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UPLYNULÝ ROK 2012 ZNAMENAL REKORDNÍ INVESTICE 
 Navzdory citelnému poklesu 

příjmů od státu, investovalo městečko 

do svého rozvoje pravděpodobně nejví-

ce financí ve své historii. Podařilo se to 

díky významným dotacím.  

 Jednoznačně největší investicí, 

nejenom v loňském roce, bylo vybudová-

ní zbrusu nového sběrného dvora, který 

slouží pro obyvatele šesti obcí. Za více 

než 5 milionů korun byly postaveny 

zpevněné asfaltové a panelové plochy, 

oplocení s bránami, boxy pro odpady a 

kanalizace. Dále se podařilo pořídit nové 

zázemí pro obsluhu, sedm velkoobjemo-

vých kontejnerů, vysokokapacitní štěpko-

vač za traktor a další drobné vybavení. 

Díky zařízení mají Mlázovice na dlouhou 

dobu vyřešené povinnosti vyplývající z 

odpadové legislativy a to dokonce i té 

připravované. Samozřejmě je vítanou a 

užitečnou službou veřejnosti. Dotace z 

Operačního programu životní prostředí 

pokryla 90% nákladů.  

 Díky další dotaci ve výši půl mili-

onu korun, tentokráte z programu Leader 

Ministerstva zemědělství, se podařilo 

zamezit uzavření místní tělocvičny, jejíž 

technologie již byly v havarijním stavu a 

znemožňovaly další provoz během zimy. 

Městečko provedlo 1. etapu rekonstrukce 

spočívající ve výměně oken, montáži 

nového topení a modernizaci osvětlení. 

Poté byla hala vymalována. Pro úplnou 

obnovu prostor je třeba provést ještě další 

2 etapy.  

 Počátkem roku pracovníci odbor-

né firmy provedli fixaci stropu mlázovic-

kého kostela, jehož uhnilé trámy hrozily 

utržením a pádem. O několik týdnů poz-

ději provedla tatáž firma rekonstrukci 

střechy na traktorové garáži, do níž řadu 

předchozích let silně zatékalo.  

 Po několikaměsíčních přípravách 

a dlouhé veřejné diskuzi, zahájili pracov-

níci městečka revitalizaci hřbitova. V 

první fázi došlo k velmi složitému poká-

cení přestárlých a poškozených tújí. Ná-

sledovalo odstranění pařezů a poté již 

přišla na řadu výsadba nové zeleně podle 

projektové dokumentace připravené od-

borníkem. V následujících dvou letech 

bude úprava místa posledního odpočinku 

pokračovat.  

 Vzhledem k mnoha naplánovaným 

projektům a snižujícímu se přílivu peněz 

ze státního rozpočtu, realizovaly Mlázo-

vice v letošním roce mnohem více pro-

jektů svépomocí svými zaměstnanci, ne-

bo pouze s částečnou asistencí odborné 

firmy. Pro obec sice šlo o náročný po-

stup, ale díky tomu se podařilo ušetřit 

několik set tisíc korun. Mohlo tak být 

realizováno více akcí.   

 Tímto systémem mohlo městečko 

dostát svého slibu a dokončilo výstavbu 

sítí veřejného osvětlení a rozhlasu v loka-

litě Cihelna. Kompletní obnovy se dočka-

lo topení v obecní hospodě, které nahra-

dilo staré, již zcela nefunkční. Několik 

týdnů trvala demontáž nepoužitelné vzdu-

chotechniky v objektu Radnice a mateř-

ské školky a následné úpravy budov. 

 Obec v uplynulém roce přispěla ke 

zkvalitnění životního prostředí. Vysazeno 

bylo několik desítek stromů v extravilá-

nu, odborného řezu se dočkaly desítky 

dalších. Během podzimu došlo k vyčiště-

ní dlouhého úseku vodoteče odvádějící z 

velké části katastru dešťové vody, ale 

zároveň sloužící i jako část kanalizačního 

sběrače. Aby byly omezeny škody po 

přívalových deštích, jsou nově upraveny 

odtokové poměry kolem kapličky a hřbi-

tovní zdi a také kolem nového zástavbo-

vého území v Cihelně. Mělo by dojít k 

výraznému omezení ohrožení staveb vo-

dou i půdní erozí.  

 Rok 2012 znamenal velké změny 

v mnoha obecních bytech. Po uvolnění 

nájemníky městečko provedlo jejich re-

konstrukce a opětovně je pronajalo. V 

celém bytovém domě Na Ohrádce došlo 

také k opravě všech radiátorových venti-

lů, čímž byl odstraněn problém trápící 

obyvatele domu několik let.  

 V rámci úprav prostranství před 

hasičskou zbrojnicí, provedl restaurátor 

kompletní zásah na pískovcovém kříži. 

Ten se dočkal i nového základu. Za zmín-

ku stojí také obměna nábytku v ordinaci 

praktického lékaře či tvorba projektové 

dokumentace k prodloužení vodovodu v 

Hořické ulici. Dokončené jsou rovněž 

šestileté úpravy na Obecním úřadě, v 

letošním roce prošel výměnou interiéro-

vých dveří. Koncem roku pokračovala 

obec v další etapě modernizace sálu Rad-

nice. Nyní došlo na bar sálu.  

 Zvláštní kapitolou provázející celý 

rok, byly různé pozemkové procesy. Stát 

v Mlázovicích zahájil komplexní pozem-

kové úpravy, městečko vyřešilo díky 

vstřícnosti sousední obce Konecchlumí 

dlouholetý problém s průběhem katastrál-

ní hranice. Ocenitelné jsou obecní výku-

py pozemků, které v několika případech 

odstranily problémy trápící obec dlouhá 

desetiletí. Městečko také výrazně pomá-

halo občanům se zaměřováním pozemků 

a upřesňováním jejich hranic před chysta-

nou digitalizací katastrální mapy. Společ-

ně s tím obec bezplatně pomáhala        
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občanům řešit různé pozemkové a staveb-

ní problémy, které se při měření objevily.  

 Výraznou finanční injekci obdržela 

i mateřská škola. Nad rámec běžného pro-

vozu se podařilo dovybavit školní zahradu 

hracími prvky, dokončit výměnu oken a 

vstupních dveří a především pořídit nový 

nábytek pro děti. Neplánovaně se musely 

odstranit tři havárie vnitřních rozvodů 

vody a demontovat nebezpečný lapol 

umístěný před vstupem do budovy. 

 S pravidelnou podporou mohou 

počítat i mlázovičtí hasiči. V uplynulém 

roce, kromě běžných výdajů (provoz, ško-

lení, údržba) pořídilo městečko novou 

profesionální obuv pro zásahovou jednot-

ku, dvě uniformy a další drobnosti. V létě 

přibyla mezi techniku zachovalá stříkačka 

DS-16 z majetku rušené podnikové jed-

notky DEPRAG.  

 Dceřiná společnost obce Mlázovic-

ké služby, s.r.o. zakoupila na leasing kva-

litní příkopovou sekačku MC CONNEL, 

díky níž je okolí Mlázovic zřetelně udržo-

vanější. Větší část činnosti je prováděna 

prostřednictvím služeb pro další obce a 

firmy.  

 Městečko každoročně podporuje 

kulturu i sport. Nejinak tomu bylo v uply-

nulé sezóně. Občané měli možnost navští-

vit kino, divadlo, vystoupení tanečních 

souborů, rozsvícení vánočního stromu, 

knihovnu či mnoho akcí pro děti. Proběh-

lo rovněž další vítání občánků. Kromě 

celoroční podpory neregistrovaných spor-

tovních aktivit, se odehrál tradiční letní 

turnaj ve volejbale a tenisu, nově hráči 

uspořádali střetnutí v malé kopané.  

 Díky Královéhradeckému kraji se 

již několikátý rok podařilo zajistit dotaci 

na dofinancování provozních nákladů 

Domova důchodců. Tím byl zajištěn bez-

problémový chod zařízení i bez výrazného 

zatížení obecního rozpočtu. Připraven byl 

rozsáhlý projekt s žádostí o další evrop-

skou dotaci na energetické úspory Domo-

va důchodců. Obec také pomohla při ad-

ministrativě úspěšné žádosti o evropskou 

dotaci místnímu živnostníkovi.  

 Vzhledem ke změnám státní politi-

ky zaměstnanosti ubyly možnosti výpo-

moci ze strany uchazečů o zaměstnání. 

Nakonec se podařilo získat dotaci Úřadu 

práce na jednoho pracovníka veřejně pro-

spěšných prací a další vykonával několik 

měsíců v Mlázovicích veřejnou službu. 

Bylo tak možné zajistit běžnou údržbu, 

většinu zahradnických prací, úklid veřej-

ných prostranství a sněhu, bez nutnosti 

přijímat a platit dalšího zaměstnance. 

 I přes propad financování obcí ze 

strany státu (menší výběr daní) a rekordní 

investice městečka, zaznamenaly Mlázo-

vice dobré finanční výsledky hospodaření. 

Městečko nemá žádné půjčky, leasingy či 

jiné skryté dluhy. Je to způsobeno odpo-

vědným rozhodováním zastupitelů a také 

úspěšností při získávání dotací, které více 

než zdvojnásobily obecní rozpočet, což je 

zcela výjimečné. Jsou tak zachovány prin-

cipy trvale udržitelného rozvoje bez za-

dlužení příští generace. 

Uplynulý rok 2012 znamenal rekordní investice - dokončení 

MÁME NEJPILNĚJŠÍ ČTENÁŘE NA OKRESE  

 Knihovna Václava Čtvrtka v 

Jičíně vyhlásila již 2. ročník soutěže 

Čtenář roku. Mlázovská knihovna se 

také zapojila a dle statistických údajů 

nahlásila čtenáře s nejlepšími výsledky.  
 Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně, 

tentokrát tedy za rok 2011, a ve dvou kate-

goriích - děti do 15 let a dospělí. Že je u 

Mlázovských čtení oblíbeným koníčkem, 

to už je z vytíženosti místní knihovny jas-

né dlouho, ale jaké bylo překvapení kni-

hovnic, když jim z Jičína přišla zpráva, že 

naši čtenáři, respektive čtenářky, v obou 

kategoriích vyhrály!  

 Dospělou čtenářkou s největším 

počtem vypůjčených titulů za rok 2011 je 

paní Hana Čaňková. V dětské kategorii 

máme dokonce vítězky dvě, neboť přečet-

ly shodné množství knih. Jsou to Anetka 

Skrbková a Veronika Dlabová ze Šárovco-

vy Lhoty.   

 Co by to bylo za soutěž bez cen pro 

vítěze a co by to bylo za čtenářskou sou-

tež, kdyby tou cenou nebyla pěkná knížka. 

Krom duševní potravy dostaly čtenářky 

ještě něco malého k zakousnutí, aby při 

večerech pod lampou měly dost energie, a 

nezbytný diplom na památku. 

Všechny tři čtenářky byly svým vítěz-

stvím upřímně překvapené a z cen se vel-

mi radovaly. Paní Čaňková byla nadšená, 

že jí do sbírky přibyl dosud chybějící Hra-

bal. Anetka prozradila, že k jejímu prven-

ství přispěla hlavně babička, která jí se 

čtením hodně pomáhala. Ale to se určitě 

také počítá, vždyť v roce 2011 se Anetka 

číst teprve učila. Veronika hned plánovala, 

jak se s úspěchem pochlubí paní učitelce 

ve škole.  

 Jak vidno, zvláště u dětí takovéto 

soutěže mají svůj smysl, neboť je motivují 

k další četbě a tím k sebevzdělání a rozvo-

ji. Je smutné, že dnešní SMSková a Face-

booková generace už jen stěží napíše 

správně holou větu.  

 Děkujeme Knihovně Václava 

Čtvrtka, respektive jejímu Úseku regionál-

ních funkcí, za vyhlášení soutěže, za ceny, 

ale především za pravidelné zásobování 

naší malé místní knihovny novými knížka-

mi. Nebýt toho, nebylo by ani vítězství. 

Jen škoda, že je na tyto služby v krajském 

rozpočtu stále méně peněz. Knižní výměn-

ný fond málem v Mlázovicích přestal fun-

govat. Naštěstí zasáhlo zastupitelstvo měs-

tečka a schválilo roční příspěvek 20 Kč na 

obyvatele, který poskytuje Jičínské 

knihovně. I díky tomu mají naši občané k 

dispozici stále něco nového ke čtení. 

 Vítězkám moc gratulujeme a Vás 

ostatní zveme na návštěvu k nám do 

knihovny.  

VZPOMÍNKA NA VÁNOCE 
 

Jejich sváteční atmosféru nám ještě více 

přiblížilo vystoupení ženského pěveckého 

souboru z Lázní Bělohrad, v pondělí 10. 

prosince 2012 v našem domově důchodců 

v Mlázovicích. Členka souboru paní Paří-

ková, naše vrchní sestřička, vyprávěla 

nám o tom, jaké se v různých krajích naší 

země dodržují obyčeje, zvyky a koledy. Ty 

nám byly pod vedením sbormistra, p. uči-

tele Prchala, a za doprovodu jeho houslí, 

vždy sborem zazpívány a ty známé i za 

připojeného tiššího zpěvu účastníků, takže 

nálada se stala příjemnou. 

 Překvapením bylo, když po ukonče-

ní programu, byla vyslovena prosba smě-

rem k panu Prchalovi, aby byla zazpívána 

jeho vlastní skladba – píseň o Bělohradě. 

Kotlina bělohradská, která je jedním z 

krásných koutů naší země a má ji rád 

nejen ten, kdo se zde narodil. Mnohdy si ji 

zamiluje i ten, kdo sem přijde natrvalo. Je 

krásná, když ranní opar ustupuje probou-

zejícímu se ránu a objeví se na to vše do-

hlížející Zvičina. Je i krásná, když pahorky 

Chlumů táhnoucí se od Konecchlumí k 

Hořicům svým lesnatým porostem zchla-

zují žhavé paprsky vysoko stojícího sluníč-

ka. Krásná je také v záři barevných pa-

prsků zapadajícího slunce, v jejichž záři 

nad obzorem vzhlíží silueta Kumburku a 

Tábora. Lesnaté vrcholy novopackých 

pahorků jsou poslední částí kotliny.  

 Ještě jen výhled na vzdálenější 

Krkonoše, jež přispívají ke kráse naší 

zdejší krajiny. Dozpíváno. Ticho. A pak 

potlesk a pak v některých očích i podezře-

lé zamlžení. Pane učiteli, to není jen pís-

nička, ale hymna tohoto kraje. Děkujeme 

Vám a celému Vašemu souboru za to, že 

svým zpěvem rozdáváte radost a přejeme 

Vám, abyste tak mohli činit ještě hodně 

dlouho. 

 

         Libuše Zhoufová, Domov důchodců  



 Střípky z městečka  
 

● V prosinci 2012 se uskutečnil pravidel-

ný audit hospodaření městečka. Pracovni-

ce Krajského úřadu podrobně přezkouma-

ly účetnictví, nakládání s majetkem a 

celkové hospodaření městysu Mlázovice. 

Závěrem konstatovaly, že vše odpovídá 

právním náležitostem a hospodaření obce 

je bez závad. 

●  V průběhu prosince 2012 realizova-

la obec již 6. etapu rekonstrukce sálu 

Radnice. Tentokrát přišla řada na bar 

u sálu. Položena byla nová dlažba, vy-

měněny inženýrské sítě, dveře, osvětle-

ní a namontován nový nábytek. Veške-

ré práce byly ukončeny před největší-

mi akcemi, které se každoročně na sále 

konají. Po rekonstrukci sociálního za-

řízení, opravě stropu, výměně oken a 

osvětlení, po instalaci nového topení, 

renovaci parket a pořízení nového ná-

bytku, se městečko přiblížilo dokončení 

dlouholeté obnovy. Na příští léta ještě 

zbývá výměna dveří, demontáž vzdu-

chotechniky a rekonstrukce dlažeb na 

schodištích. 

● Před největšími mrazy bylo provedeno 

nové napojení topení kina a promítárny 

ke kotelně. Původní topný systém s ex-

panzí byl demontován, vzhledem k ne-

funkčnosti, společně s rozvody pro hos-

podu a přístavbu. 

 V polovině prosince se zastupitelé městečka letos naposledy sešli na veřej-

ném zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání: 

1) Městečko má nově uvolněný byt v bytovém domě Na Ohrádce, č.p. 189. Vzhledem 

k tomu, že je v tomto bytě nezbytně nutné provést kompletní rekonstrukci elektroinsta-

lace a další související práce, na které nyní obec nemá finanční prostředky ani volné 

pracovní kapacity (většinu prací si městečko provádí svépomocí), nebylo vyhlášeno 

zadávací řízení na nového nájemce. Aby byl z tohoto bytu po dobu před rekonstrukcí 

užitek, souhlasili zastupitelé s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, s panem 

Radkem Tobiášem, Bukvice 13, a to do konce července 2013. Městečko bude po tuto 

dobu vybírat nájem a nebude muset hradit podíl na nákladech za energie. Poté dojde k 

vyklizení bytu, provedení rekonstrukčních prací a vyhlášení standardního řízení na 

výběr nájemce na dobu neurčitou.  

2) Městečko uzavře mandátní smlouvu se společností EKO-POINT Czech, s.r.o. 

ze Studence na management projektu a realizaci souvisejících výběrových řízení 

projektu „Energetické úspory Domova důchodců v Mlázovicích“. Uvedená spo-

lečnost bude komunikovat s poskytovatelem dotace a řídit kompletní průběh akce 

tak, jak vyžadují složitá pravidla EU.  
3) Zastupitelstvo také schválilo Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu půdy se ZEAS Mlá-

zovice. Předmětem dodatku jsou změny ve výčtu pronajímaných pozemků společnosti. 

4) Schváleno bylo rovněž podání žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje na 

pořízení nového územního plánu městečka, který se začne připravovat v roce 

2013.  

5) Zastupitelé schválili dceřiné společnosti městysu - Mlázovické služby, s.r.o., aby 

podala žádost o dotaci na pořízení kontejnerového nosiče za traktor. Zařízení by slou-

žilo k obsluze velkoobjemových kontejnerů na sběrném dvoře.  

6) Zastupitelé zamítli žádost Oblastní charity Červený Kostelec o příspěvek na 

provozní náklady. Městečko nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, 

aby mohlo spolufinancovat chod obdobných zařízení. Uvedená charita navíc není 

součástí Komunitního plánu ORP Jičín, kterým se obec řídí.  
7) Schválen byl rozpočet městečka Mlázovice na rok 2013. O připravovaných inves-

tičních akcích, které jsou jeho součástí, Vás budeme informovat v samostatném člán-

ku. 

Proběhlo 16. zasedání zastupitelstva 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA POHLADILA PO DUŠI 
 Ve dnech 7. až 9. prosince 2012 

se na sále mlázovické Radnice konal 

již 8. ročník Vánoční výstavy. 

 Poslední dobou kolem sebe slyší-

me samé stesky, na počasí, nedostatek 

času, nenapečené cukroví, neuklizený 

byt, nedostatek peněz a podobně. Je 

dobře, že nám čas od času někdo připo-

mene, že život je i o něčem jiném a o 

Adventu by to mělo platit obzvlášť. Prá-

vě takovým světlým bodem byla víken-

dová Vánoční výstava.  

 Její pořadatelé si dali opět velmi 

záležet a již u vchodu dýchlo na návštěv-

níky kouzlo Vánoc v podobě nazdobené-

ho stromečku a betlému. A betlémy se to 

na výstavě vůbec hemžilo, člověk mohl 

jen obdivovat, jak si lidská představivost 

dokáže pohrát se znázorněním Ježíškova 

narození.  

 Na toto téma letos navázali i seni-

oři z místního domova důchodců, když v 

rámci výstavy sehráli, pod vedením soci-

ální procovnice Gabriely Čapounové, hru 

Vánoční příběh. Do vyprávění hezky 

zakomponovali nejznámější koledy, které 

si s nimi diváci s chutí zazpívali. Je potě-

šující, že  nejmladší z obecenstva znali 

slova nejlépe. 

 Gabriela Čapounová na výstavu 

přispěla také svým malířským uměním. 

Vystavila několik děl s motivy, které 

připomínají výjevy z krásného snu. Její 

obdivovatelé si mohli zakoupit kalendář, 

kde se budou moci každý měsíc kochat 

některým jejím obrázkem. 

 Že mají i dnešní mladé maminky 

šikovné ruce nám svými dílky předvedly 

Lenka Nováková a Lucie Kulková. Vel-

mi obdivovaná byla také floristická 

aranžmá od Kateřiny Vikové, jejíž vý-

stavku doplnil živý pomologický atlas ze 

sadu rodičů. 

 K tradičním vystavovatelům patří 

i pořadatel výstavy Libor Šimůnek, dnes 

již legendární mlázovský dřevosochař. 

Jeho tajemný Mnich i Lebka vzbuzovali 

náležité uznání. Manželka Dagmar na 

výstavu přispěla řadou krásných výrob-

ků, i mnoho betlémů je z její dílničky. Že 

jablko nepadlo daleko od stromu dokazu-

je jejich dcera Kateřina, která se prezen-

tovala keramikou a výtvarnými dílky. 

 Dětmi velmi oblíbená tvořivá 

dílnička byla neustále plná. Krásné vý-

robky si malí šikulové mohli odnést do-

mů. 

 Navštívení Vánoční výstavy bylo 

milým zastavením v tom všeobecném 

předvánočním shonu. Velké díky všem, 

kdož se jakkoliv podíleli. 
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V Mlázovickém zpravodaji vy-

chází již delší dobu pravidelné vyprávění 

vztahující se k období let 1914 – 1918 o 

těžkých časech zuřící první světové války. 

Prostřednictvím našich legionářů Josefa 

Poura, Josefa Půra, Františka Velíška, 

Bohumila Klepla a Ladislava Johna, 

bojujících na ruské frontě, jsme se sezna-

movali s vývojem a průběhem války. 

Neméně zajímavé poznatky přinesl i čest-

ný občan Mlázovic Bohumil Tvrzský, 

který část vojenského života prožil jako 

marod a písař v jičínských kasárnách a 

po dva roky v maďarské Kobháze. Bojo-

vých akcí se zúčastnil na italské frontě 

jako voják rakousko-uherské armády. 

Přestože byl velkým vlastencem, po celé 

období vojančení se mu nepodařilo z 

nenáviděné c. a k. armády zběhnout a 

stát se též bojovníkem proti monarchii. 

Z těchto osobních vzpomínek 

jsme se dozvěděli mnoho zajímavých i 

poučných příběhů, které během čtyř let 

zažívali nejen vojáci, ale i civilní obyva-

telstvo Evropy. Do bojů na straně Ra-

kouska-Uherska bylo v letech 1914 -1917 

ze všech zemí mocnářství povoláno do 

zbraně 8,4 milionu branců. Z tohoto po-

čtu byl celý milion z Čech a z naší obce 

pak přes 150 mužů, z nichž 33 nemělo to 

štěstí vrátit se domů. Stávalo se téměř 

pravidlem, že z každého stavení byl ně-

kdo odveden a nebylo ani výjimkou, že v 

některých částech obce zůstali v domech 

pouze ženy s dětmi a muži v seniorském 

věku. Na nich spočívala tíha zabezpečit 

chod domácnosti, obstarat celou hospo-

dářskou usedlost a zajistit úrodu na po-

lích. Jen tak mohli těžké chvíle strádání 

a čtyři roky války přežít.  

V druhé a závěrečné části se 

ještě chceme zastavit u dalších hrdinů, již 

ve zkráceném rozsahu a to zejména u 

těch, u nichž se do dnešní doby zachova-

ly ústní či písemné podklady a fotografie. 

Prvním z této skupiny by mohl být Fran-

tišek Černoch, dlouholetý učitel na zdejší 

škole, který se při svém povolání aktivně 

zapojil do veřejného, politického a spole-

čenského života Mlázovic. Byl to také 

velký obdivovatel T. G. Masaryka a příz-

nivec Edvarda Beneše.  

Věříme, že i ostatní vojáci upou-

tají svými osudy vaši pozornost a to hlav-

ně proto, že v roce 2014 uplyne již 100 let 

od strašlivé tragédie - započetí 1. světové 

války.  

FRANTIŠEK ČERNOCH   

(1899 – 1973) 

František Černoch, narozen v 

Mlázovicích 27.1. 1899, voják rakousko-

uherské armády. 

Jeho otec byl řídícím učitelem na 

místní pětitřídní škole. V roce 1907 koupil 

od Josefa Tvrzského jednopatrový dům 

čp. 139 v hoření části náměstí. Tento do-

mek po několika letech přestavěl do dneš-

ní podoby. 

Mladý František, student 2. roč-

níku gymnázia v Jičíně, obdržel v roce 

1915 od svého strýce Bohumila Tvrzkého 

pohled od vojenského útvaru z maďarské 

Šoproně. Zcela určitě se mu tento lístek s 

vojenskou tematikou tenkrát jevil jako 

velice vzdálený. Při tom však netušil, že 

už za dva roky 27. července 1917 obdrží 

od své sestry Boženky jiný dopis, ale to 

již na novou adresu do Ostřihomi: Čer-

noch Franz, Einj. Trew. Ausbeildungsab-

teilung Esztergom Tabor.  

V Ostřihomi započaly první vo-

jenské kroky Františka Černocha světovou 

válkou - tvrdým a důkladným výcvikem. 

Po nedůležitém základním pochodování 

kasárnami, byl jakožto civilní profesí uči-

tel zařazen do poddůstojnické školy. V 

tomto období probíhaly skoro na všech 

frontách těžké boje, avšak o výsledku 

bleskové války nebylo stále rozhodnuto.       

Po absolvování několikaměsíční-

ho kurzu byl přidělen v hodnosti korpol-

desátníka k vojenskému útvaru. První 

nalezená korespondence zaslaná rodině z 

jeho nového působiště do Mlázovic nese 

datum 6. března 1918. Pisatel zasílá všem 

doma srdečné pozdravení. Dále žádá sest-

ru Boženu, ať zajde k Andresovům nebo 

Votrubovům a vloží mu do zásilky trochu 

kuřiva. Dále píše, že balíčky odtud posílat 

nejdou, jenom korespondence, která do-

chází včas a v pořádku. Zdraví a líbá 

všechny Frantík. Zasílá rovněž novou 

adresu:  

Korp Černoch Franz kuk. Geb. 

Sch.R.1.XXXVIII. Marschkomp. 2. Zug. 

Aleinterndorf u Adonowitz, Skiemark.  

V krásném údolí pod Tyrolskými 

Alpami strávil útvar ještě několik dnů. 

Měl to být záložní pluk, velmi dobře vy-

zbrojený, mající za úkol posílit předsunuté 

jednotky na italské frontě. Tam se měly 

před nimi odehrát těžké a nelítostné boje 

se značnými ztrátami na obou stranách, 

ale stále bez vítěze. Po přesunu a zdlouha-

vých pochodech se za frontou v oblasti 

přístavního města Terstu připravovaly 

zákopy a velmi silná opevnění, která měla 

tlumit očekávaný nápor Italů. V té době se 

vedla poziční válka a k nějakým větším 

bojovým akcím nedocházelo. Až po něko-

lika málo měsících převzala veškerou 

iniciativu italská armáda, která rozhodla o 

náhlém ukončení bojů na domácí frontě.  

Po šťastném návratu do vlasti byl 

v rodných Mlázovicích nejen svoji rodi-

nou, ale i mnoha občany srdečně přivítán. 

Po dvouměsíčním zdravotním odpočinku 

se vrátil začátkem roku 1919 ke své profe-

si kantora. V roce 1923 znovu nastoupil 

do vojenské školy pro záložní důstojníky 

do Dolního Kubína, již jako voják čsl. 

armády. Zde mělo naše vojsko za úkol 

zajistit klid a pořádek na stále neklidném 

pohraničí na Slovensku, proti provokacím 

z maďarské strany. 

František Černoch byl po celá 

léta svého působení v obci velmi platným 

občanem ve veřejném, politickém i spole-

čenském životě. Velmi miloval svoji rod-

nou krajinu, louky, lesy a s nimi spojenou 

mysliveckou vášeň, kde pro místní spolek 

a myslivost mnoho vykonal. Svoji učitel-

skou dráhu zakončil odchodem do důcho-

du v roce 1961.  

Závěrem je potřeba dodat, že 

průběh jeho cestování I. světovou válkou 

je sestaven pouze z dostupné korespon-

dence rodin Černochovy a Tvrzkých a 

díky částečnému doplnění jeho syna 

Zdeňka. Podstatné je, že František přežil 

válku živ a zdráv, což se ostatním 33 na-

šim mužům nesplnilo. Pan řídící učitel 

František Černoch se dožil věku 74 let, 

zemřel 15. února 1973. Poslední rozlouče-

ní se konalo v Ústí nad Labem - Střekově.  
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