nepoučitel-

ní jedinci, kteří kontejner dlouhodobě 

zneuţívali k odkládání pytlů a igelitek s 

různým obsahem z domovů a zahrádek 

nebo dokonce k likvidaci odpadů ze sta-

veb. Pokud se i přesto někdo takový na-

jde, kamera jej bezpečně rozezná a bude 

mu uloţena pokuta. Obecní úřad v Mlázo-

vicích upozorňuje, ţe bude v těchto přípa-

dech postupovat (prostřednictvím MěÚ 

Jičín, který řeší pro naši obec přestupko-

vou agendu) maximálně tvrdě a exemplár-

ně.  Pokuty budou ukládány tak, aby měly 

výchovný účinek. Za uvedený přestupek 

hrozí aţ třicetitisícová pokuta. Zároveň 

budou odhalení viníci zveřejněni a neu-

jdou patřičné ostudě.  

 Stejně razantně bude městečko 

postupovat i v případě zjištění nelegálního 

nakládání s odpady v jiných lokalitách. Je 

třeba zkoncovat s odkládáním čehokoliv 

(včetně odpadů ze zahrádek apod.) po 

příkopech, lesích a podobných prostran-

stvích. Prostředí, ve kterém ţijeme si mu-

síme opečovávat a zvelebovat a ne si ho 

nechat likvidovat pár nepřizpůsobivými 

jedinci, kteří nedohlédnou dále neţ přes 

plot své zahrádky. 

Dokončena druhá etapa modernizace sálu Radnice 

 Nové topení, renovovaná podla-

ha, rekonstruované obloţení. To jsou 

letošní zásahy, které byly provedeny na 

sále mlázovické Radnice. Městečko má 

k dispozici modernizovaný sál pro 300 

osob, který na okrese jen obtíţně hledá 

konkurenci. 
 Masivní investice do sálu mlázo-

vické Radnice pokračují. V loňském roce 

byla vyměněna okna, zrekonstruován 

strop a provedeno zateplení. Dále byla 

obnovena jedna stěna. Ještě před tím, v 

roce 2005, bylo kompletně přestavěno 

sociální zařízení. Tím však rekonstrukce 

ani zdaleka neskončila. 

 Třicet let staré prostory vyţadují 

velké zásahy. Proto letos proběhla druhá 

etapa modernizace. Staré ústřední topení 

nahradila nejnovější technologie konden-

začního vytápění, s novými radiátory i 

rozvody. Očekávají se značné úspory ve 

vytápění oproti dosluhujícímu a nefunkč-

nímu systému ze vzdálené kotelny.  

 Výrazného omlazení se dočkala i 

parketová podlaha. Na základě odborného 

posouzení několika firem bylo přistoupeno 

k její zásadní renovaci, v případě dalšího 

odkladu by jiţ došlo k jejímu nevratnému 

poškození. Dubové parkety dnes vypadají 

jako nové a jsou opatřeny kvalitním švéd-

ským lakem. 

 Vyměněno a doplněno bylo také 

dřevěné obloţení sálu. Společně s ochran-

nými konstrukcemi radiátorů tvoří přede-

vším ochrannou funkci proti oděru zdí 

stoly a ţidlemi. Obklady jsou z lakované-

ho dubového masivu a tak plní zároveň 

významnou dekorační funkci. Opravena 

byla také čelní stěna, schody na pódium a 

další dřevěné prvky. 

 V příštích letech je třeba ještě pro-

vést výměnu stolů, ţidlí a dveří a provést 

drobné dokončovací práce. Jiţ dnes však 

disponuje naše městečko kulturními pro-

story, které chybí většině velkých měst v 

regionu. Řada obcí zpracovává velkolepé 

projekty s miliónovými náklady, aby vy-

tvořila svým občanům patřičné zázemí pro 

společenské a kulturní akce. My jiţ takové 

zařízení dávno máme. A na vysoké úrovni. 

Kromě obecních záleţitostí láká i řadu 

firemních a soukromých akcí, pro které 

nabízí velmi atraktivní prostředí a výhod-

né podmínky. 

Zdeněk Skrbek montuje nové obložení 

SILNICE K HÁJENCE PROŠLA  

VÝRAZNĚJŠÍ OPRAVOU 
  

 Během září byla provedena rozsáh-

lejší oprava poškozené silnice k mlázovic-

ké Hájence. Městečko vyuţilo frézovanou 

asfaltovou drť z rekonstruovaného teniso-

vého hřiště ke studené recyklaci cesty, 

která slouţí k častým vycházkám. 

 Silná vrstva asfaltu na starém teni-

sovém hřišti, které právě prochází kom-

pletní rekonstrukcí, se nejprve zdála být 

velkým problémem, protoţe nešla odstra-

nit. Proto bylo rozhodnuto, ţe dojde k 

jejímu odfrézování a získaný materiál 

bude pouţit pro opravu blízké silnice.  

 Cesta, která je oblíbeným odpočin-

kovým místem zdejších občanů i chalupá-

řů, jiţ po zásadnější opravě volala, ovšem 

předpokládané náklady na potřebné sta-

vební práce městečko nemělo k dispozici. 

Více neţ třicet let se silnice výrazněji neu-

pravovala a na některých úsecích jiţ reál-

ně hrozilo přinejmenším podvrknutí kotní-

ku. Z asfaltové drtě byla poloţena nová 

vrstva od Hájenky k trafostanici, do místa, 

kde budou končit výkopové práce při síťo-

vání areálu Cihelna. Nový povrch byl peč-

livě urovnán a utuţen silničním válcem. 

Časem dojde k jeho samovolnému zpev-

nění. 

 Mlázovice tak mají, neplánovaně a 

bez větších nákladů, opravenou důleţitou 

místní komunikaci. V jarních měsících 

příštího roku je v této lokalitě plánována 

úprava zeleně a výsadba nových stromů.  I 

díky  připravované podzimní výsadbě 

zeleně kolem sportoviště, rekonstrukci 

hřiště a výstavbě v Cihelně dostane tento 

kout Mlázovic velmi zajímavý vzhled. 



PROBĚHLO 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 V pondělí 8. září 2008 od 19.00h proběhlo 15. veřejné zasedání zastupitelstva ve 

volebním období 2006-2010.   

Vybíráme zajímavé body z programu jednání:  

1) Zastupitelé schválili mechanismus a podmínky prodeje pro nové stavební parcely v 

areálu Cihelna. Podrobné informace o připravovaném prodeji parcel, včetně všech pod-

mínek jsou k dispozici na Obecním úřadě v Mlázovicích a dále budou publikovány v 

příštím čísle obecního měsíčníku. 

2) Zastupitelstvo rozhodlo o jednostranném zvýšení nájemného v obecních bytech 

s regulovaným nájmem, dle vyhlášky MMR č.107/2006 Sb., ve výši maximálního 

měsíčního přírůstku nájemného, s účinností od 1.1.2009. V praxi to znamená, ţe od 

ledna příštího roku se zvýší nájemné z částky 15,37 Kč na 18,01 Kč za m2. Důvo-

dem zvýšení je fakt, ţe prostředky vybrané na nájmu nepokrývají náklady na 

údrţbu a opotřebení bytů. Pro srovnání uvádíme, ţe trţní nájemné, ve srovnatel-

ných obcích a typech bytů, dosahuje 30-35 Kč za m2. 

3) Dále bylo schváleno podání ţádosti městysu o bezplatnou výpůjčku pozemku č. KN 

1 od státu. Jde o pozemek kolem kostela v Mlázovicích. Obec zde potřebuje provádět 

nutnou údrţbu a za stávají situace to není moţné. 

4) Radní schválili ţádost o bezúplatný převod několika pozemků od státu. Jde o 

typy pozemků, kde zákon umoţňuje bezplatný převod do majetku obcí. 

5) Schválen byl záměr prodeje č.7/2008 z majetku obce. Jde o narovnání rozdílu mezi 

skutečným stavem v terénu a katastrální mapou. Pozemek je o rozloze 38m2. 

6)Zastupitelé dali souhlas soukromé firmě s umístěním WIFI antény na obecní 

bytovku Na Ohrádce a stanovili podrobné podmínky umístění. Jedná se o dalšího 

poskytovatele bezdrátového internetu, který chce v Mlázovicích působit.   

7) Zastupitelé vzali na vědomí činnost kontrolního výboru.  

8) Schválena byla i další rozpočtová změna č.3/2008. 

 

 

 

Střípky z práce Obecního úřadu 
 

n  Zastupitelé městysu rozhodli, ţe nevyu-

ţijí moţnost aţ 5ti násobného zvýšení daně 

z nemovitosti v katastru obce, od ledna 

roku 2009, kterou dává obcím novela pří-

slušného zákona. Domnívají se, ţe finanční 

zatíţení domácností je v současné době 

obrovské a nehodlají přispívat ke zhoršo-

vání ţivotní úrovně obyvatel. 

n Obecní úřad upozorňuje občany, ţe 

domy a byty objíţdí nová společnost 

nabízející dodávky zemního plynu 

(konkurence stávajícího dodavatele 

RWE). Stejně jako v případě prodejců 

nabízejících změnu telefonních operáto-

rů, je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

smlouvám a podmínkám, které tito pro-

dejci předkládají ve spěchu k podpisu. 

Doporučujeme si vzít čas na rozmyšle-

nou, popř. vše nejprve s někým zkonzul-

tovat. Můţe dojít i ke zhoršení obchod-

ních podmínek či zvýšení ceny, i kdyţ 

dealeři tvrdí opak. 

n  Obecní úřad upozorňuje občany, kteří 

ještě neuhradili poplatky za odpad, aby tak 

učinili co nejdříve. V opačném případě se 

vystavují riziku sankční pokuty, která mů-

ţe dosáhnout aţ trojnásobku poplatku. 

n Pracovníci obce v průběhu září obnovi-

li zchátralé lavičky a doplnili další nové 

kolem fotbalového hřiště u koupaliště. 

Sportovci i kolemjdoucí tak mají k dis-

pozici dostatek míst k odpočinku. 

n  Na základě několika negativních reakcí 

informujeme, ţe nový billboard umístěný 

na budově školy, je povinnou součástí pub-

licity evropského projektu Revitalizace 

veřejných prostranství (nikoliv dobrovol-

nou aktivitou městysu) a jeho výroba byla 

rovněţ uhrazena z prostředků EU.  

n S nástupem nové topné sezóny se spo-

radicky objevují případy, kdy někteří 

občané pálí doma plasty, PET lahve a 

další nebezpečné odpady. Upozorňuje-

me, ţe pálení podobných materiálů uvol-

ňuje prudce toxické látky, které zamo-

řují bezprostřední okolí a ohroţují zdra-

ví. Z tohoto důvodu bude obec v podob-

ných případech velmi nekompromisně 

pokutovat podobné přestupky. Většinu 

odpadů lze bezplatně odkládat na sběr-

ném dvoře obce. Veškeré informace k 

nakládání s odpady v obci obdrţíte na 

Obecním úřadě. 

n  Při budování nové kanalizace v areálu 

Cihelna budou přepojeny vypouštěcí šach-

ty z koupaliště do nového úseku. Tím do-

jde po desetiletích k vyschnutí studánky „u 

Pourů“¨. V ní bude voda uţ jen při dešti. 

Důvodem této změny je havarijní stav stá-

vajícího vedení kanalizace z koupaliště na 

Náměstí. Konstrukce stará 70 let je na 

mnoha místech porušena a následný průsak  

způsobuje vyplavování několika domů. 

Velké problémy nastávaly i při vypouštění 

koupaliště nebo přívalových deštích - sta-

řičký systém nebyl schopen vodu  odvádět. 

Městečko začalo realizovat evropský projekt 
 16. září 2008 v 9.00h ráno byl 

proveden první výkop v rámci dvoule-

tého projektu Revitalizace veřejných 

prostranství městečka Mlázovice, který 

je spolufinancován z regionálního ope-

račního programu NUTS II. Severový-

chod. 

 Na letošní rok je naplánována za-

hajovací etapa, která spočívá v rekon-

strukci chodníkových těles v jihozápadní 

části Náměstí a kolem Radnice. Obyvatelé 

se ještě do zimy dočkají pohodlných 

chodníků ze zámkové dlaţby s bezbarié-

rovými nájezdy. Samozřejmostí je i vý-

měna obrubníků lemujících rekonstruova-

né plochy a částečné terénní úpravy v 

řešeném prostoru. Doufejme, ţe průběh 

letošního podzimu umoţní stavbařům 

bezproblémovou realizaci naplánovaných 

prací. 

 Příští rok budou stavební práce 

pokračovat rekonstrukcí chodníků na ná-

městí, Pod Radnicí a na malém náměstí. 

Dále dojde v centru obce, dle návrhu za-

hradní architektky Ing. Hladíkové, k vý-

razné úpravě zeleně, rekonstrukci veřejné-

ho osvětlení a pořízení nového mobiliáře.  

Celý projekt bude ukončen v prosinci 

roku 2010. Náklady dosáhnou 3 200 000 

Kč, téměř 3 miliony obdrţelo městečko 

jako dotaci z ROP NUTS II. Severový-

chod. 

Mlázovice páté na mikroregionálním volejbale 
 V loňském roce vznikla myšlenka, 

aby Lázeňský mikroregion uspořádal 

nejenom závody pro děti, ale i nějaké 

sportovní klání pro dospělé. A tak byl na 

světě 1. ročník turnaje smíšených družstev 

členských obcí, který se konal ve sportov-

ním areálu na Pecce. Mlázovice prohrály 

až ve finále a obsadily vynikající druhé 

místo. 

 Letošní dějství soutěže se přesunu-

lo do Miletína. Celý den panovalo studené 

počasí, které však neubralo sportovnímu 

nasazení deseti zúčastněných týmů. Ty 

byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých 

hrál každý s každým. Poté následovalo 

čtvrtfinále a pavouk vítězů i poražených. 

Mlázovice v základní skupině dvakrát 

vyhrály, jednou remizovaly a jednou pro-

hrály. Ve čtvrtfinále bohužel narazily na 

pozdější vítěze z Miletína. I když jsme ve 

druhém setu vedli už 13:8, nakonec jsme 

prohráli 16:14. Značným handicapem pro 

nás byla absence čtvrtého smečaře, hráli 

jsme se třemi děvčaty. Další zápas jsme 

již dokázali dovést do vítězného konce a 

obsadili tak páté místo z deseti startují-

cích. Na prvním místě skončil Miletín 

„A“, druhý byl Miletín „B“, třetí Zdobín 

a čtvrtá Nová Paka. O tom, zda-li  bude 

příští rok třetí ročník, rozhodne rada Lá-

zeňského mikroregionu a také disciplino-

vanost obcí, které hráče přihlašují. Pod-

mínkou turnaje je start pouze neregistro-

vaných hráčů. To některá družstva igno-

rují a tak jsou podmínky na kurtech mnoh-

dy nerovnocenné.    



           

     

 

 

 

Seriál na pokračování: HISTORIE MLÁZOVICKÉ POŠTY 
Přinášíme vám poutavé vyprávění o histo-

rii našeho poštovního úřadu. Jeho auto-

rem je Josef Řehák, syn zakladatele úřa-

du. Z historických materiálů své sbírky 

zpracoval p. Ivo John. Pokračování z 

minulého čísla:  

         Jenţe na neštěstí kterýsi lhotecký 

soused, kráčeje z pole, a vida uhánějícího 

splašeného koně bez kočího, snaţil se ji 

zastavit a postavil se jí do cesty 

s napřaţenými vidlemi. Toho se však  Lin-

da teprve polekala, prudce uskočila stra-

nou a rovnou přes hromádku štěrku a hlu-

boký příkop do pole tvrdé oranice. Kočá-

rek se přitom převrátil a ona sama upadla a 

zůstala leţet ve spleti potrhaného postroje. 

Onen soused, který tu spoušť  způsobil, 

zůstal nad ní bezradně stát. Zatím sem 

doběhl poděšený postilion s několika 

ochotnými sousedy a Lindu vyprostili 

z jejího nepříjemného postavení. Vstala, 

ale byla zle do krve potlučena a odřena a 

kulhala. Postilion, celý nešťastný odvedl ji 

pak pomalu domů, zatím co sousedé se 

postarali ochotně o ostatní, hlavně o do-

šlou poštu, kterou dopravil tentokrát do 

Mlázovic majitel Šafránového anděla. 

             Doma bylo ovšem boţí dopuštění, 

táta div z toho nedostal nervový šok a 

kdyţ se konečně dozvěděl, jak se věc stala, 

zle vyplísnil postiliona, ţe tomu nepřede-

šel zabrzděním kočárku a uvázáním Lindy 

za opratě, coţ se však aţ dosud nikdy ne-

dělo. 

            Společným úsilím táty a postiliona 

byla pak Linda pečlivě prozatímně ošetře-

na, rány ji vymyty a ovázány. Byla chudák 

celá skleslá a mně z toho bylo do pláče. 

Naštěstí hned na druhý den povolaný zvě-

rolékař zjistil, ţe zranění jsou jen povrchní 

a lehčího rázu, odborně je ošetřil a doporu-

čil ji nechat asi týden v klidu doma ve stá-

ji. A v té době musel ji za trest zastupovat 

v dováţení pošty Šafránový anděl, coţ 

otec hned s jeho majitelem sjednal. Kobyl-

ka byla do týdne zase zcela v pořádku a od 

té doby jiţ nikdy takovou pošetilost nepro-

vedla. 
 

Emča 

V době, kdy sestra Zdeňka byla 

jako zkušená pošťačka odvelena 

z Mlázovic na jinou poštu a Blaţena do-

končovala své vzdělání v rodinné škole, 

přijal otec k sobě jako pomocnici sličnou 

ztepilou a modrookou dívku odněkud z hor 

od Staré Paky, která měla za sebou jiţ ur-

čitou poštovní praxi. Osvědčila se brzo 

nejen jako zdatná pošťačka, ale dovedla si 

svojí milou, upřímnou a veselou povahou 

hned kaţdého podmanit. Rázem dosáhla 

značné obliby u mého otce i matky, stala 

se dobrou druţkou sestry Blaţeny a jako 

by členem naší rodiny. 

           Já jsem tehdy jiţ jako student do-

spěl ve statného jinocha, který dovedl ná-

leţitě ocenit půvaby této spanilé dívčiny. 

Avšak nejen já, ale i celá naše studentská 

parta, která se o prázdninách sjíţděla do 

Mlázovic, a tak se usměvavá Emča stala 

magnetem, který všechny študáky přitaho-

val k nám na poštu. A za nimi se sem táhl i 

ostatní mladý svět s místními kráskami, 

mezi nimiţ Emča však dominovala jako 

hvězda první velikosti, aţ to budilo pocho-

pitelně u ostatních děvčat závist. 

            Scházeli jsme se za pěkného počasí 

buď na zahradě v laťové, popínavými rost-

linami obrostlé besídce, nebo v mém stu-

dentském pokojíku, který jsem měl v zadní 

části domu jen pro sebe. Ten se stal 

„eldorádem“ našich schůzek a společen-

ských zábav, při nichţ se vystřídaly všeli-

jaké ty společenské hry a taškařice, takţe 

starý dům se často otřásal bujným veselím 

a smíchem bezstarostného mládí. A do 

toho ovšem mlaskla tak mnohá hubička, 

kterou musela děvčata vykupovat své zá-

stavy. 

            Jindy zase jsme se přenesli do ta-

jemné říše okultismu a pomocí kulatého 

stolku o jedné noze jsme citovali dobré i 

zlé duchy a vyzvídali na nich věci budou-

cí. Odpověď projevovala se záhadným 

ťukáním tajemného fluida, jeţ přenášelo se 

z našich vzájemně spojených prstů do sto-

lečku a uvádělo jej v pohyb. A stoleček 

odpovídal na kladené otázky buď  ano 

jedním ťuknutím, ne dvojím ťuknutím a 

nevím trojím ťuknutím. Ale někdy byl 

duch tvrdohlavý, nechtěl s námi úřadovat a 

bylo třeba mu trochu pomoci, coţ jsem 

prováděl zvýšeným tlakem na desku stol-

ku. A bylo zajímavé, ţe duch se někdy po 

tomto mém zákroku umoudřil a vyťukával 

své poselství ze záhrobí dále sám. Je 

ovšem moţné, ţe mně v této kouzelnické 

činnosti vystřídal někdo jiný z přítomných. 

Ţe přitom docházelo často ke komickým 

situacím a správné švandě je jistě samo-

zřejmé. V té době, zejména v počátcích 

první světové války se spiritismus v našem 

kraji značně rozšířil, zejména ve Vojicích, 

kde působilo velmi proslavené medium. 

Není proto divu, ţe tomuto kouzlu podleh-

ly i naše vnímavé duše, i kdyţ  my studenti 

jako pokrokový ţivel nebrali jsme věc 

příliš váţně a spatřovali v ní spíše druh 

zajímavé i kdyţ poněkud tajemné zábavy. 

           Do Emči byli jsme vlastně všichni 

studenti zamilováni aţ po uši a dvořili 

jsme se jí kaţdý svým způsobem, jak kdo 

nejlépe dovedl. Ona však odolávala všem 

nástrahám a byla ke kaţdému stejně milá, 

aniţ by někoho vyznamenávala  svou 

zvláštní přízní. Na konec jsme pochopili, 

ţe takto nikdo z nás cíle nedosáhne, do-

hodli jsme se a vyklidili jsme moudře kol-

biště lásky tomu nejstaršímu a v lásce nej-

zkušenějšímu. Ten také skutečně dosáhl 

pak brzy svého vytouţeného cíle a vyvinul 

se pak z toho docela hezký milostný romá-

nek o němţ by leccos mohly vyprávět ro-

mantická zákoutí mlázovických lesů. 

           Však i tato milostná romance byla 

záhy ohroţena, kdyţ milenec musel obléci 

vojenský kabát. Dojíţděl za ní pak ještě 

jak mohl nejčastěji, dokonce jiţ jako voják 

v důstojnické hodnosti, pak jej však váleč-

ná vřava strhla nadlouho do svého obětí. 

Psal ---   ale jak to jiţ ve světě chodí – 

uplatnilo se i zde staré pravdivé přísloví:  

sejde z očí –   sejde z mysli 

          Emča, jako poslední tátova 

„expedientka“ setrvala u něho téměř aţ do 

jeho odchodu do penze a odešla pak za 

svým lepším někam do širého světa, kde se 

nám po čase ztratila nadobro. Její líbezný a 

přitaţlivý zjev ţil však ještě dlouho 

v našich vzpomínkách. 

 

Pan komisař 
 Jak jsem se jiţ zmínil, měl otec při 

své agilnosti mnoho vedlejších zájmů, 

kterých se nechtěl vzdát a které vyţadova-

ly  občas se zprostit  na určitou dobu svých 

poštmistrovských povinností. Při zdatnosti 

jeho pomocnic, které většinou suverénně  

ovládaly poštovní agendu, by to nebylo 

problémem, ale hrozilo zde nebezpečí náh-

lé prohlídky kontrolním orgánem pošty, 

komisařem. V rámci poštovních předpisů 

neměly totiţ tyto úředně nesystemisované 

pomocnice ještě glejt k samostatnému ve-

dení pošty, nýbrţ vţdy jen pod dohledem 

poštmistra. To prakticky znamenalo, ţe 

v úředních hodinách, tj. od 8 – 12, 30 a  14 

– 18, 30  hodin měl být vţdy v kanceláři 

přítomen a to se mu mnohdy nehodilo, 

kdyţ potřeboval nutně někam se na delší 

dobu vzdálit. A v tom právě tkvělo to ne-

bezpečí, aby jej přitom nenachytal náhle se 

objevivší komisař.      Pokračování příště 
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