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  Obec Mladoňovice                               02/2019 

Úvodem … 
Vážení a milí spoluobčané, 

již podruhé v tomto roce se k Vám dostává náš obecní zpravodaj „Čtyřlístek“. Opět nabitý 
důležitými informacemi. Jsme na prahu léta, tak Vám všem přejeme příjemně strávené léto 
a dětem krásné prázdninové zážitky! Vaše zastupitelstvo. 

Informovanost 
občanů 

Z důvodu větší a hlavně rychlejší 
informovanosti o všech různých 
akcích či případných varováních 
Vás pan starosta obesílá formou 

SMS. 

Pokud Vám nejsou tyto SMS 
zasílány, nebo jste změnili 

telefonní číslo, kontaktujte prosím 
pana starostu na tel. 605 415 180,  

a on Vás zařadí do okruhu 
informovaných osob. 

Děkujeme za spolupráci! 

Omezený průjezd přes Rtenín 
Z důvodu výstavby chodníků a nové silnice v místní části Rtenín bude v druhé polovině 

léta uzavřen průjezd touto obcí. O přesném termínu Vás budeme včas informovat. 

Obecní hospůdka 
znovu v provozu 
S radostí Vám oznamujeme, že obecní 

hospůdka v Pohledu je znovu v provozu. 
Můžete se těšit nejen na pardubické pivo 
Pernštejn Vilém 11°, ale i na další nápoje  

a pochutiny. 

Otevírací doba (od 1. července 2019) 
Středa  18:00 – 21:00 
Pátek   17:00 – 23:00 
Sobota  15:00 – 23:00 
Neděle  15:00 – 21:00 
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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! 

Plánujeme 
 

Na podzim tohoto roku je 
plánováno uskutečnit sběr 

ošacení, dále nás opět navštíví 
Filip Cíl se svojí cimbálovou 
kapelou Bécallica a uskuteční 
se „Večer s diapozitivy pana 
Františka Koláře z Mýtek 
(jeho fond čítá celkem 2500 

diapozitivů). 

Svoz nebezpečného  
a velkoobjemového odpadu 
se uskuteční 13. září 2019.  
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Historie kovářského řemesla v našich obcích 
Nasavrcké panství, kam naše obce po několik staletí patřily, provozovalo značné 
množství drobných výrobních objektů, mezi které patřily také kovárny. Kovárny 
původně pracovaly převážně v režii vrchnosti. Podobně jako mlýny a hospody 
byla většina zbývajících kováren v období 1741 až 1762 prodána poddaným. 

Později v devatenáctém století byl zaznamenán velký rozmach kováren, jejichž 
služby potřebovali zejména přibývající rolníci, povozníci i veřejná správa. Zákaz 
nových doškových střech vyžadoval velké množství šindelních hřebíků, podobně 
narůstaly požadavky na opravy nově zaváděných zemědělských strojů. 

V našich obcích byly kovárny v Deblově, Mladoňovicích a ve Rteníně. 

Historie deblovské kovárny je doložena na staré mapě již z roku 1839. Vystřídalo 
se zde hodně majitelů či nájemníků jako například: Josef Starý, Josef Petržílek, 
Vincenc Franc a Václav Žák. Posledním kovářem byl Vincenc Klepetko ze Lhůty 
u Chotěboře, který padl v 1. světové válce, a s ním skončilo i kovářské řemeslo 
v tomto obydlí. 

Ve Rteníně se kovárna nacházela v čp. 9. Byla to výměnkářská chaloupka ke 
statku čp. 2. V roce 1846 se do vsi přistěhovali bratranci Novákové z Liboměřic, 
jeden do čp. 5 a druhý do čp. 9, kde byla v té době kovárna. Jiní majitelé nejsou 
uváděni. V roce 1940 však kovárna vyhořela a již nebyla obnovena. 

O historii té mladoňovické moc hezky vyprávěl přímo její provozovatel pan Karel 
Čechal. Jeho vzpomínky se dochovaly, a tak je zde uvádím:  

Inu, jsem kovář, a tak o čem jiném bych vám vyprávěl než o zdejší historii 
kovářského řemesla.  

Můj dědeček byl „vandrem“ a pracoval u mistra v Praze. Všude platil jeden 
takový řád, že kovářský tovaryš pracoval měsíc nebo dva na zkoušku, tedy za 
stravu a nocleh. Po této době mu mistr oznámil výši platu nebo se rozhodl ho 
nepřijmout. Tak šel dál a dál… Po takových zkušenost si mohl založit vlastní 
živnost, anebo se do nějaké kovárny přiženit. Prosperujících kováren bylo v té 
době však málo a výdělky jim nestačily k obživě rodiny. Bylo proto zapotřebí mít 
k řemeslu kousek pole. 

Tahle mladoňovická kovárna stála jako samostatná dílna. Dalo by se říci kobka 
s oknem 50x50 cm a malými dveřmi, bez předního domovního stavení. Patřila 
k vedlejšímu číslu u Straků. Byla prázdná, nevím z jakých důvodů. A tak rolníci 
z Mladoňovic přesvědčili mého dědečka, aby opustil zpachtovanou obecní 



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

kovárnu v Hradišti. Tam si oddělával pachtovné tak, že několik dní pracoval pro 
pány radní zdarma. A tak ho mladoňovičtí přestěhovali na vlastních vozech v roce 
1895 i s jeho čtyřmi malými dětmi. Byli to tři chlapci a nejmladší děvčátko – to 
byla moje matka Františka. Další děvčátko, Marta, se narodila v Mladoňovicích. 

Dědeček měl za ženu Annu Medunovu ze Šiškovic. Když dědeček kovárnu 
odkoupil, přistavěl obytnou část. A tak se rval se životem a strádal, aby 
dorůstajícím dětem zajistil existenci. První hoch byl kovář, druhý sklář, třetí 
studoval na gymnáziu. Moje matka byla vyučená švadlena. Hoši dorůstali, a když 
se blížili věku 20 let, zasáhla je tehdejší sociální nemoc „tuberkulóza“. Neúprosně 
sklátila tři bratry i poslední osmnáctiletou dceru. Jen o vlásek se vyhnula mojí 
matce, tehdy již provdané Čechalové. Můj otec, Karel Čechal, kovář z Vojtěchova, 
převzal kovárnu a přinesl i nějaký přínos a situace se velmi zlepšila. Z první 
světové války se naštěstí vrátil zdráv a tak se s plným elánem pustil do práce. 
Přikoupil pole a podnikl i některé úpravy. 

Opět ale přišla brzda všeho podnikání. Celosvětová krize. Byla nouze o výdělky i 
o peníze a muselo se hodně šetřit. Já opět, jako třetí do generace, jsem se vyučil 
řemeslu kovářskému a podkovářskému v roce 1930. Pracoval jsem u více mistrů, 
i v zámečnictví a absolvoval různé kurzy. 

Přišla druhá světová válka. V tu dobu jsem už pracoval doma, u svého otce jako 
dělník. Musel jsem shánět různá potvrzení, abych nebyl nasazen do „Reichu“. 
Práce velmi přibývalo a kovářů na vsích ubývalo. Zatímco fronta válečná byla 
ještě daleko, i já na domácí frontě, aniž bych si uvědomoval nebezpečí, jakému se 
vystavuji, konal jsem svoji povinnost. Vždy na jaře, někdy i na podzim, konali 
Němci odvody na tažné koně. Zemědělci po doručení předvolání museli své koně 
nechat řádně okovat a přivést 
k odvodu. Při tomto okování 
jsem připadl na myšlenku 
okovat koně tak, aby při 
předvedení v klusu kulhal. A to 
se podařilo. Kůň byl vyřazen a 
hospodář ho přivedl domů. 

Tak ubíhala válečná léta a byl 
tu rok 1945 a s ním 
osvobození. V této kovárně 
jsem pracoval a po otci 
převzal živnost v roce 1952. Čechalova kovárna v Mladoňovicích 


