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  Obec Mladoňovice                               01/2019 

Úvodem … 
Vážení a milí spoluobčané, 

některé tradice se mají dodržovat, a tak i v dalších letech Vás bude celým rokem provázet 

náš obecní zpravodaj Čtyřlístek. Dozvíte se zde opět důležité informace z provozu obce, 

plánované akce a také nějaký ten střípek z minulosti našich obcí. 

Na úvod nového roku respektive i na úvod nového týmu, který je ve funkci teprve krátkou 

dobu, bych ráda zmínila jednu prosbu…Mějte prosím s námi trošku trpělivosti a 

shovívavosti. Jsme připraveni Vám dělat radost, jak tomu bylo i v minulých letech a dělat 

vše pro zvelebení a prospěch obce. Děkujeme za důvěru! 

Odpady v obci 
Poplatky za svoz komunálního 
odpadu pro rok 2019 jsou 
stanoveny na 500,- Kč/osoba nebo 
rekreační objekt. 

Poplatek za prvního psa je 
stanoven na 80,- Kč/rok,  
za druhého a každého dalšího  
od téhož majitele 120,- Kč/rok  
od půl roku věku psa.  

Nově chované psy prosím nahlaste 
obecnímu úřadu Mladoňovice, buď 
osobně, nebo emailem. 

Na léto příštího roku plánujeme uskutečnit  

SETKÁNÍ RODÁKŮ  
A PŘÁTEL OBCE. 

V souvislosti s touto akcí bychom chtěli 
poprosit o Vaše vzpomínky, fotografie, 

dokumenty, předměty, a jiné věci, které se 
týkají éry fungování místního JZD – od jeho 

úplných počátků až do současnosti. 
 

Kontaktujete prosím paní Petru Petrovou,  
buď na telefonním čísle 739 406 623  

nebo e-mailem: petrova-petra@email.cz. 
 

Předem děkujeme za Vaši pomoc! Svoz nebezpečného  
a velkoobjemového odpadu se 

uskuteční v pátek 3. května 2019. 
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Tříkrálová sbírka opět zaznamenala rekord 
Stejně jako minulý rok, tak i tento rok bylo v rámci tříkrálové sbírky vybráno zase o něco 
více než v roce předešlém. Jen pro připomenutí zde uvádíme porovnání s roky minulými. 

Rok Vybraná částka 
2011 8 560 Kč 
2012 12 416 Kč 
2013 12 466 Kč 
2014 15 749 Kč 
2015 17 137 Kč 
2016 18 663 Kč 
2017 20 067 Kč 
2018 20 862 Kč 
2019 21 033 Kč 

Velké poděkování patří všem, kteří do 
sbírky přispěli a také koledníkům, kteří i 
přes nepříznivé počasí vyrazili koledovat 
dům od domu s přáním všeho dobrého a 
s tradičním „K+M+B“, které ve 
skutečnosti neznamená zkratku 
počátečních písmen jejich jmen. Jedná se 
o původní latinské C+M+B - Christus 

mansionem benedicat – Kristus ať obydlí 

žehná. 

skupina Deblov a Lipina 

 

skupina Mladoňovice 

 

skupina Čejkovice  

a Mýtka 

 

skupina Petříkovice 

skupina Pohled 

 

skupina Rtenín 



 
 
 
Obec Mladoňovice, 53821 Slatiňany, www.obec-mladonovice.cz, tel: 469 685 160, redaktor: Bc. Petra Petrová, MK ČR E 18845 

  

  

Útržky z historie místních silnic a cest 
Krajinu našich obcí odjakživa protínaly nejrůznější cesty, žádná z nich však neměla větší 
význam než regionální. První cesta nazvaná „silnice“ je zmíněna v listině z roku 1466. Jedná 
se o komunikaci u Rtenína vedoucí z Chrudimě do Seče. 

Cesty však bývaly také zdrojem nebezpečí, přecházely po nich nejrůznější skupiny osob, ať 
už to ve válečných dobách bylo nepřátelské vojsko, tak také docházelo ke vzniku tzv. 
„pytláckých stezek“. Právě z tohoto důvodu se v 80-tých letech 19. století rtenínští sedláci 
postavili proti tomu, aby silnice z Chrudimě na Seč vedla právě přes jejich ves. Petříkovští 
sousedé však uvažovali jinak, především pak hospodský Paulus, který zaplatil dost zlatých, 
aby právě ona silnice vedla kolem jeho hospody. Důsledky se dostavily rychle. Ve Rteníně 
zanikla hospoda i kovárna. Rtenínští čekali dlouhých 50 let, než se dočkali lepšího spojení 
se světem. Pro zajímavost zde uvádím, že náklad na výstavbu této silnice činil 37 164 korun. 

Osada Mladoňovice postavila před první světovou válkou kus silnice ze vsi až 
k pohledskému lesu, kde byla také hranice chrudimského a nasavrckého okresu. Dlouhá léta 
trvalo, než chrudimský okres postavil zbývající kousek silnice přes les k Pohledu. Všeobecně 
dobrá věc tehdy trpěla pro nevraživost mezi okresy. 

 

Dostavba okresních silnic po první světové válce byla dosažena především ve dvou obdobích 
nezaměstnanosti a to v letech 1919 – 1924 a pak zejména v období 1928 – 1932. Tehdy 
okresy získaly značné finanční prostředky na podporu nezaměstnaných prostřednictvím 
nouzových staveb, díky kterým byly v roce 1932 vystavěny silnice ze Rtenína do Mladoňovic 
a z Mladoňovic k Pohořalce. Ve stejném období vybudovala osada Deblov silnici vedoucí 
na hlavní silnici. 

Ze starých zápisů se také můžeme dozvědět, 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 již 
zmíněné nezaměstnanosti. Ke stavbě však nikdy nedošlo. 

Nové okresní silnice se tedy stavěly především ve snaze zajistit silniční spojení každé obci, 

Část historické mapy 

z roku 1839, na které 

jsou zachyceny cesty 

mezi místními  

částmi Deblov, Lipina  

a Mladoňovice. 
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ale i tato činnost byla doprovázena zvláštními případy. Například, když ves Petříkovice, která 
v té době ležela na hlavní silnici Chrudim – Seč, usilovala o spojení se vsí Licibořice, kde se 
nacházel nejbližší obchod, škola a kostel, se dočkala od Zemského úřadu v Praze zamítavého 
stanoviska. Přesto však se stavělo a to tak, že se připisovali dělníci, kteří na této cestě 
pracovali, k jiným nouzovým dotovaným stavbám. 

Dne 21. května 1935 se obecní zastupitelstvo usnáší neztěžovat stavbu silnice přes osadu 
Mýtka. V zápise se doslovně uvádí: „Obec je ochotna celou částku vypůjčit, ale že se 

osadníci Mýtek zaváží obci Deblovu, že si výpůjčku budou sami platit.“ Jenže tehdy osadníci 
z Mýtek spláceli svými podíly stavbu školy v Pohledě a tudíž jejich hospodářská situace 
nebyla nijak příznivá, tak ze stavby nakonec sešlo. 

S rozvojem místních komunikací souvisí také zajišťování veřejné dopravy. První autobusy 
zajišťující veřejnou dopravu se na silnicích protínající naše obce objevily v polovině 20. let 
minulého století. Právě tehdy začala svůj provoz linka Chrudim – Seč vedoucí přes Lipinu a 
Petříkovice. 

Na plenárním zasedání, které se konalo 12. května 1967, se za účasti občanů z Deblova 
projednával jejich návrh, že si svépomocí upraví cestu z Deblova směrem k Pohledu. Ke 
stavbě této cesty použili především kamene sebraného z polí. Což bohužel nestačilo, tak se 
rozhodli pro odstřel skály nad Deblovem. Snad osud nebo nějaká vyšší moc zařídila, že 
nebyla zničena skála, kterou nedávno objevili geologové. Přišli bychom tím o významnou 
geologickou lokalitu, která je mezi geology velmi ceněna, což dokládá i její nominace na 
seznam památek UNESCO. 

Co bylo a co bude aneb realizované a plánované akce 
V roce 2018 se podařilo realizovat rekonstrukci účelové komunikace k zástavbovému území 
ve Rtenínu , včetně vybudování zpevněné plochy na ukládání komunálního a separovaného 
odpadu, dále oprava místní komunikace 17c v místní části Čejkovice. (Na tuto akci byla 
získána dotace z MMR ve výši cca 1 milion korun). Byla také uskutečněna oprava a zpevnění 
cesty k č.ev 3 v Deblově a umístění dopravního radaru v Petříkovicích. 

V Mateřské školce se renovoval povrch terasy, vyměnily se dřevěné ochranné kryty na 
tělesech ústředního topení a došlo k opravě a výměně úložných skříní. 

Co se týče podpory sportu v obci, tak bylo realizováno nové hřiště pro děti u kulturního 
domu, dále obec společně s občany místí části Rtenín zrekonstruovala multifunkční sportovní 
hřiště, které bylo následně odkoupeno do majetku obce a s podporou obce bylo vylepšeno 
oplocení hřiště v Petříkovicích. 
 
V roce předešlém byla realizována rekonstrukce hasičské zbrojnice v Petříkovicích, dále 
renovace vodní nádrže v Čejkovicích. Byl zpevněn břeh rybníka v Deblově, opravila se 
střecha nad skladem prodejny Jednoty a byly umístěny polokmenové lavičky u hasičské 
zbrojnice v Pohledu. Vznikl nový územní plán obce Mladoňovice a plán společných zařízení  
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v rámci KPÚ v k.ú. Pohled u Mladoňovic. Byl dokončen prodej stavebních parcel 
v zástavbové lokalitě Rtenín I. a došlo i na vyčištění dna prvohorního moře nad Deblovem. 

Co se týče kulturních zážitků, tak v lednu jsme se opět sešli na Lipině při „Obecních 
dračkách“, v únoru se uskutečnil Obecní karnevalový den, v březnu burza knih, oblečení a 
ostatních zbytností, v dubnu jsme vyrazili na výlet do Lysé nad Labem, v květnu u nás 
hostoval divadelní soubor J.N. Štěpánka s hrou „Boj o Lucernu“ a před koncem školního roku 
se místní i přespolní chůzí, během nebo na různých vehiklech vydali „Po stopách dědka 
Mladoně“. Uskutečnili jsme 3 akce pro děti, obecní ples, setkání seniorů, 3 setkání u kapličky, 
3 dobrovolné brigády a pravidelné letní čtvrteční setkávání při čištění dna prvohorního moře 
nad Deblovem.  V září jsme uspořádali obecní slavnost k připomenutí 100. výročí vzniku naší 
republiky a s blížící se zimou tradiční jarmark s rozsvícením vánočního stromu. Pohledská 
Partička pro nás opět připravila svůj originální zábavní večer.  Obec pokračovala v tradiční 
spolupráci s Farní charitou v Chrudimi, s Diakonií Broumov i s Ligou proti rakovině.  

V roce 2019 pro Vás plánujeme uskutečnit Karneval pro děti a Country bál (30. března 2019), 
tradiční setkání seniorů (14. dubna 2019), dětský den (18. května 2019) a v říjnu nás opět 
poctí svou skvělou cimbálovou muzikou skupina Bécallica. Více informací o kulturních a 
jiných akcích se dozvíte v samostatném letáku „Kalendář akcí“. 

Tento rok dojde k vybudování nových chodníků v místní části Rtenín. Společně s chodníky 
zde bude také realizována oprava komunikace III. třídy a oprava místní komunikace nad 
vodní nádrží. Dále ve Rteníně vznikne komunitní zahrada. V Petříkovicích bude dokončena 
rekonstrukce hasičské zbrojnice. V Deblově dojde k realizaci 1. části projektu „Stopy 
v kamenech“ a na rekonstrukci lesní cesta nad Lipinou se budeme snažit získat finanční 
prostředky přes MAS ŽR. Rekonstrukce vodní nádrže v Mladoňovicích se posune do fáze 
projektové přípravy. 

 

Přejeme Vám krásné zimní dny a i radost z přicházejícího jara 

 

Vaše obecní zastupitelstvo 


