
Vazenf spoluobcane, 

jelikoz dobrych zprav neni nikdy dost, prinasime Vam i my dobrou zpravu 
o znovuobnovenf vydavani obecnfho listu, ktery Vas bude informovat o zivote 
v nasi obci a v blizkem okolf, o soucasnem deni, planech do budoucnosti a take 
by v nem nemelo chybet ohlednuti do blfzkych i vzdalenych casu minulych. 

A) Takze kratce k te bh'zke minulosti 

1) V roce 2008 byla dokoncena dalsf velka stavebnf akce, a to vystavba 
obecnfho vodovodu. 28. listopadu 2008 uspesne probehla kolaudace. S dotazy 
ohledne dostaveb pnpojek se obracejte pnmo na starostu p. Rocka. 
V oblasti zivotniho prostredf doslo k zkvalitneni tndenf odpadu. V Kulturnfm 
dome v Pohlede byl instalovan E-box na drobny elektroodpad a zvysilo se 
mnozstvi odbernych nadob na plast, papir a sklo. 
Na uzemf obce pro katastralni uzemi Deblov byla odsouhlasena pozemkova 
uprava. 

2) Z kulturnfch akcf 

V lednu jsme privftali divadelnf ochotnicky soubor „Sousede" z Lestiny u 
Novych Hradu, ktery vystoupil s komedif „D(vky valcf aneb mela na Devine" a 
byla to fakt mela a velka legrace. 
V breznu jsme si tradicne zaplesali. 
V dubnu si opet vsichni tancechtivi pfisli na sve se skupinou ROCK - SOLIT. 
V kvetnu nam pocasi pralo, a tak meli mali i velcf hezke odpoledne 
s programem druheho rocniku ̂ Detskeho dne" . 
Pred koncem skolniho roku si ...nactiletf mohli uzit diskoteku, i kdyz po pravde 
feceno si to pekne uzili i ...ceti a dokonce ...satiletf. 
Bohuzel pfipravovana akce „Setkani rodaku" se nemohla uskutecnit. Nase plany 
v tomto pnpade vzaly za sve stejne rychle jako casti mistnich lesu, nektere 
strechy, stavby, ploty Mame to vsichni jeste dost v zive pameti. 



Takze srpnove „Rozlouceni s prazdninami" jsme vyhlasili jako beneficni akci a 
pripravili docela bohaty program. Vytezek byl sice maly, ale akce se vydafila ke 
vseobecne spokojenosti. 
Na „Mikulasske nadflce" v jfdelne AGRO Libomerice, a.s. byla tradicne velika 
ucast, dobra zprava je, ze certi si nikoho neodnesli, takze to s chovanim nasi 
mlade generace nenf az tak spatne. 
Mikulasska tanecni zabava byla take hojne navstivena a velkym prekvapenim 
zde bylo skvele vystoupeni tanecnfho krouzku ze ZS v Bojanove a hudebni 
produkce mfstnfch devcat. 
Az do cervna mohli zajemci pravidelne cvicit aerobik a kalenetiku s Vandou 
Stedrou. 

3) Nasi obcane 

Vyznamne vyroci v roce 2008 slavili: 
70 
pan Pavel Malek ze Rtenina, pani Marie §tenhova z Lipiny a pani Bozena 
Klapkova z Petrikovic 
75 
pani Marie Syrovcova ze Rtenina 
80 
pan Jin Drahos z Cejkovic 
85 

pan Frantisek Charvat z Pohleda a pan Jan Chvojka z Deblova 

Plni smutku jsme se rozloucili: 
s pani Ludmilou Seckou a pani Marii Tuckovou z Pohleda a take s panf 
Zofii Konnkovou z Cejkovic 

B) Oznameni a planovane akce 
1) Odpady 

Pripomfname obcanum, ze do konce mesice bfezna 2009 maji povinnost 
uhradit poplatek za odvoz odpadu. Tyka se vsech trvale prihlasenych obyvatel, 
vlastniku rekreacnich objektu a podnikatelu, kten vyuzivaji teto sluzby. 
Vyse poplatku za odpady v roce 2009 je 5007- Kc/rok. Obcanum s trvalym 
pobytem v obci bude obec prispivat 120,- Kc tj. budou tedy hradit 380,- Kc za 
osobu/rok. 
Podnikatele, kterf vyuzi'vajf teto sluzby a majismlouvu s obci budou hradit 
1.400,- Kc/rok. 



Take zadame vsechny obcany, kten vyuzivajf obecni prostory k odkladanf 
stavebnich materialu, dreva, prfpadne autovraku, aby do 30. cervna 2009 tyto 
plochy vyklidili, zejmena v centrech jednotlivych castf nasi obce. Neni to leckdy 
opravdu pekne podfvanf. Dekujeme! 

2) Pejsci 

Majitele novych psti jsou povinni oznamit spravci poplatkCi tuto skutecnost do 
15ti dnu a po dovrseni tri mesicu staff psa nahlasit a poplatek zaplatit. Pro rok 
2009 je to 80 Kc za prvnfho a 120 Kc za druheho (prfp. dalsfho psa). Tento 
poplatek je splatny do 30. cervna 2009. 

A k nasim domacim milackum jeste jedna pripominka: 
prosime, nenechavejte je bez dozoru se potloukat na vefejnych prostranstvich, 
stale casteji se stavaji zdrojem ohrozenf nasich spoluobcanu. 
Dekujeme predem za Vasi ohleduplnost! 

3) Akce 

14. brezna jsme pro deti pripravili novou akci /;Detsky karneval" a ponekud 
s napetim jsme cekall, jak se vse vydarf. Ale diky skvelemu a zkusenemu 
pffstupu tanecnfho mistra pana Cerneho z Chrasti, ktery program vedl a diky 
vsem nadsencum, kterf tento program prokladali soutezemi, hadankami a 
scenkami se rozhodne nikdo nenudil. V neposlednf rade patff dik i Tondovi 
Opletalovi za fotodokumentaci, k zhlednutf je na nastence pred obchodem. 

21. brezna jsme si jiz tradicne obecne zaplesali. Predtancenf se opet vyborne 
zhostily deti ze ZS Bojanov, a to v obdivuhodnem pocetnfm a vekovem 
zastoupeni. Dekujeme vsem sponzorum za pekne ceny do tomboly! 

5. dubna zveme vsechny nase drfve narozene na Setkani duchodcu. Predstavf 
se Vam nasi nejmensf ze skolky v Mladonovicich a mfstni soubor Kvitko ma pro 
Vas pripraveny novy program piny znamych i jiz pozapomenutych pfsnicek. 

18. dubna jsme pozvali Divadelnf spolek J.N. Stepanka z Chrudimi, ktery ma pro 
deti, rodice i dalsi zajemce pripravenou divadelni pohadku Zenich pro certici. 

Planujeme jiz 3. rocnfk akce Detsky den - termin jeste doladfme - a doufame, 
ze se letos konecne podaff uskutecnit Setkani rodaku, a to v sobotu 27. cervna. 

Opet se cvicf, a to kazde pondeli a utery az do konce dubna v jfdelne Agra 
Libomerice, a.s. od 18,30 do 19,30 hod. Od kvetna se presuneme do salu 
Kulturnfho domu v Pohlede. 



Take Vas zveme do mi'stnf knihovny v budove Obecnfho ufadu, ktera nabfzf 
slrokou skalu literarnfch zanru a mnozstvi titulu, ktere nase obecnf knihovna 
zfskala castecne od Mestske knihovny v Chrudimi a ve velke mire take od rodiny 
Stedrych z Deblova, ktere za tento nezistny dar velice dekujeme. 

C) Jednanf zastupitelstva 
Jednanf zastupitelstva jsou planovana vtermfnech 21.5., 23.7., 17.9,19.11. a 
17.12. Pokud mate zajem, muzete se techto jednanf zucastnit. 

D) Ostatni 

Technicky stav vnitrnfch prostor naseho Kulturnfho domu v Pohlede je 
prinejmensfm problematicky a je potreba spolecne hledat optimalnf reseni jeho 
rekonstrukce, aby byl i v budoucnu mfstem naseho spolecneho setkavanf a 
radostneho spoluzitf, proto prosfme vsechny nase obcany, aby venovali 
pozornost „Dotaznfku" na toto tema a vyjadrili v nem svuj nazor na zminovanou 
zalezitost. 

Navrhy a namety pro zlepsenf cinnosti obce, nabfdky sluzeb (prfp. odprodej ci 
poptavku), pripomfnky nebo naopak pochvaly zasflejte na obecnf e-adresu 
obec.mladonovice(5)tiscali.cz nebo v pfsemne podobe doructe na OU 
v Mladonovicich. 

Vzkaz pro pana Kozimira Hatice, bytem tu i onde: 
Vdzeny pane, anonymy uz do 21. stoleti opravdu nepatfi. Pokud budefe mit 
nejakou pfipominku k obsahu, ci uprave nasich listu, prosime, obrat'te se pfimo 
na nds. 
Pffjemne jarni probouzeni V£m pf eje 
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