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KRONIKA   
OBCE MLADOŇOVICE 

 
tj. všech jejich místních částí:  

Čejkovice, Deblov, Lipina, Mladoňovice, Mýtka, 
Petříkovice, Pohled, Rtenín 

 
okres Chrudim 

 
 

3. svazek 
 

od roku 1990 do roku 2009 
 

počet stran: 121 
 
 
 

 

…………………………. 
podpis starosty, razítko obce 
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Obec Mladoňovice 
Mladoňovice 14 
538 21  Slatiňany 

 
 
 

Svazky kronik č. 1 a č. 2 byly vedeny panem Františkem Kolářem ml. 
z Mýtek. Dnes jsou uloženy ve Státním okresním archívu v Chrudimi. 
Kopie obou svazků jsou uloženy na Obecním úřadě v Mladoňovicích. 

 

Na základě usnesení ze dne 3. 9. 2015 byl založen třetí svazek kroniky obce 
Mladoňovice, který navazuje na předešlou práci pana Františka Koláře ml., 

tj. tento svazek začíná rokem 1990 a končí rokem 2009. 

 

Elektronická verze této kroniky je dostupná na www.obec-mladonovice.cz 
 

Kronika je vedena dle příručky „Metodický návod vedení kroniky“,  
kterou vydal Státní okresní archív v Chrudimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kronikář: Petra Petrová 

 

…………………………… 
podpis kronikáře 
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Životopis kroniká ře 

Jmenuji se Petra Petrová, rozená Marečková z Deblova. Narodila jsem se 
9. října 1984. Po vyjití Základní školy jsem začala studovat v Chrudimi na 
Integrované střední škole obor Management obchodu a služeb a následně 
jsem dosáhla vysokoškolského titulu bakalář v oboru Cestovní ruch na 
Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. V mé rodné obci má naše rodina 
dlouhou historii, rodina mé matky, tj. Chvojkovi mají kořeny v Deblově již 
před rokem 1700. Ve volném čase se zabývám tvorbou rodinného rodokmenu 
a historií všeobecně, možná právě z tohoto důvodu jsem byla dne 19. 11. 2009 
jmenována zastupitelstvem obce Mladoňovice do funkce kronikářky. 

Není opravdu lehké přebírat funkci kronikáře po někom, jako byl pan 
František Kolář z Mýtek - člověk, který kultuře a historii obce věnoval skoro 
celý život. Proto si velmi cením toho, že byl tento úkol svěřen právě mně a 
budu se snažit tuto funkci vykonávat svědomitě, aby našim potomkům zbyl 
kromě fotografií také psaný záznam o tom, jak se zde v našich obcích v letech 
minulých žilo. 

Vzhledem k tomu, že pan Kolář vykonával funkci kronikáře do roku 1989, 
kdy mi bylo 5 let, tak je přede mnou nelehký úkol, a sice doplnit chybějící 
záznamy právě od začátku roku 1990 do současnosti a v této práci pokračovat. 
Budu tedy pátrat v archívech a ve starých záznamech a snad se mi povede 
tuto dobu zaznamenat co nejlépe a zachránit tak návaznost kronikářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Popis obce Mladoňovice 

Obec Mladoňovice se nachází v okrese Chrudim a skládá se z 8 místních částí: 
Čejkovice, Deblov, Lipina, Mladoňovice, Mýtka, Petříkovice, Pohled a 
Rtenín. Nejstarší zmínka je právě o Mladoňovicích, a sice z roku 1329. 

Celková výměra obce je 1239 ha, z čehož největší podíl má zemědělská půda 
se svými 1049 ha. Dále lesní půda zaujímá celkem 592 ha, pak stojí za zmínku 
ještě 85 ha trvalých travních porostů, 13 ha je zastavěno a na 19 ha jsou 
zahrady. Vodní plocha je o výměře 4 ha. 

Obec se rozkládá na celkem čtyřech katastrálních územích: Deblov, 
Čejkovice, Pohled a Petříkovice a není součástí žádného chráněného parku. 

Co se týče kulturních zařízení, tak v obci je v místní části Pohled kulturní dům 
(bývalá škola), jehož první patro je využíváno jako sál k pořádání plesů, zábav 
či dětských dnů a karnevalů. Ve stejné budově, ale v přízemí je v provozu 
hospoda, toho času pod vedením manželů Dolejšových, a obchod se 
smíšeným zbožím. Na obecním úřadě funguje knihovna, která má v obci také 
zajímavou historii a od roku 1981 je nepřetržitě v provozu i místní Mateřská 
škola. 

Zásobování obyvatel potravinami zajišťuje v Pohledu již od 70-tých let 
minulého století Spotřební družstvo Jednota. 

Dopravní obslužnost je na dobré úrovni. Autobusové spoje, které zde jezdí, 
našim občanům většinou vyhovují. I když v dnešní době se dojíždí za práci 
spíše autem. 

Žádné významné historické památky se v našich obcích nevyskytují, jen 
v některých místních částech můžeme najít drobné sakrální památky, jako 
jsou křížky či zvoničky. 

Hlavním zaměstnavatelem místních obyvatel je AGRO Liboměřice a.s. 

Počet obyvatel má spíše klesající tendenci, zatímco počátkem roku 1971 žilo 
v našich obcích okolo 380 obyvatel, tak o čtyřicet let později o cca 40 osob 
méně. 

Vybavenost obce je na dobré úrovni, pan starosta Josef Roček se zasloužil o 
vybudování telefonu, plynu a také vodovodu. 
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Můj předchůdce pan Kolář zaznamenal ve svých dvou kronikách spoustu 
důležitých informací z historie jednotlivých obcí. Sepsala jsem tyto informace 
a doplnila jsem je společně s panem Kučerou ze Rtenína o další rozšiřující 
detaily a tak vznikla historie každé místní části, kterou zde pro další generace 
uvádím. 

 

Čejkovice 

Název obce je pravděpodobně odvozen od značného výskytu „čejek a sluk“. 
První zmínka o Čejkovicích je z roku 1494. V 15. století se v Čejkovicích 
připomínají dva dvory, z nichž ten prvý s jedním člověkem, jenž se jmenoval 
Rybníček, náležel ke Stolanům a s nimi k Pardubicům, a druhý se zbytkem 
lidí patřících k hradu Rabštýnku, který náležel toho času Šárovcům ze Šárova, 
majitelům Slatiňan. Tento druhý díl počátkem 16. století koupila od Zdeňka 
ze Šárova Chrudim, v jejímž majetku nezůstaly Čejkovice dlouho, neboť pro 
účast města v odboji stavů českých v roce 1547 přišla obec o mnohé své 
statky, mezi nimiž se připomíná i dvůr poplužní s poplužím v Čejkovicích. 
Vše bylo ještě toho roku prodáno Janu z Pernštýna. Ten pak statky 
chrudimské za 3824 kop grošů prodal Heřmanu Lhoteckému ze Zásmuk. 

Od roku 1578 Čejkovice patří Stolanům, později panství 
heřmanoměsteckému. Počátkem 17. století jsou v Čejkovicích evidováni tyto 
obyvatelé: Jan Havlík (grunt ceněn na 35 kop grošů), Jan Janeček (grunt 
ceněn na 80 kop grošů), Jan Jandera (grunt ceněn na 250 kop grošů), Adam 
Petrovský (grunt ceněn na 70 kop grošů), Jan Jecháček (grunt ceněn na 110 
kop grošů). Během třicetileté války tři stavení zpustla a některá připadla 
vrchnosti. Dle soupisu poddaných z roku 1651 jsou v Čejkovicích evidována 
tato příjmení: Kubátek, Kořínek, Vávrů a Kábka. 

Koncem 18. století měly Čejkovice 28 čísel a na základě úředního sčítání lidu 
v roce 1900 bydlelo v Čejkovicích 106 obyvatel. V polovině 19. století je v 
okolí obce zaznamenána těžba střešní břidlice. 

Kolem roku 1900 náleží k obci Čejkovice také osady Pohled, Zblížnovice 
(Zbyhněvice) a samota Palučiny. Starostou byl Josef Zita a radními Vojtěch 
Beneda a František Zita. Zaznamenáni jsou také hostinští, a sice: Kolář Josef, 
Zita František a Zita Josef, dále kovář Tušek František a truhlář Pešek 
František. Sbor dobrovolných hasičů v té době čítá 14 členů a funkci jejich 
velitele plní starosta obce Josef Zita. 

Ze starých zápisů je patrné, že už v roce 1915 byl vypracován projekt silnice 
z Čejkovic do Stolan. Znovu se o stavbě jednalo v roce 1923 v souvislosti s 
řešením nezaměstnanosti. Ke stavbě však nikdy nedošlo. 

Od roku 1960 jsou Čejkovice připojeny pod správu Obecního úřadu v 
Mladoňovicích. 
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Deblov 

Obec Deblov vznikla v období zakládání nových rolnických sídel, které 
nebylo organizováno lokátory, ale zřejmě představenými obcí za souhlasu 
vrchnosti, jež měla zájem na růstu počtu poddaných rolníků a jimi 
odváděných dávek. U těchto drobných vesniček již většinou chyběla společná 
pastviště, průhony, „obecní placy“ a veřejnými plochami zůstávaly téměř jen 
cesty, vlastnictví pozemku nekončívalo na hranici katastru, jak tomu bylo u 
starších lesních, lánových nebo návesních vsí. 

Je pravděpodobné, že víska dostala jméno po Deblově dvorci, kolem nějž 
osada vznikla. Deblov patříval k majetku hradu Oheb, který po zbudování 
vlastnil vilémovský klášter. První písemná zmínka o této lokalitě je uvedena 
v listině z roku 1436, kde se uvádí, že po zániku kláštera toho roku připsal 
hrad i s Deblovem císař Zikmund Janu Hervítovi z Rušinova. V téže době je 
zde připomínán dvorec a spolu s ním také tzv. „hájenství deblovské“. 

Poté se majitelem vesnice stal Markvart Špína z Jenišovic, který ji v roce 1491 
prodal Mikuláši Trčkovi z Lípy a na Lichtenburku. Roku 1539 prodal toto 
panství Jan starší Trčka z Lípy svému synovi Janu mladšímu Trčkovi z Lípy, 
jenž o deset let později coby bezdětný opustil tento svět. Po šlechticově smrti 
se majetek dostal do rukou jeho strýce Viléma Trčky z Lípy. Ten zděděné 
panství okolo hradu Oheb prodal celkem záhy (v roce 1555). Novými majiteli 
se stali lichtenburští (lichničtí) bratři Albert a Václav Robmhápové ze Suché. 

 Roku 1564 si bratři toto panství rozdělili. Václav Robmháp si ponechal mimo 
jiné i ves Deblov, která od té doby náležela k panství ohebskému, jež se 
později nazývalo sečské. Dne 28. listopadu 1583 bylo celé panství prodáno 
Albertu Bryknarovi z Brukštejna. Po jeho smrti drželi panství synové Jiří a 
Albrecht, později Albrecht sám a ten je vyměnil smlouvou z 16. července 
1596 za panství tismické. A tak se Deblov v roce 1596 dostal do držení Karla 
Záruby z Hustířan za cenu 44 000 kop zlatých. Karlův nástupce Jan Záruba 
byl obviněn z účasti na českém stavovském povstání (1618 - 1620). Nakonec 
byl 13. 7. 1623 zproštěn viny. Své nekatolické víry se však odmítl vzdát, a 
proto byl 8. 4. 1628 donucen prodat panství sečské, k němuž patřil i Deblov, 
císařskému plukovníkovi Františku de Couries, pánu nasavrckému, původem 
francouzskému důstojníku v habsburských službách již za Rudolfa II. Po 
smrti francouzského aristokrata a následně i po smrti jeho syna Emanuela 
připadlo v roce 1663 vše Emanuelově matce, které se podruhé vdala za 
Rudolfa Václava ze Schönfeldu. Syn Josef František ze Schönfeldu odkázal 
veliký majetek své jediné dceři Marii Kateřině. Marie Kateřina se provdala 
za Jana Adama knížete z Auerspergu v roce 1746. Auerspergové byli 
posledními majiteli panství. Za nich byla v roce 1848 zrušena robota a s jejím 
zánikem přišel v ruku v ruce konec feudálního poddanství. 
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Dle soupisu poddaných z roku 1651 byla v Deblově evidována tato příjmení: 
Slanina, Prdelka, Hladíků, Koblížek, Strašek. O dva roky později zde bylo 
evidováno 5 sedláků. 

Od roku 1835, kdy ve vsi žilo 44 obyvatel v 7 domech, se do roku 1890 zvýšil 
stav na 70 obyvatel v 10 domech. 

Obyvatelé Deblova v roce 1872: č.p. 1 - František a Františka Chvojkovi, č.p. 
2 - Jan Hrbolka, č.p. 3 - Václav a Kateřina Soudkovi, č.p. 4 - Jan Bleha, č.p. 
7 - Václav a Františka Korečkovi. Na základě úředního sčítání lidu v roce 
1900 bydlelo tehdy v Deblově 73 obyvatel. V roce 1903 jsou v Deblově 
zaznamenáni: kovář Franc Vincenc a rolníci, kteří mají více než 50 korců: 
Chvojka Jan, Hrbolka František, Soudek Václav, Bleha Jan, Koreček Josef. 

Nejdříve byl Deblov osadou politické obce Liboměřice, k roku 1890 ho v 
pramenech najdeme jako osadu politické obce Licibořice. Tehdy veliká obec 
licibořická měla 24 km2 rozlohy. Zájmy jednotlivých osad byly často v 
rozporu, proto došlo k rozdělení na 4 nové obce. Od roku 1910 můžeme o  
Deblovu mluvit jako o samostatné politické obci, k níž patřily osady Lipina, 
Mladoňovice, Mýtka, Petříkovice a Rtenín. 

V roce 1921 měla politická obec Deblov 368 obyvatel, v roce 1940 bychom 
napočítali 351 obyvatel, v roce 1960 se jednalo o 297 obyvatel. 

V roce 1960 skončila činnost samostatného místního Národního výboru v 
Deblově. Tehdy byl připojen pod správu Obecního úřadu v Mladoňovicích. 

 

Lipina 

Obec Lipina vznikla v období zakládání nových rolnických sídel, které není 
organizováno lokátory, ale zřejmě představenými obcí za souhlasu vrchnosti, 
jež měla zájem na růstu počtu poddaných rolníků a jimi odváděných dávek. 

První zmínka o obci Lipina se datuje do roku 1457, kdy je zde zaznamenán 
jeden dvorec. V roce 1547 patřila obec k hradu Rabštýnku, jehož posledními 
obyvatelkami byly Kateřina a Dorota ze Šárova. Následný majitel, město 
Chrudim, se o hrad nestaral, tehdy započala jeho cesta vedoucí k záhubě. 

Od roku 1575 se novým majitelem hradu stal Bohuslav Mazanec z 
Frymburka. Tento pražský měšťan se přestěhoval do Slatiňan a na místě 
bývalé slatiňanské tvrze nechal vystavět renesanční zámek. Tak se tedy 
Lipina dostala pod správu slatiňanského panství. 

Na základě úředního sčítání lidu v roce 1900 bydlelo na Lipině 21 obyvatel. 

V roce 1903 byli na Lipině zaznamenáni: hostinský František Lingr a rolníci, 
kteří mají více než 50 korců: Sedlák Jan a Štěňha František. 
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Nejdříve byla Lipina osadou politické obce Liboměřice, roku 1890 patřila k 
politické obci Licibořice. Tehdy veliká obec licibořická měla 24 km2 rozlohy. 
Zájmy jednotlivých osad se velmi často rozcházely, proto došlo k rozdělení 
na 4 nové obce. V důsledku těchto změn byla Lipina od roku 1910 součástí 
politické obce Deblov. V roce 1960 skončila činnost samostatného místního 
Národního výboru v Deblově. Z tohoto důvodu byla Lipina stejně jako ostatní 
místní části deblovské obce připojena pod správu Obecního úřadu v 
Mladoňovicích. 

 

Mladoňovice 

Původní název obce zněl „Mladoňov“, ten se postupem času změnil na dnešní 
Mladoňovice. 

Písemné prameny dokazující následnou událost se bohužel nedochovaly, ale 
je velmi pravděpodobné, že kníže Vladislav I., vládnoucí v letech 1109 - 
1125, daroval nově založenému klášteru vilémovskému část pohraničního 
hvozdu - tzv. „bojanovský újezd“, v němž mimo jiné ležela i vesnice 
Mladoňov. 

První písemná zmínka o Mladoňovicích pochází z roku 1329, nalezneme ji 
ve smlouvě uzavřené mezi vilémovským klášterem a Jindřichem z 
Lichtenburku, kde se mluví již o bojanovském újezdě jako o majetku 
vilémovského kláštera. 

Po zániku vilémovského kláštera (v roce 1421 se stal spolu s dalšími českými 
kláštery obětí husitských nájezdů) získal veškerý klášterní majetek Jan Hervít 
z Rušinova. Následným majitelem se stal Markvart Špína z Jenišovic, který 
daný majetek společně s Mladoňovicemi prodal v roce 1491 Mikuláši Trčkovi 
z Lípy a na Lichtenburku. 

Roku 1539 koupil panství Jan mladšímu Trčka z Lípy od svého otce Jana 
staršího Trčky z Lípy. Jan mladší Trčka z Lípy umřel bezdětný roku 1549. Po 
jeho skonu se majetek dostal do rukou Viléma Trčky z Lípy, který toto panství 
okolo hradu Oheb o šest let prodal. Novými majiteli se stali bratři Albert a 
Václav Robmhápové ze Suché, páni na Lichtenburku (Lichnici). Roku 1564 
si výše uvedení sourozenci dané panství rozdělili. Václav Robmháp si 
ponechal mimo jiné i ves Mladoňovice, která od té doby náležela k panství 
ohebskému, jež se později nazývalo sečské. 

 Dne 28. listopadu 1583 celé panství změnilo majitele. Tentokrát se jednalo o 
Alberta Bryknara z Brukštejna. Po jeho smrti drželi panství synové Jiří a 
Albrecht. Později je znám pouze jeden majitel, a to Albrecht, který panství 
vyměnil na základě smlouvy z 16. července 1596 za panství tismické. A tak 
se Mladoňovice dostaly v roce 1596 do držení Karla Záruby z Hustířan za 
cenu 44 000 kop zlatých. 
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Roku 1628 přechází panství do rukou císařského plukovníka Františka de 
Couries, pána nasavrckého (francouzský důstojník v habsburských službách 
již za Rudolfa II.). Rod de Couries se v našem kraji příliš dlouho nezdržel, po 
smrti Františka a jeho syna přešlo panství do majetku pánů ze Schönfeldu. 
Posledními vlastníky panství byli Auerspergové. 

Dle soupisu poddaných z roku 1651 byla v Mladoňovicích evidována tato 
příjmení: Koblížek, Remsů, Smolík, Kramplička, Valášek. 

V roce 1653 zde bylo evidováno 5 sedláků. Na základě úředního sčítání lidu 
v roce 1900 bydlelo v Mladoňovicích 86 obyvatel. V roce 1903 jsou v 
Mladoňovicích zaznamenáni: hostinský Jan Smetánka, kovář František Víšek 
a rolníci, kteří mají více než 50 korců: Remsa Josef, Remsa František, 
Meduna Josef čp. 3, Meduna Josef čp. 6 a Kolář Jan. 

 Kolem roku 1900 byl v Mladoňovicích zřízen hasičský sbor. 

 V případě požárů se na pomoc sjížděly i SDH z okolních obcí. Například 
roku 1904 pomáhali při požáru v Mladoňovicích hasiči z Hrbokova, jež tento 
zásah vyšel na 4,80 K. 

Nejdříve byly Mladoňovice osadou politické obce Liboměřice, v roce 1890 
příslušely k politické obci Licibořice. Od roku 1910 byly součástí politické 
obce Deblov. V roce 1960 skončila činnost samostatného místního Národního 
výboru v Deblově, a tak se Obecní úřad v Mladoňovicích stal správní obcí 
pro místní části: Čejkovice, Deblov, Lipina, Mýtka, Petříkovice, Pohled a 
Rtenín. 

 

Mýtka 

Obec Mýtka vznikla ve vrcholném středověku. Tehdy byly obce zakládány 
na mýtinách obecních lesů. Tyto vsi budovali zpravidla potomci sedláků a 
chalupníků železnohorských vsí. Tam, kde se dnes nachází osada Mýtka, se 
rozprostíral borový les. Starší název obce Mejtech (Megtek) je odvozený od 
původního názvu této osady tzv. „mejtská“. 

První zmínka o Mýtkách pochází z roku 1789. Na Mýtkách býval nejdříve 
jakýsi dvorec nebo lépe řečeno panská stodola, kam se sváželo obilí z 
panských polí. V 19. století ji od pánů koupili dva osadníci. Ona stodola 
stávala v polích poblíž Chrbolkových. A aby každý z nich měl vlastní skládku 
doma, tak stodolu šikovně od vrchu přeřízli a odkulili, každý ke své chalupě. 

Na základě úředního sčítání lidu v roce 1900 bydlelo na Mýtkách 59 obyvatel. 

V roce 1903 byli na Mýtkách zaznamenáni: hostinský Josef Bleha a kolář 
Josef Pešek. 
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Díky své poloze, která nabízí mýtským osadníkům krásný výhled do kraje, 
mohli po 15. březnu 1939 sledovat zlověstný proud pohybujících se světýlek, 
jenž se zdál být nekonečný. Byly to německé vojenské kolony dokončující 
obsazení Čech a Moravy. 

V 19. století byla ves Mýtka součástí politické obce Liboměřice, od roku 1890 
pak politické obce Licibořice. Od roku 1910 se stala součástí politické obce 
Deblov. V roce 1960 skončila činnost samostatného místního Národního 
výboru v Deblově, a tak byla Mýtka připojena pod správu Obecního úřadu v 
Mladoňovicích. 

 

Petříkovice 

Obec Petříkovice vznikla stejně jako velké množství českých vsí v období 
neorganizovaného zakládání rolnických sídel, které nebylo organizováno 
lokátory, ale zřejmě představenými obcí za souhlasu vrchnosti, jež měla 
zájem na růstu počtu poddaných rolníků a jimi odváděných dávek. Původ 
názvu Petříkovic má znamenat "Ves u lesů". 

První písemně doložená zmínka se datuje k r. 1564. „Zámek Oheb pustoj, ves 
Petrzikowiczych“, tehdy je v obci evidováno 6 sedláků. Roku 1564 se 
majitelem panství, k němuž Petříkovice náležely, stal Václav Robmháp. Dne 
28. listopadu 1583 celé panství změnilo majitele. Tentokrát se jednalo o 
Alberta Bryknara z Brukštejna. Po jeho smrti drželi panství synové Jiří a 
Albrecht. Později je znám pouze jeden majitel, a to Albrecht, který panství 
vyměnil na základě smlouvy z 16. července 1596 za panství tismické. A tak 
se Petříkovice, dostaly v roce 1596 do držení Karla Záruby z Hustířan za cenu 
44 000 kop zlatých. Roku 1628 přechází panství do rukou císařského 
plukovníka Františka de Couries, pána nasavrckého (francouzský důstojník v 
habsburských službách již za Rudolfa II.). Rod de Couries se v našem kraji 
příliš dlouho nezdržel, po smrti Františka a jeho syna přešlo panství do 
majetku pánů ze Schönfeldu. Posledními vlastníky panství byli 
Auerspergové. 

Dle soupisu poddaných z roku 1651 byla v Petříkovicích evidována tato 
příjmení: Novák, Kočí, Rohan, Šimonů, Koblížků. O dva roky později bylo 
do seznamu poddaných zapsáno 5 sedláků a 1 stavení pusté. V Petříkovicích 
bylo dle Berní ruly (1640): 6 selských hospodářství, z toho 2 pusté a 1 
chalupník. V roce 1713 přibyli 4 domkáři bez polí. Obhospodařováno bylo 
184 strychů. 

Dle Tereziánského katastru (1768) zde bylo 6 hospodářství, z toho 2 
chalupníci se 13 strychy polí a 4 sedláci vlastnící 30 strychů polí. Celkem 
bylo obhospodařováno 146 strychů polí = 42 ha. Josefínský katastr eviduje 5 
sedláků, 2 chalupníky a 3 domkaře. 
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Na základě úředního sčítání lidu v roce 1900 bydlelo v Petříkovicích 96 
obyvatel. O tři roky později jsou v Petříkovicích zaznamenáni: hostinský 
Paulus Jan, obuvník Štěpán Josef, truhlář Meduna Vincenc a rolníci, kteří 
mají více než 50 korců: Chvojka František, Kopecký Josef a Meduna Josef. 

V témže roce, kdy Tomáš Baťa založil svou obuvnickou firmu či Londýňané 
oslavovali otevření slavného mostu Tower Bridge V témže roce, kdy Tomáš 
Baťa založil svou obuvnickou firmu (tj. 1894), byl v obci vystavěn kamenný 
kříž. Kolem roku 1900 byl v Petříkovicích zřízen hasičský sbor. 

Nejdříve byly Petříkovice, stejně jako další okolní vesnice, osadou politické 
obce Liboměřice, k roku 1890 se staly osadou politické obce Licibořice, poté 
byly součástí politické obce Deblov. Od roku 1960 patří pod správu Obecního 
úřadu v Mladoňovicích. 

 

Pohled 

V 15. století náležela ves Pohled Pouchobradským z Pouchobrad, a to až do 
roku 1532, kdy ve čtvrtek po obřezání Krista Pána zastavil Burian z 
Pouchobradský z Pouchobrad osadu i s lidmi za 40 kop grošů městu 
Chrudimi, tak aby on i Chrudimští mohli z lesů pohledských volně bráti, a to 
jen k vlastní potřebě, nikoliv k prodeji. V témže století zde byly zaznamenány 
dvě chalupy. 

Když se však roku 1547 zúčastnili Chrudimští odboje proti králi 
Ferdinandovi, byl jim vedle jejich statků zabaven i Pohled s dvěma obyvateli, 
kteří platili 48 grošů úroku. 

Poněvadž byl Pohled toliko zástavou, vyplatil jej Burian Pouchobradský 
čtyřiceti kopami grošů a přidružil jej k Pouchobradům. Leč kolem roku 1556 
majitel Pohleda zemřel a všechen jeho majetek připadl králi, který jej daroval 
v úterý po Třech králích roku 1558 Osvaldovi Šenfeldovi (Schönfeldovi) ze 
Šenfeldu (Schönfeldu), radovi a sekretáři královské komory české, jenž jej 
ihned za 750 kop grošů prodal Chrudimským, k čemuž císař Ferdinand dal 
své svolení prostřednictvím nejvyššího písaře Volfa z Věšovic. 

Brzo nato měli Chrudimští spory o pohledské lesy se svým sousedem 
Václavem Plesem Heřmanským. Tyto sváry skončily roku 1599 vzájemnou 
smlouvou, dle níž purkmistr a městská rada postoupili Plesovi zádušní i 
dědičné lesy přebíhající za vsí Hrbokovem k mezím a hranicím sečským a 
podolským. Za to jim Václav Ples Heřmanský odevzdal les za Pohledem k 
habru Čermákovu a dubu Stejskalovu nedaleko farářství a dále od jeřábu až 
k dubu Tkadlcovskému k cestě hrbokovské přes Smilov ke kopci Blažkově a 
Kubištově až k dubu Smilovskému nad studánkou a k smrku na Bábě a 
Pohledu. Vedle toho jim za 100 kop grošů postoupil za Pohledem Andělskou 
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čtvrť od Šmahova dubu až k habru Čermákovu, k cestě dělící grunty sečské, 
stolanské a chrudimské. 

Po bitvě na Bílé hoře (1620) byl sice Chrudimským Pohled i s Andělskou 
čtvrtí a ostatními statky pro vzpouru odňat a odevzdán ke správě a opatrování 
císařskému rychtáři mistru Václavu Bílkovi Kouřimskému, ale roku 1629 se 
díky opakovaným žádostem podporovaným císařským rychtářem Chrudimští 
dočkali a výše uvedený majetek jim byl navrácen. 

Po třicetileté válce bylo v Pohledu 8 čísel. Pohledští chalupníci museli tehdy 
robotou postavit ročně 176 sáhů dřeva a toto odvézt do Chrudimě. Řečeno 
dnešními čísly jednalo se o 356 m3. 

Dle soupisu poddaných z roku 1651 byla v Pohledu evidována tato příjmení: 
Novák, Paryášek, Tichej. Na základě zápisů v Červené knize selské z roku 
1657 lze konstatovat, že Pohledští měli k užitku obecnímu dle nařízení J. M. 
C. rychtáře zdělati 178 sáhů dříví. Rula Ferdinandova prozradila, že ve vsi žil 
sedlák Šimon Novák, jenž měl 22 strychů polí a byl ševcem, a Václav Tuhý 
s 22 strychy, dále chalupníci: Jan Tichý s 11 strychy, Jakub Bystrý s 10 
strychy a Matěj Paragráfek s 10 strychy. Vedle těchto obyvatel zde bydleli 
také tři židé. 

V polovině 19. století byla v okolí obce zaznamenána těžba střešní břidlice. 

Na základě úředního sčítání lidu v roce 1900 bydlelo v Pohledě 82 obyvatel. 
Roku 1910 měla ves 17 čísel popisných a 75 obyvatel. 

Od roku 1960 spadá Pohled pod správu Obecního úřadu v Mladoňovicích. 

 

Rtenín 

Obec se v minulosti pyšnila názvy Rtejn, Rtýn, Rdein, Vertejn, z nichž se 
během staletí ustálil právě Rtenín. 

První zmínka o Rteníně pochází z roku 1466. V té době zde stával dvorec a 
spolu s ním správa lesa, tzv. „hájenství rtýnské“. Tehdy byl vlastníkem 
vesnice Markvart Špína z Jenišovic, který ji v roce 1491 prodal Mikuláši 
Trčkovi z Lípy a na Lichtenburku. Roku 1539 prodal toto panství Jan starší 
Trčka z Lípy svému synovi Janu mladšímu Trčkovi z Lípy, jenž o deset let 
později coby bezdětný zemřel. 

Po šlechticově smrti se majetek dostal do rukou jeho strýce Viléma Trčky z 
Lípy. Ten zděděné panství okolo hradu Oheb prodal celkem záhy (v roce 
1555). Novými majiteli se stali lichtenburští (lichničtí) bratři Albert a Václav 
Robmhápové ze Suché. 

Roku 1564 si bratři toto panství rozdělili. Václav Robmháp si ponechal mimo 
jiné i ves Rtenín, která od té doby náležela k panství ohebskému, jež se 
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později nazývalo sečské. Dne 28. listopadu 1583 bylo celé panství prodáno 
Albertu Bryknarovi z Brukštejna. Po jeho smrti drželi panství synové Jiří a 
Albrecht, později Albrecht sám a ten je vyměnil smlouvou z 16. července 
1596 za panství tismické. A tak se Rtenín v roce 1596 dostal do držení Karla 
Záruby z Hustířan za cenu 44 000 kop zlatých. Karlův nástupce Jan Záruba 
byl obviněn z účasti na českém stavovském povstání (1618 - 1620). Nakonec 
byl 13. 7. 1623 zproštěn viny. Své nekatolické víry se však odmítl vzdát, a 
proto byl 8. 4. 1628 donucen prodat panství sečské, k němuž patřil i Rtenín, 
císařskému plukovníkovi Františku de Couries, pánu nasavrckému, původem 
francouzskému důstojníku v habsburských službách již za Rudolfa II. Po 
smrti francouzského aristokrata a následně i po smrti jeho syna Emanuela 
připadlo v roce 1663 vše Emanuelově matce, které se podruhé vdala za 
Rudolfa Václava ze Schönfeldu. Syn Josef František ze Schönfeldu odkázal 
veliký majetek své jediné dceři Marii Kateřině. Marie Kateřina se provdala 
za Jana Adama knížete z Auerspergu v roce 1746. Právě Auerspergové byli 
posledními majiteli panství, za jejich správy byla v roce 1848 zrušena robota. 
Dominantou Rtenína je křížek s oplocením z roku 1898 a skupina tří stromů, 
k jejichž vysazení došlo právě na paměť zrušení roboty. 

V soupise týkajícího se panství Seč z roku 1564 se uvádí tři osedlá stavení. V 
roce 1654, tj. po třicetileté válce, byl Rtenín pustý. Zanikla též vesnice 
Zlatnice, jejíž pozemky náležely ke Rtenínu a Hrbokovu. 

Poklidný život vesnice změnil požár v roce 1898. V srpnu tohoto roku shořely 
tři statky s veškerou uskladněnou úrodou. Zmizela i dřevěná zvonička nad 
křížkem na návsi. Za první světové války skryli osadníci zvonek ze zvoničky 
v místním rybníčku. Během druhé světové války se již báli, a proto byl zvon 
Němci zrekvírován. 

Po dlouhá staletí - již od počátku číslování domů (1780) - stávalo ve Rteníně 
11 stavení, k nim v průběhu let postupně přibylo dalších 5 stavení. 

Na základě úředního sčítání lidu v roce 1900 bydlelo ve Rteníně 79 obyvatel. 

V roce 1903 byli ve Rteníně zaznamenáni rolníci, kteří vlastnili více než 50 
korců: Meduna Josef, Meduna František a Bláha Jan. 

V období po 1. světové válce zde prosperovala výroba sítěk na vlasy, tzv. 
necování. 

Zpočátku byl Rtenín osadou politické obce Liboměřice, poté obce Licibořice. 
Tehdy veliká obec licibořická měla 24 km2 rozlohy. Zájmy jednotlivých osad 
byly často v rozporu, proto došlo k rozdělení na 4 nové obce. Od roku 1910 
je Rtenín připojen pod obec Deblov a v roce 1960 se Rtenín stejně jako 
všechny současné místní části obce Mladoňovice dostal pod správu Obecního 
úřadu v Mladoňovicích. 
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rok 1990 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1990 se v obci narodili 3 děti (Lenka Pilařová, Roman Chvojka a Jakub 
Sedláček), zemřeli 3 místní občané, dále se přistěhovalo 9 nových lidí a 8 
osob se z naší obce vystěhovalo. 

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Lenka 
Švadlenková a Vladimír Horník, Ladislava Burešová a Jaroslav Novák, Jana 
Dobrá a Josef Dočekal, Iva Nepovímová a Jaroslav Vávra. 

K 31. 12. 1990 žilo v naší obci 387 obyvatel. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 7. 12. 1990 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce 
Mladoňovice, kde byl složen následující slib: 

„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské 
Federativní republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a 
ostatními zákony České republiky a České a Slovenské Federativní republiky 
a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“ 

Členy zastupitelstva se stali: Josef Bureš, Miloš Dobrý, Ladislav Klauda, 
Josef Koblížek, Josef Kučera, Jaromír Paulus, Vladimír Paulus, Josef Roček 
a Jaromír Ždímal. 

Starostou byl zvolen Josef Roček z Mýtek čp. 8 a jeho zástupcem byl zvolen 
Vladimír Paulus z Pohledu čp. 23 

 

III. Mate řská škola – školní rok 1990/1991 

V tomto školním roce se zde zaměstnanci školky sešli ve stejném složení jako 
ve školním roce minulém. Jako ředitelka i nadále pracuje Iva Chvojková, 
učitelkou je Hana Valentová. Funkci hospodářky a školnice zastává Vlasta 
Klaudová a kuchařkou je Jaroslava Švejdová.  

V tomto školním roce bylo zapsáno 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 dívek. 
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IV. Veřejný život 

Události tohoto roku byly jen odezvu roku minulého, roku revolučního - 
1989. Změny, které nastaly, jako absolutní změna režimu, nový prezident 
Václav Havel, změna státního zřízení na ČSFR nebo přejmenování 
Gottwaldova na Zlín naši místní obyvatelé jistě sledovali a viděli v nich 
začátek něčeho nového. V tomto roce také vzniklo Ministerstvo životního 
prostředí a zanikla Státní bezpečnost. Ve dnech 8. – 9. 6. se konaly volby do 
České národní rady, do Sněmovny lidu Federálního shromáždění a do 
Sněmovny národů Federálního shromáždění. 
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V. Počasí na území obce 
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  rok 1991 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1991 se v obci narodili 3 děti, avšak vítány byli panem starostou děti 
čtyři a sice: Kateřina Opletalová, Tereza Hladíková, Petr Kušta a Miroslav 
Ždímal*. Zemřeli 4 místní občané, dále se přistěhovali 4 noví lidé a 2 osoby 
se z naší obce vystěhovaly. 

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Dita 
Štěpánková a Milan Kušta, Jana Žáková a Miroslav Ždímal, Ivana Málková 
a Vlastimil Meduna a Ivana Zlatohlávková a Petr Kušta. 

K 31. 12. 1991 žilo v naší obci 386 obyvatel s průměrným věkem 36,4 let. 

*Tato situace může nastat v případě, že otec i matka mají rozdílné trvalé 
bydliště. Dítě je totiž automaticky připsáno do obce, kde má trvalé bydliště 
matka, i když tam fyzicky nebydlí. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 7. 2. 1991 byl navržen a schválen jednací řád obecního zastupitelstva. Je 
v něm například uvedeno, že zastupitelstvo se schází dle potřeby, ale nejméně 
však jednou za tři měsíce. A pokud by někdo narušoval průběh zasedání, tak 
může být vykázán z jednací místnosti. Obecní zastupitelstvo se také může 
usnést, že nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát, něž dvakrát. 

 

III. Mate řská škola – školní rok 1991/1992 

V tomto školním roce se ve školce sešlo celkem 12 dětí, z toho 7 chlapců a 
5 děvčat. Tudíž ve školce zůstala pouze paní učitelka Hana Valentová, která 
byla pověřena vedením školky. Ve funkci školnice a hospodářky i nadále 
pracuje paní Klaudová a o jídelnu se stará paní Švejdová. Počet dětí během 
podzimu vzrostl a tak nastoupila druhá paní učitelka Helena Salfická. Od 
ledna nastoupila nová paní učitelka Jana Salfická po mateřské dovolené, ale 
hned v květnu odešla opět na mateřskou dovolenou. Na její místo nastoupila 
po mateřské dovolené Ivana Švadlenková, kdy dva dny po jejím nástupu 
odešla na rizikové těhotenství paní ředitelka Hana Valentová. Protože však 
počet dětí vzrostl na 18, přišla do školky nová paní učitelka Iva Brabcová. 
Novou ředitelkou se tedy stala paní Ivana Švadlenková. 
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IV. Veřejný život 

Událostí č. 1 tohoto roku pro naší republiku by se dal považovat podpis  
tzv. Vyšegrádské dohody o spolupráci. V tomto roce také vznikla Občanská 
demokratická strana v čele s Václavem Klausem a byla ukončena výroba 
Trabantů, vznikl Národní park Podyjí a 3. března došlo ke sčítání lidu. 

 

V. Počasí na území obce 
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rok 1992 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1992 se v obci narodilo 7 dětí (Ivana a Jiří Blehovi, Martina Pilařová, 
Barbora Víšková, Tomáš Sedláček, Klára Machačová a Soňa Chvojková), 
zemřelo 5 místních občanů, dále se přistěhovalo 9 nových lidí a 11 osob se 
z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Michaela 
Rumlenová a Jiří Starý, Blanka Medunová a Martin Jirásek, Romana Tupcová 
a Jiří Kopecký, Naděžda Mlíková a Josef Kopecký a Jana Henebergová a 
Milan Machač) 

K 31. 12. 1992 žilo v naší obci 386 obyvatel s průměrným věkem 36,6 let. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 6. 2. 1992 se konalo zasedání obecního zastupitelstva. Na programu byla 
příprava rozpočtu na rok 1992, dále informace o přejímce obecních lesů, 
zhodnocení práce obecního úřadu za rok 1991 a diskuze o údržbě místních 
komunikací. Byl také vznesen požadavek na pluhování místních komunikací 
v Petříkovicích, s čímž zastupitelstvo souhlasilo. 

Dne 11. 6. 1992 se opět sešli zastupitelé k projednání následujících 
záležitostí: zajištění odpadového hospodářství obce, oprava místního 
rozhlasu, došlá pošta a následovala diskuze. Zastupitelstvo má výhrady 
k množství agendy, která přichází na OÚ z Okresního úřadu. 

Dne 10. 9. 1992 se na zasedání zastupitelstva projednávalo: pronájem 
obecních pozemků Městským lesům Chrudim na mysliveckou honitbu (cca 7 
ha), vytvoření honebního společenstva pod obecním úřadem a kontrola 
majetku v požárních zbrojnicích. 

Dne 19. 9. 1992 zastupitelstvo obce projednalo žádost o uvolnění pana 
Vladimíra Pauluse z funkce zástupce starosty, s čímž zastupitelstvo obce 
souhlasí. Novým zástupcem starosty byl zvolen pan Josef Bureš z Deblova 
čp. 7. 

Dne 10. 12. 1992 bylo na programu projednání následujících záležitostí: 
Starosta obce pan Josef Roček předložil obecnímu zastupitelstvu svoji žádost 
na odstoupení z funkce z důvodu neúměrného nárůstu administrativy na OÚ, 
která se problematicky zvládá po pracovní době. Obecní zastupitelstvo 
souhlasí, ale žádost starosty nepřijalo. Starosta bude vykonávat funkci do 
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konce roku 1993. V případě, že do této doby nebude mít zastupitelstvo za 
něho náhradu, ukončí svoji funkci sám k 31. 12. 1993. Dále se zabývalo 
zhodnocením práce Městských lesů Chrudim v obecních lesích a projednalo 
žádost o odkoupení obecních pozemků, přičemž s čímž zastupitelé nesouhlasí 
a nabízí pouze pronájem. 

 

III. Mate řská škola – školní rok 1992/1993 

Na začátku školního roku byl počet dětí 16, z toho 7 chlapců a 9 dívek, během 
školního roku se však počet dětí měnil, přišli další nové děti.  

Zaměstnanci pracují ve stejném složení. Funkci ředitelky zastává paní Ivana 
Švadlenková, učitelkou je paní Iva Brabcová, školnicí a hospodářkou paní 
Vlasta Klaudová a kuchařkou paní Jaroslava Švejdová. 

 

IV. Veřejný život 

Tento rok se nesl v duchu rozdělení republiky, s čímž razantně nesouhlasil 
tehdejší prezident Václav Havel a k 20. červnu abdikoval na svoji funkci, což 
se mu nepodařilo, protože nebyl ani opakovaně zvolen jeho nástupce. 
K rozdělení republiky na Českou a Slovenskou nakonec došlo 31. prosince 
ve 24:00. V tomto roce také proběhlo první kolo tzv. „kupónové privatizace“ 
a v Barceloně se konaly letní olympijské hry. Ve dnech 5. – 6. 6. se konaly 
volby do České národní rady, do Sněmovny lidu Federálního shromáždění a 
do Sněmovny národů Federálního shromáždění. 
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V. Počasí na území obce 

 

 

 

 

 

  

-0,5
1,2

3,2

7,4

13,6

17,4
19,1

21,3

13,3

6,2

3,2

-1,7

-5

0

5

10

15

20

25

Průměrná teplota vzduchu v roce 1992 
na území obce (ve °C)

36
42

89

26

13

68

54

46

28

77

39

69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Úhrn srážek v roce 1992 na území obce (v mm)



24 
 

rok 1993 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1993 se v obci narodilo 1 dítě (Lucie Stará), zemřeli 3 místní občané, 
dále se přistěhoval 1 nový člověk a 7 osob se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Renata 
Švadlenková a František Žák, Miloslava Nováková a Vlastimil Drajsajtl, 
Renata Turková a Jiří Kopecký. 

K 31. 12. 1993 žilo v naší obci 378 obyvatel s průměrným věkem 37,4 let. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 26. 2. 1993 se obecní zastupitelstvo sešlo k projednání následujících 
bodů: příprava obecního rozpočtu na rok 1993, zhodnocení práce obecního 
úřadu a finančního hospodaření za rok 1992, informace o prováděných 
pracích v obecních lesích Městskými lesy Chrudim, údržba místních 
komunikací a veřejného osvětlení. Na zasedání bylo přítomno 14 občanů 
obce. V diskuzi padl návrh na zrušení některých komisí, neboť nevykazují 
téměř žádnou činnost a mít komise, které nenařizuje zákon, nemá smysl. 

Dne 4. 6. 1993 bylo na zasedání zastupitelstva projednáno několik záležitostí 
a sice: seznámení s prověrkou finančního hospodaření obce, kterou provedl 
Okresní úřad Chrudim dne 31. 5. 1993, dále se jednalo o odpadovém 
hospodářství a byl vyhotoven plán svozu popelnic. Přítomní byli seznámeni 
s provedenou kontrolou Okresního úřadu Chrudim na úseku výstavby, 
vodního hospodářství a dopravy. Na tomto zasedání bylo přítomno 8 občanů 
obce. 

Dne 27. 7. 1993 se obecní zastupitelstvo mimořádně schází k projednání 
výstavby objektu na výrobu hnojiva a bioplynu. Přítomno je celé 
zastupitelstvo a za investora a budoucího majitele objektu jsou přítomni: p. 
Diviš, Ing. Procházka a p. Káles. Ing. Procházka seznámil členy OZ se 
stavebním záměrem a nastínil zhruba schéma výroby bioplynu, rašeliny a 
dalších produktů navrhované linky na zpracování prasečí kejdy. K této 
problematice proběhla diskuze. Obecní zastupitelstvo se převážnou většinou 
hlasů k tomuto záměru investora postavilo záporně a je zásadně proti 
výstavbě této zpracovatelské technologie. Hlavními důvody tohoto 
zamítavého stanoviska OÚ jsou: 

- Výstavba je zamýšlena v lokalitě, kde je hlavní zdroj pitné vody pro obec 
Mladoňovice, mlékárnu JZD a obec Pohled. 
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- Příjezdová komunikace je zamýšlena v těsné blízkosti MŠ. 
- Přebytečné odpadní vody budou vypouštěny do místního potoka, který 

protéká přímo obcí a zásobuje vodou protipožární nádrž, kterou využívají 
místní občané a děti v letních měsících ke koupání. 

- Není zaručen únik zápachu, kterým by byla nejvíce postižena obec 
Mladoňovice a Deblov . 

- Došlo by k narušení přilehlé krajiny, která je do současné doby u obce 
Mladoňovice nenarušená a není vyloučeno riziko narušení celkového 
ekologického prostředí. 

K tomuto záměru výstavby soukromé společnosti bylo dohodnuto svolat 
veřejné zasedání OÚ na pátek 30.7. 1993 v 20:00. 

Dne 10. 9. 1993 se konalo zasedání obecního zastupitelstva, jehož program 
byl následující: informace o provedené prověrce na úseku požární ochrany 
obce, kontrola majetku v požárních zbrojnicích, žádost o odkoupení obecních 
pozemků, oprava místního rozhlasu. Co se týče odkupu obecních pozemků, 
tak zastupitelstvo nesouhlasí a povoluje pozemky jen pronajmout. 
V závěrečné diskuzi upozornil starosta obce p. Roček na zápis ze dne  
10. 12. 1992, kde je uvedeno, že funkci bude vykonávat pouze jen do  
31. 12. 1993 a na svém rozhodnutí si trvá. Na tomto zasedání bylo přítomno 
18 občanů obce. 

Dne 25. 11. 1993 se zastupitelé obce sešli k projednání následující bodů 
programu: informace o provedené kontrole OkÚ Chrudim, která se 
uskutečnila 19. 11. 1993. Dále rezignace Ing, Řešátka na funkci předsedy 
stavební komise. Také se projednávala žádost p. Soudka z Deblova na 
vybudování studny na obecním pozemku a odkoupení této parcely č. 925/2 
v KÚ Deblov, S žádostí pana Soudka zastupitelstvo souhlasí, protože tímto 
odprodejem se odstraní dlouholetý sousedský spor. Starosta přítomné 
seznámil s placením neinvestičních nákladů za děti, které navštěvují ZŠ 
v Chrudimi. S čímž zastupitelstvo nesouhlasí, neboť systém platby je 
neprůhledný a Městský úřad Chrudim si může tímto způsobem vylepšovat 
svůj rozpočet na úkor malých obcí. Také byl předložen návrh obecního 
rozpočtu na rok 1994 a návrh ročních odměn pro obecní zastupitelstvo vy výši 
500 Kč. V diskuzi opět upozornil starosta obce na svou rezignaci z funkce 
k 31. 12. 1993. 

Co se týče prvního bodu, tedy provedené kontroly, tak byly ve vedení 
obecního úřadu zjištěny následující nedostatky. Z jednání zastupitelstva jsou 
vyhotoveny pouze zápisy, ale nejsou vyhotoveny samostatná usnesení. Není 
ze zápisů patrné, kdo byl zvolen ověřovatelem zápisu. Zastupitelé jsou 
seznamovány pouze s určitými záležitostmi, ale vůbec o nich nehlasují. 
Nejsou dohledány doklady o zřízení komisí. Vyhláška o místních poplatcích 
nebyla zaslána OkÚ a neodpovídá zákonu. Jednací řád obecního 
zastupitelstva není dohledatelný. Lhůta pro nápravu je do konce 11. měsíce 
roku 1993. 
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III. Mate řská škola – školní rok 1993/1994 

1. září 1993 se ve školce celkem sešlo 13 dětí a během měsíce září vzrostl 
počet na 16. 

Funkci ředitelky zastává i nadále paní Ivana Švadlenková, učitelkou je Dita 
Havlíková, která dojíždí z Chrudimě. Úklid a stravování zajišťuje paní Vlasta 
Klaudová a dobré jídlo vždy uvaří paní Švejdová, která však k 20. říjnu 
odchází. Tím vyvstal problém, s kterým naší školce nepomohl ani školský 
úřad. Nakonec se situace vyřešila tak, že paní Klaudová začala vařit a paní 
Jana Machačová, toho času na mateřské dovolené, převzala úklid na 4,5 
hodiny denně. 

  

IV. Veřejný život 

V tomto roce se stala Česká republika členem UNESCA, ve Vile Tugendhat 
v Brně se schází premiérové vlád České a Slovenské republiky (Václav Klaus 
a Vladimír Mečiar) a dochází k dělení federálního majetku, základní vojenská 
služba se zkrátila z 18 měsíců na 12 měsíců. 

 

V. Počasí na území obce 
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rok 1994 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1994 se v obci narodili 3 děti (Miroslava Syrovcová, Lucie 
Drajsajtlová a Stanislav Cimburek), zemřeli 4 místní občané, dále se 
přistěhovali 3 noví lidé a 8 osob se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Jana Tučková 
a Stanislav Cimburek, Vlasta Paulusová a Jiří Novák, Blanka Ježková a Petr 
Vávra, Lucie Boháčová a Jaromír Málek, Libuše Remsová a Miroslav Bleha. 

K 31. 12. 1994 žilo v naší obci 372 obyvatel s průměrným věkem 37,9 let. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 20. 1. 1994 se konalo zasedání obecního zastupitelstva, na kterém se 
projednávaly následující záležitosti: finanční hospodaření za rok 1993, dále 
se schvaloval rozpočet na rok 1994. Projednávala se inventarizace 
hospodářských prostředků za rok 1993. Starosta obce informoval přítomné o 
zřízení komise finanční a kontrolní a jmenoval p. Bureše jako nového 
předsedu stavební komise místo rezignujícího p. Řešátka. V diskuzi upozornil 
J. Koblížek na opravu místní komunikace v Čejkovicích a Josef Kučera 
doporučil nakopírovat novou vyhlášku obce a rozdat ji všem místním 
občanům včetně chalupářů. 

Z dopisu, který dorazil na Obecní úřad v Mladoňovicích dne 4. 2. 1994 je 
patrné, že dochází k jistým nesrovnalostem ve vedení obce. Kontrola, která 
byla provedena 19. 11. 1993 a v ní zjištěné nedostatky měly být do konce 
listopadu 1993 napraveny, což se však nestalo. Okresní úřad v Chrudimi tedy 
urguje tuto záležitost a zároveň si stěžuje na milné informace od starosty obce 
Josefa Ročka, který se při komunikaci s úřady odvolává na to, že již tuto 
funkci nevykonává, ale prozatím není žádný písemný důkaz o tom, že by byl 
zvolen starosta nový. OkÚ tedy žádá do 15. 2. 1994 o jednoznačné sdělení, 
kdo vykonává funkci starosty. V dopise též připomínají, že volba a odvolání 
starosty obce je plně v kompetenci obecního zastupitelstva. 

Dne 17. 2. 1994 se zástupce starosty p. Bureš dostavil na OkÚ k projednání 
výše uvedených záležitostí.  

25. 3. 1994 se konalo mimořádné zasedání ve věci: Projednání rezignace na 
funkci starosty. Členové obecního zastupitelstva projednali rezignaci Josefa 
Ročka na funkci starosty, a jelikož na tuto funkci nemají v obecním 
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zastupitelstvu náhradu, byl pan Roček požádán, aby svou rezignaci vzal zpět. 
Obecní zastupitelstvo se zavázalo v plné míře pomoci starostovi ve výkonu 
této funkce. Pan Roček souhlasí dále s výkonem funkce starosty, ale jeho 
názor je neměnný. 

Ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 23. 6. 1994, se 
můžeme dozvědět, že se jednalo o následujících záležitostech: Projednání 
zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 1993 provedenou OkÚ dne 
11. 4. 1994, projednání kontroly provedené referátem sociální péče dne 27. 6. 
1994. Dále je jednalo o opravách místních komunikací a o opravě budovy 
OÚ. Cena oprav místních komunikací byla vyčíslena na 300 tis. Kč, s čímž 
zastupitelstvo souhlasí. Co se týče oprav v budově OÚ, tak ty byly vyčísleny 
na 250 tis. Kč, s čímž zastupitelstvo také souhlasí. V diskuzi oznámil starosta 
obce svůj záměr, pověřit pana Klapku z Petříkovic ve věci fyzické a účetní 
prověrky na Městských lesích Chrudim. 

Dne 2. 8. 1994 se zastupitelé obce sešli k projednání následujících záležitostí: 
Výsledky kontroly, kterou provedla ČIŽP Havlíčkův Brod na základě 
podnětu OÚ ohledně nepovolené skládky, kterou zřídil Městský úřad 
Chrudim v KÚ Čejkovice. Zastupitelstvo pověřilo v této věci pana starostu, 
aby použil všechny zákonné prostředky k zjednání nápravy včetně správního 
jednání vůči původcům a zřizovateli skládky tj. Městský úřad Chrudim. 
Z hlediska OÚ jde o černou skládku, která porušuje všechny zákonné normy 
o odpadovém hospodářství. Dalším bodem jednání bylo hospodaření 
Městských lesů Chrudim v obecních lesích. Hospodaření v lesích ze strany 
Městských lesů Chrudim zastupitelstvo považuje za neprůhledné a 
doporučuje starostovi a místostarostovi se zabývat touto problematikou a 
vyvolat jednání se zástupci Městských lesů a případně převzít obecní lesy do 
své plné správy. Dále starosta seznámil přítomné s problematikou mezd 
topiče v MŠ Mladoňovice. Zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení plateb rodičů na 
jedno dítě v MŠ o 100 Kč měsíčně. Starosta také přečetl požadavek Okr. 
úřadu Chrudim ohledně vrácení státní dotace na lesy z důvodu údajného 
nečerpání. S tímto zastupitelstvo nemůže souhlasit, neboť dotace byla 
čerpána dle pravidel, což dokládá i výsledek kontroly finančního úřadu. 
Zastupitelstvo se usneslo na počtu 9-ti členů obecního zastupitelstva, kteří 
budou zvoleni ve volbách v termínu od 18. – 19. listopadu 1994. V diskuzi 
pověřují členové zastupitelstva starostu na zajištění dopravního značení 
místních komunikací. 

Na zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 18. 10. 1994, seznámil 
starosta přítomné o přípravách nadcházejících voleb a zhodnotil práci celého 
obecního zastupitelstva za uplynulé období. V závěreční diskuzi poděkoval 
všem členům zastupitelstva za vykonanou práci v uplynulém období a těm, 
kteří se rozhodli kandidovat i v příštím volebním období, popřál hodně 
úspěchů. 
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Na ustavujícím zasedání, které se konalo dne 2. 12. 1994, byl jako vždy složen 
slib všech nově zvolených zastupitelů (Jaromír Ždímal, Josef Roček, Pavel 
Bleha, Josef Koblížek, Jiří Víšek, Zdeněk Klapka, Josef Meduna, Miloslava 
Nováková a Josef Bureš). Také promluvil zvolený starosta obce Josef Roček 
o činnosti obecního zastupitelstva v minulém volebním období. Pozornost 
věnoval zejména některým akcím, jako např.: oprava místních komunikací 
v hodnotě 400 000 tis. Kč, oprava místního rozhlasu, oprava budovy OÚ, 
hospodaření v obecních lesích a neprůhlednost jejich účetnictví. Dále se 
zmínil o problému Palučinské skládky a o návrhu na výstavbu vodovodu pro 
celou obec. Další pozornost věnoval nutnosti oplocení areálu okolo 
kulturního domu v Pohledu a opravě místních komunikací. Zdeněk Klapka 
hovořil o výsledku hospodaření v obecních lesích a doporučil stejně jako 
Pavel Bleha tuto otázku více projednat na příštím zasedání. 

 

III. Mate řská škola – školní rok 1994/1995 

K 1. 9. 1994 bylo zapsáno do školky 17 dětí, během září se přihlásilo ještě 
jedno dítě, ale jen s docházkou do března 1995. Začátkem října přestoupili tři 
děti do ZŠ Morašice a v lednu se počet zvýšil o jedno dítě. 

Personální zastoupení je následující: ředitelkou je paní Ivana Švadlenková, 
učitelkou paní Dita Havlíková (od října již paní Potužálková), vedoucí 
stravování a kuchařku zastupuje paní Vlasta Klaudová a uklízečkou je paní 
Jana Machačová (při MD). V březnu odchází paní učitelka Potužálková na 
MD a místo ní nastoupily paní učitelka Salfická a paní učitelka Valentová, 
které se střídaly po 14-ti dnech a přivydělávaly si při MD. 

Vzhledem k vzrůstajícím nákladům na provoz se přistoupilo k těmto 
opatřením: příspěvek 100 Kč a povlečení na postýlky si rodiče prali doma. 

 

IV. Veřejný život 

Ve volbách do obecního zastupitelstva, které se konaly ve dnech 18. – 19. 11. 
1994 byli zvoleni následující občani: Jaromír Ždímal (195 hlasů), Josef 
Roček (177 hlasů), Pavel Bleha (177 hlasů), Josef Koblížek (171 hlasů), Jiří 
Víšek (167 hlasů), Zdeněk Klapka (129 hlasů), Josef Meduna (124 hlasů), 
Miloslava Nováková (124 hlasů) a Josef Bureš (80 hlasů). 

Do funkce starosty byl zvolen Josef Roček a do funkce místostarosty Josef 
Bureš. 

V tomto roce dochází k dvěma změnám v mediích a sice: Česká televize 
rozjíždí druhý program svého vysílání pod názvem ČT2 a vzniká také 
komerční televize NOVA. 
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V. Počasí na území obce 
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rok 1995 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1995 se v obci narodili 4 děti, avšak vítány byli panem starostou děti 
tři (Jan Opletal, Markéta Blehová a Marie Víšková)*. Zemřelo 5 místních 
občanů, dále se přistěhovalo 5 nových lidí a 8 osob se z naší obce vystěhovalo. 

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Hedvika 
Švadlenková a Petr Straka, Ivana Regentová a Martin Novák, Olga Karadiová 
a Ladislav Meduna, Hana Ždímalová a Tomáš Děták. 

K 31. 12. 1995 žilo v naší obci 368 obyvatel s průměrným věkem 38,5 let. 

*Tato situace může nastat v případě, že otec i matka mají rozdílné trvalé 
bydliště. Dítě je totiž automaticky připsáno do obce, kde má trvalé bydliště 
matka, i když tam fyzicky nebydlí. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 23. 1. 1995 se konalo první zasedání nového roku, na kterém se 
projednávaly následující záležitosti: hospodaření obce za rok 1994 a 
schválení rozpočtu na rok 1995. Následně se schválil podpis smlouvy na rok 
1995 s Městskými lesy Chrudim ohledně správy obecních lesů s podmínkou 
čtvrtletních kontrol a měsíčních konzultací hospodaření ze strany obce. Dále 
se projednávala i jedna nepříjemnost a sice: podnět okresního hygienika proti 
OÚ zahájit správní řízení s udělením pokuty 5000 Kč z důvodu velmi špatné 
kvality vody v místní části Rtenín. Poté seznámil starosta přítomné s návrhem 
nové nájemní smlouvy pro pana Simona, který provozuje pohostinství 
v Pohledu, tak aby smlouva byla v souladu s novou vyhláškou obce o 
pronájmu nebytových prostor. Dalším bodem jednání bylo upozornění na 
skutečnost, že hasičské sbory v obci již nejsou tak aktivní jako v předešlých 
letech a jen nutná jejich aktivizace. Poté předseda stavební komise Pavel 
Bleha seznámil přítomné s žádostí manželů Stejskalových z Mladoňovic o 
zbudování dřevěného přístřešku (15m2) za svým plotem na obecním 
pozemku, s čímž zastupitelé souhlasí jen za podmínek, že nebude narušovat 
vzhled obce. Posledním bodem jednání byla samotná obecní kronika, kdy 
starosta obce upozornil na fakt, že po panu Kolářovi již 4 roky nikdo kroniku 
nevede a je v tomto nutné zjednat nápravu. V diskuzi padla připomínka 
k bezpečností situaci v obci, neboť došlo v poslední době k několika 
vykradením a devastacím objektů. 
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Na programu zasedání ze dne 20. 3. 1995 byly projednány následující body: 
Seznámení s celkovým hospodářským výsledkem za rok 1994. Projednání 
dopravní obslužnosti obce v souladu s požadavky ČSAD Chrudim. Zvýšení 
ceny známek za popelnice pro podnikatelské subjekty a to z důvodu 
zvýšeného počtu podnikatelských subjektů, díky němu není možné, aby obec 
dál dotovala odvoz a uložení odpadu u těchto subjektů (cena jedné známky – 
25 Kč). Zařazení obce do „Programu obnovy venkova“. Schválila se také 
žádost manželů Švadlenkových z Deblova o odprodej obecní parcely na 
zbudování studny, čímž se předejde dalším sousedským problémům v obci. 
Také se projednávala žádost podaná Mysliveckou společností Mladoňovice 
na odprodej parcely 419/3 v KÚ Deblov v místní části Lipina. Tuto žádost 
však obecní zastupitelstvo zamítlo s tím, aby obec odkoupila chatu, kterou 
vlastní Myslivecký spolek Liboměřice a je postavená na pozemku obce a 
použila ji k vlastní podnikatelské aktivitě. A na závěr seznámil starosta 
přítomné s nabídkou úřadu práce Chrudim zaměstnávat nezaměstnané občany 
na veřejně prospěšné práce, s čímž zastupitelé souhlasí, bude-li zde v obci 
nějaká dlouhodobější práce. 

Dne 24. 4. 1995 se zastupitelé obce sešli k projednání těchto záležitostí: 
Projednání výsledku kontroly vedení spisové služby a finančního 
hospodaření za rok 1994, kterou provedl FÚ Chrudim. Starosta seznámil 
přítomné s výsledkem jednání s ČSAD Chrudim, které požaduje tak vysoké 
dotace od obce, které jsou pro obec finančně neúnosné, tudíž bude muset dojít 
k redukci spojů. Vznikla nová vyhláška o místních poplatcích a o veřejném 
pořádku a čistotě. Předsedající seznámil přítomné také s projekční přípravou 
pro stavbu veřejného vodovodu v obci. Dále starosta zdůraznil význam 
„Programu obnovy venkova“ pro obec a seznámil přítomné s výsledkem 
hospodaření v obecních lesích (+4362 Kč), ale opět se zdá být účetnictví 
Městských lesů neprůhledné, protože byl dodán jen výsledek bez účetních 
podkladů. V diskuzi padl návrh na výměnu členů finanční komise a na 
výměnu účetní obce, ale musí tento krok ještě zvážit, neboť nemá nikoho, kdo 
by tuto funkci vykonával. 

Následující záležitosti čekaly k projednání na zastupitelé, kteří se sešli na OÚ 
dne 28. 6. 1995: Zamezení tvoření černých skládek. Seznámení se změnou 
dopravního značení na místních komunikacích z důvodu používání těchto 
silnic traktory, které na tuto zátěž nejsou stavěné. Seznámení s návrhem na 
vodifikaci obce. Starosta také navrhl, aby si obec nechala zpracovat územně 
plánovací dokument, který bude mít přímou vazbu na „Program obnovy 
venkova“ a bez kterého není možné čerpat dotace pro obec. Poté se 
projednávala žádost Agrodružstva Liboměřice na odprodej části obecního 
pozemku u čp. 4 v Mladoňovicích, který je zaplocen a tvoří část dvora. Žádá 
proto, aby pak Agrodružstvo mohlo celou nemovitost odprodat Jiřímu 
Němcovi, majiteli domu čp. 4. Na závěr došla k pravidelnému předložení 
hospodaření v obecních lesích, které se pak stalo předmětem diskuze. 
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Na další zasedání, které se konalo, dne 3. 10. 1995, bylo projednáno: 
Hospodaření v lesích, kdy byla negativně hodnocena práce Městských lesů 
Chrudim ve smyslu nedočerpání dotace. Byla projednána smlouva se ZŠ 
Morašice o neinvestičních nákladech za žáky z naší obce. Starosta také 
upozornil na nutnost vyúčtování neinvestičních nákladů obci Morašice za 
žáky, kteří navštěvují naši MŠ. Byl zvýšen poplatek za psa na 50 Kč. 

Na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo, 11. 12. 2015, se 
jednalo o: Souladu provozu místní MŠ se zněním zákona 564/90 Sb. O statní 
správě a samosprávě ve školství. Seznámení s předběžným výsledkem 
hospodaření za rok 1995, kdy starosta upozornil na vzrůstající náklady 
v rámci připravované vodifikace obce, také v souvislosti s dopravní 
obslužnosti a s vyššími neinvestičními náklady na místní žáky, kteří 
navštěvují ZŠ. Také se schválil vstup obce do dobrovolného svazku obcí 
východních Čech vytvořeného k zastupování obcí jako akcionářů akciové 
společnosti Východočeská energetika a Východočeská plynárenská. Byl 
schválen příspěvek na opravu kostela v Licibořicích ve výši 1500 Kč. A jak 
už to na konci roku bývá, tak byly schváleny odměny členům zastupitelstva. 
V závěru starosta zhodnotil práci obecního zastupitelstva, kdy vznesl 
připomínky k práci předsedů komisích. Ti své nedostatky odůvodnili 
nedostatkem času. 

 

III. Mate řská škola – školní rok 1995/1996 

K 1. 9. 1995 bylo do MŠ zapsáno celkem 16 dětí. Vzhledem k tomu, že se 
mateřská dovolená prodloužila do 4 let věku dítěte, tak se ze školky odepsali 
3 děti, ale již v únoru jedno dítě dovršilo 4 let a tak se do školky opět vrátilo. 

Personální zastoupení je následující: ředitelkou je stále paní Ivana 
Švadlenková, učitelkou paní Jana Salfická, kuchařkou paní Vlasta Klaudová 
a uklízečkou paní Jana Machačová. Paní učitelka Jana Salfická má úvazek na 
5 hodin, ale od 1. 3. 1996 se tento úvazek zkracuje na 4 hodiny. 

Stále se vybírá školné 100 Kč a od 1. 3. 1996 se zvýšilo stravné. 

 

IV. Veřejný život 

V tomto roce nás poctil svou návštěvou papež Jan Pavel II., respektive 
v Olomouci svatořečil Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandra, dále Kutná 
Hora byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO a americká 
společnost Microsoft uvedla na trh převrat ve výpočetní technice - 
WINDOWS 95. 
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V. Počasí na území obce 
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rok 1996 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1996 se v obci narodilo 5 dětí (Tomáš Ždímal, Lukáš Starý, Milan 
Machač, Martin Kušta a Monika Medunová), zemřelo 5 místních občanů, 
dále se přistěhovali 4 noví lidé a 2 osoby se z naší obce vystěhovaly.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Kamila 
Sedláčková a Josef Tatíček, Renata Rybišárová a Luboš Paulus, Hana 
Kopecká a Ladislav Starý, Ludmila Kučerová a Josef Soudek, Petra 
Nováková a Miloš Novák. 

Zlatou svatbu oslavili: Blažena a František Charvátovi, Marie a Josef 
Buřvalovi. 

K 31. 12. 1996 žilo v naší obci 370 obyvatel s průměrným věkem 38,3 let. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 14. 2. 1996 se zastupitelé sešli k projednání následujících záležitostí: 
Úprava ceny známek na odvoz komunálního odpadu v návaznosti na zvýšení 
ceny dopravce a provozovatele skládky komunálního odpadu. Dále byla 
projednána problematika dopravní obslužnosti obce, kdy ČSAD žádá částku 
160 000 Kč, která je pro obec neúnosná. Bude tedy zahájeno jednání o redukci 
dopravních spojů. Starosta informoval také o nutnosti převodu obecních 
pozemků z LV 1 MNV na LV 10 001 (pověřen p. Zdeněk Klapka). Poté 
přečetl přítomným žádost pana Václava Soudka ohledně ořezání větví na 
obecních stromech, které mu překážejí při obdělávání svého pole, což ZO 
schválilo. Dále byli zastupitelé seznámeni s pokynem okresního požárního 
rady ohledně zajišťování požárních preventivních kontrol jak u fyzických 
osob, tak u osob právnických, které spadají pod Státní požární dozor. Přítomní 
byli dále informováni o výši dotace, kterou obec může získat na výstavbu 
nebo přestavbu obecních nájemních bytů. Členové OZ, kteří se účastnili 
zájezdu do Rakouska ohledně záměru obce na vybudování ekologického 
centrálního vytápění biomasou, povyprávěli své zážitky a dojmy. 

Jen k projednání dvou bodů se zastupitelé sešli dne 19. 4. 1999. Jednalo se 
tedy o rozpočtu obce na rok 1996, který je sestaven jako vyrovnaný, kde 
významnými výdajovými položkami jsou výdaje na žáky ZŠ, provoz místní 
MŠ a dopravní obslužnost obce. A byl projednán výsledek kontroly 
hospodaření obce.  
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Dne 15. 9. 1996 se konalo zasedání zastupitelstva, na kterém se projednávalo: 
Vývoj hospodaření obce ve 3. čtvrtletí, které je přebytkové, což je 
způsobenou snahou ušetřit na výstavbu plánovaného vodovodu. Starosta 
informoval o připravenosti vodovodního přivaděče Liboměřice – 
Mladoňovice. Dále informoval o nutnosti zajištění překlenovacího úvěru na 
výstavbu zmíněného vodovodu. Myslivecká chata na Lipině je v majetku 
Mysliveckého sdružení, ale je na obecním pozemku. Pokud bude cena odhadu 
příznivá, zváží obec její odkoupení. Byl schválen příspěvek na opravu kostela 
v Hrbokově. Na závěr se jednalo o systému požární ochrany, který je 
v současnosti spíše nefunkční. Nejproblematičtější je situace ve sboru 
v Pohledu, který ještě nezaslal registrační list a jestliže to neprovede do konce 
roku, bude ze zákona zrušen. Jaromír Ždímal byl pověřen zjednáním nápravy 
v tomto problému. 

Ze zápisů zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 12. 1996 se můžeme 
dozvědět, že starosta seznámil přítomné s výsledkem jednání v České 
spořitelně ohledně překlenovacího úvěru na výstavbu vodovodu. Úroková 
sazba by při půjčených 4 000 000 Kč činila 11,5 % a obec by ručila budoucími 
příjmy. Starosta informoval přítomné o projektové dokumentaci SPT 
Telecom na rozvod telefonní sítě, jejíž realizace by měla probíhat během 
příštího roku. Z důvodu nižší ceny bude odvoz komunálního odpadu 
zajišťovat od 1. 2. 1997 Obec Seč. Starosta seznámil přítomné s termínem 
1. obecního plesu a sice: 21. 2. 1997. V diskuzi starosta poděkoval všem 
členům zastupitelstva za provedenou práci v roce 1996. 

 

III. Mate řská škola – školní rok 1996/1997 

Tento školní rok bylo zapsáno 17 dětí. 

Ředitelkou je paní Ivana Švadlenková, učitelkou paní Jana Salfická a 
kuchařkou paní Vlasta Klaudová. S tím, že paní učitelka pracovala na úvazek 
4 hodiny denně a k tomu 4 hodiny uklízela. Od listopadu byla přijata na úklid 
paní Miluše Rozotčilová, která však v květnu odešla a místo ní nastoupila do 
školky paní Libuše Blehová. 

 

IV. Veřejný život 

V tomto roce nás poctila svou návštěvou britská královna Alžběta II., ve 
dnech 31. 5. a 1. 6. proběhly volby do Poslanecké sněmovny a ve dnech 15. 
– 16. 11. proběhly první volby do Senátu ČR a byl spuštěn internetový portál 
SEZNAM.CZ. 
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V. Počasí na území obce 
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rok 1997 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1997 se v obci narodilo 6 dětí, avšak vítáno bylo panem starostou dětí 
pět (Jan Tatíček, Daniel Horák, Michael Švadlenka, Ondřej Víšek a Vojtěch 
Valenta)*. Zemřelo 5 místních občanů, dále se přistěhoval 1 nový člověk a  
8 osob se z naší obce vystěhovalo. 

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Jitka Secká a 
Zdeněk Slejška, Michaela Švadlenková a Jaroslav Švadlenka, Lenka 
Ročková a Zbyněk Buřval, Marie Víšková a František Jelínek. 

K 31. 12. 1997 žilo v naší obci 364 obyvatel s průměrným věkem 38,4 let. 

*Tato situace může nastat v případě, že otec i matka mají rozdílné trvalé 
bydliště. Dítě je totiž automaticky připsáno do obce, kde má trvalé bydliště 
matka, i když tam fyzicky nebydlí. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 10. 2. 1997 se zastupitelé obce sešli k projednání následujících bodů 
programu: „Místní program obce“, který byl sestaven po schůzce s referátem 
regionálního rozvoje OkÚ Chrudim, se zástupci místních spolků, s místními 
podnikateli a zainteresovanými organizacemi. Dále se jednalo o zaplacení 
neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují ZŠ v Chrudimi, proti kterému 
má starosta výhrady z důvodu nemožnosti ovlivnění výše nákladů a také 
z důvodu šetření na výstavbu vodovodu. Zavedení poplatku z ubytovací 
kapacity místo poplatku za povolení vjezdu motorových vozidel do 
vybraných místních částí obce. Dále starosta seznámil přítomné s nabídkou 
soukromé pojízdné prodejny, která má zájem zkušebně zajíždět 2x týdně do 
místních částí, kde není obchod. Také starosta informoval o připravované akci 
– „Setkání rodáků obce“, na kterou se chystá pozvat umělce Václava Faltuse. 
Organizace této akce bude velmi náročná, proto bude vytvořena pracovní 
skupina o nejméně 30-ti členech.  

Podruhé v tomto roce se zastupitelé sešli dne 12. 4. 1997 k projednání 
následujícího: Nové usnesení vlády v bytové politice. Dále seznámil přítomné 
s výsledkem přezkoumání hospodaření obce v roce 1996 a s návrhem 
rozpočtu na rok 1997, který je ve výši 1 453 000 Kč. Zároveň informoval také 
o žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova“, kam zařadil obnovu zeleně 
u kulturního domu, opravu místní komunikace Mladoňovice – Petříkovice, 
přestavbu půdní vestavby v kulturním domě v Pohledu. V souvislosti 
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s připravovanou akcí „1. setkání rodáků a přátel obce Mladoňovice“ 
informoval o možnosti získání dotace od „Nadace OPEN SOCIETY FOUND 
PRAHA“ (Program na rozvoj demokracie) až ve výši 30 000 Kč, která bude 
použita na krytí výdajů s touto akcí spojených.  

Na zasedání, které se konalo 2. 7. 1997, bylo projednáno následující: Žádost 
p. Václava Říhy o prodej pozemku p. č. 227/6 o výměře 200 m2 v KÚ Deblov, 
což ZO zamítá a schvaluje pronájem za symbolickou 1 Kč ročně na dobu  
5 let. Naopak panu Zdeňku Klapkovi z Petříkovice schválilo odprodej 
pozemku o výměře 110 m2 z důvodu toho, že pozemek je částečně zastavěn 
a je nutné napravit tuto chybu z předešlých let.  Starosta seznámil přítomné 
s žádostmi o prodloužení smluv o užívání pozemků od: Valentové Miloslavy, 
bytem Pohled 22 a Stočka Libora, bytem Pohled 20 – schváleno na dobu 10 
let za částku 1 Kč/rok. Bylo jednáno o nutnosti zajistit kolaudaci požární 
zbrojnice v Pohledu, která byla dokončena před více než 20-ti lety. Dále 
starosta jmenoval Josefa Bureše do funkce odborného dozoru nad místními 
komunikacemi. Nakonec seznámil přítomné s návrhem smlouvy od Měst. 
lesů Chrudim na vytvoření „Sdružení vlastníků lesů“, nad kterou 
zastupitelstvo vyjádřilo pochybnosti z důvodu, že není nutné vytvářet velké 
celky lesů. 

Dne 26. 8. 1997 se konalo zasedání, na kterém se jednalo o následujícím: 
Veřejná sbírka na pomoc obcím a občanům postižených záplavami ve výši 
celkem 15 000 Kč + 5000 Kč z obecní „kasy“ poputuje do obce Žálkovice 
v okrese Kroměříž. Tato obec utrpěla povodněmi velkou ztrátu, 14 domů je 
zničených a 90 domů je neobyvatelných. Poté starosta předložil přítomným 
návrh heraldického znaku, který vypracoval heraldik Miroslav Pavlů a 
seznámil je s historickým odůvodněním návrhu. A na závěr seznámil 
přítomné s výší částky od „Nadace OPEN SOCIETY FOUND PRAHA“, 
která činí 8500 Kč a bude použita na krytí výdajů spojených s akcí „1. setkání 
rodáků a přátel obce“. V diskuzi se zhodnotil první ročník této akce jako 
velmi vydařený a především se vyzdvihla práce pana Koláře z Mýtek s jeho 
souborem, která dodala celé akci moc hezkou atmosféru. 

Ze zápisu zasedání zastupitelstva, které se konalo 21. 11. 1997, se můžeme 
dozvědět, že starosta obce informoval o postupu příprav stavby vodovodu. Je 
požádáno o poskytnutí státní dotace, která by měla činit 70% nákladů stavby, 
tj. 3,5 mil. Kč. Z této částky by měla být 35% dotace a 35% bezúročná půjčka 
a zbytek nákladů obec doinvestuje ze svých prostředků. Dále informoval o 
problému při zavedení vodovodu do Rtenína z důvodu potenciálního 
znečišťovače vody, a sice z farmy pana Švadlenky (Rtenín čp. 2). Pokud by 
obsah přítomných radionuklidů překročil určené hodnoty, nesměla by být 
voda dodávána. Bylo navrženo, zda by bylo technicky možné místní část 
Rtenín napojit na vodovodní přivaděč Liboměřice – Mladoňovice 
z Petříkovic. Novým topičem v MŠ Madoňovice je od 3. 11. 1997 p. Jaroslav 
Secký, bytem Pohled čp. 8, který je v současnosti evidovaný na Úřadu práce. 
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Na posledním zasedání tohoto roku, které se konalo 22. 12. 1997, se 
projednávalo následující: Zpoždění nástupu dodavatele Silnice a.s. Hradec 
Králové na opravu místní komunikace z Mladoňovic do Petříkovic z důvodu 
nasazení jejich techniky v záplavách postižených oblastech. Obec také 
zažádala u Agrodružstva Liboměřice o příspěvek na opravu této komunikace 
z důvodu jejího poškození zemědělskou technikou. Agrodružstvo zamítá a 
nabízí pomoc při opravě jejich stroji, s tím zastupitelstvo nesouhlasí a žádá 
dopravní odbor Policie o umístění značky „Zákaz vjezdu zemědělských 
strojů“. Starosta dále informoval o nespokojenosti s průběhem instalace 
telekomunikačních kabelů v obci. Firma První telekomunikační, která 
provádí pokládku telefonních kabelů pro SPT Telecom, nerespektuje zákon 
č. 13/97 Sb. O pozemních komunikacích. Některé vjezdy k rodinným domům 
jsou rozkopány déle jak měsíc, překopy nejsou označeny. Dále může nastat 
situace, že dojde k požáru a požární vozidla se k místu nedostanou. Vzhledem 
ke všem výše uvedeným skutečnostem se vedení obce rozhodlo zahájit proti 
firmě První telekomunikační a.s. správní řízení. Dalším bodem tématu jsou 
akcie firmy VČE a VČP, které obec vlastní. Na obecní úřad přišel dotaz od 
Elektrárenského a plynárenského sdružení východních Čech, jehož je obec 
členem, zda nemáme zájem akcie odprodat, s čímž zastupitelstvo nesouhlasí 
z důvodu jejich možného dalšího zhodnocení. Nakonec starosta informoval 
přítomné o předběžném výsledku hospodaření.  

 

III. Mate řská škola – školní rok 1997/1998 

V tomto školním roce navštěvovalo naší MŠ celkem 23 dětí. 

Funkci ředitelky vykonává stále paní Ivana Švadlenková, učitelkou je Jana 
Salfická na úvazek 6,15 h., kuchařkou paní Vlasta Klaudová a uklízečkou 
paní Libuše Blehová. Koncem září však paní kuchařka onemocněla na celý 
měsíc a tak jsme si vařily samy a posledních devět dní nám vypomohla paní 
paní Blanka Jirásková z Morašic. I když se zdálo všechno opět v pohodě, tak 
dcera paní uklízečky si zlomila nohu a tak musely ostatní zaměstnankyně 
uklízet za ní. Od 1. 11. 1997 nastoupil do funkce topiče pan Jaroslav Secký 
z Pohleda, do té doby topil ve školce pan starosta Josef Roček. 

 

IV. Kulturní život v obci 

1. Obecní ples se v naší obci konal dne 21. 2. 1997. 

Dne 12. července roku 1997 se v naší obci uskutečnilo historicky  
„1. setkání rodáků a přátel obce Mladoňovice“, které mělo díky své 
premiéře neopakovatelnou atmosféru. Místní lidé, ač jsou skoro sousedé, 
přesto mají k sobě daleko, a proto se toto setkání stalo pro mnohé příjemným 
zastavením v dnešní uspěchané době. 
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Místem konání této slavnosti se stal místní kulturní dům v Pohledu a jeho 
přilehlé prostranství, které získalo pro tyto účely novou parkovou úpravu, 
která byla z části financována z „Programu obnovy venkova“. Úlohy 
moderátorů se pro tuto slavnostní událost ujali dva naši spoluobčané, kteří 
shodou okolností nejsou rodáci a to, paní Janečková a pan Kušta. Úvodní 
slovo patřilo panu starostovi Josefu Ročkovi, který všechny přítomné přivítal 
a slavnostně zahájil celou slavnost. Dále vyzval všechny přítomné k uctění 
památky našich zemřelých rodáků minutou ticha. V proslovu krátce 
informoval o současném stavu obce a také přečetl dopis od pana Vlastimila 
Meduny, rodáka, který žije na Novém Zélandu, a který se omlouvá z účasti 
na setkání a zároveň se těší na další, které doufá, že bude již moci navštívit. 
Po úvodním slovu pana starosty následovalo vystoupení dětí z místní 
mateřské školky pod vedením paní Ivany Švadlenkové a paní Jany Salfické. 
Jejich bezprostřednost a šikovnost nás ubezpečuje v tom, že o naší 
budoucnost je postaráno. S historií obce nás podrobně a zajímavě seznámil 
pan Josef Kučera, bohužel jeho povídání bylo narušeno nepřízní počasí, která 
donutila pořadatele přesunout další program do sálu kulturního domu. Zde 
vystoupil místní divadelní soubor KVÍTKO, který je neodmyslitelně spjat s 
osobou Františka Koláře z Mýtek. Jejich představení s názvem „Ta naše 
písnička česká“ oslovilo svým humorem jak starší generaci, tak i generaci 
mladších diváků. V očích mnoha starších občanů jste mohli pozorovat 
nostalgii a ve tvářích mladší generace upřímný smích. Po představení mohl 
být program opět přesunut ven a zde pokračoval vystoupením pana Ing. 
Vladimíra Slavíka, který nám podal informaci o místním zemědělském 
družstvu, především pak o jeho historii, která byla z velké části ovlivněna 
změnami režimu. Že se nemusíme bát hrozby ohně, nám dokázal místní Sbor 
dobrovolných hasičů, který na silnici před kulturním domem simuloval 
požární zásah. Společně s další osobou programu mezi nás přišli Vlasta 
Burian, František Filipovský, Standa Neumann či celá řada 
politiků…nejednalo se o nikoho jiného než o imitátora Václava Faltuse, který 
ve svých dvou vstupech vystřídal celou řadu známých hlasů a skvěle bavil 
celé publikum. Kromě hlavního programu byl připraven i bohatý doprovodný 
program, který zahrnoval například promítání dobových diapozitivů, 
projížďku po obci v bryčce tažené koňmi nebo výstavu z historie obce. Po 
celou dobu akce byla možnost občerstvení ve venkovních stáncích nebo v 
místním pohostinství. Po skončení hlavního programu následovala venkovní 
taneční zábava za doprovodu hudební skupiny Sempra. 

(pozn. videozáznam z této akce je přílohou kroniky) 

 

V. Veřejný život 

V tomto roce vzniká další komerční televize – PRIMA, která vzešla ze své 
předchůdkyně Premiéra TV, prezident ČR Václav Havel se oženil s Dagmar 
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Veškrnovou a také oznámil svoji kandidaturu na prezidenta. Film Jana 
Svěráka Kolja získal Ocsara a smutná zpráva otřásla celou Británií - zemřela 
princezna Diana. 5. – 16. července proběhly na Moravě rozsáhlé povodně. 
Symbolem těchto ničivých povodní se stala obec Troubky, která byla 
prakticky kompletně zničena. 

 

VI. Počasí na území obce 
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rok 1998 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1998 se v obci narodili 3 děti (Ondřej Jelínek, Miroslav Slejška a 
David Bleha), zemřeli 2 místní občané, dále se přistěhovalo 6 nových lidí a 2 
osoby se z naší obce vystěhovaly.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Ilona 
Kubantová a Kamil Michalčák, Jitka Dibelková a Ladislav Klauda. 

K 31. 12. 1998 žilo v naší obci 369 obyvatel s průměrným věkem 38,8 let. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Poprvé se tento rok zastupitelé sešli dne 12. 2. 1998 k projednání 
následujících záležitostí: Problémy s firmou První telekomunikační a.s., které 
na konci minulého roku vystupňovaly až v rozhodnutím o zahájení správního 
řízení, se řešily přímo s jejím vedením. Zástupce výše uvedené firmy uznal 
závady a požádal obec, zda by mohla stáhnout návrh na zahájení správního 
řízení. Jako kompenzaci navrhl provést v obci bezplatně práce, které obec 
potřebuje (navrženo bylo: položení kanalizace v Čejkovicích, oprava 
kanalizace v Pohledu nebo oprava komunikace v Pohledu na návsi). 
Dále se projednávala myslivecká chata na Lipině, bylo totiž zjištěno, že u této 
stavby nebylo provedeno kolaudační řízení. Starosta tedy požádá o kolaudaci 
a poté se rozhodne, zda obec objekt odkoupí nebo zda se Mysliveckému 
sdružení prodá pozemek, na němž chata stojí. Bylo také odhlasováno zvýšení 
známek za popelnice z důvodu navýšení cen u poskytovatele a to na 30 Kč za 
jednu známu, ale obec bude dál občanům dotovat 15 Kč na jednu popelnici a 
zároveň s tím byl snížen cyklus svozu popelnic (v zimním období 2x měsíčně 
a v letním období 1x měsíčně). Do programu „Programu obnovy venkova“ 
byly navrženy tyto 3 akce: výměna střešní krytiny na kulturním domě 
v Pohledu, oprava a odbahnění požárních nádrží v Mladoňovicích, 
Čejkovicích a Deblově, oprava příjezdové komunikace ke kulturnímu domu 
v Pohledu. Dále starosta seznámil přítomné s problematikou místní 
komunikace č. 17 Deblov – Pohled, která byla v minulosti vybudování JZD 
Nad Chrudimkou a později ji dokončoval tehdejší MNV, který financoval 
asfaltový povrch. Tím, že byla tato komunikace napřímena, tak zasahuje do 
soukromých pozemků manželů Burešových (Deblov čp. 7), manželů 
Soudkových (Deblov čp. 3) a manželů Marečkových (Deblov čp. 11). Je tedy 
nutné uvést tyto majetkové poměry do pořádku. Byla chválena žádost pana 
Martina Pšaidla na pořádání rokového koncertu v Mladoňovicích za školkou. 
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Dne 8. 4. 1998 se konalo další zasedání, na kterém se projednávaly záležitosti 
finančního charakteru: Vyúčtování a přezkoumání hospodaření obce za rok 
1997 a rozpočet obce na rok 1998. 

Na dalším zasedání, které se konalo 7. 7. 1998, byly k pro jednání následující 
body programu: Nákup kontejnerů na separovaný odpad (respektive na sklo 
a plasty), kdy se v první fázi umístí do místních částí Pohled a Čejkovice. 
Dále starosta přítomné seznámil s udělenými dotacemi z programu Obnovy 
venkova, v rámci kterých se bude realizovat Oprava střešní krytiny na 
kulturním domě v Pohledu, oprava a odbahnění vodní nádrže 
v Mladoňovicích a oprava komunikace a parkovací plochy u kulturního domu 
v Pohledu. Ovšem vyskytl se problém při vypouštění nádrže 
v Mladoňovicích, kdy zasáhli ochranáři přírody. Do nádrže se totiž 
nastěhovaly žáby, které jsou chráněné a tak se realizace opravy nádrže 
posunula o dva měsíce. Bohužel toto rozhodnutí ochranářů nerespektovala 
dodavatelská firma a od smlouvy odstoupila. Starosta navrhl zastupitelům, 
aby se oprava a odbahnění nádrže realizovala s pomocí místních občanů, kdy 
navržená odměny by činila 40 Kč/hod. Dále zastupitelstvo schválilo odprodej 
pozemků Agrodružstvu Liboměřice, kdy se jednalo o pozemky, které 
původně tvořily cestu a dnes na nich stojí kravín a odstavná asfaltová plocha. 
Další žádost o odprodej pozemku p. Grigou v Deblově však zastupitelstvo 
zamítlo s tím, že obecní pozemky se odprodávají jen ve výjimečných 
případech a místních občanům, což pan Griga není. Další žádosti p. Víškové 
z Lipiny o odprodej pozemku o celkové výměře 1111 m2 na Lipině (KÚ 
Deblov) zastupitelstvo vyhovělo a to z důvodu, že tyto pozemky nejsou pro 
obec nijak lukrativní a těžko udržovatelné. Dále se projednávala návštěva 
pana Ing. Juliše z Lesní společnosti Hradec Králové a.s., při které byl starosta 
informován o tom, že tato společnost si již nadále od obce nebude pronajímat 
prostor lesních školek v Čejkovicích z důvodu vysokých provozních nákladů. 
Na závěr se projednávala žádost Tomáše Sedláčka (Pohled čp. 24) o pronájem 
pozemku, který má v užívání paní Valentová (Pohled čp. 22) a v podstatě ho 
nevyužívá. V této věci nepadlo konečné rozhodnutí, protože paní Valentová 
podepsala s obcí smlouvu o užívání na 10 let, starosta tedy prověří možnosti 
vyhovět obou stranám. 

Zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 17. 8. 1998, se vedlo v duchu 
blížících se voleb do obecního zastupitelstva, které se budou konat 13. – 14. 
11. 1998. Starosta seznámil přítomné se zákonem č. 512/94 Sb. o volbách do 
obecních zastupitelstev. Vyzval přítomné zastupitele, aby vyzvali co nejvíce 
místních občanů ke kandidatuře a požádal přítomné zastupitele o vyjádření, 
zda chtějí dále pokračovat ve funkci nebo zda již ne. Vyjádření všech 
přítomných však vyznělo negativně. Zastupitelstvo také schválilo počet členů 
zastupitelstva na 9 z důvodu, aby byla případně zastoupená každá místní část. 

Dne 29. 11. 1998 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
obce Mladoňovice. Na tomto výjimečném zasedání, které mám spoustu 
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předepsaných úkonů, mimo jiné: složení slibu, schválení jednacího řádu 
apod., byl zvolen starostou Josef Roček a jeho zástupem Josef Kučera. 
Dalšími členy zastupitelstva jsou: Jaromír Ždímal, Ing. Petr Kušta, Hana 
Charvátová, Josef Kopecký, Ladislav Švadlenka, Jiří Drahoš a Josef 
Koblížek.  

 

III. Mate řská škola – školní rok 1998/1999 

K 1. 9. 1998 bylo zapsáno celkem 13 dětí a během října a listopadu vzrostl 
počet dětí na 15. K 30. 6. 1999 bylo ve školce celkem 20 dětí včetně těch, 
které chodí jen na 3 dny. 

Co se týče personálního obsazení, tak ředitelkou je i nadále paní Ivana 
Švadlenková, učitelkou paní Jana Salfická, která vzhledem k počtu dětí 
pracovala na snížený úvazek a ještě k tomu uklízela. Kuchařkou je paní Vlasta 
Klaudová a funkci topiče vykonávají pan Secký a pan Pšaidl. Koncem února 
však paní Klaudová onemocněla a tak se ve vaření střídaly paní Blanka 
Jirásková a paní Jana Machačová. Od 1. 5. nastoupila paní Jana Machačová 
na pozici uklízečky a paní učitelce byl zvýšen úvazek. 

 

IV. Veřejný život 

13. – 14. 11. 1998 se konaly volby do obecního zastupitelstva, ze kterých byli 
zvolení tito kandidáti: Josef Roček (169 hlasů), Jaromír Ždímal (184 hlasů), 
Ing. Petr Kušta (180 hlasů), Hana Charvátová (164 hlasů), Josef Kopecký 
(163 hlasů), Ladislav Švadlenka (160 hlasů), Jiří Drahoš (135 hlasů), Josef 
Kučera (134 hlasů), Josef Koblížek (124 hlasů). Starostou byl zvolen Josef 
Roček. 

18. 6. 1998 byl naší obci z rozhodnutí tehdejšího předsedy poslanecké 
sněmovny pana Miloše Zemana ve spolupráci s heraldiky udělen oficiální 
znak a prapor. V návrzích obecních symbolů najdeme připomínku starého 
rodu pánů z Lichtenburka, z něhož Jindřich z Lichtenburka získal 
Mladoňovice a některé další vesnice vilémovského kláštera (viz. upravená 
ostrev v erbových barvách Lichtenburků). Kořeny ostrve naznačují staří obce, 
z ní vyrůstající listy připomínají památné lípy na jejím katastru. Počet suků 
na ostrvi se shoduje s počtem místních částí obce. Zatímco zlatá tinktura 
upomíná také na pověst o dolování zlata (název zaniklé osady Zlatnice a 
podobně pojmenovaný potok Zlatník), zelená pak symbolizuje okolní 
lesnatou krajinu. 

Česká republika se stává hokejovou velmocí – čeští hokejisté získali zlaté 
medaile na turnaji století na zimní olympiádě v Naganu. V témže roce byl 
Václav Havel zvolen prezidentem ve svém druhém funkčním období, ve 
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dnech 19. – 20. 6. se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny a byl 
spuštěn celosvětový internetový vyhledávač Google.  

 

 

 

V. Počasí na území obce 
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rok 1999 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 1999 se v obci narodili 2 děti (Michal Janeček a Lucie Habiňáková), 
zemřeli 3 místní občané, dále se přistěhovali 3 noví lidé a 11 osob se z naší 
obce vystěhovalo. 

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Lucie 
Kučerová a Tomáš Habiňák, Pavla Motyčková a Jiří Kacafírek, Eva Žáková 
a Miroslav Rejmon, Olga Víšková a Marek Linhart, Petra Rumlenová a 
Jaroslav Fajmon. 

Diamantovou svatbu oslavili Marie a František Novákovi a zlatou svatbu 
oslavili Žofie a Bohuslav Kořínkovi. 

K 31. 12. 1999 žilo v naší obci 360 obyvatel s průměrným věkem 40 let. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Na prvním zasedání nového roku, které se konalo 7. 1. 1999, se projednávalo 
následující: Starosta informoval o jednání s firmami GAS Projekt servis v.o.s. 
Pardubice a Východočeská plynárenská Hradec Králové ohledně plynofikace 
obce. Dále starosta navrhl vypracování projektu na půdní vestavbu 
v kulturním zařízení v Pohledu, čímž by obci vznikl jeden obecní byt. Obec 
by na tuto akci mohla získat dotaci ve výši 320 000 Kč. Přítomní také schválili 
nabídku VČE Chrudim o bezplatném převodu vyřazených trafostanic (v 
Deblově, Rteníně, Pohledu a Mladoňovicích) na obec. Také byla schválena 
žádost SDH Morašice o pronájmu sálu v kulturním domě v Pohledu 
k pořádání plesu a dětského dnu. Výše pronájmu činila 1000 Kč. Starosta dále 
navrhl organizační zajištění 2. Obecního plesu, který se bude konat 6. 2. 1999 
a informoval o plánované akci – 2. setkání rodáku obce, která by měla konat 
3. 7. 1999. Předsedající pověřil Ing. Petra Kuštu, Jiřího Drahoše a Josefa 
Bureše funkcí státního odborného dozoru nad místními komunikacemi. Dále 
byli přítomní informování o povinnosti vyplývající ze zákona č. 125/1997 Sb. 
o odpadech, kdy obec musí zajistit likvidaci nebezpečného odpadu. Tuto 
službu bude 2 ročně (v březnu a v září) provádět firma EKUS ze Zderazi. 
Starosta seznámil přítomné s výsledkem jednání s firmou SPT Telecom, ze 
které je patrné, že do prvního pololetí 1999 budou odstraněny všechny závady 
vzniklé pokládkou telefonního kabelu. 

Podruhé se v tomto roce sešli zastupitelé 16. 3. 1999 k projednání těchto 
záležitostí: Technická studie na plynofikaci obce od firmy GAS PROJEKT 



51 
 

SERVIS Pardubice, kterou přítomným předložil starosta k nahlédnutí, a 
následně byla schválena. Poté seznámil přítomné s dopisem od 
Elektrárenského a plynárenského sdružení o další možnost odprodeje akcií, 
tentokrát však zahraniční firmou Ruhrgas Aktirngesselschaft. Nabízená cena 
je za 1 akcii VČE 2500 Kč a za 1 akcii VČP 2300 Kč. Starosta v této věci 
prověří oprávněnost firmy a projedná celou záležitost s komerčním 
právníkem. Dále bylo předloženo ke schválení vyúčtování hospodaření obce 
za rok 1998, které skončilo s přebytkem 592 235,64 Kč, a zároveň seznámil 
přítomné s návrhem rozpočtu na rok 1999, který je plánovaný jako 
vyrovnaný. Poté se jednalo o dotacích z Programu obnovy venkova, ze 
kterého by bylo možné čerpat peníze na opravu fasády a nátěr oken kulturního 
domu v Pohledu, dále na opravu čekáren v Čejkovicích a v Pohledu a na 
opravu místní komunikace ve Rteníně. Přítomní byli také seznámeni s 
„Programem poskytování státních půjček na opravu, modernizaci a rozšíření 
bytového fondu“, v rámci kterého již starosta požádal o půjčku. Zastupitelstvu 
byl také předložen dopis od OSA (ochranný svaz autorství), ve kterém je 
upozorňováno na skutečnost plynoucí ze zákona č. 237/95 Sb. o hromadné 
správě autorských práv při používání reprodukované hudby v místním 
rozhlase. Dále seznámil přítomné s povinností obce, která vyplývá ze zákona 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, zřídit JSDH (velitelem JSDH byl určen 
Josef Eliáš, velitelem družstva Miroslav Stejskal, strojníkem Ladislav 
Meduna a preventistou Josef Bureš). V souvislosti s požárníky byl schválen 
nákup nové stříkačky PS-8. Zastupitelstvo jako minulý rok projednávalo 
žádost Martina Pšaidla o pořádání rockového koncertu pod názvem 
„SudoPrasoBigbít“ (5. 6. 1999) přímo na zahradě MŠ, což zastupitelstvo 
zamítlo a povolilo pořádání koncertu pouze na louce pod MŠ. Byla také 
předložena a schválena žádost paní Štěňhové z Lipiny o postavení pomníku 
na obecním pozemku, který je ochotna i odkoupit. Dále se projednávalo 
ukončení pracovního poměru na pozici topiče v MŠ s panem Jaroslavem 
Seckým, který opakovaně porušuje pracovní kázeň. Novým topičem v MŠ 
bude pan Radim Pšaidl. 

Dne 22. 4. 1999 se zastupitelé sešli k projednání těchto bodů programu: 
Plynofikace obce – starosta informoval o průběhu příprav plynofikace obce. 
Poté předložil přítomným smlouvu o smlouvě budoucí na odprodej 264 ks 
akcií VČE firmě Vattenfal AB, cena za jednu akcii činí 3750 Kč. Dále si 
starosta postěžoval, že se mu nedaří najít schopnou osobu na funkci 
preventisty obce, kterého musí mít obec ze zákona. Do této funkce byl 
navržen Josef Bureš, ale ten to odmítl. Vyzval tedy zastupitelé, aby vytipovali 
osobu, která by se této funkce zhostila. Následně byl předložen přítomným 
návrh na zhotovení obecního praporu, kdy cena venkovního praporu činí 
2500 Kč a cena slavnostního praporu 25000 Kč. Zastupitelstvo schválilo 
výrobu pouze venkovního praporu. Zastupitelé byli také seznámení 
s výsledkem kontroly v MŠ Mladoňovice, kdy byla naše MŠ ve všech bodech 
hodnocena jako nadprůměrná. A nakonec starosta informoval přítomné o 
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tom, že v tomto roce obec nezíská státní půjčku na opravu a modernizaci 
bytového fondu. 

Krátce se také zastupitelé sešli dne 26. 5. 1999 k projednání těchto bodů: 
Smlouva o smlouvě budoucí na odprodej 102 ks akcií VČP firmě Ruhrgas 
Aktiengesselschaft, kdy cena jedné akcie činí 2300 Kč. Poté si opět 
postěžoval, že se mu nedaří sehnat nikoho do funkce preventisty obce. 
Navržení kandidáti (Josef Bureš a Jaroslav Koblížek) funkci odmítli, pokusí 
se tedy jednat v této věci s Jaroslavem Palendalem. 

I o letních prázdninách, 24. 8. 1999, se zastupitelé sešli k projednání 
důležitých záležitostí a sice: Starosta seznámil přítomné s nabídkou, kterou 
obdržel od Svazu měst a obcí, o možnosti partnerské spolupráce s rakouskou 
obcí Thomatal nebo případně s jinou partnerskou obcí v Rakousku. Přítomní 
byli též seznámeni s podmínkami spolupráce a tuto nabídku schválili. Dále 
zástupce starosty Josef Kučera informoval zastupitelé s výsledkem jednání 
s firmou Privátní plynárenská a.s., která má zájem u nás v našem regionu 
uskutečnit plynofikaci, ale vše ještě záleží na jejich strategickém partnerovi. 
Starosta dále informoval o dopise z Okú Chrudim, ve kterém je upozorňováno 
na bezproblémový přechod výpočetní techniky na rok 2000. Jelikož obci 
výpočetní techniku spravuje firma OMEGA plus Chrudim, tak by měl být 
přechod bezproblémový. Přítomní byli také seznámeni s možností získat 
dotace na opravu sakrálních památek v obci, ale výzva k podání žádostí přišla 
5 dní před uzavřením, což nebylo v silách obce o tuto dotaci požádat. Bude 
proto o tento příspěvek žádat v roce 2000. Předsedající informoval také o 
připravovaném hasičském cvičení, které by se mělo konat v září tohoto roku, 
a v souvislosti s tím otevřel otázku dosud neobsazené funkce preventisty 
obce. V diskuzi byla navržena paní Hana Charvátová a ta funkci přijala. 
Dalším bodem programu byla vodní nádrž v Deblově, kterou se obec chystá 
rekonstruovat. Vznikl zde totiž problém s tím, že nádrž je vedena jako 
přírodní a je ve vlastnictví státu a tudíž nelze tento objekt převést na obec. 
Proto starosta požádal referát životního prostředí o vyjádření, zda se jedná 
skutečně o tok přírodní, neboť v minulosti byly v nádrži provedeny stavební 
úpravy a současná skutečnost neodpovídá stavu na katastrálním úřadě. A na 
konec byli zastupitelé seznámeni s žádosti Renáty Šepsové a Libora Klemta 
o povolení k předběžnému průzkumu kvality vody ve studni na pozemku 
(22/1, 22/2) v Mladoňovicích, kde se nyní nachází hřiště. V případě, že bude 
kvalita vody v pořádku, budou mít zájem tento pozemek od obce odkoupit na 
výstavbu rodinného domu. 

Na posledním zasedání roku, které se konalo 30. 11. 1999, se projednávaly 
následující body programu: Přítomní byli informováni o výsledku jednání 
s Privátní plynárenskou a.s. a se zamítavým dopisem ze strany této firmy. 
Starosta dále seznámil zastupitelé s oznámením představenstva společnosti 
ČSAD BUS Chrudim, které přeměnilo akcie, kterých vlastní obec 25 ks na 
částku 25 000 Kč, tedy 1000 Kč za 1 ks akcie. Dále sdělil přítomným, že ze 
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strany partnerské obce v Rakousku Thomatal zatím nepřišla žádná odpověď. 
Projednávala se také příprava regionu NUTS II Severovýchod na program 
SAPARD roku 2000 a v návaznosti na tento program založení dobrovolného 
svazku obcí „Mikroregion západně od Chrudimi“. Tento Mikroregion by měl 
být tvořen obcemi: Bylany, Morašice, Lány, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, 
Rabštejnská Lhota a Mladoňovice. Obce, které budou zapojeny 
v mikroregionu, mají reálnou možnost využívat z programu SAPARD 
dotační tituly na svůj rozvoj z EU.   

 

III. Mate řská škola – školní rok 1999/2000 

K 1. 9. 1999 bylo do naší školky zapsáno celkem 17 dětí, ale tento počet se 
během školního roku zvedl na celkových 22.  

Personální obsazení je nezměněno, ředitelkou je paní Ivana Švadlenková, 
učitelkou paní Jana Salfická, která pracuje na úvazek 5 hodin denně. 
Uklízečkou je stále paní Jana Machačová, která pracuje na úvazek 3 hodiny 
denně. Paní kuchařce Vlastě Klaudové se úvazek nezměnil. Funkci topiče 
stále zastávají pan Secký a pan Pšaidl. 

 

IV. Kulturní život v obci 

Dne 6. 2. 1999 se konal 2. Obecní ples. 

5. 6. 1999 proběhl soukromý koncert „SudoPrasoBigbít“ v Mladoňovicích 

Tak jak pan starosta na minulém setkání slíbil, tak se stalo a za dva roky dne 
3. 7. 1999 se konalo „2. setkání rodáků a přátel obce Mladoňovice“. Druhý 
ročník této akce byl spojen s oslavami 670. výročí od první historické zmínky 
o obci Mladoňovice a 505 let od založení obce Čejkovice.  

Program této akce byl následující: 

11:00 – 12:30  prezentace a uvítání účastníků setkání 
13:00   uctění památky zesnulých rodáků, přátel a občanů obce 
13:30   vystoupení dětí z mateřské školy v Mladoňovicích 
14:00  vystoupení místního ochotnického sboru mládeže 
15:45  seznámení s historií obcí Mladoňovice a Čejkovice 
16:30  vystoupení tanečního souboru „Besta“ Chrudim 
17:30  vystoupení baviče a imitátora pana Pavla Kopeckého 
19:00  Taneční zábava – k poslechu a tanci hrála skupina SEMPRA,  
  která rovněž doprovázela celým programem 
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Doprovodný program: 

Od 13:00 promítání diapozitivů a filmů z historie obce a okolí,  
předvádění umělecké práce se dřevem (vyřezávání 
motorovou pilou) 

14:00 byl přistaven před areál kočár, se kterým mohli účastníci akce 
podniknout menší výlet po obci a okolí 

15:00 přehlídka historických motocyklů a předvedení modelů 
letadel 

K občerstvení posloužilo místní pohostinství a kiosek. 

Vstupné činilo: 50 Kč/osoba a děti od 10-ti let 20 Kč.   
    

V. Veřejný život 

Česká republika se 12. března stala členem NATO a Zemanova vláda 
rozhodla o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Čeští hokejisté získali titul 
mistrů světa a po dlouhé nemoci zemřel bývalý místopředseda vlády a ministr 
zemědělství Josef Lux. 

 

VI. Počasí na území obce 
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rok 2000 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2000 se v obci narodili 4 děti (Pavlína Stará, Martin Cimburek, 
Miroslav Bohuněk a Monika Novotná), zemřeli 2 místní občané, dále se 
přistěhovalo 5 nových lidí a 5 osob se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Michaela 
Paulusová a Antonín Paulus, Věra Drahošová a František Novotný, Kateřina 
Dymáková a Martin Kučera, Petra Drahošová a Václav Kocourek. 

K 31. 12. 2000 žilo v naší obci 362 obyvatel s průměrným věkem 40,3 let. 

 

 

muži
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ženy
180

Počet obyvatel v roce 2000 podle pohlaví 

0 - 14 let
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15 - 64 let
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65 let a více
58

Počet obyvatel v roce 2000 podle věkového složení
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II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 3. 2. 2000 se konalo první zasedání v novém roce a na programu byly 
tyto záležitosti: Návštěva místopředsedy Senátu ČR JUDr. Petra Pitharta, o 
kterém přítomným poreferoval Josef Kučera. Poté bylo zastupitelům 
předloženo ke schválení vyúčtování hospodaření obce a rok 1999, které 
skončilo přebytkem 900 945 Kč. Dále starosta informoval o odprodeji akcií 
VČE Švédské společnosti VATTENFAL ve výši 198 000 Kč. Předsedající 
seznámil přítomné s umístěním obce v soutěži „Obec seniorům 1999“, kdy 
obec obdržela diplom a broušenou sklenici. Další informace se týkala 
finančních prostředků, kdy by obec měla v letošním roce získat příspěvek 
z Fondu rozvoje bydlení ve výši 400 000 Kč. Dále byl předložen k projednání 
plán akcí, které je možné realizovat z dotačních titulů „Programu obnovy 
venkova“ v tomto roce: Oprava čekárny v Pohledu, oprava místní 
komunikace ve Rteníně a v oblasti bydlení bude provedena projektová 
příprava na realizaci půdní vestavby v kulturním domě v Pohledu, která by se 
realizovala v roce 2001. V dalším bodu se starosta vyjádřil k dotování 
dopravní obslužnosti obce v tomto roce, a sice že nový systém, který je 
zavedený bude výhodnější pro menší obce díky výpočtu příspěvku. Každá 
obec přispěje částkou rovnající se součinu částky 100 Kč a počtu obyvatel. 
Dále se přešlo k připomínkám občanů z Petříkovic, kteří apelují na dopravní 
značení na místní komunikaci do Mladoňovic, kde by měla být umístěna 
doplňková tabulka „Dopravní obsluze vjezd povolen“. 

K dalšímu zasedání se zastupitelé sešli 6. 4. 2000 a projednávali tyto body 
programu: Přezkoumání hospodaření obce v roce 1999, které skončilo 
převahou příjmů nad výdaji ve výši  1 308 707,55 Kč. Převahu příjmů 
způsobil především prodej akcií. Dále starosta seznámil přítomné 
s připraveným rozpočtem na rok 2000, který je sestaven jako vyrovnaný a 
zároveň informoval o podané žádosti na poskytnutí dotace z Programu 
obnovy venkova na opravu místní komunikace ve Rteníně a opravu 
autobusové čekárny v Pohledu a o žádosti o dotaci na Ministerstvu 
zemědělství na hospodaření v obecních lesích. Zastupitelé byli dále 
seznámeni s nabídkou možnosti vstupu naší obce do „Mikroregionu západně 
od Chrudimi“, o které se již starosta zmiňoval na konci roku 1999. Počítá se 
s rozšířením o některé právnické osoby, jako např. VAK a.s. a v současné 
době je připravena smlouva s firmou SURPMO – inženýrská a projektová 
spol. a.s. na vypracování koncepce rozvoje tohoto Mikroregionu. Díky 
členství v tomto sdružení by obec mohla čerpat finanční prostředky s tzv. 
strukturální fondů EU, proto členství v tomto sdružení bylo jednohlasně 
schváleno. Poté starosta předložil k nahlédnutí „Zprávu k závěrečnému 
šetření návrhu hospodářského plánu pro LHP obecní lesy Mladoňovice“ 
včetně mapových podkladů a informoval o skutečnosti, že obec má 
momentálně lesní porosty v I. a II. věkové skupině, tudíž není možno počítat 
s příjmy z těžby dřeva. 
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Dne 20. 7. 2000 se zastupitelé obce sešli k projednání těchto záležitostí: Obec 
opět neobdrží finanční podporu na fond rozvoje bydlení, o kterou žádá již 
podruhé. V minulých letech tuto podporu získaly obce Luže a Proseč. Starosta 
seznámil přítomné s povinností vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb. o 
sociálně-právní ochraně dětí. Jelikož není obec této povinnosti dostát, požádá 
o to příslušný odbor OkÚ Chrudim. Přítomní byli také informováni o 
obdržení příspěvku od OkÚ Chrudim – referát sociálních věcí, odd. sociální 
prevence ve výši 4000 Kč na ochotnický soubor mládeže „Ta naše písnička 
česká“. Dále starosta promluvil o změnách zákona č. 133/1999 Sb. o 
občanských průkazech, dále zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech 
a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR. V souvislosti s tím, také 
oznámil, že na podzim tohoto roku se budou konat volby do třetiny Senátu 
ČR a zastupitelstev krajů. Zastupitelé byli dále seznámeni s projektem 
Státního okresního archívu v Chrudimi na minimalizaci ztrát kronik na obcích 
v okresu Chrudim. Chrudimskému archívu budou tedy předány dva svazky 
kronik, které vedl pan František Kolář ml. z Mýtek (do roku 1989). Kronika 
bude obci kdykoli na žádost starosty zapůjčena. Následně předsedající 
seznámil přítomné se statistickým šetřením Českého statistického úřadu, 
které bude probíhat do 1. 9. do 30. 11. 2000 pod názvem Agrocenzus 2000 a 
vztahuje se na ekonomické subjekty. Tímto úkolem byly pověřeny Ivana 
Blehová a Ivana Švadlenková. 

Ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 21. 9. 2000, se 
můžeme dozvědět, že je již vypracovaná projektová dokumentace na I. etapu 
plynofikace. Předpoklad zahájení stavby je ve 4. měsíci 2001a ukončení v 7. 
měsíci 2001. Ještě chybí projednání a podepsání smluv o smlouvě budoucí 
s vlastníky pozemků. V souvislosti s tím informoval starosta s podmínkami, 
ze kterých bude obci poskytnut úvěr od České spořitelny a.s. na již zmíněnou 
plynofikaci. Zastupitelé byli starostou seznámeni s pracovním konceptem 
„Program rozvoje mikroregionu Západně od Chrudimi“ – I. etapa – 
analytická část a zároveň předložil k tomuto dokumentu své doplňující návrhy 
a připomínky. A upozornil na poplatek tomuto sdružení, který činí 50 Kč na 
obyvatele, což zastupitelstvo schválilo. Dále připomněl, že k 1. 10. 2000 
končí bezplatný nájemní vztah s Jednotou spotřebním družstvem Hlinsko na 
využívání prodejních prostor v kulturním domě v Pohledu. Bezplatný nájem 
uzavřel tehdejší MNV na dobu 20 let. Přítomní byli vyzváni k navržení výše 
nájmu, kdy v diskuzi padla částka 400 Kč/m2, která byla schválena. 
V souvislosti s tím bylo upozorněno na nutnost změnit nájem panu Simonovi 
(provozovateli místního pohostinství). Poté byla zastupitelům předložena 
žádost římskokatolické farnosti v Licibořicích na opravu vnější fasády 
kostela. Členkou zastupitelstva Hanou Charvátovou byla navržena částka 
5000 Kč, která byla schválena. Další projednávaný bod se týkal požadavku 
na oplocení tenisového hřiště ve Rteníně. Jelikož je toto hřiště vybudováno 
na soukromém pozemku, je nutné nejdříve zařídit odprodej tohoto pozemku, 
čímž byli pověření Josef Kučera a Ladislav Švadlenka. Následně podal 
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starosta informaci o nadcházejících volbách do třetiny Senátu a do 
zastupitelstev krajů a také o připravovaném sčítání lidu, které se uskuteční 
k 1. 3. 2001. Posledním bodem programu byly nepovolené skládky na území 
obce, přesněji 4 skládky v KÚ Deblov a 3 skládky v KÚ Petříkovice. 

Na posledním zasedání v tomto roce, které se konalo 16. 11. 2000, se 
projednávalo následující: Starosta podal přítomným informaci k reformě 
veřejné správy a o zařazení obce Mladoňovice pod správní obvod města 
Chrudim, který po zrušení Okresních úřadů vykonává státní správu pro naši 
obec. V souvislosti s tím informoval o nabídce města Slatiňany, které má 
zájem výše uvedenou činnost pro naši obec vykonávat, což zastupitelstvo 
jednohlasně odmítlo. Dalším bodem programu byla informace o definitivním 
příslibu úvěru na plynofikaci obce ve výši 2 000 000 Kč s úrokovou sazbou 
od 7,3% p.a. do 8,5% p.a. na dobu 10 let. Dále byly z úst starosty vzneseny 
návrhy na dotace z Programu obnovy venkova, kam budou zařazeny tyto 
akce: plynofikace obce a výměna a nátěry oken a oprava terasy v MŠ 
Mladoňovicích. Předsedající informoval přítomné také o zvýšeném množství 
radonu ve veřejném vodovodu ve Rteníně, kde jeho množství přesahuje 
povolený limit téměř 8x, a proto se tato voda nesmí dodávat do veřejného 
vodovou. Z tohoto důvodu požádal ihned starosta o dotaci na protiradonové 
opatření, která by měla činit 100% nákladů, tedy 850 000 Kč. Dalším bodem 
programu byla dopravní obslužnost obce zajišťovaná ČSAD Chrudim v roce 
2001, kde došlo ke zvýšení hrazené částky na 53 000 Kč. Z důvodu 
nadcházející zimy se řešila otázka údržby sněhu, což bude pro naši obec 
vykonávat Jiří Němec ml. z Mladoňovic. Posledním bodem k řešení byla 
nabídka na propagaci obce v brožuře „Průvodce okresem Chrudim“, kde je 
možnost umístění textu na 1/3 stránky za 1500 až 2500 Kč a 15 ks brožur 
zdarma a další za 25 Kč/ks, což zastupitelstvo schválilo. 

 

III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Zemědělství a lesy 12 230,00 Kč 
Průmysl 383 690,00 Kč 
Vzdělávání 217 860,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 273 390,00 Kč 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 181 600,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 50 360,00 Kč 
Sociální věci 29 790,00 Kč 
Bezpečnost 38 100,00 Kč 
Veřejná správa 499 750,00 Kč 
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Celkem výdaje 1 686 770,00 Kč 
  
Příjmy  

Název Hodnota 
Daňové 1 303 740,00 Kč 
Nedaňové 293 540,00 Kč 
Kapitálové 198 000,00 Kč 
Dotace 359 070,00 Kč 
Celkem příjmy 2 154 350,00 Kč 

  
Přebytek 467 580,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2000/2001 

K 1. 9. 2000 bylo do školky zapsáno celkem 24 dětí, z toho 8 dětí na 3 dny 
v měsíci. 

Paní ředitelka Ivana Švadlenková i paní učitelka Jana Salfická pracovaly celý 
školní rok na plný úvazek. Paní uklízečce Janě Machačová se změnil úvazek 
ze 3 hodin na 4,5 hodiny. Paní kuchařce zůstal nezměněn až do doby, kdy 
byla nařízena půlhodinová pauza. Pracovní doby se tedy všem kromě paní 
uklízečky prodloužila o půl hodiny. Funkci topiče stále zastávají pan Secký a 
pan Pšaidl. 

 

V. Kulturní život v obci 

9. 12. 2000 se konalo tradiční „Setkání důchodců“ 

 

VI. Veřejný život 

Havárie letadla 

„ Letadlo klesalo nebezpečně rychle k zemi, byla slyšet rána a následoval 
hustý kouř“ , tak by se dala pár slovy popsat tragédie, která se stala 1. 8. 2000 
v místní části obce Mýtka. Při havárii cvičného vojenského letounu Delfín L-
29 zde zahynul šéf bojové přípravy vzdušných sil a plukovník Generálního 
štábu Armády ČR Ján Malo. Očití svědci tvrdí, že pilot měl viditelné 
problémy s motorem a nejspíše z důvodu pohybu letadla v obydlené oblasti 
se snažil manévrovat, až jeho letoun přetrhal dráty vysokého napětí a zkrat 
pak zapálil unikající palivo. Letadlo spadlo pouhých 150 m od domu rodiny 
Němcových. Na místo okamžitě dorazili hasiči a krátce po nich policie a 
samozřejmě všudypřítomná média. Příčina tragédie není jasná, mohlo jít o 
technickou závadu a není vyloučen ani střet s ptákem a také chyba pilota, 
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kterou experti vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem téměř vyloučili. 
Vyšetřování je o to složitější, že letouny typu L-29 nemají černou skříňku.  

V tomto roce začalo fungovat 14 nových samostatných krajů a v září se 
v Praze konal kongres Mezinárodního měnového fondu. Dne 12. listopadu 
jsme přišli k volebním urnám, jelikož se konaly krajské a senátní volby. Také 
proběhlo zatmění Měsíce, zemřel čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek 
a čeští hokejisté opět slavili titul mistrů světa. 

 

 

VII. Počasí na území obce 
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rok 2001 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2001 se v obci nenarodilo žádné dítě, zemřelo 6 místních občanů, dále 
se přistěhovalo 6 nových lidí a 4 osoby se z naší obce vystěhovaly. 

V tomto roce vstoupil do stavu manželského následující pár: Irena Nováková 
a Miroslav Švadlenka. 

Zlatou svatbu oslavili Vlasta a Josef Kučerovi a diamantovou svatbu oslavili 
Emílie a Jaroslav Švadlenkovi a Marie a Ladislav Švadlenkovi. 

K 31. 12. 2001 žilo v naší obci 348 obyvatel s průměrným věkem 40,5 let. 
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II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 1. 2001 se projednávalo 
následující: Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 02/95 o veřejném pořádku a 
čistotě obce z důvodu novely zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Dále se dalo 
do souladu s již zmíněným zákonem o obcích složení finanční a kontrolní 
komise. V posledním bodě starosta oznámil termín konání obecního plesu – 
3. 2. 2001. 

V lednu se sešli zastupitelé i podruhé (26. 1.) a projednávalo se: Starosta 
seznámil přítomné s průběhem příprav na plynofikaci obce a poté seznámil 
zastupitelé s vyúčtováním hospodaření obce za rok 2000. Projednávala se 
také změna v systému likvidace komunálního odpadu a s výší dotace na 
dopravní obslužnost, která činí celkem 53 600 Kč. Starosta také oznámil 
nadcházející sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční dne 1. 3. 2001 a 
seznámil přítomné s pracovním konceptem II. etapy návrhu rozvoje 
mikroregionu „Západně od Chrudimi“ 

Další zasedání zastupitelstva se konalo dne 8. 2. 2001 a body k jednání byly 
následující: Poplatky na likvidaci komunálního odpadu, kdy se přítomní 
nedohodli na novém systému, který má být v souladu se zákonem o odpadech 
a se zákonem o obcích, a tak tuto otázku odročili na další zasedání. Dále 
zastupitelstvo schválilo provedení auditu ovzduší, které je zásadní pro získání 
dotace na plánovanou plynofikaci obce. V dalším bodu zastupitelé zamítli 
odprodej parcely č. 790/7 v KÚ Deblov paní Janě Machačové z důvodu jiného 
záměru obce s touto parcelou. Poté starosta seznámil přítomné s výměnou 
topiče v Mateřské škole z důvodu odchodu pana Radima Pšaidla do 
invalidního důchodu, na jeho místo nastoupí pan Jaroslav Secký z Pohledu. 
Na závěr seznámil přítomné s výší neinvestičních nákladů za žáky a zhodnotil 
obecní ples, který se konal 3. 2., za velmi vydařený. 

Dne 27. 3. 2001 se konalo další zasedání obecního zastupitelstva, na kterém 
se jednalo o těchto bodech programu: Rozpočet obce na rok 2001. Dále 
starosta důrazně upozornil na nutnost urychleného uzavření smluv o povolení 
zřízení stavby z důvodu plynofikace obce. Dalším bodem byla na minulém 
zasedání odročená otázka poplatků za odvoz komunálního odpadu, který opět 
odročil z důvodu připravované novely zákona o odpadech a upozornil na 
značný výskyt černých skládek na území obce. Poté informoval přítomné 
o povinností, která vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, 
hygienických kontrol ve veřejných studních. Z důvodu velkých nákladů na 
rozbor vody v jednotlivých částech obce se rozhodl tyto veřejné studny 
uzavřít tak, aby nebyly přístupné veřejnosti. Dále poreferoval o bezpečnostní 
situaci v obcích, informoval o připravované transformaci školství a sdělil také 
přítomným, že tento rok žádá o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu 
místní komunikace z Pohledu do Deblova. Na závěr informoval přítomné o 
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zařazení obce do soutěže o „Vesnici roku“ a o dotazníku na Žádost o 
partnerství s některou obcí v Rakousku. 

Dne 29. 6. 2001 se na zasedání zastupitelstva probíraly následující body 
programu: Starosta seznámil přítomné se stavem přípravných prací pro 
zahájení plynofikace obce a informoval o možností získání 50% dotace. 
V souvislosti s předchozím bodem seznámil přítomné s návrhem písemné 
dohody s obcí Morašice, kde se pojednává o možnosti napojení plynu ze 
Zbyhněvic. V dalším bodě se zmínil o možnosti odprodeje akcií České 
spořitelny, s čímž však zastupitelstvo nesouhlasí. Poté byli přítomní 
seznámeni s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2000 a 
s rozpočtovou změnou, která nastala obdržením příspěvku na sčítání lidu a 
úhradou neinvestičních nákladů za děti, které navštěvují naši MŠ. Dále 
informoval přítomné se skutečností, že od roku 2002 dochází k rušení 
okresních úřadů a tak naše MŠ přejde kompletně pod správu obce, s čímž 
souvisí nutnost vystavení zřizovací listiny, jejíž návrh zastupitelstvo 
schválilo. Na dalším bodu jednání bylo zrušení telefonní budky 
v Čejkovicích, která vykazuje pouze 44 impulsů za měsíc a také nový systém 
stálých plateb, který zavádí VČE. K závěru seznámil přítomné s počtem 
tříděného odpadu v obci (900 kg skla a 200 kg plastů) a s možností získání 
dotace na odradonování místního vodovodu. 

Na zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 10. 9. 2001, se projednávalo 
následující: Opět prvním bodem programu je připravovaná plynofikace obce, 
kdy starosta společně s projektantem p. Štěrbou seznámili přítomné se stavem 
projektových prací. V druhém bode se opět mluvilo o plynofikaci a to 
v souvislostí s tím, že již byla vybrána firma Olympia s.r.o. Chrudim 
s nabídkovou cenou 1. 572. 432 Kč. Třetí bod programu byl opět věnovaný 
plynofikaci, přesněji archeologickému výzkumu, který je nutný provést pro 
stavební povolení. 

Dne 13. 11. 2001 se zastupitelé sešli k projednání následujících záležitostí: 
V prvním době starosta informoval o změně investorství I. etapy plynofikace 
obce a v bodě druhém upozornil na nutnost zahájení projednávání náhrad 
škod s vlastníky případně nájemci dotčených pozemků. Dále upozornil na 
změnu v zákoně č. 271/2001 Sb. o státní sociální podpoře, v rámci které se 
mění výše příspěvku na děti, které jsou v mateřské školce na 5 dní v měsíci a 
jejich matky jsou doma na mateřské dovolené. Poté informoval o možnosti 
získání dotace na internetové služby (elektronická podatelna, veřejný 
internet,…), které by obce měla ze zákona poskytovat. V dalším bodě 
seznámil přítomné s výsledkem jednání dopravní komise OkÚ o řešení a 
financování dopravní obslužnosti obce v roce 2002. V závěru informoval o 
zajištění zimní údržby místních komunikací panem Jiřím Němcem 
(Mladoňovice 6) a o potřebě zahájení příprav na setkání důchodců, které by 
se mělo konat v lednu nebo v únoru příštího roku. 
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Naposledy v tomto roce se zastupitelé sešli dne 20. 12. 2001 a to k projednání 
těchto záležitostí: V prvním bodě již tradičně starosta informoval o průběhu 
plynofikace obce, která jsou momentálně pozastavena z důvodu nízkých 
teplot. Dále informoval přítomné s výší nákladů na dopravní obslužnost obce, 
které činí pro rok 2002 celkem 50. 544 Kč (tj.144 Kč na obyvatele). Poté 
informoval o nutnosti pořízení malého sypače za traktor na údržbu místních 
komunikací, což zastupitelstvo schválilo. Starosta také předložil žádost Ing. 
Fliedrové o povolení náhradního užívání části obecního pozemku v KÚ 
Deblov v obci Lipina pro pana Milana Víška, která však byla jednohlasně 
zamítnuta. Následně informoval o nutnosti zpracování územního plánu 
z důvodu, že urbanistická studie z roku 1995 není dostačující pro získání 
některých dotací. V dalších bodech se schvalovalo rozpočtové opatření obce 
provedené ve 2. pololetí roku 2001, dále byli přítomní informováni o 
provádění rozboru radonu ve vodovodu ve Rteníně, na základě kterého se 
rozhodne o dalším postupu. Poté byly stanoveny nové podmínky v systému 
likvidace komunálního odpadu a schválena obecní vyhláška č. 3/2001 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a vyhláška č. 4/2002, která určuje 
poplatky za tuto službu. V závěru informoval o pořádání obecního plesu, 
který je naplánovaný na sobotu 5. 1. 2002 a také o připravované akci „3. 
Setkání rodáků a přátel obce“, která by se měla uskutečnit v sobotu 6. 7. 2002. 

 

III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Zemědělství a lesy 13 900,00 Kč 
Průmysl 63 290,00 Kč 
Vzdělávání 384 760,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 12 060,00 Kč 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 548 280,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 50 760,00 Kč 
Sociální věci 65 570,00 Kč 
Bezpečnost 1 360,00 Kč 
Veřejná správa 1 043 500,00 Kč 
Celkem výdaje 2 183 480,00 Kč 
  
Příjmy  
Název Hodnota 
Daňové 2 177 010,00 Kč 
Nedaňové 196 180,00 Kč 
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Dotace 263 870,00 Kč 
Celkem příjmy 2 637 060,00 Kč 

  
Přebytek 453 580,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2001/2002 

V záři bylo do školy zapsáno 18 dětí, z toho 5 dětí na 5 dní a na konci školního 
roku navštěvovalo školku celkem 17 dětí, z toho 2 děti na 5 dní. 

Personální obsazení i úvazky zůstaly stejné jako ve školním roce 2000/2001, 
jen funkci topiče zastává pan Miroslav Secký z Pohledu. 

 

V. Kulturní život v obci 

Dne 3. 2. 2001 se konal Obecní ples. 

 

VI. Veřejný život 

Tento rok a datum 11. září se již navždy stalo symbolem síly a hrozby 
teroristů, kteří na sebe upozornili hrůzným činem v podobě útoku na World 
Trade Center v New Yorku, při kterém zemřelo kolem 3000 lidí. V tomto 
roce došlo v ČR ke sčítání lidu a čeští hokejisté opět triumfovali jako mistři 
světa v ledním hokeji. 

 

VII. Počasí na území obce 
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rok 2002 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2002 se v obci narodilo 7 dětí (Jaroslav Švadlenka, Miroslav Žák, 
Jaromír Doležal, Anna Rejmonová, Jan Slanina, Nikola Pšaidlová a Rebeka 
Tomková), zemřeli 3 místní občané, dále se přistěhovali 2 noví lidé a 8 osob 
se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Veronika 
Motyčková a Jaromír Doležal, Renata Žáková a Michael Pšaidl, Romana 
Nováková a Tomáš Culek, Gabriela Paulusová a Martin Šeps, Michaela 
Ročková a Rudolf Bičík. 

K 31. 12. 2002 žilo v naší obci 346 obyvatel s věkovým průměrem 40,5 let. 

 

 

muži
175

ženy
171

Počet obyvatel v roce 2002 podle pohlaví

0 - 14 let
51

15 - 64 let
245

65 let a více
50

Počet obyvatel v roce 2002 podle věkového složení
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II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Poprvé v tomto roce se zastupitelé obce sešli dne 28. 2. 2002 k projednání 
těchto záležitostí: Plynofikace obce, kdy starosta pochválil kvalitu 
prováděných prací a informoval o dalším průběhu. V souvislostí s plynofikací 
se projednávala také nabídka úvěru od České spořitelny, kterou zastupitelstvo 
schválilo. I další bod se týkal plynofikace, a sice ve smyslu, že Jednota 
spotřební družstvo poskytne příspěvek ve výši 10000 Kč. Poté se 
projednávala smlouva na rok 2002 s OÚ Seč o odvozu komunálního odpadu, 
který se bude vyvážet 1 x za 2 týdny. Dále starosta poinformoval o novele 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve které je nově upraveno vypouštění 
odpadních vod. V dalším bodě se projednávala žádost Ing. Vladimíra Grigy 
o dlouhodobý pronájem pozemků v KÚ Deblov, které sousedí s jeho pozemky 
– zastupitelstvo se rozhodlo pozvat pana Grigu na příští zasedání, aby 
vysvětlil důvody této žádosti. Pak se také jednalo o novém územním plánu, o 
dotacích z Programu obnovy venkova, ze kterého se bude financovat oprava 
požární zbrojnice v Čejkovicích. Schvalovalo se také vyúčtování hospodaření 
obce za rok 2001 a rozpočet na rok 2002, který byl sestaven jako vyrovnaný. 
Další bod se týkal tíživé životní situace manželů Horákových z Petříkovic 
z důvodu jejich nemoci, kdy nejsou schopni se o sebe postarat. Obec 
momentálně jedná s domovem důchodců v Heřmanově Městci, bohužel 
žádnou další pomoc není obec schopna zajistit. V závěru se jednalo o 
připravované akci „Setkání rodáků“ a o „Setkání důchodců“ a starosta také 
informoval o tom, že se mu předběžně podařilo zajistit kronikáře obce, a sice 
vnučku bývalého kronikáře Janu Ozorákovou, která má své rozhodnutí sdělit 
do měsíce. 

Dne 25. 4. 2002 se konalo další zasedání zastupitelů obce, kde se v prvním 
bodě projednával územní plán obce za přítomnosti jeho zpracovatele Ing. 
Arch. Vojtěcha. Poté zástupci firmy Olympia (realizátor plynofikace) 
seznámili přítomné s nabídkovou cenou II. etapy plynofikace obcí Deblov, 
Mýtka a Čejkovice, která činí 1900000 Kč bez DPH. Dále se schválila žádost 
obce Rabštejnská Lhota o příspěvek na realizaci půdní vestavby v místní 
základní škole, který bude čerpán přes Mikroregion. V dalším bodě 
informoval o dotaci z Programu obnovy venkova na cyklotrasy, které budou 
vést obcemi – Čejkovice, Mýtka, Deblov. Následně seznámil zastupitelé 
s výsledkem přezkoumáním hospodaření obce za rok 2001, které bylo bez 
výhrad a také informoval o podané žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova, ze kterého se bude financovat oprava místních komunikací a splátky 
úroků. Poté byli přítomní seznámeni s termínem svozu nebezpečného odpadu 
– 21. 5. 2002 a také se projednával zákon o pohřebnictví, který se týká i naší 
obce, i když nemáme pohřební místa a tak budeme zřejmě muset přispívat 
obcím, kam se pohřbívá z našich obcí. I v dalším bodě se projednával zákon, 
ale tentokrát o ochraně zvířat, který ukládá povinnost postarat se o zatoulané 
psy po dobu až jednoho roku, pokud se o něj po roce nikdo nepřihlásí, tak 
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přechází pod stát. Náklady se mohou vyšplhat až na 20000 Kč ročně. V závěru 
seznámil pan Josef Bureš o připravované akci – Setkání rodáků, starosta 
oznámil nákup mobilních telefonů pro krizové řízení v obci a došlo 
k schválení žádosti Ing. Grigy o vybudování hřiště v Deblově za podmínky 
souhlasu místních občanů. 

Dne 27. 6. 2002 se sešli zastupitelé k projednání následujících záležitostí: 
Průběh plynofikace obce, o kterém poreferoval Ing. Arch. Vojtěch a následně 
předložil ke schválení urbanistickou studii. Poté starosta pochválil práce na 
plynofikaci firmou Olympia a tak zastupitelstvo schválilo, že i druhou etapu 
bude provádět tato firma. V dalším bodě se jednalo o počtu zastupitelů, kteří 
budou voleni ve volbách na podzim tohoto roku. Rozhodlo se o stejném počtu 
členů jako v minulých volbách – tedy 9 členů. V souvislosti s novelou zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě sdělil starosta 
přítomným nutnost vypracovat kontrolní řád obce, který bude vypracován 
finančním výborem. Poté seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za 
rok 2001 a s rozpočtovou změnou, která vznikla změnou příspěvku na MŠ 
Mladoňovice. Následně se jednalo o nabídce České spořitelny o odkupu akcií, 
což prozatím zastupitelé zamítli. Přítomní byli také seznámeni s kontrolou 
z referátu školství OkÚ Chrudim, ze které vyšla povinnost doplácet mzdu 
uklízečky v MŠ. V dalším bodě starosta informoval o rozšíření žádosti na 
dotaci z Programu obnovy venkova, a to o rekonstrukci kotelny v MŠ. Poté 
byli přítomní seznámeni s nutností zaregistrování naší obecní knihovny na 
ministerstvu kultury a také s rozhodnutím VV OSH Chrudim, které 
pozastavilo činnost SDH Čejkovice z důvodu neplnění vnitřních předpisů. 
K závěru byly předloženy podepsané souhlasy občanů místní části Deblov ve 
věci vybudování hřiště na obecním pozemku, který bude mít v dlouhodobém 
pronájmu pan Griga a také starosta poinformoval o zahájení vodoprávního 
řízení na vypouštění odpadních vod do povrchových vod v místní části 
Rtenín. V diskuzi promluvil pan Josef Bureš, který seznámil přítomné 
s průběhem příprav na 3. Setkání rodáků a přátel obce.  

Dne 15. 8. 2002 se opět konalo zasedání zastupitelstva, kde se projednávalo 
následující: Starosta jako již tradičně na začátku poinformoval o průběhu II. 
etapy plynofikace obce. Dále předložil zpracovaný návrh urbanistické studie 
a vyzval přítomné, aby se zúčastnili jejího projednávání, které se bude konat 
11. 9. 2002 od 13:00 na OÚ Mladoňovice. Poté přečetl výsledek 
vodoprávního řízení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
v místní části Rtenín, který zní: Odpadové vody se mohou vypouštět do vod 
povrchových jen za podmínky, že bude 2 x ročně prováděn rozbor odpadních 
vod a obec zpracuje kanalizační řád. V dalším bodě seznámil přítomné 
s nutnosti převodu MŠ Mladoňovice na příspěvkovou organizaci a také 
upozornil, že se přibližuje termín komunálních voleb (1. – 2. 11. 2002). 
V závěru starosta navrhl, aby se uspořádala sbírka na pomoc oblastem, které 
byly postiženy povodněmi. 
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Dne 26. 9. 2002 se zastupitelé sešli naposledy v tomto složení a zabývali se 
těmito body programu: Na začátku se opět jednalo o plynofikaci obce, 
tentokrát o její třetí části, která se bude realizovat v obcích Petříkovice a 
Rtenín. Druhý bod se také týkal plynofikace, ale její druhé části, při které 
došlo k zvýšení nákladů z důvodu prodloužení plynovodu o 50 m. Poté si 
zastupitelstvo schválilo zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola 
Mladoňovice, které bylo nutné z důvodu nové školní reformy, a v souvislosti 
s tím si také zastupitelé schválili zřizovací listinu Mateřské školy 
Mladoňovice. Následně starosta seznámil přítomné s nabídkou odvolaného 
ředitele Městských lesů pana Ing. Jana Průchy, který přichází s návrhem, že 
by spravoval obecní lesy dále jako fyzická osoba. V této problematice 
zastupitelstvo vyčká na nabídku Městských lesů. Také se starosta zmínil o 
termínu kontejnerového svozu nebezpečného odpadu (říjen tohoto roku), 
který bude prováděn dle zákona 2x ročně. V závěru zastupitelé schválili 
žádost paní Ing. Mileny Palkové o bezúplatné užité znaku obce do emise 
zápalkových nálepek „Znaky měst a obcí Pardubického kraje“ pro sběratelské 
účely a také došlo ke schválení koupě bývalého vojenského prostoru v KÚ 
Deblov, který obce plánuje zalesnit. 

Dne 18. 11. 2002 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
obce, na kterém se jako tradičně složil slib a proběhla volba starosty a 
místostarosty obce. Složení nově zvoleného zastupitelstva je následující: 
starosta – Josef Roček, místostarosta – Josef Kučera, ostatní zastupitelé: 
Jaromír Ždímal, Hana Charvátová, Miloslav Blažek, Jiří Drahoš, Josef 
Koblížek, Bohumil Kubant a Josef Bureš. 

Nově zvolené zastupitelstvo se sešlo poprvé dne 11. 12. 2002 a projednávali 
následující: Volba finančního a kontrolního výboru a stavební komise – 
finanční výbor: předsedou je Hana Charvátová a dalšími členy tohoto výboru 
se stali Bohumil Kubant a Josef Bureš. Kontrolní výbor povede Jaromír 
Ždímal spolu s Josefem Koblížkem a Jiřím Drahošem. Předsedou stavební 
komise se stal Miloslav Blažek a členy Josef Kučera a Josef Roček. V dalším 
bodě se rozhodlo o tom, že obecní lesy bude dál spravovat Správa městských 
lesů Chrudim pod vedením Ing. Zdeňka Odvárky a v souvislosti s tím byli 
přítomní seznámeni s dodatkem smlouvy na pronájem obecních lesů včetně 
členství v honebním společenství Městské lesy Chrudim. V dalším bodě se 
projednávala dopravní obslužnost obce, za kterou bude obec platit 51 Kč na 
obyvatele. Následně starosta sdělil všem, že svoz nebezpečného odpadu se 
bude konat dne 28. 11. 2002. Poté přečetl žádost k prodeji akcií firmy VAK 
Chrudim, což všichni jednohlasně zamítli, ale naopak zase schválili 
přidružení obce do Mikroregionu Chrudimsko. V závěru se schválil odprodej 
části obecního pozemku manželům Eliášovým z Pohledu, kteří na něm mají 
postavené garáže a také byli přítomní seznámeni se zahájením inventarizace 
majetku obce s prosbou o pomoc při inventarizaci majetku v požárních 
zbrojnicích v Čejkovicích a v Pohledu. 
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Naposledy v tomto roce se zastupitelé sešli dne 30. 12. 2002 a zabývali se 
těmito body programu: Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Heřmanův 
Městec na zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 
přestupků. Dále byli informováni o dodatku k úvěrové smlouvě na II. etapu 
plynofikace, kde se uvádí, že byl snížen úrok z 6,10 % na 4,9% po dobu 
splatnosti úvěru. Poté předložil starosta návrh dohody od honebního 
společenstva Kovářov o přičlenění obecních pozemků o výměře 6,3 ha v KÚ 
Petříkovice za úplatu 5 Kč/ha ročně, což zastupitelé schválili. Přítomní byli 
také seznámeni s výsledkem hospodaření v obecních lesích a s návrhem 
rozpočtu na rok 2003. Projednala se také rozpočtová změna, ke které došlo 
poskytnutím příspěvku na MŠ a přidělenou dotací na obecní lesy z Programu 
obnovy venkova. V závěru starosta informoval přítomné se zahájením 
komplexní pozemkové úpravy v KÚ Liboměřice, se kterým naše obec sousedí 
a tak je tedy nutné přistoupit k tomuto jednání jako účastník řízení. 

 

III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Zemědělství a lesy 33 890,00 Kč 
Průmysl 105 050 Kč 
Vzdělávání 245 990,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 27 410,00 Kč 
Tělovýchova a zájmová činnost 2 400,00 Kč 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 877 460,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 126 580,00 Kč 
Sociální věci 76 230,00 Kč 
Bezpečnost 5 550,00 Kč 
Veřejná správa 961 730 Kč 
Celkem výdaje 5 462 290,00 Kč 
  
Příjmy  

Název Hodnota 
Daňové 1 960 990,00 Kč 
Nedaňové 177 560,00 Kč 
Dotace 308 010,00 Kč 
Celkem příjmy 2 446 560,00 Kč 

  
Schodek -3 015 730,00 Kč 
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IV. Mateřská škola – školní rok 2002/2003 

Během celého školního roku bylo do školy zapsáno celkem 18 dětí, z toho 
však jen 7 děvčat a tak se tomuto stavu podřizovaly veškeré hry a aktivity. 
Fotbalového zápasy byly na denním pořádku. 

Personální obsazení a úvazky byly stejné jako ve školním roce 2001/2002. 
Problém však nastal po vánočních prázdninách, kdy dlouhodobě onemocněla 
paní učitelka Salfická (3 měsíce) a paní kuchařka Klaudová (2 měsíce). 
Provoz školky byl tedy zajištěn ve dvou lidech. 

Od ledna se ruší okresní úřady a tak naše mateřská škola přechází pod správu 
obce. 

 

V. Kulturní život v obci 

Dne 5. 1. 2002 se konal Obecní ples. 

6. 7. 2002 se konalo „3. setkání rodáků a přátel obce Mladoňovice“, jehož 
moderování se ujal tým rádia LIFE. Na programu bylo již tradičně vystoupení 
dětí z Mateřské školky v Mladoňovicích, dále vystoupení místního 
ochotnického souboru KVÍTKO a folklórního souboru Formani. Diváci 
mohli také shlédnout představení šermířské skupiny. Večer následovala 
venkovní zábava a přítomní se také dočkali večerního překvapení v podobě 
hry s ohněm. 

 

VI. Veřejný život 

1. – 2. 11. 2002 se konaly volby do obecního zastupitelstva, ze kterých byli 
v naší obci zvolení tito kandidáti: Blažek Miloslav (183 hlasů), Kučera Josef 
(171 hlasů), Charvátová Hana (169 hlasů), Roček Josef (166 hlasů), Ždímal 
Jaromír (152 hlasů), Koblížek Josef (113 hlasů), Drahoš Jiří (115 hlasů), 
Kubant Bohumil (158 hlasů), Bureš Josef (96 hlasů). 

V tomto roce se ve dnech 14. – 15. června konaly volby do Poslanecké 
sněmovny a novým předsedou vlády se stává Vladimír Špidla. 31. prosince 
ve 24:00 hodin přestaly v České republice existovat okresní úřady, jejichž 
pravomoc přešla od 1. ledna 2003 na obce s rozšířenou působností a 12. srpna 
začaly katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě, na mnoha místech 
byla překročena úroveň stoleté vody. V únoru se v Salt Lake City konaly 
zimní olympijské hry a Vila Tugendhat v Brně byla zapsána na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
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VII. Počasí na území obce 
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rok 2003 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2003 se v obci narodilo 6 dětí, avšak vítány byli panem starostou děti 
čtyři: František Novotný, Ludmila Jelínková, Zdeněk Slejška a Václav 
Rejmon.* Zemřeli 3 místní občané, dále se přistěhovalo 9 nových lidí a 10 
osob se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Miroslava 
Dobrá a Petr Blažek, Renáta Šepsová a Libor Klemt. 

Zlatou svatbu oslavili Marie a František Blažkovi a Jiřina a Josef Medunovi. 

K 31. 12. 2003 žilo v naší obci 348 obyvatel s věkovým průměrem 40,8 let. 

 

 

muži
179

ženy
169

Počet obyvatel v roce 2003 podle pohlaví

0 - 14 let
52

15 - 64 let
245

65 let a více
51

Počet obyvatel v roce 2003 podle věkového složení
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*Tato situace může nastat v případě, že otec i matka mají rozdílné trvalé 
bydliště. Dítě je totiž automaticky připsáno do obce, kde má trvalé bydliště 
matka, i když tam fyzicky nebydlí. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 13. 3. 2003 se konalo první zasedání obecního zastupitelstva v tomto 
roce a projednávalo se následující: Vyúčtování hospodaření obce za rok 2003 
a schválil se rozpočet na tento rok. Poté se schválila smlouva o vstupu do 
dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Chrudimsko“ a také vypracovaný 
návrh nového územního plánu. Následně se projednávala žádost paní Martiny 
Paulusové o vydání souhlasu s výstavbou rodinného domu v Petříkovicích a 
také o povolení zavedení plynové přípojky. V závěru zastupitelstvo zamítlo 
žádost paní Soni Tomkové, která chtěla zavést plynovou přípojku blíže 
k jejich domu a také se upravila výše nájemného na 5000 Kč/rok pro 
provozovatele místního pohostinství pana Bohuslava Simona. 

Ještě jednou se zastupitelé sešli v měsíce březnu a to 27. 3. 2003 k projednání 
jedné záležitosti: Poskytnutí mimořádné finanční zálohy ve výši 260 000 Kč 
firmě Telmont na stavební práce v rámci III. etapy plynofikace obce, což 
zastupitelstvo schválilo. 

Dne 7. 5. 2003 se zastupitelé sešli k projednání těchto bodů programu: Prvním 
bodem byla již tradičně plynofikace a to její III. etapa, v rámci které se jednalo 
o navýšení finanční částky z důvodu prodloužení přípojky, kterou však obec 
zaplatí až v momentě, kdy dá firma Telmont do pořádku všechny zjištěné 
závady. Poté zastupitelstvo schválilo mandátní smlouvu na hospodaření 
v obecních lesích a také vyúčtování hospodaření v obecních lesích za první 
kvartál roku 2003. Následně zastupitelé schválili také změnu firmy na odvoz 
komunálního odpadu, protože firma EKUS nedostala souhlas k provozování 
této činnosti, tak budou tuto činnost vykonávat Technické služby Chrudim. 
Přítomní byli tak seznámeni s nabídkou Pozemkového fondu ČR na převod 
pozemků v KÚ Deblov a v KÚ Čejkovice ve vlastnictví státu na obec, což 
zastupitelé schválili. Také se projednávala žádost paní Anny Novákové o 
zahájení jednání ohledně vyrovnání za pozemek, na kterém se nachází hřiště. 
V této záležitosti byla pověřen paní Hana Charvátová, aby zjistila vše 
potřebné pro další jednání. V závěru starosta informoval o organizaci a 
zajištění referenda o přistoupení ČR k EU, které se bude konat dne 13. – 14. 
6. 2003 a také o plánovaném setkání důchodců spolu s veřejnou schůzí. 

Dne 19. 6. 2003 se na zasedání zastupitelstva probíralo následující: Darovací 
smlouvy o převodu plynovodů a plynovodních přípojek na Východočeskou 
plynárenskou a.s. včetně dodatku ke smlouvě o dílo a smlouvu o poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu obce na II. etapu plynofikace. Dále byli přítomní 
seznámeni s kladným výsledkem kontroly z Ministerstva pro místní rozvoj, 
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kde byla předmětem kontroly dotace z „Programu obnovy venkova“ ve výši 
120 000 Kč na výměnu a nátěry oken a na opravu terasy v MŠ. Následně byli 
přítomní seznámeni s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2002 
a také projednali rozpočtová opatření za 1. pololetí, ke kterým došlo získáním 
dotace na mzdy MŠ a také příspěvkem na referendum o vstupu do EU. Dalším 
bodem byla výplata dividend do České spořitelny za rok 2002. Poté přečetl 
starosta žádost pana Petra Seckého z Pohledu o povolení soukromého 
posezení na obecním pozemku u kulturního domu v Pohledu. Poté seznámil 
přítomné s žádostí z Program obnovy venkova, ze kterého bude žádat na 
plynofikaci kotelny MŠ, opravu hráze vodní nádrže v Mladoňovicích a o 
dotaci na úroky z úvěru. V závěru informoval o novele zákona o místních 
poplatcích, která bude v účinnosti od 1. 1. 2004 a o průběhu jednání výboru 
svazku Mikroregionu Chrudimsko a zároveň předložil pozvánku na jednání 
volné hromady svazku obcí Mikroregionu západně od Chrudimi.  

Předposlední zasedání tohoto roku se konalo dne 9. 10. 2003 a na programu 
byly tyto body k projednání: V prvním bodě jednání starosta slavnostně 
oznámil, že plynofikace obce je dokončena a hned přítomným předložil návrh 
na vodifikaci obce, která by měla začít I. etapou Liboměřice – Mladoňovice, 
na kterou je již od roku 1997 zpracovaná projektová dokumentace. Poté 
seznámil přítomné se znaleckým posudkem na pozemek ve Rteníně, kde se 
nyní nachází hřiště, které vybudovala v minulosti obce a současná majitelka 
za něj teď požaduje náhradu. Dle znaleckého posudku je cena pozemku 
31 700 Kč, což se majitelům přijde málo, ale zastupitelstvo schválilo odkoupit 
pozemek pouze za cenu danou posudkem. Následně přečetl žádost manželů 
Čenovských na odkoupení pozemku u jejich domu v obci Petříkovice, který 
je v užívání více než 50 let, s čímž zastupitelstvo souhlasí. V dalších bodech 
informoval o zadaném provedení ocenění pozemků obce, které je nutné pro 
zařazení pozemků do účetní evidence a o dodatku veřejnoprávní smlouvy 
s městem Heřmanův Městec pro výkon přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků, která se tímto stává smlouvou na dobu neurčitou. 
Poté předložil zastupitelstvu návrh na změnu bankovního ústavu z důvodu 
vysokých poplatků za vedení účtu a vysokých úroků z úvěru. Bude jednat jak 
se stávající Českou spořitelnou, tak s ČSOB, která nabídla výhodnější 
podmínky. Přítomné také poinformoval o umístění tří turistických map a to 
v Čejkovicích u čekárny, v Pohledu o kulturního domu a na křižovatce za 
Rtenínem u hlavní silnice na Seč. Tyto cedule vznikly za podpory 
Mikroregionu západně od Chrudimi, jehož je obec členem. V dalších bodech 
oznámil termín svozu nebezpečného odpadu, který se bude konat dne 4. 11. 
2003 a také informoval uzavírkách silnic v místních částech z důvodu 
provádění nového povrchu. V závěru oznámil, že novým topičem v MŠ bude 
pan Miroslav Secký z Pohledu a zimní údržbu bude opět provádět pan Jiří 
Němec z Mladoňovic. 
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III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Průmysl 160 280,00 Kč 
Vzdělávání 888 170,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 380,00 Kč 
Tělovýchova a zájmová činnost 8 280,00 Kč 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 015 560,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 152 360,00 Kč 
Sociální věci 59 960,00 Kč 
Bezpečnost 170,00 Kč 
Veřejná správa 909 990,00 Kč 
Celkem výdaje 3 201 150 Kč 
  
Příjmy  
Název Hodnota 
Daňové 2 107 220,00 Kč 
Nedaňové 152 860,00 Kč 
Kapitálové 6 260,00 Kč 
Dotace 1 017 630,00 Kč 
Celkem příjmy 3 283 970,00 Kč 

  
Přebytek 82 820,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2003/2004 

Během školního roku 2003/2004 navštěvovalo školku celkem 14 dětí. 

K 1. 9. 2003 zůstalo personální obsazení stejné jako ve školním roce 
2002/2003. Avšak jen do 1. 10, kdy paní kuchařka Klaudová onemocněla a 
již se do školky nevrátila, protože k 4. 12. odešla do důchodu. Její práci si 
tedy rozdělily paní učitelka Salfická a paní uklízečka Machačová. Od ledna 
byl tedy provoz MŠ zabezpečen ve třech lidech. Topičem pro tuto zimu byl i 
nadále pan Miroslav Secký. 

 

V. Veřejný život 

Pád letadla u Lipiny 

V neděli 7. prosince 2003 se u místní části obce Lipina zřítil sportovní letoun 
Z142. V troskách zahynuli oba členové posádky – Milan Václavík 
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(rozhlasový moderátor a pilot) se svou přítelkyní. Jednomotorový stroj začal 
po pádu hořet. Požár museli zlikvidovat hasiči z Chrudimi. Místní lidé se 
domnívají, že osmadvacetiletý zkušený pilot ukazoval své přítelkyni chalupu 
svých rodičů na Pohořalce. "Kroužil nízko, bylo krásně, myslela jsem si, že 
chtějí fotit.“, vypověděla očitá svědkyně. 

Novým českým prezidentem se 28. února stal Václav Klaus a v červnu 
proběhlo referendum o vstupu ČR do Evropské Unie, kdy se pro vstup 
vyslovilo 77,3% hlasujících. 

 

 

VI. Počasí na území obce 
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rok 2004 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2004 se v obci narodili 4 děti (Petr Blažek, Vojtěch Tomek, Zuzana 
Knická a Martin Bohuněk), zemřelo 8 místních občanů, dále se přistěhovalo 
8 nových lidí a 3 osoby se z naší obce vystěhovaly. 

V tomto roce vstoupil do stavu manželského následující pár: Monika 
Stejskalová a Petr Plotz.  

K 31. 12. 2004 žilo v naší obci 349 obyvatel s věkovým průměrem 40,3 let. 

 

 

muži
184

ženy
165

Počet obyvatel v roce 2004 podle pohlaví

0 - 14 let
53

15 - 64 let
245

65 let a více
51

Počet obyvatel v roce 2004 podle věkového složení
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II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

První zasedání tohoto roku se konalo dne 26. 2. 2004 a projednávalo se 
následující: Hned v prvním bodě jednání si zastupitelé schválili vyúčtování 
hospodaření obce za rok 2003 a starosta přidal informaci, že celkové finanční 
prostředky obce k 31. 12. 2003 činily 4 339 977,48 Kč. V druhém bodě se 
také schvalovalo, ale tentokráte závěrečné účty Mikroregionů „Chrudimsko“ 
a „Západně od Chrudimi“. Poté starosta předložil k projednání rozpočet obce 
na rok 2004, který bude sestaven jako vyrovnaný. Následně sdělil přítomným, 
že územní plán obce je připraven ke schválení a tak si ho zastupitelé v dalším 
bodě jednání schválili. Pak se projednávaly nabídky odvozu komunálního 
odpadu od firem EKUS Zderaz a VHČ Seč a také se schválila žádost 
mysliveckého sdružení Mladoňovice o prominutí poplatků ze psů, kteří jsou 
v jejich vlastnictví. Zastupitelé také projednávali žádosti místních občanů 
(Martiny Paulusové z Petříkovic a Vítězslava Váni, který vlastní rekreační 
chalupu na Lipině), které navrhl starosta projednat přímo na místě. Následně 
přítomní schválili příspěvek fotbalovému klubu SK Stolany ve výši 5000 Kč 
a povolili manželům Eliášovým úpravu obecního pozemku před jejich garáží. 
Dále upozornil na nutnost provedení technických kontrol u požárních 
stříkaček a také na nutnost provádění zkoušky sirén, které bude zabezpečovat 
Agro Liboměřice. V závěru informoval přítomné o připravovaných volbách 
do Evropského parlamentu. 

Dne 24. 6. 2004 se sešli zastupitelé k projednání těchto bodů programu: 
V prvních dvou bodech seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání 
hospodaření obce a Mateřské školy za rok 2003, která je bohužel ve ztrátě a 
bude v průběhu roku 2004 dotována z obecního rozpočtu. Dále byla 
přítomným předložena ke schválení rozpočtová změna a starosta informoval 
také o možnosti získání dotace ve výši 70% nákladů na výstavbu vodovodu 
Liboměřice – Mladoňovice. Následně se projednala žádost Jednoty s.d. 
Hlinsko o přehodnocení výše nájemného z pronajatého obchodu, což 
zastupitelé schválili, ale až 1. 1. 2005. Také se jednalo o příslušnosti obci 
k FÚ Heřmanův Městec a k FÚ Chrudim a byla předložena vypracovaná 
studie na rekonstrukci veřejného osvětlení v Petříkovicích, kterou bude 
provádět firma Elmoz Prachovice. Poté se zamítla žádost pana Váni (vlastník 
rekreační chaty na Lipině) o odprodej obecního pozemku a přítomní byli 
seznámeni s vyplacenými dividendami z České spořitelny, které činí celkem 
6000 Kč.  

Na dalším zasedání, které se konalo dne 9. 9. 2004, se projednávalo 
následující: Úvod jednání nezačal zrovna příjemnou zprávou a sice, starosta 
informoval o úmrtí pana Josefa Bureše z Deblova, který byl členem 
zastupitelstva. Tím se počet zastupitelů snižuje na 8 z důvodu neexistence 
náhradníka. A na jeho místo ve finančním výboru nastupuje účetní OÚ paní 
Jiřina Kučerová. Poté starosta informoval o zahájení rekonstrukce kotelny 
v MŠ a také o možnosti bezúplatného převodu pozemků (cest) v KÚ 
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Čejkovice, což zastupitelé schválili. Následně seznámil přítomné s přípravou 
na výstavbu veřejného vodovodu Liboměřice – Mladoňovice a také s nutností 
opravy veřejného rozhlasu, jehož cena by měla být okolo 400 000 Kč. Také 
se projednalo hospodaření v obecních lesích za 2. kvartál, kdy zisk činí 
celkem 59 277, 50 Kč a úprava nájemného pro Jednotu Hlinsko, která bude 
zvážena po předložení dokumentů prokazující ztrátovost této prodejny. 
V závěru informoval o projektech, které zařadí do žádosti o dotace 
z Programu obnovy venkova – rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním 
domě v Pohledu, úroky z úvěrů a oprava požární nádrže v Mladoňovicích, 
také promluvil o nadcházející volbách do Senátu, které se budou konat ve 
dnech 5. – 6. 11. 2004 a sdělil přítomným, že firma EKUS Zderaz, která 
svážela komunální odpad, skončila svoji činnost a tak tuto činnost bude 
provádět firma TS města Bystřice pod Pernštejnem. 

Zastupitelé se opět sešli dne 23. 11. 2004 a jednali o následujících bodech 
programu: Prvním bodem programu bylo jednání se zástupci SD Jednota 
Hlinsko, na kterém se dohodlo, že výše nájemného se nebude snižovat, ale 
obec provede nutnou opravu sociálního zařízení. Dále starosta seznámil 
přítomné s tím, že Mikroregion západně od Chrudimi končí svoji činnost a 
předložil ke schválení rozpočtovou změnu č. 2, která se týká získané dotace 
na hospodaření v obecních lesích. V závěru se schválila žádost paní 
Palendalové o vybudování přístřešku u požární zbrojnice v Čejkovicích a také 
se schválil žádost SPT Telecom o osazení veřejného telefonního automatu 
v Mladoňovicích nad budovou požární zbrojnice. 

Naposledy v tomto roce se zastupitelé sešli dne 22. 12. 2004 a na programu 
bylo následující: V prvním bodě se jednalo se zástupcem firmy VIS s.r.o. 
Hradec Králové o předběžné studii na výstavbu vodovodu, kterou přítomní 
schválili. Poté se schválila rozpočtová změna č. 3, která je určena na 13. plat 
pro pracovníky MŠ Mladoňovice. Následně starosta seznámil přítomné 
s předpokládaným výsledkem hospodaření obce za rok 2004 a také se 
znaleckým posudkem na ocenění obecních pozemků pro účely zařazení do 
účetnictví obce. Celková hodnota pozemků je 7 406 930 Kč. V závěru 
informoval o tom, že se nedodržuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, který se týká kácení stromů mimo les.  

 

III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Průmysl 165 560,00 Kč 
Vzdělávání 1 121 970,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 140,00 Kč 
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Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 163 670,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 146 500,00 Kč 
Bezpečnost 3 250,00 Kč 
Veřejná správa 816 680,00 Kč 
Celkem výdaje 2 425 770,00 Kč 
  
Příjmy  
Název Hodnota 
Daňové 2 225 830,00 Kč 
Nedaňové 225 460,00 Kč 
Dotace 1 012 060,00 Kč 
Celkem příjmy 3 463 350,00 Kč 

  
Přebytek 1 037 580,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2004/2005 

V tomto školním roce bylo do školky zapsáno 19 dětí.  

Personální obsazení je stejné jako v minulém školním roce a sice: ředitelkou 
je paní Ivana Švadlenková, učitelkou paní Jana Salfická a kuchařkou a 
uklízečkou paní Jana Machačová. 

 

V. Veřejný život 

V tomto roce, přesněji 1. května vstoupila Česká republika do Evropské Unie, 
byla založena sociální síť Facebook, v Aténách se konaly letní olympijské a 
tragicky zahynul trenér české hokejové reprezentace Ivan Hlinka. 
Sebevražedný útočník zabil 41 cestujících v moskevském metru. 
Odpovědnost za útok je připisována čečenským separatistům. Při deseti 
výbuších ve čtyřech předměstských vlacích v Madridu zahynulo 191 lidí. 
Vláda z útoku, ke kterému došlo tři dny před volbami, obvinila baskickou 
extrémistickou organizaci ETA, skutečnými pachateli však byli muslimští 
teroristé. Zemětřesení a zvláště jím vyvolaná vlna tsunami o výšce až 10 
metrů měla na svědomí zřejmě kolem 250 000 lidských životů. Miliony lidí 
přišly o přístřeší. Tsunami zasáhla většinu zemí obklopujících Bengálský 
záliv a Andamanské moře. 

Ve dnech 11. – 12. 6. se konaly volby do Evropského parlamentu a ve dnech 
5. – 6. 11. se konaly volby do zastupitelstev krajů. 
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VI. Počasí na území obce 
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rok 2005 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2005 se v obci narodilo 5 dětí a vítáno bylo obecním úřadem 6 dětí: 
(Martin Sedlák, Antonín Škvrně, Kateřina Habiňáková, Adam Doležal, 
Jasmína Vávrová a Tereza Bouchalová), zemřelo 6 místních občanů, dále se 
přistěhovalo 6 nových lidí a 17 osob se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Erika 
Stejskalová a Jaromír Slavík, Tereza Králová a Martin Pšaidl, Jitka 
Syrovcová a Martin Sedlák, Klára Eliášová a Jan Píša. 

K 31. 12. 2005 žilo v naší obci 337 obyvatel s věkovým průměrem 40,3 let. 

 

 

muži
180

ženy
157

Počet obyvatel v roce 2005 podle pohlaví

0 - 14 let
55

15 - 64 let
236

65 let a více
46

Počet obyvatel v roce 2005 podle věkového složení
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II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Dne 8. 2. 2005 se konalo první zasedání v tomto roce a projednávalo se 
následující: Projektová dokumentace k územnímu řízení na skupinový 
vodovod Liboměřice – Mladoňovice. Také se schvalovala obecně závazná 
vyhláška č. 1/05 o poplatku za svoz komunálního odpadu. V souvislosti 
s předchozím bodem byla vybrána firma pro svoz komunálního odpadu a sice: 
TS města Bystřice pod Pernštejnem. V dalším bodu se projednávala dražba 
pozemku v KÚ Petříkovice u Mladoňovic a také se schválilo osvobození od 
poplatků za psy pro místní myslivce. V závěru seznámil starosta přítomné 
s výší ročního příspěvku pro Mikroregion Chrudimsko, který činí 5.235 Kč. 

Podruhé v tomto roce se místní zastupitelstvo sešlo dne 24. 3. 2005, aby 
projednalo tyto body jednání: Rozpočet obce na rok 2005, dále se projednával 
závěrečný účet obce za rok 2004 a schválil se výsledek hospodaření MŠ 
Mladoňovice za rok 2004. V závěru seznámil starosta přítomné s rekonstrukcí 
sociálního zařízení v kulturním domě v Pohledu. 

Dne 24. 5. 2005 se na zasedání zastupitelstva jednalo o těchto záležitostech: 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 a projednání závěrečného účtu 
obce za rok 2004, který byl jednohlasně schválen. V dalším bodě jednání 
seznámil starosta přítomné se závěrečným účtem, s výsledkem přezkoumání 
hospodaření a se zprávou revizní komise za Mikroregion Západně od 
Chrudimi a za Mikroregion Chrudimsko. Poté předložil rozpočtový výhled 
na roky 2005 – 2010. Dále podal informace o postupu prací na projektové 
dokumentaci k vodovodu Liboměřice – Mladoňovice a také o probíhající 
rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě v Pohledu. Poté předložil 
žádost organizace českého svazu včelařů Licibořice o poskytnutí dotace, kdy 
zastupitelé schválili částku 1000 Kč. Také se projednala žádost paní 
Machačové z Mladoňovic čp. 6 o odkoupení pozemku p. č. 790/7 v KÚ 
Deblov. V závěru se jednalo o příspěvku na mzdy pro MŠ Mladoňovice a o 
místním poplatku za psy. 

Dne 21. 7. 2005 se konalo další zasedání zastupitelstva, kde se řešily tyto 
body programu: Informace o připravovaných pracích k vodovodu Liboměřice 
– Mladoňovice, dále také informace o rekonstrukci sociálního zařízení 
v kulturním domě v Pohledu. Starosta také seznámil přítomné s nutností 
opravy místní komunikace Pohled – Deblov a následně sdělil všem změnu 
rozpočtu v rámci hospodaření v obecních lesích. Dále předložil přítomným 
návrh na převod finančních prostředků z bankovního účtu obce ve výši 
1 000 000 Kč na „Sporoinvest“ České spořitelny, kde by mělo dojít k lepšímu 
zhodnocení těchto volných finančních prostředků. Také byly schváleny 
odprodeje pozemků pro Renatu Pšaidlovou ve Rteníně a pro Jana 
Machačovou v Mladoňovicích. V závěru informoval přítomné o tom, že obce 
obdržela kontejnery na sběr bílého skla a na sběr plastů. 
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Na dalším zasedání, které se konalo dne 12. 8. 2005, se projednávalo 
následující: Žádost Martiny Paulusové z Petříkovic o tom, zda by obec 
neměla zájem o odkup tenisového hřiště, jehož část zasahuje do jejího 
pozemku. Dále se projednávala žádost a návrh smlouvy o smlouvě budoucí a 
zřízení věcného břemene pro firmu T – Mobile Czech Republic a.s. v KÚ 
Deblov. Poté seznámil starosta přítomné se smlouvou s firmou REAL s.r.o. 
na opravu místní komunikace Pohled – Deblov a se smlouvou s firmou EKO 
– KOM na vypůjčení kontejnerů na bílé sklo a plasty. V závěru byli přítomní 
informováni o probíhajících pracích na opravě sociálního zařízení 
v kulturním domě v Pohledu a také předložil návrhy na žádost o dotaci 
z Programu obnovy venkova. 

Dne 29. 9. 2005 se sešli místní zastupitelé k projednání jedné záležitosti a to: 
Projednání žádosti Městských lesů Chrudim s.r.o. o vypuštění daňka 
skvrnitého do volné přírody v KÚ Čejkovice, což zastupitelé schválili. 

Na zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 24. 11. 2005, se jednalo o 
těchto bodech programu: Projednání financování výstavby vodovodu 
Mladoňovice, dále projednání převzetí listinných akcií VaK Chrduim, Poté 
se projednával doplatek na mzdy MŠ Mladoňovice. V závěru se řešila změna 
územního plánu a zimní údržba místních komunikací. 

Naposledy v tomto roce se zastupitelé sešli dne 27. 12. 2005 a jednali o 
následujících záležitostech: Úvodem seznámil starosta přítomné s postupem 
prací na vodovodu Liboměřice – Mladoňovice. Poté jim sdělil předběžný 
výsledek hospodaření obce za rok 2005 a požádal je o schválení rozpočtového 
provizoria na rok 2006. V dalším bodě se opět jednalo o financích, a sice o 
výsledku hospodaření v obecních lesích v roce 2005 a o návrhu rozpočtu na 
rok 2006. Dále byly předloženy rozpočtové změny za rok 2005 a také se 
schválily členské příspěvky do Mikroregionů na rok 2006. Dále se projednaly 
termíny svozu komunálního odpadu na rok 2006 a byla předložena žádost SK 
Stolany o příspěvek na provoz. V závěru jednání seznámil starosta přítomné 
s inventurami obecního majetku.  

  

III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Zemědělství a lesy 200 210,00 Kč 
Průmysl 803 010,00 Kč 
Vzdělávání 292 390,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 7 810,00 Kč 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 467 010,00 Kč 
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Ochrana životního prostředí 191 810,00 Kč 
Bezpečnost 3 520,00 Kč 
Veřejná správa 943 900,00 Kč 
Celkem výdaje 2 909 660,00 Kč 
  
Příjmy  
Název Hodnota 
Daňové 2 711 090,00 Kč 
Nedaňové 366 040,00 Kč 
Kapitálové 2 320,00 Kč 
Dotace 467 630,00 Kč 
Celkem příjmy 3 547 080,00 Kč 

  
Přebytek 637 420,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2005/2006 

K 1. 9. 2005 bylo do školky zapsáno 16 dětí. 

Co se týče personálního obsazení, tak je stejné jako předešlý školní rok. 
Koncem května však odchází na vlastní žádost paní Jana Machačová a tak 
celý měsíc zajišťují úklid i stravu paní ředitelka s paní učitelkou. 

 

V. Veřejný život 

V tomto roce zemřel 2. dubna papež Jan Pavel II. a novým papežem se stal 
německý kardinál Joseph Ratzinger a přijal jméno Benedikt XVI. V ČR 
začalo řádné digitální televizní vysílání a začal vysílat nový zpravodajský 
kanál České televize ČT24. 
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VI. Počasí na území obce 
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rok 2006 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2006 se v obci narodilo 1 dítě, zemřelo 9 místních občanů, dále se 
přistěhovalo 9 nových lidí a 11 osob se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupil do stavu manželského následující pár: Eva Paulusová 
a Petr Červený. 

K 31. 12. 2006 žilo v naší obci 327 obyvatel s věkovým průměrem 40,5 let. 

 

 

 

muži
175

ženy
152

Počet obyvatel v roce 2006 podle pohlaví

0 - 14 let
52

15 - 64 let
232

65 let a více
43

Počet obyvatel v roce 2006 podle věkového složení
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II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Poprvé v tomto roce se zastupitelé sešli dne 16. 3. 2006 a projednávali 
následující body programu: Zprvu starosta informoval přítomné o tom, jak 
probíhá příprava realizace vodovodu Liboměřice – Mladoňovice. Poté se 
projednával návrh závěrečného účtu a rozpočet obce na rok 2006. Dále se 
projednával výsledek hospodaření MŠ Mladoňovice za rok 2005. Také 
projednávali žádost stavebního úřadu Pardubického kraje o bezúplatný 
převod pozemku v KÚ Petříkovice u Mladoňovic, kterou zastupitelé schválili. 
Dále byla na programu žádost Mysliveckého sdružení Mladoňovice o 
prominutí poplatků z loveckých psů, kterou zastupitelé také schválili. 
V závěru promluvil starosta o inventarizaci obecní knihovny a nutnosti 
zavedení bezplatného internetu na základě dopisu z Ministerstva kultury. 
V diskuzi se mluvilo o prevenci proti ptačí chřipce. 

Dne 30. 5. 2006 se konalo další zasedání a na programu byly následující 
záležitosti: Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2005, dále projednání závěrečného účtu obce za rok 2005. Druhý bod se 
týkal stejných záležitostí jak v bodě prvním jen s tím rozdílem, že se jednalo 
o Mikroregion Západně od Chrudimi a Mikroregion Chrudimsko. Také se 
stanovila výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce, konkrétně 
pro místostarostu Josefa Kučeru. Poté se projednávala změna zřizovací listiny 
MŠ a změna smlouvy o výpůjčce MŠ a schvalovalo se rozdělení 
hospodářského výsledku MŠ za rok 2005. Následně se schvalovaly směrnice, 
mluvilo se také o rekonstrukci místního rozhlasu, na který obce získala dotaci, 
a starosta také informoval o grantu na podporu inventarizaci knihoven, který 
obec obdržela ve výši 25 000 Kč. Zastupitelé také povolili pořádání akce „5. 
Rallye Železné hory“ a zamítli žádost Ing. Josefa Prokše o vysázení stromků 
na obecním pozemku. V závěru starosta oznámil termín „Setkání důchodců“ 
a to 25. 6. 2006. 

Dne 27. 7. 2006 se zastupitelé sešli k projednání těchto bodů programu: 
Vodovod Liboměřice – Mladoňovice, o jehož přípravách promluvil starosta. 
Dále informoval přítomné o komunálních a senátních volbách, které se budou 
konat na podzim roku 2006. Také se jednalo o doplatku mzdy uklízečky v MŠ 
Mladoňovice a schválila se rozpočtová změna, která vznikla přijatou dotací 
od Pardubického kraje. Dále starosta předložil svůj návrh na dotace 
z Programu obnovy venkova na rok 2007, kam zařadil odbahnění a opravu 
požárních nádrží v Čejkovicích, Deblově a Rteníně. Poté zastupitelé schválili 
žádost OK Lokomotivy Pardubice o pořádání orientačního běhu a schválili 
také odprodej vyřazených kamen z OÚ. 

Na dalším zasedání, které se konalo dne 29. 8. 2006, se hlavním bodem 
programu stala realizace vodovodu Liboměřice – Mladoňovice, kam byl 
přizván i Ing. Březina z VIS s.r.o. Hradec Králové, který seznámil přítomné 
s celou problematikou. Dalším a posledním bodem bylo projednání 
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rozpočtové změny, která vznikla přijatou dotací od Pardubického kraje na 
rekonstrukci místního rozhlasu. 

Poslední zasedání stávajícího zastupitelstva se konalo dne 18. 10. 2006 a na 
programu byly následující body: Představení firmy VAKSTAV s.r.o. 
Jablonné nad Orlicí, která vyhrála veřejnou soutěž na zakázku „Skupinový 
vodovod Mladoňovice“ včetně projednání dodatku mandátní smlouvy s touto 
firmou. V závěru starosta předložil znalecký posudek na cenu pozemku, který 
zastupitelé schválil prodat Janě Machačové z Mladoňovic čp. 6 a také 
předložil ke schválení rozpočtovou změnu, který vznikla přijatou dotací od 
Pardubického kraje na komunální a senátní volby a na skupinový vodovod 
Mladoňovice ve výši 1 500 000 Kč.  

Dne 7. 11. 2006 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
obce, na kterém se jako tradičně složil slib a proběhla volba starosty a 
místostarosty obce. Složení nově zvoleného zastupitelstva je následující: 
starosta – Josef Roček, místostarostka – Jana Machačová, ostatní zastupitelé: 
Hana Charvátová, Václav Švadlenka, Miloslav Blažek, Josef Kučera,  
Ing. Ivana Blehová, Ing. Petr Kušta, Marie Víšková. 

Nově zvolené zastupitelstvo se sešlo poprvé avšak naposledy v tomto roce a 
to 21. 12. 2006 a projednali následující: Informace k výstavbě veřejného 
vodovodu. Dále poplatky za komunální odpad v roce 2007. Dále se také 
jednalo o vodoprávním povolení na vypouštění odpadních vod ve Rteníně a 
o rekonstrukci sociálního zařízení a osvětlení v MŠ Mladoňovice. Projednaly 
se rozpočtové změny a rozpočtové provizorium do 3. měsíce roku 2007. Také 
se schválila změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v Pohledu čp. 17. 
Dále starosta předložil přítomným změnu č. 1 územního plánu obce a podal 
informace k novému stavebnímu zákonu. Došlo také na jmenování finančního 
výboru (předseda: Hana Charvátová, členové: Josef Kučera a Václav 
Švadlenka) a kontrolního výboru (předseda: Ing. Petr Kušta, členové: Ing. 
Ivana Blehová a Marie Víšková) a schválila se odměna pro místostarostku 
obce. V závěru vznesla návrh místostarostka Jana Machcačová na obnovení 
tradice obecních plesů, což se setkalo s kladnými ohlasy. 

 

III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Zemědělství a lesy 299 930,00 Kč 
Průmysl 2 316 920,00 Kč 
Vzdělávání 254 880,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 488 660,00 Kč 
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Tělovýchova a zájmová činnost 14 850,00 Kč 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 81 690,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 165 310,00 Kč 
Bezpečnost 4 880,00 Kč 
Veřejná správa 824 910,00 Kč 
Celkem výdaje 4 452 030,00 Kč 
  
Příjmy  

Název Hodnota 
Daňové 2 353 750,00 Kč 
Nedaňové 486 790,00 Kč 
Kapitálové 35 000,00 Kč 
Dotace 3 403 380,00 Kč 
Celkem příjmy 6 278 920,00 Kč 

  
Přebytek 1 826 890,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2006/2007 

V tomto školním roce bylo do školky zapsáno celkem 20 dětí. 

Ke stávajícímu personálu, což je paní ředitelka Ivana Švadlenková a paní 
učitelka Jana Salfická, která zajišťuje vedení jídelny a úklid, v září přibyla na 
pozici kuchařky paní Vlasta Nováková z Hrbokova.   

 

V. Kulturní život v obci 

Dne 25. 6. 2006 se konalo tradiční „Setkání důchodců“ 

 

VI. Veřejný život 

20. 10. – 21. 10. 2006 se konaly volby do obecního zastupitelstva, ze kterých 
byli v naší obci zvolení tito kandidáti: Josef Roček (119 hlasů), Charvátová 
Hana (111 hlasů), Švadlenka Václav (105 hlasů), Blažek Miloslav (104 
hlasů), Kučera Josef (93 hlasů), Ing. Blehová Ivana (130 hlasů), Ing. Kušta 
Petr (104 hlasů), Machačová Jana (102 hlasů), Víšková Marie (88 hlasů). 

V tomto roce se ve dnech 2. - 3. června konaly volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Došlo k unikátní situaci. Volby vyhrála 
pravicová ODS, přesto dopadly patem. Středopravice (ODS, KDU-ČSL a 
Zelení) a Levice (ČSSD a KSČM) získaly po 100 mandátech. Nastala složitá 
politická situace a složité sestavování středopravicové trojkoaliční vlády pod 
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vedením Mirka Topolánka (ODS). Dále se ve dnech 20. – 21. 10. konaly 
volby do Senátu. 

 

 

 

VII. Počasí na území obce 
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rok 2007 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2007 se v obci narodili 3 děti, avšak vítány byli panem starostou děti 
dvě: Tomáš Štědrý a Tomáš Blažek*. Zemřeli 4 místní občané, dále se 
přistěhovalo 7 nových lidí a 8 osob se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Zuzana 
Porkátová a Miloš Novák, Růžena Martínková a Miroslav Čechlovský. 

K 31. 12. 2007 žilo v naší obci 325 obyvatel s věkovým průměrem 40,6 let. 
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*Tato situace může nastat v případě, že otec i matka mají rozdílné trvalé 
bydliště. Dítě je totiž automaticky připsáno do obce, kde má trvalé bydliště 
matka, i když tam fyzicky nebydlí. 

 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Poprvé v tomto roce se zastupitelé sešli dne 6. 3. 2007 a projednali 
následující: Úvodem zastupitelé schválili žádosti o pronájem pozemků od 
mobilního operátora Vodafone Czech Republic a.s. v KÚ Deblov a od 
Tomáše Sedláčka bytem Pohled 21. Dále starosta informoval o školení 
velitele SDH a také podal informaci o tom, že obec obdrží od firmy EKO-
KOM další kontejnery na bílé sklo. Poté informoval o nutnosti rekonstrukce 
části veřejného osvětlení v Pohledu a o valné hromadě společnosti VAK 
Chrudim, na kterou byl zastupiteli delegován. Také se projednal a schválil 
rozpočet obce na rok 2007 a návrh závěrečného účtu obce za rok 2007. 
V závěru podala Ing. Ivana Blehová návrh na nákup digitálního fotoaparátu, 
což zastupitelé schválili. 

Dne 29. 5. 2007 se konalo další zasedání a na programu bylo následující: 
Tradičně již informace o výstavbě skupinového vodovodu Liboměřice – 
Mladoňovice, také se projednaly a schválily rozpočtové změny. Dále starosta 
předložil zápis z kontroly ČIŽP na hospodaření v obecních lesích, zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 a závěrečný účet obce 
za rok 2006. Také se schválil Požární řád obce a zástupce obce pro jednání o 
změně č. 1 územního plánovaní obce, kterým byl zvolen starosta Josef Roček. 
Poté se schválil odprodej obecních pozemků pro Ing. Grigu v KÚ Deblov a 
pro Zdeňka Klapku v KÚ Petřkovice. V závěru starosta informoval o 
pozvánce na oslavu k 15. výročí firmy VAKSTAV Jablonné nad Orlicí a o 
žádosti pana Simona o dodání materiálu na opravu podlahy v místním 
pohostinství v Pohledu. 

Další zasedání zastupitelstva se konalo dne 13. 9. 2007 a projednaly se tyto 
body programu: Nové informace k výstavbě skupinového vodovodu 
Liboměřice – Mladoňovice. Dále projednání a schválení zřizovací listiny 
jednotky SDH obce Mladoňovice a seznámení se zápisem kontroly HZS PK 
– územního odboru Chrudim. Také se projednávalo podání žádosti o dotace 
z Programu obnovy venkova na rok 2008, kam starosta zařadil rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Pohledu u kulturního domu a opravu místní 
komunikace v Petříkovicích. Projednala se a schválila rozpočtová změna, 
která vznikla přijatou dotací na pěstební činnost v obecních lesích. Starosta 
dále podal přítomným informaci k připravovanému šetření v zemědělství 
„ZEM 2007“ a také informaci o zahájení územního řízení s Vodafone Czech 
Republic a.s. ve věci instalace technologického zařízení základové stanice 
v KÚ Deblov. Poté předložil žádosti o odprodej pozemků v KÚ Pohled u 
Mladoňovic od Zdeny Novákové z Pohledu čp. 2 a také od Ing. Milana Víška 
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na odkoupení dvou parcel v KÚ Deblov (obě žádosti zastupitelé schválili). 
V závěru starosta informoval o tom, že svoz nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu proběhne v obci dne 30. 9. 2007. 

Dne 15. 11. 2007 se opět sešli zastupitelé obce a na programu jednání bylo 
následující: Informace o změně termínu poskytnutí dotace od Ministerstva 
zemědělství na realizaci skupinového vodovodu Liboměřice – Mladoňovice 
z důvodu prodloužení termínu realizace. Dále se projednávala smlouva o 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce a.s. na elektropřípojku k novostavbám rodinných 
domů Petra Blažka v Petříkovicích a Miloše Dobrého v Čejkovicích. Poté 
byla přítomným předložena žádost manželů Čechlovských o odprodej 
pozemku na výstavbu rodinného domu, což zastupitelé schválili. Dále podal 
starosta informaci o ukončení odbahnění požárních nádrží v Čejkovicích a 
Rteníně a o bezplatném převodu pozemků od Pozemkového fondu v KÚ 
Petříkovice u Mladoňovic na obec. Také seznámil přítomné s pravidly o 
poskytování dotací z EU na projekty Programu rozvoje venkova na období 
2007 – 2013 a s provedenou kontrolou certifikace obecních lesů. V závěru 
přečetli předsedové finančního a kontrolního výboru své zprávy o činnosti a 
byla přeložena nabídka knih do naší obecní knihovny od paní Štědré 
z Deblova. 

Poslední zasedání tohoto roku se konalo dne 27. 12. 2007 a na programu byly 
tyto body: Příloha č. 3 ke smlouvě na likvidaci komunálního odpadu, ze které 
plynou nové sazby poplatků za odvoz komunálního odpadu. Projednával se 
návrh smlouvy s Telefonica O2 o připojení svých sítí na stožáru v Deblově a 
také se projednal návrh smlouvy s Pozemkovým fondem o bezúplatném 
převodu pozemku na obec. Schválila se rozpočtová změna, která vznikla 
přijatou dotací na školení velitele SDH a také se schválilo osvobození od 
poplatků ze psů pro místní myslivce. Projednalo se a schválilo rozpočtové 
provizorium do 3. měsíce roku 2008 a schválila se žádost Daniely Růžičkové 
o odprodej části parcely v KÚ Petříkovice u Mladoňovic. V závěru starosta 
informoval o vrácení části dotace z Programu obnovy venkova na odbahnění 
požárních nádrží v Čejkovicích a Rteníně. 

 

III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Zemědělství a lesy 353 850,00 Kč 
Průmysl 17 926 950,00 Kč 
Vzdělávání 380 890,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 220,00 Kč 
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Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 101 390,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 189 330,00 Kč 
Bezpečnost 4 780,00 Kč 
Veřejná správa 1 106 740,00 Kč 
Celkem výdaje 20 103 150,00 Kč 
  
Příjmy  
Název Hodnota 
Daňové 2 738 390,00 Kč 
Nedaňové 561 070,00 Kč 
Dotace 15 931 180,00 Kč 
Celkem příjmy 19 230 640,00 Kč 

  
Schodek -872 510,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2007/2008 

V tomto školním roce navštěvovalo naší školku celkem 21 dětí. 

Žádné zásadní změny v personálu nenastaly, jen od března byla přijata na 
úklid paní Jana Machačová. 

Během září dochází ke změně provozní doby a sice: od 6:55 do 15:15. 

 

V. Kulturní život v obci 

Na sobotu 10. 3. 2007 se zastupitelstvo obce rozhodlo uspořádat ve zdejším 
kulturním domě, v pořadí již sedmý, Obecní ples. Jelikož se akce tohoto typu 
v obci dlouho nekonala, tak měla nevídaný úspěch a nečekaně velkou účast 
místních obyvatel. Při skvělém hudebním doprovodu v podání kapely HAM 
si tu zatančily všechny generace místních i přespolních obyvatel. O půlnoci 
se tradičně losovala tombola a celá akce skončila v brzkých ranních hodinách. 

Dne 7. 4. 2007 se konala taneční zábava a o hudbu se postarala kapela 
ROCK-SOLIT. 

Více o Mexiku jsme se mohli dozvědět 17. 4. 2007 z úst pana faráře Jiřího 
Kučery, který spolu s fotografickou dokumentací poutavě mluvil o zemi, 
kterou nedávno navštívil. 

Od května došlo k znovuotevření knihovny na Obecním úřadě 
v Mladoňovicích. 

Od 2. 5. 2007 probíhá pravidelné cvičení v sále kulturního domu v Pohledu. 

V sobotu 2. 6. 2007 se konal první ročník znovuobnovené akce Dětský den. 
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V pátek 31. 8. 2007 se uskutečnil první ročník akce „Rozloučení 
s prázdninami“. 

 

VI. Veřejný život 

Zahájení vydávání „Informačního letáku obce Mladoňovice“ 

Z důvodu větší informovanosti našich spoluobčanů se obec rozhodla, že je 
bude jednou za čas informovat o nových záměrech, plánovaných akcích, 
jednáních zastupitelstva či o nabídkách služeb. A to formou informačního 
letáku, jehož redaktorkou se stala Ivana Blehová z Mýtek. Je až k podivu, že 
se mezi našimi spoluobčany najdou i lidé, kteří za touto nezištnou a 
dobrovolnou prací vidí i něco jiného a nedokážou ocenit snahu a práci v rámci 
společných zájmů, ba naopak svým jednáním tuto činnost pokazit. První tři 
vydání informačního letáku se tak staly i na nějakou dobu posledním. Starosta 
obce byl pověřen zlegalizováním této formy komunikace s občany na 
Ministerstvu kultury ČR. 

Návštěva České rozhlasu v rámci programu „Posvícení“ 25. 3. 2007 

V tento den nás krátce po 12. hodině navštívil pan Filip Novotný z Českého 
rozhlas Pardubice. Celého rozhovoru byli přítomní: pan starosta Josef Roček, 
který informoval o obci a o jejich záměrech do dalších let, pan Josef Kučera 
seznámil posluchače s historií obce, principálka místního ochotnického sboru 
KVÍTKO Jana Ozoráková představila toto seskupení, které má v naší obci 
dlouholetou tradici, paní ředitelka místní mateřské školy Ivana Švadlenková 
představila naši školku a nakonec přispěli malým kouskem ze svého 
repertoáru i místní ochotníci. 

(pozn. celý audio záznam je přílohou této kroniky) 

V tomto roce se Česká republika stala součástí Schengenského prostoru 

 

VII. Počasí na území obce 

V červnu tohoto roku dochází vlivem prudkých a intenzivních srážek 
k rozvodnění Markovického potoka především v místní části Deblov, kde je 
zaplavena část zahrady Chvojkových a Marečkových (čp. 4, 11) a také došlo 
k částečnému zaplavení rekreační chaty Blehových, která se nachází v těsné 
blízkosti potoka.  
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rok 2008 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2008 se v obci nenarodilo žádné dítě, zemřeli 3 místní občané, dále se 
přistěhovalo 10 nových lidí a 5 osob se z naší obce vystěhovalo.  

K 31. 12. 2008 žilo v naší obci 327 obyvatel s věkovým průměrem 41,1 let. 
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II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Poprvé v tomto roce se zastupitelé sešli dne 28. 2. 2008 a na programu jednání 
měli následující záležitosti: Výsledek inventarizace majetku obce a návrh 
závěrečného účtu obce za rok 2007. Dále projednali hospodaření MŠ 
Mladoňovice za rok 2007, která vykazuje přebytek 50 551 Kč. Také byl na 
programu dodatek smlouvy na inženýrskou činnost při stavbě veřejného 
vodovodu a smlouvy s obcemi o plnění povinné školní docházky a o úhradě 
neinvestičních nákladů na žáky. Poté starosta informoval o nákupu 
informačních skříněk a zastupitelka Ing. Ivana Blehová vznesla návrh na 
pořádání kulturní akce „Setkání rodáků“. V závěru se projednala možnost 
získání dotace pro SDH Pohled na materiální vybavení této jednotky. 

Dne 27. 3. 2008 se konalo další zasedání zastupitelstva a na programu bylo 
následující: Nákup informačních skříněk. Projednání a schválení rozpočtu 
obce na rok 2008 a projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2007. 
Dále starosta předložil zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2007 a také žádost paní Ivanky Čenovské o odprodej části parcely v KÚ 
Petříkovice u Mladoňovic, kterou zastupitelé schválili. Poté si převzala slovo 
Ing. Ivana Blehová a podala přítomným informace o přípravách a dalším 
postupu „4. setkání rodáků obce“, které je plánované na začátek letošního 
léta. Poté promluvil starosta o nabídce spolupráce v oblasti těžby kamene od 
společnosti Holcim a.s. a také informoval o nabídce zřízení větrného parku 
Mladoňovice. V závěru zastupitelé povolili pořádání orientačního běhu a 
zamítli pořádání airsoftové akce v lesích u Čejkovic. 

Další zasedání se konalo dne 15. 5. 2008 a zastupitelé byli přizváni 
k projednání těchto záležitostí: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
Mikroregionu Západně od Chrudimi. Dále se jednalo o dotačních titulech na 
rok 2008 a schválilo se rozpočtové opatření, které vzniklo přijatou dotací od 
Mikroregionu Chrudimsko. Také promluvila Ing. Ivana Blehová o přípravách 
na akci „4. Setkání rodáků obce“ a starosta informoval o navýšení financování 
veřejného vodovodu o 200 000 Kč z důvodu změny technologie dálkového 
přenosu dat z ATS Petříkovice. V závěru starosta informoval o umístění E-
boxu na elektronický odpad do chodby kulturního domu a připomněl, že svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu se bude konat 22. 5. 2008. 

Dne 28. 8. 2008 se zastupitelé sešli k projednání následujícího: Zpráva o 
přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chrudimsko a projednání 
závěrečného učtu za rok 2007. Dále starosta přečetl inspekční zprávu 
z kontroly v MŠ Mladoňovice, její závěr zněl „bez závad“. Poté předložil 
přítomným smlouvu o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské 
infrastruktury a také předložil ke schválení rozpočtovou změnu, která vznikla 
poskytnutými finančními příspěvky na likvidaci škod po ničivém tornádu a 
také přijatými dividendami od Vodovodů a kanalizací Chrudim. Dále přečetl 
své návrhy na žádost o dotace z programu obnovy venkova, kam zařadil 
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odbahnění a rekonstrukce rybníka v Deblově, rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Pohledu a výměna autobusových čekáren. V závěru se schválila 
žádost Ing. Vladimíra Grigy o odkup obecního pozemky v KÚ Deblov a také 
starosta informoval o tom, že svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
se bude konat 30. 9. 2008. 

Další zasedání zastupitelstva se konalo dne 23. 10. 2008 a program jednání 
byl následující: Smlouva s obcí Morašice na věcné břemeno, které by vzniklo 
přípojkou veřejného vodovodu v Pohledu pro jejich místní část Zbyhněvice. 
Dále se projednávala směna pozemku v KÚ Čejkovice mezi obcí a 
Ladislavem Smetánkou a také odprodej pozemku v KÚ Čejkovice od 
Miroslava Pauluse, který vlastní pozemek, kde byla v minulosti vystavěna 
čekárna. Poté starosta předložil ke schválení rozpočtovou změnu, která 
vznikla prodejem obecních pozemků, přijatým příspěvkem na volby, přijatou 
dotací na obecní lesy a plněním od pojišťovny za vzniklé škody po řádění 
tornáda. Další bod se týkal předání stavby veřejného vodovodu, který musí 
být zkolaudován do 30. 11. 2008. Zastupitelé také zamítli výstavbu „větrného 
parku Mladoňovice“. Následně starosta předložil přítomným dvě žádosti na 
změnu územního plánu, které vzešly od Ivany Švadlenkové, která chce 
zařadit parcelu v KÚ Deblov pro výstavbu rodinného domu a od Ing. Ivany 
Blehové, která chce také jednu ze svých parcel v KÚ Deblov zařadit pro 
výstavbu rodinného domu. V závěru starosta informoval o svém záměru 
změnit pojišťovnu a přehodnotit výši pojištěného majetku obce. 

Naposledy v tomto roce se zastupitelé sešli dne 11. 12. 2008 a projednali 
následující body programu: Smlouva na likvidaci odpadů s AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. a poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 
2009. Dále žádost o pronájem pozemkové parcely v KÚ Deblov od 
Myslivecké společnosti Mladoňovice, kterou zastupitelé schválili. Poté 
starosta informoval o zpracování studie na rekonstrukci multifunkční budovy 
v Pohledu a rekonstrukci MŠ Mladoňovice. Následně předložil ke schválení 
rozpočtovou změnu, která vznikla především prodejem dřeva, které bylo 
nutné vytěžit díky úderu ničivého tornáda.  Poté si zastupitelé schválili 
rozpočtové provizorium na rok 2009 a starosta podal informaci o kolaudaci 
veřejného vodovodu, která proběhla dne 28. 11. 2008. Poté se jednalo o 
novém veřejném osvětlení na Lipině, o odprodeji klavíru z kulturního domu 
v Pohledu, o příspěvku farnosti Bojanov a o možnosti získání dotace na 
opravu křížků v našich místních částech. V závěru se schválil návrh na 
zhotovení odznaků se znakem obce k 680. výročí první zmínky o místní části 
Mladoňovice.  
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III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Zemědělství a lesy 977 930,00 Kč 
Průmysl 4 812 460,00 Kč 
Vzdělávání 268 830,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 22 760,00 Kč 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 143 550,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 1 082 800,00 Kč 
Bezpečnost 12 950,00 Kč 
Veřejná správa 839 290,00 Kč 
Výdaje celkem 8 160 570,00 Kč 
  
Příjmy  
Název Hodnota 
Daňové 3 138 000,00 Kč 
Nedaňové 2 489 280,00 Kč 
Kapitálové 239 830,00 Kč 
Dotace 296 720,00 Kč 
Příjmy celkem 6 163 830,00 Kč 

  
Schodek -1 996 740,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2008/2009 

V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školku celkem 19 dětí. 

Personální obsazení zůstává skoro beze změn, jen paní kuchařka Vlasta 
Nováková přibírá ještě práci uklízečky. 

 

V. Kulturní život v obci 

V lednu jsme přivítali divadelní ochotnický soubor „Sousedé“ z Leštiny u 
Nových Hradů, který vystoupil s komedií „Dívky vál čí aneb mela na 
Děvíně“  a byla to opravdu mela a velká legrace. 

V sobotu 15. 3. se opět po roce schází místní obyvatelé již na 8. Obecním 
plese. K tanci a poslechu zde opět hraje osvědčená kapela HAM. Předtančení 
se výborně zhostili děti ze ZŠ Bojanov a to v podivuhodném početním i 
věkovém zastoupení. O půlnoci se tradičně losovala tombola. 
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V dubnu si opět všichni tancechtiví přišli na své se skupinou ROCK-
SOLIT . 

V sobotu 24. 5. se konal u kulturního domu v Pohledu 2. Dětský den, jehož 
program byl pro děti velmi pestrý a zajímavý. Ve 14:00 proběhlo zahájení a 
předtančení dětí ze ZŠ Bojanov. V 15:30 proběhla ukázka historického šermu 
a následovala škola šermu pro děti. Poté děti shlédli pohádku v podání našeho 
divadelního souboru KVÍTKO. Děti si také vyzkoušeli různé soutěže, hry, 
atrakce a školičku krásy. V závěru dne se opékaly buřty a stále panovalo 
hezké počasí i dobrá nálada. 

Od června mohli zájemci pravidelně cvičit aerobik a kalanetiku s Vandou 
Štědrou. 

Sobota 30. 8. patřila všem, kteří se nejen loučili s prázdninami, ale i těm, kteří 
se chtěli bavit. Konalo se totiž tzv. Rozloučení s prázdninami, na jehož 
programu bylo následující: Vystoupení skákačů z Pardubic, Program pana 
Lušovského „Kdo si hraje, nezlobí“, vystoupení šermířské skupiny pod 
názvem „Oko za oko, zub za zub“, trampolína, opékání buřtů a nakonec 
diskotéka a půlnoční překvapení. Výtěžek z této akce byl použit na opravy 
škod napáchaných červnovým tornádem.  

V pátek 5. 12. se konala Mikulášská nadílka pro děti a v sobotu 6. 12. 
Mikulášská zábava v prostorách kulturního domu v Pohledu. 

 

VI. Veřejný život 

28. 11. 2008 proběhla kolaudace vodovodu v naší obci. 

V tomto roce byl znovu zvolen prezidentem České republiky Václav Klaus a 
ČSSD vyhrála krajské volby ve všech krajích České republiky, které se 
konaly ve dnech 17. – 18. 10. 2008. V čínském Pekingu proběhly letní 
olympijské hry. 

 

 

ČSSD
48%

ODS
17%

KSČM
11%

KDUČSL
17%

ostatní
7%

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 
v rámci obce Mladoňovice (účast 35,61%)
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VII. Počasí na území obce 

 

 

 

Tornádo 

25. červen roku 2008 - pro mnohé občany naší obce se toto datum stalo 
symbolem beznaděje, strachu a nepředstavitelné síly přírody, která dokáže 
během několika minut zničit to, co je pro člověka tak důležité - jeho domov. 
Žádné varování meteorologů, žádné náznaky počasí. Nic nenasvědčovalo 
tomu, že by v podvečer tohoto červnového dne mělo udeřit ničivé tornádo. 
Deblov, Mýtka a Pohled – tyto tři místní části obce zůstanou navždy zapsané 
ve vědeckých pracích o počasí. A stejně nesmazatelně zůstane zapsané 
v paměti zdejších obyvatel to, co se tu odehrálo ve středu 25. června navečer. 
Obě paměťové stopy lze nadepsat jedním heslem: TORNÁDO. Stačilo jen 
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pár minut a okolní krajina se změnila k nepoznání, namísto vzrostlých stromů 
zde trčí jen pahýly zohýbaného dřeva. Štíty, které odolávaly desítky některé 
stovky let, jsou nyní propadlé a není zde jediná střecha, která by této zkáze 
odolala. Kusy plechu se válí v polích a v tvářích místních obyvatel je viditelný 
výraz zoufalství. Opravdu jen zázrakem si tato zkáza nevyžádala žádný lidský 
život. 

26. červen 2008 Den po té. 

Po probdělé noci se všichni pouštějí do opravných prací, do obcí se sjíždějí 
příbuzní a známí zasažených osob a pomoc přišla i ze strany dobrovolných 
hasičů z Bylan, Lánů, Stolan a Liboměřic. Obce jsou bez dodávek elektřiny a 
předpověď počasí není pro občany zrovna příznivá, meteorologové varují 
před dešťovými srážkami. Střechy bez tašek pokryli černé plachty, které 
dodaly místu ještě ponuřejší atmosféru. 

Obec plánovala na sobotu 28. června slavnost „Setkání rodáků“, kterou byla 
nucena vzhledem k okolnostem zrušit. 

V souvislostí se vzniklou událostí bylo vydání upozornění pro občany a sice: 
Nařízení města Chrudim č. 2/2008 o dočasném zákazu vstupu do lesů.   

Pomoc ze strany města Chrudim 

Bezprostředně po úderu ničivého tornáda se zastupitelé města Chrudim 
rozhodli darovat postiženým oblastem jednorázovou sumu 50 000 Kč, která 
byla určena na nejnutnější likvidaci způsobených škod. Dále Rada města na 
svém zasedání rozhodla vypsat ke 2. červenci 2008 veřejnou sbírku na pomoc 
postiženým oblastem. Tato sbírka byla oficiálně ukončena 22. 12. 2008, 
k tomuto datu sbírka disponovala částkou 90 606 Kč, tato suma byla rovným 
dílem rozdělena mezi obce Mladoňovice a Rabštejnská Lhota. V kasičkách 
rozmístěných na různých místech města Chrudim byly nalezeny i slovenské 
či švédské koruny nebo eura. V pondělí 23. 12. 2008 navštívil naši obec 
starosta města Chrudim Jan Čechlovský za doprovodu své tiskové mluvčí a 
částku oficiálně předal do rukou pana starosty Josefa Ročka. 
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rok 2009 
 

I. Obyvatelstvo 

V roce 2009 se v obci narodilo 1 dítě, zemřelo 5 místních občanů, dále se 
přistěhovalo 9 nových lidí a 7 osob se z naší obce vystěhovalo.  

V tomto roce vstoupily do stavu manželského následující páry: Hana Josefína 
Petrusová a Petr Blažek, Marie Blehová a Marek Lukesle. 

K 31. 12. 2009 žilo v naší obci 325 obyvatel s věkovým průměrem 41,5 let. 

 

 

 

muži
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Počet obyvatel v roce 2009 podle pohlaví

0 - 14 let
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114 
 

II. Ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva 

Poprvé v tomto roce se zastupitelé sešli dne 26. 2. 2009 a projednávali 
následující: Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2008, hospodaření 
MŠ Mladoňovice v roce 2008 a návrh závěrečného účtu za rok 2008. Poté 
starosta seznámil přítomné s návrhy na rekonstrukci kulturního domu 
v Pohledu a jeho proměny na multifunkční centrum. Poté zdůraznil nutnost 
aktualizace „Programu obnovy venkova“ z důvodu dalších možností čerpání 
dotací. V souvislosti s tím přednesl podané žádosti o dotace, kam zařadil: 
opravu sakrálních staveb v obci, obnovu veřejného osvětlení, obnovu 
autobusových čekáren a údržbu veřejných ploch. Dále zastupitelstvo zamítlo 
žádost manželů Jindry a Václava Buřvalových o odprodej komunikace 
k usedlosti na Habrovce. V dalším bodě přednesli předsedové obou výborů 
(finančního a kontrolního) své zprávy o činnosti. Pak zastupitelé schválili 
objednávku 500 ks odznaků se znakem obce k 680. výročí první zmínky o 
obci Mladoňovice. V závěru starosta informoval o instalaci dopravních 
zrcadel na křižovatkách v Pohledu a Čejkovicích a o tom, že již došlo ke 
splacení úvěru ve výši 728 000 Kč, který obce měla na plynofikaci obce. 

Po měsíci, tedy 26. 3. 2009, se opět zastupitelé scházejí k projednání těchto 
bodů programu: Rozpočet na rok 2009 a závěrečný účet za rok 2008. Dále 
projednali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. 
Poté byla schválena smlouva o dílo s Lesní taxační společností s.r.o. Hradec 
Králové na zpracování lesního hospodářského plánu na období od 1. 1. 2010 
– 31. 12. 2019 na lesní pozemky v majetku obce. Také se schválila smlouvu 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na kabelovou elektropřípojku 
pro novostavbu rodinného domu manželů Miloše a Zuzany Novákových ze 
Rtenína, byla zamítnuta žádost Ing. Vladimíra Grigy o odprodej obecního 
pozemku v KÚ Deblov. V závěru starosta informoval o nové službě CZECH 
POINT a projednal se posudek na skácení líp v místních částech Pohled a 
Čejkovice. 

Dne 21. 5. 2009 se konalo další zasedání a na programu bylo následující: 
Smlouva o dílo na změnu územního plánu, dále také dotace z Programu 
obnovy venkova na rok 2009 a rozpočtové opatření 1/09, které vzniklo 
příspěvkem na volby do Evropského parlamentu. Dále zastupitelé schválili 
odprodej obecního pozemku v KÚ Deblov Milanu Víškovi (Lipina čp. 2), 
jedná se o pozemek, který není pro obec do budoucna zajímavý, protože je již 
léta zaplocený a náleží k nemovitosti čp. 3, kterou pan Víšek vlastní. 
Následně se schválilo, že úprava soukromých pozemků po realizaci 
vodovodních přípojek bude hrazena obcí pouze občanům s trvalým pobytem. 
Poté starosta informoval přítomné s návrhem na řezbu postavy „dědka 
Mladoně“ od pana Cypriána. Na tuto sochu bude použita lípa, která neodolala 
řádění ničivého tornáda v roce 2008. Dále zastupitelé schválili připojení 
obecního úřadu na službu CZECH – POINT. V závěru starosta předložil 
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přítomným náklady na přeměnu místního kulturního domu na multifunkční 
centrum a na zateplení a výměnu oken v MŠ Mladoňovice. 

Dne 30. 7. 2009 se zastupitelé sešli k projednání těchto záležitostí: Projednání 
společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Deblov, dále 
schválili smlouvu o výpůjčce 4 ks kontejnerů na tříděný odpad s firmou EKO-
KOM a také smlouvu o dílo s DEA Energetická agentura s.r.o. na zpracování 
projektu na zateplení a výměnu oken v MŠ Mladoňovice. Poté starosta 
předložil cenové nabídky na opravu autobusové čekárny v Pohledu a také 
smlouvu o smlouvě budoucí s obcí Morašice na věcné břemeno v souvislosti 
s vodovodním přivaděčem pro obec Morašice respektive její místní část 
Zbyhněvice. Následně se schválil příspěvek ve výši 10 000 Kč na výstavbu 
Hospice v Chrudimi, kterému byla odmítnuta přislíbená dotace. Také se 
schválila žádost paní Miroslavy Richterové o odprodej části obecní 
komunikace, která končí u její nemovitosti. Starosta dále předložil 
rozpočtovou změnu, která vznikla přijatou dotací na hospodaření v obecních 
lesích a přijatou dotací na výměnu autobusových čekáren. V závěru upozornil 
na dodržování zákona o vodovodech a kanalizacích, ze kterého pro obec 
plynou nemalé finanční náklady. 

10. 9. 2009 se zastupitelstvo sešlo především k projednání společných 
zařízení Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Deblov. Na tomto zasedání byli 
přítomní zástupci firmy SELLA § AGRETA a projednával se návrh na 
revitalizaci části potoka v úseku mezi Mladoňovicemi a Deblovem. V závěru 
zasedání ještě starosta přítomným předložil cenové nabídky na opravu 
autobusové čekárny v Pohledu a na výběr dodavatele pro aplikaci CZECH – 
POINT. 

Na dalším zasedání, které se konalo dne 24. 9. 2009, se projednávaly tyto 
body programu: Smlouva o pronájmu a smlouva o budoucí kupní smlouvě se 
společností VS Chrudim, dále se projednal návrh změny územního plánu č. 1 
a schválila se rozpočtová změna č. 3, která vznikla přijatými dotacemi na 
setkání rodáků, na službu CZECH – POINT, na veřejné osvětlení a na volby. 
Také byli přítomní seznámeni s návrhem podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova, kam starosta zařadil opravu sakrálních staveb a opravu 
veřejného osvětlení v Deblově, Čejkovicích a na Mýtkách. V závěru starosta 
informoval o umístění informační tabule o místních přírodních zajímavostech 
na p. č. 965/1 v KÚ Deblov a oznámil, že svoz nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu se bude konat 7. 10. 2009. 

Dne 19. 11. 2009 se zastupitelé opět se sešli na obecním úřadě a projednávali 
tyto body programu: Dodatek smlouvy k zajištění a uložení komunálního 
odpadu v roce 2010, ze kterého pro obec vyplývá, že občané s trvalým 
pobytem budou platit 400 Kč/rok, majitelé rekreačních objektů 500 Kč/rok a 
podnikatelé 1420 Kč/rok. Dále se schválila smlouva s AGRO Liboměřice o 
pronájmu jídelny na cvičení, výše nájmu činí 200 Kč + DPH/měsíc. Poté 
starosta seznámil přítomné s projektovou dokumentací na částečnou 



116 
 

rekonstrukci MŠ Mladoňovice a také s rozpočtovou změnou, která vznikla 
mnoha přijatými dotacemi a i poskytnutím příspěvků ze strany obce. V závěru 
promluvil o nutnosti rekonstrukce dopravního značení a také oznámil 
přítomným, že novou kronikářkou obce se stala Petra Marečková z Deblova, 
kterou pro tuto činnost získala Ing. Ivana Blehová. 

Naposledy v tomto roce se zastupitelé sešli dne 17. 12. 2009 a projednali tyto 
záležitosti: Dodatek ke smlouvě o pronájmu a smlouvě o budoucí smlouvě 
kupní vodárenské infrastruktury. Dále schválili rozpočtové provizorium a na 
žádost Lokomotivy Pardubice o pořádání orientačního běhu odpověděli 
pozitivně. Následně byla předložena rozpočtová změna, která vznikla 
především neočekávánými výdaji jako je projektová dokumentace na 
zateplení MŠ Mladoňovice nebo vyššími náklady na opravu veřejného 
osvětlení, ale i jedním zásadním příjmem, kterým je pronájem veřejného 
vodovodu (+ 2 573 000 Kč). Také byl prodloužen termín možnosti čerpání 
příspěvku od obce občanům s trvalým pobytem na zemní práce při zřizování 
přípojek k nemovitosti a to do 30. 6. 2010. V závěru se projednala úprava 
zřizovací listiny, ze které vyplývá, že zřizovatel (obce Mladoňovice) dává 
souhlas příspěvkové organizaci MŠ Mladoňovice k přijetí finančního daru ve 
výši 40 000 Kč. Poslední informací tohoto roku byla změna svozu 
komunálního odpadu, který bude svážen vždy lichý týden ve čtvrtek.  

  

III. Rozpočet obce 

 

Výdaje  
Název Hodnota 
Zemědělství a lesy 647 150,00 Kč 
Průmysl 1 806 140,00 Kč 
Vzdělávání 472 180,00 Kč 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 68 990,00 Kč 
Zdravotnictví 10 000,00 Kč 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 495 510,00 Kč 
Ochrana životního prostředí 198 370,00 Kč 
Bezpečnost 6 300,00 Kč 
Veřejná správa 1 010 080,00 Kč 
Celkem výdaje 4 714 720,00 Kč 
  
Příjmy  
Název Hodnota 
Daňové 2 795 230,00 Kč 
Nedaňové 3 284 550,00 Kč 
Kapitálové 900,00 Kč 
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Dotace 442 110,00 Kč 
Celkem příjmy 6 522 790,00 Kč 

  
Přebytek 1 808 070,00 Kč 

 

IV. Mateřská škola – školní rok 2009/2010 

V tomto školním roce navštěvovalo školku celkem 17 dětí, a co se týče 
personální obsazení, tak se oproti minulému školnímu roku nemění. 

 

V. Kulturní život v obci 

Na sobotu 14. 3. uspořádala obce pro děti staronovou akci „D ětský 
karneval“. Jelikož s akcí tohoto typu neměly členky místního zastupitelstva 
velkou zkušenost, tak s napětím čekaly, jak se akce vydaří. Ale díky skvělému 
a zkušenému přístupu tanečního mistra pana Černého z Chrasti, který 
program vedl a díky všem nadšencům, kteří program prokládali soutěžemi a 
hádankami, se rozhodně nikdo nenudil. 

V sobotu 21. 3. se konal 9. Obecní ples. Všichni se bavili, tancovali za 
doprovodu kapely HAM, která svým repertoárem uspokojila nároky všech 
věkových kategorií. Díky štědrým sponzorům byla o půlnoci pro všechny 
připravena bohatá tombola.  

V neděli 5. 4. se konalo „Setkání důchodců“ 

18. 4. bylo možné shlédnout Divadelní představní „Ženich pro čertici“ 
v provedení divadelního souboru J. N. Štěpánka z Chrudimi. 

V sobotu 20. 6. se pro naše nejmenší občany konal již 3. Dětský den. Začátek 
dne patřil dětem ze ZŠ Bojanov, které předvedli perfektní předtančení, poté 
následovaly různé soutěže a hry. K dispozici byl skákací hrad, dále proběhla 
ukázka výcviku psů. Děti mohli také shlédnout loutkové divadlo „Žižka na 
hradu Rábí“. V závěru se opět opékaly buřty a tancovalo se na diskotéce. 

Sobota 5. 12. patřila po celý den mikulášské tradici a tak v odpoledních 
hodinách byla pro děti připravena Mikulášská nadílka a večer pro dospělé 
Mikulášská zábava. 

Již počtvrté se scházejí místní obyvatelé a rodáci na slavnosti „Setkání 
rodáků a přátel obce Mladoňovice“. Čtvrtý ročník této akce byl významný 
také tím, že obec slaví v tomto roce 680. výročí od první písemné zmínky. 
Sobota 5. září nepoctila místní zrovna teplým a slunečným počasím, 
chladnější počasí zapříčinilo menší účast oproti předešlým ročníkům. Ale i 
přesto zde panovala skvělá nálada. Úvodní slovo patřilo tradičně panu 
starostovi Josefu Ročkovi, který všechny přítomné přivítal a vyzval k uctění 
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památky zesnulých rodáků minutou ticha. Také informoval o současném 
stavu obce, o plánovaných akcích a krátce zavzpomínal i na loňskou zkázu 
napáchanou řáděním tornáda. Na nádvoří tančili „Formani“, napínavý souboj 
předvedli šermíři. Lidé tleskali perfektnímu výkonu tanečníků z chrudimské 
taneční školy Besta, nakupovali ve stáncích a posilnili se u stánku 
s pohoštěním. Nejprodávanějším nápojem se vzhledem k počasí stal grog. 
V prvním patře kulturního domu zahrál své představení místní ochotnický 
soubor Kvítko a nechyběla ani přehlídka místního Sboru dobrovolných 
hasičů, který nám předvedl simulovaný zásah proti ohni. Po celý den mohli 
účastníci navštívit v prvním patře kulturního domu výstavu z historie obce, 
výstavu z historie místní Mateřské školky, ukázky prací místních obyvatel a 
v přízemí pak výstavu fotografií pana Opletala. Svou premiéru měla na této 
slavnosti skoro třímetrová socha „dědka Mladoně“, která byla zhotovena jako 
vzpomínka na loňské řádění tornáda. Socha je vytesána z kmenu lípy, který 
nevydržel nápor živlu. Pro zhotovení díla obec oslovila řezbáře pana 
Cypriána z Podhradí, který dal svému dílu pracovní název dědek Mladoň a 
tento název již soše zůstal. Socha drží v ruce znak obce, který je kmen 
s kořeny – ty jsou symbolem stáří obce. Počet suků se shoduje s počtem 
místních částí obce, tedy osm. Při stmívání lidé shlédli skvělý výkon břišní 
tanečnice „Shanelah“ a tanečníka s ohněm. Večer se rodáci a přátelé obce 
zasmáli spolu s imitátorem Václavem Faltusem a celý program byl zakončený 
venkovní taneční zábavou za doprovodu hudební skupiny Sempra.  

24. 10. 2009 jsme opět přivítali divadelní soubor J. N. Štěpánka, tentokrát s 
komedií „Strašidlo Cantervilské“ na motivy hry Oskara Wilda. 

5. 12. 2009 do naší obce s velkou slávou dorazil Mikuláš s andělem a 
čertem, všechny děti byli shledány jako hodné a tak obdrželi nějaké ty 
dobroty a večer následovala taneční zábava pod vedením kapely ROCK-
SOLIT. 

 

VI. Veřejný život 

Opětovné (teď již zlegalizované) vydání informačního letáku s názvem 
„Obecní čtyřlístek“ 

Ať už byl záměr místního „hatiče“ jakýkoliv, tak je důležité, že jeho jednání 
neodradilo paní Blehovou od dalšího vydávání tohoto letáku, který byl 
oficiálně zaregistrovaný na ministerstvu kultury a začal být od ledna roku 
2009 vydávaný pod názvem „Obecní čtyřlístek“, v jehož prvním vydání bylo 
i pár výstužných řádků věnováno našemu obecnímu „hatiči“, a to přesně: 
Vzkaz pro Kazimíra Hatiče, bytem tu i onde: „Vážený pane, anonymy už do 
21. století opravdu nepatří. Pokud budete mít nějakou připomínku k obsahu 
či úpravě našich listů, prosím obraťte se přímo na nás.“ 
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V tomto roce se ČR stala předsednickou zemí Rady Evropské Unie a Česko 
poprvé navštívil papež Benedikt XVI., který během návštěvy odsloužil mše 
v Brně a Staré Boleslavi.  

Ve dnech 5. - 6. 6. se konaly volby do Evropského parlamentu. 

 

 

 

VII. Počasí na území obce 
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Přílohy kroniky 

 

Název přílohy Poznámka 
Fotografie tato příloha kroniky je vedena 

elektronicky a je dostupná na 
www.obec-mladonovice/fotogalerie 

Místní zpravodaj tato příloha kroniky je vedena 
elektronicky a je dostupná na 
www.obec-mladonovice/zpravodaj 

Novinové články tato příloha kroniky je vedena 
elektronicky a je dostupná na 
www.obec-mladonovice/o-obci/obec-v-
mediich 

Plakáty a pozvánky tato příloha kroniky je uložena Obecním 
úřadě (Mladoňovice čp. 14) 

Videozáznamy  
Setkání rodáků a přátel obce 
Mladoňovice dne 12. 7. 1997 
(autor: rodina Blehova z Mýtek) 

CD s videozáznamem je součástí této 
kroniky 

Audiozáznamy  
Zvukový záznam návštěvy Českého 
rozhlasu v rámci programu 
"Posvícení" ze dne 25. 3. 2007 

CD s audiozáznamem je součástí této 
kroniky 

Parte tato příloha kroniky je uložena Obecním 
úřadě (Mladoňovice čp. 14) 

Pamětní kniha (vítání občánků, 
svatby, významná jubilea) 

tato příloha kroniky je uložena Obecním 
úřadě (Mladoňovice čp. 14) 

Pamětní kniha Mateřské školky  
v Mladoňovicích 

tato příloha kroniky je uložena v 
Mateřské školce (Mladoňovice čp. 23) 

 

 

  


