Alois Láznický
áznický
* 15.08.1872, Plzeň, Říšská ul. čp. 53
† 29.12.1937 v 17:15 hodin, Plzeň,
Městská všeobecná veřejná nemocnice

- otec: Rudolf Láznický (1844-1912)
obchodník v Plzni, Říšská ul. čp. 53
- matka: Karolina, roz. Novotná (1851-1933),
původem z Rokycan

- vzdělání: obecná škola, Plzeň, Rochova ul. čp. 12 (1878-1882)
měšťanská škola, Plzeň, Resslova ul. čp. 1 (1882-1886)
obchodní akademie v Plzni (1886-1890)
- zaměstnání: 01.08.1890 - 15.06.1893 adjunkt Živnostenské banky v Plzni,
Kopeckého sady čp. 78
(1893 - 1895 - vojenská služba)
12.09.1895 - 30.12.1920 bankovní úředník Živnostenské banky v Plzni
01.01.1920 - 15.10.1931 vrchní bankovní úředník Živnostenské banky
v Plzni
od 16.10.1931 ve výslužbě (penzionován)
- bydliště: 24.08.1901 přihlášen na adrese Plzeň, třída Franze Josefa čp. 24
10.12.1905 přihlášen na adrese Plzeň, Guldenerova čp. 117
05.07.1922 přihlášen na adrese Plzeň, Houškova čp. 18 (zde žil do 1937)

- náboženské vyznání:
- pokřtěn: 18.08. 1872 v kostele sv. Bartoloměje v Plzni jménem Alois
František Josef
- přestup k církvi českobratrské evangelické (1920)
- vojenská služba:
- 18.06.1893 - 10.09.1895 u 35. pěšího pluku v Plzni
- ukončil v hodnosti desátníka
- příčina smrti: základní nemoc: rakovina žaludku
další onemocnění: kornatění tepen, zvláště mozkových, zápal plic
30.12.1937 provedena lékařská pitva, jako příčina smrti potvrzena
rakovina žaludku a celková sepse
- pohřeb: kremace 04.01.1938, Městské krematorium v Plzni
- vyznamenání: Ocenění města Plzně za věrnou služby, uděleno starostou města
Luďkem Pikem (15.08.1927)
Medaile za zásluhy udělená Ministerstvem financí ČSR u příležitosti 40. let činné služby (15.09.1930)
- zajímavosti: z doby nástupu do vojenské službu (1893) je znám jeho bližší popis ,
výška postavy: 168 cm, barva očí: modrá, barva vlasů: světle hnědá,
vousy: žádné, zvláštní znamení: jizva ve tvaru písmene L na levé paži;
slovem a písmem ovládá český a německý jazyk
- publikoval v Lidových novinách od 1919 do 1935 glosy k aktuálnímu
politickému dění na Plzeňsku, také soubor článku o historii peněz a
bankovnictví
- v žádosti o penzionování (1931) píše, že je po těžké operaci plic, a že by
již těžko mohl zastával svůj úřad

- manželka: Anděla, rozená Böhmová
* 01.02.1885, Stříbro čp. 214
† 14.12.1953, Plzeň, Houškova čp. 18
oddáni 28.11.1905 v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni
- děti: 1. Rudolf Láznický * 16.01.1907, Plzeň, Guldenerova čp. 117
† 09.09.1910, Plzeň, Guldenerova čp. 117
2. Alois Láznický * 22.10.1909, Plzeň, Guldenerova čp. 117
† 04.11.1994, Praha, FN Královské Vinohrady
3. Jan Láznický * 07.10.1912, Plzeň, Gudenerova čp. 117
† 24.10.1988, Brno, Údolní čp. 15

