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140. VÝROČÍ NAROZENÍ KRONIKÁŘE FRANTIŠKA HORÁKA 
 30. března 1878 se narodila vý-

znamná osobnost městečka, díky které 

víme o Mlázovicích více. 

František Horák (30. března 1878 - 16. 

února 1960) 

 Spisovatel Josef Hais Týnecký 

zveřejnil v Národní politice 3.9.1939 člá-

nek „Mlázovice – milé  městečko v Čes-

kém ráji“. Mimo jiné píše: „Mlázovický 

kronikář, dobrý Čech, sokol a písmák, 

vykřesal lásku k rodnému městu z křeme-

ne zapomenutí jiskru, která se rozhořela v 

mnohých srdcích. Od domku k domku 

hledal cestu starých vzpomínek. Vykopal 

z hrobu temných mrákot staré mlázovické 

rody, oživil jejich památku. Vdechl do 

němých kamenů život starých let. To, co 

pracně sebral a našel v rodových tradi-

cích, zapsal pro památku budoucím do své 

kroniky“.   

 To byl František Horák. Narodil se 

30. března 1878 v Mlázovicích č. 118. 

Bylo mu 19 let, když po předčasné smrti 

otce převzal rodné hospodářství. Dovedl i 

při těžké práci a denních starostí ušetřit 

kousek volného času, aby nám zanechal 

svědectví o životě našich předků. A neby-

lo toho málo. Vedle rodinné kroniky – 

unikátní písemné památce, byl kroniká-

řem Mlázovic celých 35 let, sběratelem 

životních příběhu a autenticky zachytil 

reálný život v Mlázovicích a okolí. Byl 

divadelním ochotníkem, hasičem, knihov-

níkem, velitelem Sokola, obecním účet-

ním a radním městečka. Byl výjimečně 

nadaným vypravěčem a pozorovatelem 

života.   

 Byl respektován význačnými osob-

nostmi té doby, které byli hrdi ze setkání s 

ním. Na svém hospodářství hostil sklada-

tele Karla Moora, profesora Jana Gebaue-

ra, spisovatele Haise – Týneckého, životo-

pisce Boženy Němcové profesora Tille, 

sochaře Rouse a mnoho dalších, přede-

vším lázeňských hostů. Vykonal tu nejtěž-

ší badatelskou práci a následovníci 

mohou jenom opisovat. To vše 

perem namáčeným v kalamáři, bez 

internetu, počítače a telefonu. 

 Jeho praděd Josef Horák 

přišel jako kaprál v době Napole-

onských válek do Chotče s oddí-

lem vojáků provést exekuci, proto-

že chotečtí neplatili daně. Už tam 

zůstal a oženil se s vdovou Annou, 

d c e r o u  u č i t e l e  H a r t ma n a 

28.6.1808. V roce 1815 koupili 

manželé usedlost č.p. 7 v Mlázovi-

cích. Horákův rod byl v Mlázovicích 

téměř 200 let a je spřízněn s většinou 

místních původních rodin.   

 Zatím poslední Horák se vrátil do 

Chotče, kde byl jeho prapředek rychtá-

řem. A pak, že se historie neopakuje. Po-

tomek Jiří Horák byl v Chotči starostou. 

František Horák se zapsal do historie Mlá-

zovic a podzvičinského kraje zcela výji-

mečně. Zemřel v 82 letech v roce 1960. 

Jeho manželka Františka, rozená Měšťa-

nová z Libína v roce 1963. František Ho-

rák - kronikář je čestným občanem Mlázo-

vic. Právem si to zasloužil. 

Stanislav Bytnar 

PIVOVAR BERNARD OCENIL MLÁZOVICKOU RESTAURACI 
 Mimořádná kvalita piva i jídla, 

ochotný personál, příjemné prostředí a 

ještě něco navíc. Tyto skutečnosti stojí 

za získáním ceněného certifikátu pro 

mlázovické hospodské. 
 V pondělí 23. dubna 2018 se kona-

lo slavnostní předání „Certifikátu kvality 

pivovaru Bernard“ pro Restauraci Radnici 

Mlázovice. Z rukou obchodního sládka 

převzal ocenění pan Zdeněk Fišer starší, v 

zastoupení syna, který se nemohl ze zdra-

votních důvodů ceremoniálu zúčastnit. 

Převzetí sledovalo v humpoleckém pivo-

varu 25 hostů z městečka a okolí, kteří 

byli na tuto událost pozváni. 

 Nejedná se o žádné tuctové oceně-

ní či samolepku s hvězdičkami, kterou si 

lze objednat. Pivovar Bernard koncipoval 

certifikaci kvality odlišně od svých kon-

kurentů. Pro udělování má velmi přísná 

kritéria a nechce z tohoto procesu udělat 

žádnou masovou akci. Mlázovická Re-

staurace Radnice je teprve druhým podni-

kem v celém Česku, který ocenění obdr-

žel. I do budoucna Bernard počítá s tím, 

že jej bude udělovat výjimečně a jen těm, 

kteří si to opravdu zaslouží. 

 Všemu předcházelo přísné hodno-

cení mlázovické hospody ze strany zá-

stupců pivovaru a také příjemné posezení 

s hlavním sládkem, který v Mlázovicích 

představil historii pivovaru v Humpolci a 

plány jeho majitelů. Hosté restaurace 

mohli také ochutnat řadu piv se značkou 

Bernard. 

 Pivovar Bernard se snaží vařit pivo 

poctivě. I když je výroba velmi moderní a 

technologie na nejvyšší úrovni, postup 

zrodu chmelového moku v Humpolci ctí 

dávné české tradice. Jak humpolečtí rádi 

říkají, jdou si svojí vlastní cestou. A stejně 

tak vlastní cestou kráčí provozovatelé 

mlázovické hospody. Není divu, že hos-

poda v poslední době značně ožívá. Hosté 

se mohou spolehnout, že zde naleznou 

vynikající kuchyni, vařenou z tradičních 

surovin, bez chemických náhražek. Pivo 

jako křen je samozřejmostí. Nově také 

fantastická zmrzlina z pravého ovoce, 

výborná káva či moravská vína. K tomu 

všemu vstřícné jednání provozovatele, 

slušné ceny a velmi příjemné prostředí 

zrenovovaných interiérů. 

 Je proto více než symbolické, že 

dva kvalitní podniky – Pivovar Bernard a 

Restaurace Radnice Mlázovice, spojily 

aktivity a svojí poctivou prací těší tělo i 

ducha mnoha hostů, kteří do Mlázovic 

zavítají. 



Proběhlo 21. zasedání zastupitelstva městečka 

 V pondělí 16. dubna 2018 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání. Přiná-

šíme zajímavé body z programu jednání:  

1. Zastupitelstvo schválilo změnu průběhu katastrální hranice mezi obcemi Mlázovice 

a Choteč. Tím bude dokončen dlouhý a složitý proces nastartovaný při tvorbě projek-

tu Komplexních pozemkových úprav katastrálního území Mlázovice. Hranici mezi 

jmenovanými obcemi bude nově tvořit logický celek v terénu (břeh Chotečského po-

toka). Dalším benefitem bude, že se dotčené parcely vrátí do původního katastrálního 

území, odkud původně odešly. Tím se jejich majitelům zjednoduší administrativa a 

zvýší hodnota těchto pozemků (bude je možné při komplexních pozemkových úpra-

vách k.ú. Choteč sloučit s dalšími).   

2. Schválena byla účetní závěrka společnosti Mlázovické služby, s.r.o. za rok 

2017 a projednán hospodářský výsledek za toto období.   

3. Se společností ČEZ Distribuce, a.s. bude uzavřena Smlouva o zřízení věcných bře-

men na uložení kabelových vedení rozvodů nízkého napětí, které byly v loňském roce 

modernizovány.   

4. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce polní 

cesty k Horce“, do Programu rozvoje venkova MZe ČR, prostřednictvím MAS 

Brána do Českého ráje. Celkové náklady projektu lehce převyšují 3 mil. Kč. V 

případě poskytnutí dotace by došlo ke kompletní rekonstrukci polní cesty od 

Pressbetu, kolem Horky, až k Chotečskému potoku na hranici katastru.   

5. Vyhodnoceno bylo výběrové řízení na firmu, která pro městečko zpracuje nový 

územní plán. Vítězem se stala společnost Regio – projektový ateliér, s.r.o. z Hradce 

Králové, protože předložila nejvýhodnější nabídku. Tento ateliér vypracoval i před-

chozí územní plán obce. Nový dokument by měl být hotov do konce roku 2020.   

6. Schváleno bylo také rozpočtové opatření č.2/2018, které reflektuje změny roz-

počtu v závislosti na aktuálním vývoji příjmů a výdajů. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  Obecní úřad informuje občany, že stále 

prodává nové plastové popelnice na ko-

lečkách, o objemu 120l, za bezkonku-

renční cenu 630 Kč. Tyto popelnice na-

kupujeme přímo u výrobce a nezatěžuje-

me prodej žádnou přirážkou. Proto jsou 

až o několik stokorun levnější než v ob-

chodní síti.  Nádoby mají dlouhou život-

nost a díky kolečkům se s nimi snadno 

manipuluje. Auta  služeb jsou na ně dobře 

uzpůsobená, proto při svozu odpadů ne-

dochází k jejich poškození. 

●  V průběhu dubna provedli zahrad-

níci ze Stračova přemulčování všech 

záhonů trvalek, které byly vysazeny v 

předchozích letech. Zlepší se tak jejich 

vzhled a sníží zarůstání plevelem. 

●  Pracovníci městečka začátkem dubna 

zametli některé komunikace, na kterých 

leželo po zimě poměrně velké množství 

písku. Ten výrazně zvyšoval prašnost v 

obci a také ohrožoval kanalizaci. Po ruč-

ním předmetení provedla finální úklid 

strojově krajská údržba silnic. 

ZÁSAHY HASIČŮ 
30. dubna - Jednotka vyjela po druhé 

hodině ranní k požáru komína rodinného 

domu do obce Brtev u Lázní Bělohradu. 

Na místě prováděla zabezpečovací práce, 

po shození sazí vybírala v dýchací techni-

ce žhavé uhlíky a saze z paty komína. 

13. dubna - Mlázovičtí hasiči vyjeli k 

pádu stromu v mezihořském údolí. Jedna-

lo se o vzrostlý smrk nahnutý přes cestu a 

zavěšený přes další koruny. Vzhledem ke 

složitosti situace byla na místo povolána 

plošina PS HZS Jičín. Ani profesionální 

hasiči si však neporadili, proto se operač-

ní dohodl se starostou obce a ten zajistil 

profesionální těžaře, kteří pomocí trakto-

ru a navijáku polom odstranili. Hasiči na 

místě řídili dopravu, nasvítili místo zása-

hu (již byla tma) a po rozřezání kmenů 

odklidili větve a zametli komunikaci. 

7. dubna - Operační středisko vyslalo 

hasiče k požáru louky a lesního porostu v 

Lázních Bělohradě, místní části Hřídelec. 

Požár vznikl od neopatrného vypalování 

trávy na nedaleké zahradě. Jednotka nej-

prve dodávala vodu technice PS HZS 

Nová Paka, později rozvinula vlastní ha-

dicové vedení a hasila travní porost a 

nízké dřeviny.  

4. dubna - Jednotka vyjela na žádost 

starosty Městysu Mlázovice do ulice No-

vopacká č.p.120. Ve vstupní chodbě do-

mu se nacházela vodovodní šachta, která 

byla plná vody. Voda dále zaplavovala 

přízemí celého domu. Pracovník  VOS 

Jičín uzavřel přívod do domu a jednotka 

provedla odčerpání vody ze zaplavené 

šachty (cca 2m3). Poté zjištěno prasklé 

koleno na hlavním přívodu vody.  

Čarodějnice udělaly pomyslnou tečku za zimou 
 Poslední dubnový večer odletěly 

čarodějnice z městečka, aby uvolnily 

své místo létu. Vatra pro děti byla při-

pravena u koupaliště. 
 Letošní poslední duben, který je 

spojen s pálením čarodějnic a koncem 

zimy, vyšel na pondělí. Několik desítek 

lidí a hlavně hodně dětí, si nenechalo ujít 

podívanou na zapálený oheň.  

 Již od 18té hodiny byly pro nej-

menší připraveny různé hry v areálu kou-

paliště. Děti si zkoušely házet míčky, 

skákat v pytli, ochutnávaly čarodějnické 

lektvary nebo kreslily různé čarodějnice, 

které pak přikládaly na vatru. Dospělí 

mezitím využili, že se po zimě zase sešli 

a tak o dobrou náladu nebyla nouze. 

 Okolo 20té hodiny byl zažehnut 

oheň, který brzy pohltil připravenou dět-

skou vatru. Děti, ale i dospělí si užili 

fascinující pohledy na oheň olizující ča-

rodějnici. Mnozí z nich se poté přesunuli 

do hospůdky na koupališti, která tradičně 

zahajuje provoz právě na čarodějnice. 

 

 

Hasiči v roce 1943 
 

Vzácná fotografie z archivu 

pana Ivo Johna zobrazuje část 

jednotky SDH Mlázovice, při 

okrskovém poplachu 29. srpna 

1943. Cvičení se tehdy v Mlá-

zovicích zúčastnilo 12 sborů. 

Za zmínku stojí také zánovní 

hasičská stříkačka, tehdy taže-

ná koňmi. 


