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  Obec Mladoňovice                               01/2020 

Úvodem … 
Vážení a milí spoluobčané, 

na následujících stránkách najdete opět důležité informace, které se týkají dění v naší 

obci. Přejeme Vám příjemně strávené počínající jaro. 

Vaše zastupitelstvo. 

1. RODINNÝ 
KARNEVAL 

21. 3. od 15:00  
v KD Pohled 

aneb řádění s herečkou  
a tanečnicí Henrietou 

Hornáčkovou z „Déčkového“ 
pořadu „Tance 

z pohádkového rance“ 
diskotéka * soutěže * pohádka * 

rodiče v maskách vítáni 

Odložení plánovaných akcí 
plánovaná akce „Promítání diapozitivů pana Františka Koláře z Mýtek“ bude součástí 

akce „Setkání rodáků a přátel obce“ 

POSEZENÍ S CIMBÁLEM  
28. 3. od 19:00 v KD Pohled 

se skupinou „Bécallica“  
a vystoupením souboru Kvítko 

SETKÁNÍ SENIORŮ 

3. 5. od 14:00  
v jídelně AGRO 
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Fotogalerie tříkrálové sbírky 
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Vyhodnocení tříkrálové sbírky 
Tříkrálová sbírka 2020 za naši obec činila 24.955,-Kč  

• 2.400 Kč 1. skupina (Rtenín) 
• 3.950,- Kč 2. skupina (Petříkovice) 
• 4.430,- Kč 3. skupina (Lipina a Deblov) 
• 7.894,- Kč 4. skupina (Mýtka a Čejkovice) 
• 1.875,- Kč 5. skupina (Mladoňovice) 
• 4.406,- Kč 5. skupina (Pohled) 

Děkujeme koledníkům a všem, kteří přispěli do letošní sbírky !!! 

 

Historie místní mateřské školky 
Vzhledem k tomu, že naše mateřská školka letos, respektive 4. února oslavila již 40-

té výročí od otevření, tak zde uvádím její historii … 

Jestliže v letech po druhé světové válce i později, v období združstevňování se lidé 
od nás spíše stěhovali jinam a odcházeli ze zemědělství, tento stav se na konci 70. let 
změnil. JZD u nás dobře hospodařilo a bylo zde i dost pracovních příležitostí. Do 
obce, do nových družstevních bytovek se přistěhovalo několik mladých rodin 
s dětmi, a tak všichni v naší obci přivítali možnost postavit zde mateřskou školku. 

Protože se jednalo o tom, že má sloužit dětem z Liboměřic a Mladoňovic, objevily 
se názory postavit tuto školku v obci Liboměřice. Tam už také byla uzavřena 
základní škola a takto by se využilo budovy. Školský výbor ONV v Chrudimi však 
toto řešení neschválil s odůvodněním, že ani po adaptaci by budova nevyhovovala. 
Po jednání se zástupci JZD „Nad Chrudimkou“ Liboměřice, MNV Mladoňovice a 
odborem školství ONV v Chrudimi bylo dohodnuto postavit mateřskou školku 
v Mladoňovicích. A to na vcelku nevyužité ploše – u protipožární nádrže 
v Mladoňovicích. 

11. února 1976 schválilo představenstvo JZD „Nad Chrudimkou“ příspěvek na 
vybudování mateřské školky ve výši 700 000 Kčs. Za to požadovalo umístit ve školce 
děti družstevníků. Celkový rozpočet na výstavbu tehdy činil 1 709 000 Kčs. Zbytek 
finančních prostředků byl získán příspěvky závodů, kde pracují rodiče dětí, kteří 
požadují jejich umístění právě ve školce v Mladoňovicích. Transporta Chrudim 
přispěla 150 000 Kčs, Elité Chrudim 120 000 Kč, Lidové spotřební družstvo 
„Jednota“ Hlinsko 15 000 Kč, Společný zemědělský podnik pro živočišnou výrobu 
Chrudim 20 000 Kč. 
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Pro tak rozsáhlou akci bylo nutno zajistit velký počet brigádnických hodin. Výstavba 
se prováděla v rámci „Akce Z“. Rada MNV navrhla a plenární zasedání schválilo 
jednat s rodiči, aby na každé jejich umístěné dítě odpracovali 35 brigádnických 
hodin.  

Celou organizací a vedením výstavby byl pověřen tehdejší předseda MNV Ladislav 
Koblížek. K převzetí této funkce v našich poměrech bylo potřeba dost odvahy, 
protože na počátku nebylo nic než zpustlá křovinatá plocha. 

Jedním z prvních úkolů bylo zajištění projektové dokumentace. Pan Koblížek 
projednal její zpracování s n. p. „Průmstav“ podle dokumentace MŠ v Miřeticích. 
Projektová dokumentace byla zpracována k 25. srpnu 1976 a tak se mohlo začít 
s navážením materiálu. Stavba byla zaměřena koncem dubna 1977. A i když do této 
doby nebylo vydáno stavební povolení, bylo usneseno zahájit výkopy a další 
přípravné práce. Teprve v druhé polovině roku 1977 vydal odbor výstavby MNV 
v Chrudimi stavební povolení. 

V březnu roku 1979 se na radě MNV projednávala nutnost začít s instalací ústředního 
topení. Bylo jednáno s několika podniky, avšak bez výsledku. A tak byla instalace 
topení svěřena do rukou místních občanů a sice: Josefu Ročkovi, Františku 
Smetánkovi a Rudolfu Klapkovi. Tato parta se plně osvědčila. Problém byl se 
sháněním potřebného materiálu. Při zadání instalace podniku by tato starost odpadla. 

Stavbyvedoucí pan Koblížek dobře zvládal i odborné práce a pracoval  
i jako zedník. Až do 1. června 1979, kdy následkem přepracování těžce onemocněl. 
Jeho zástupcem se stal tajemník MNV pan František Kolář. 

Vše zdržovala liknavost, špatné plánování a někdy i nezodpovědnost vedoucích 
pracovníků některých podniků. Tak např. bagrista, který měl vyhloubit příkop pro 
elektrickou přípojku, po třech osobních urgencích přímo v podniku, nakonec přijel 
v pátek dopoledne. Přistavil stroj ke školce a odjel. Přijel v pondělí ráno, dělal dvě 
hodiny a na příkaz vedoucího z podniku odjel od nedokončené práce. Po mnoha 
urgencích přijel za několik týdnů, kdy to, co vyhloubil, se zvonu zasypávalo. 
Podobné zkušenosti byly i s obkladačem. 

8. prosince 1979 zbývalo dokončit některé nátěry, položit podlahové krytiny a 
dokončit elektroinstalaci, o kterou se velmi zasloužil pan František Novák ze 
Rtenína. Fasádu provedla stavební skupina JZD pod vedením Václava Nováka 
z Pohledu. Svazáci natřeli radiátory a ušili záclony. 

K otevření naší mateřské školky došlo 4. února 1980. Začalo ji navštěvovat 34 dětí. 
Hodnota díla činila 1 790 000 Kčs. Ředitelkou se stala paní Zdenka Sládková 
z Chrudimi, učitelkou paní Iva Horáková z Lánů a kuchařkou paní Marie Soudková 
z Deblova. 


