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

   

 

 

  

  

 

 

Milí sousedé,  

 držíte v ruce Čtyřlístek, co by měl vonět po jehličí. A taky po Vánocích. A 
i kdyby se nám tento smělý záměr nepovedl (Čtyřlístek je prostě Čtyřlístek a ne 

vánoční stromek�), snad vás alespoň potěší, poinformuje o dění v obci, 
zavzpomínáte si s ním a na posledních stránkách se možná i trošku zasmějete. A 
to není zrovna málo.  

Tak ať se vám všem daří a jak říkával zakladatel souboru Kvítko a náš 
dlouholetý kronikář pan František Kolář, který by letos v prosinci oslavil rovnou 
stovku: „HODNĚ ŠTĚSTÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, TO OSTATNÍ SE 
VŽDYCKY SPRAVÍ!“  

  

  Obec Mladoňovice                               03/2021 

Foto z archívu pana Františka Koláře ml. 

PF 2022 
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DĚNÍ V OBCI 
Rozpočet obce pro rok 2022 byl sestaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji  
6 543 100,- Kč. 

Poplatek za svoz odpadu se zvyšuje z důvodů rostoucích nákladů na provoz a 
skládkování na 600 Kč/osoba nebo rekreační objekt. 

Plán realizací v roce 2022: dolní komunikace v Čejkovicích, odizolování sklepa 
a nové elektrické rozvody v mateřské školce, lesní cesta Deblov – Lipina, oprava 
střechy hasičárny v Čejkovicích, úpravy na budově KD Pohled. 

Dotace přijaté v roce 2021 činily celkem 2 766 397,- Kč 

 

ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ U KAPLLIČKY 
V DEBLOVĚ 
Již tradičně se bude 24.12. od 22:00 konat vánoční setkání u Kapličky v Deblově, 
spojené se zpěvem koled a také s vlídným slovem paní Ivany Blehové z Mýtek. 

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
Kdysi před lety si jakýsi vladař snoval vlastní plány a přepočítával hotovost, zda 
má na své záměry dostatek finančních prostředků. Zdálo se mu, že jich ale nemá 
moc, protože Ti, co mají moc, na své záměry se světem nikdy nemají dost. A tak 
se do hledáčku jejich pozornosti dostali daňoví poplatníci. Určit výši daní pro 
jednotlivce nebyl problém. Horší bylo dosadit do rovnice počet osob. A tak vyšlo 
nařízení, že se všechen lid musí dostavit ve stanovený čas na různá stanovená 
místa k sečtení.  Nařízení vladaře je prostě zákon a se zákonem není žádná diskuze 
a všichni se tomu musí přizpůsobit. Trpěno je maximálně polohlasé reptání. A tak 
si to ti lidé nějak museli zařídit. Zavřeli živnost, sehnali jídlo na cestu, zabezpečili 
dobytek a vyrazili, aby byli rychle zase zpátky. Na cestu se vydal i mládenec Josef 
se svoji těhotnou ženou Marii. Spěchat to ale moc nešlo, museli dělat přestávky, 
aby si Marie alespoň na chvíli vždycky odpočinula. Je zřejmé, že za této situace 
nedorazili na své sčítací místo do města Betléma mezi prvními a měli problém se 
vůbec někde ubytovat. Po dlouhé a vyčerpávající cestě bylo Josefovi jasné, že 
Marie co nevidět porodí. Prosil tedy hostinského, zda by na tuto okolnost nevzal 
ohled. Ten sice oběhl hosty, jestli by někdo pro tuto situaci neuvolnil pokoj, ale 
všichni si už vybalili a těšili se na večeři. Nakonec proč zrovna já, ať se hne někdo 
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jiný, já jsem tady už od rána. Já mám s sebou děti. Já jsem starý. Já zase děsně 
unavený. Já…. Nikdo se nehnul. I hostinský si pomyslel, že s rodičkou můžou být 
jen problémy. Co když nastanou komplikace?  Místo podávání večeře poletí 
bůhvíkam pro doktora a jen na tom všem prodělá. A tak poslal Josefa s Marii do 
chléva. Je tam sláma a teplo od zvířat. Však si mladí nějak poradí sami. A tak se 
narodil chlapec Ježíš. V hostinci o tom nikdo nevěděl. Za zavřenými okny si 
nemohli všimnout ani hvězdy, která se té noci nad Betlémem rozzářila. Ráno do 
hostince kdosi vzrušeně přiběhl a křičel, že se v noci v chlévě narodil nový král, 
že už přijímá audienci nějakých významných zahraničních hostů a pastýři z okolí 
mu nosí mléko a jídlo a i muzika vyhrává. Hostinský byl z toho celý vedle, že 
jako hlupák propásl takovou příležitost. Král by mu určitě královsky zaplatil, ale 
kdo to mohl tušit. Hosté se hrnuli jeden přes druhého ven, celí vykulení a zvědaví, 
kdo je vlastně ten nový král a zlobili se na hostinského, že jim nic neřekl, když je 
prosil o místo. Králi by místo přece hned udělali. To se hodí, znát se od malička 
se samotným králem. Když však přiběhli do chléva, uviděli jen malé dítě v jeslích, 
zabalené do plínek. Nechápavě zírali, kroutili hlavou a odcházeli do města, aby 
se nechali sečíst.  

(Biblický příběh L2,1-20 nejen pro děti volně převyprávěla Ivana Blehová) 

 

 
Foto z archívu pana Františka Koláře ml. 
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VZPOMÍNÁME na pana Františka Koláře 
autorka: Jaroslava Ozoráková st. 

 

František Kolář mladší z Mýtek by se 
jedenáctého prosince 2021 dožil sta let! Co by 
si asi přál? Mír, zdraví, pohodu pro 
všechny…Protože byl velice skromný, nestál 
by o velké oslavy. Snad mně tohle vzpomínání 
odpustí.                                                                                    

Určitě by byl okouzlen moderní 
technologií a využíval by ji. Z dopravních 
prostředků by ale jistě dával přednost vlastním 
nohám. Trénoval je odmalička. Asi ve třech 
letech se vypravil na dobrodružnou cestu, při 
které viděl tři kostely - pravděpodobně 
Licibořice, Stolany a Morašice. Klukovské 
rošťárny si užíval stejně jako každý jiný 

vrstevník. Pár příkladů: Malý Fanouš měl přísný zákaz lézt na třešeň májovku, 
byla už stará a křehká. Ale jak odolat lákavým šťavnatým plodům? Následky byly 
zlé. Táta i ve stáří barvitě popisoval ten hrozný pocit, když pod ním větev pomalu 
praskala a on jasně věděl, že spadne a napíchne se na tyčku v plotě. A dědeček – 
ten jemný, citlivý a laskavý člověk – mu z leknutí ještě nařezal! Tátova parta si 
vystavěla v lese Okrouhlíku malou pevnost zabezpečenou plným nočníkem. 
Neopatrná chůze jednoho souseda měla důsledky. Pochvalu hoši opravdu 
nedostali!  

Pokud se František rozhodl, že něco 
dělat nebude, trval si na svém. Celý 
školní rok nevypracoval ani jeden 
rys – prostě ho to nebavilo. Jenže 
pak pan učitel přísně zasáhl. A 
Fanouš všechny rysy dodělal během 
týdne v neškolním prostředí – v lese 
– v Borovině. Dědeček František 
Kolář pocházel ze Rtenína a měl 
sestru Františku. Babička Marie 
byla z devíti dětí Polívkových 
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z Hradiště. Do školy chodil táta nejdříve do Pohleda, pak do Nasavrk. Táta při 
docházce do školy mohl u Polívkových v Hradišti bydlet. Babiččini bratři – 
dvojčata Bohouš a Jarouš - byli tátovi věkově blízcí a hodně milovali pytlácké 
zbraně. Tátovi dělalo velký problém „ulovit“ domácí zvíře k obědu, zbraně ovšem 
po vzoru strýců rád měl. Klukovský svět v Hradišti byl divočejší než soužití se 
sestrami.  

Míla a Máňa mu navíc občas provedly 
nějaký naschvál. A jejich holčičí zbraně 
měly sílu! Když bratra přistihly, že si 
neuklidil oblečení, klidně mu ho vyházely 
na střechu. Ale polepšily se! Míla – Milada 
Kolářová celý život učila další děti 
v Pohledu a v Rabštejnské Lhotě. Teta 
Mařenka se provdala do zemědělské 
rodiny v Prachovicích. Sourozenecké 
pouto a láska k rodičům a k Mejtkám 

spojovala Fanouše, Máňu a Mílu po celý život.                                                                                

Dědeček František Kolář starší byl krejčí, hospodář a autor a režisér 
vážných divadelních her. Táta jeho talent zdědil a rozvinul jiným směrem. Měl to 
štěstí, že jeho koníček se mu mohl časem stát i povoláním, nejprve pod Domem 
osvěty v Chrudimi, později vedl Střediskové kulturní zařízení v Pohledu.  Psal 
pásma, povídky, estrády a soutěže. V celém širokém okolí je pravděpodobně 
v každé rodině někdo, kdo s tátou hrál, zpíval nebo soutěžil.  Jedno divadelní 
představení ho ale velmi poznamenalo na zdraví. Hrál i se silným nachlazením. 
Důsledkem byla zastydlá rýma, následná operace a celoživotní poškození sluchu.  

Tátovou největší oporou byla mamka – za 
svobodna Emilka, též Miluška, Pecková 
z Liboměřic. Brali se v roce 1953. Tátovu práci 
posoudila vždycky jako první. A kritizovala 
přísně. Pokud řekla: „To ti lidi nevemou!“, táta ji 
vždycky poslechl a text upravil. Laskavým 
humorem dokázal trefit hřebík na hlavičku, ale 
nikomu se nevysmíval a neubližoval. Na zkoušky 
chodili herci a zpěváci několik kilometrů pěšky, 
třeba i hlubokým sněhem.  Mamka a já jsme za 
tátovo nejlepší dílo považovaly Písničku 
z Chrudimska. Naše východočeské lidové písně 
hladily duši, poctivě vypovídaly o každodenním 
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životě i slavných chvilkách, zaznamenaly radost, veselí, smutek i strach. Aby 
Písnička z Chrudimska vznikla, bylo nutno nastudovat mnohé z folklóru včetně 
krojů, a to nejen z obsáhlých publikací Chrudimsko a Nasavrcko. Na úspěchu se 
podílelo mnoho lidí. Mamka byla hluboce věřící, táta si vytvořil vlastní víru 
v přírodu a dobro. Podle toho se odvíjely moje neděle. Jednou jsem šla s mamkou 
do kostela do Licibořic, podruhé s tátou do lesa. Povídal mi o přírodě a učil mě 
písničky, hlavně lidové a písně Karla Hašlera.                       

              O válce, která rodinu hluboce poznamenala, mně táta téměř nevyprávěl. 
Šetřil moje dětství a já jsem mu za to nesmírně vděčná. Vzpomínal však na 
všechny, kteří jemu nebo komukoliv jinému z rodiny pomohli, ať už byli 
jakékoliv národnosti. Neživil v sobě hněv, nenávist a potřebu pomsty. Na válečné 
běsnění však nezapomněl ve svém díle. Velmi zajímavá byla jeho pásma 
diapozitivů s doprovodným textem, kde zpracoval nejen témata druhé světové 
války, ale i zajímavosti z okresu Chrudim a další náměty. Léta také spolupracoval 
s panem Ladislavem Koblížkem ze Rtenína ve vedení obce.                                                
Tátova práce vyžadovala spoustu času – večery, soboty, neděle… Proto mamce 
na Mejtkách chyběla společnost mládeže, na kterou byla zvyklá z rodných 
Liboměřic. Ale místní mladí lidé ji vstřícně přijali mezi sebe. Byla jim velmi 
vděčná, ráda vzpomínala například na společné výpravy do kina do Licibořic.  
Naši chodili i k muzikám, tátu ale tanec příliš nebavil. Jakmile jsem povyrostla, 
uvítal, že mamka dělá doprovod mně a on už na taneční zábavu nemusí. Ale naše 
cesty na pouť do Heřmanova Městce – ty neměly chybu! Táta a já jsme jeli na 
černém dvousedadlovém pionýru, mamka za námi na svém věrném Šemíkovi – 
červeném jednosedadláku – až do Chotěnic. Tam rodiče oba pionýry schovali u 
jedné paní a pěšky jsme na pouť kráčeli přes „Palác“. Když jsem byla hodně malá, 
naši si koupili motorku s loďkou. Vzpomínám si, že mě mamka zabalila do 
peřinky, všichni jsme nasedli, projeli jsme se po dvoře – a naši tenhle dopravní 
prostředek zase prodali. Velikou radost jim naopak přinesl levně pořízený obsáhlý 
soubor knih. Po autě netoužili. Mamka tvrdila, že jí pocit svobody dodává jízda 
na jejím Šemíku, táta chodil pěšky a procházkou pro něj byla i cesta z Horního 
Bradla. Služební cesty mu obětavě, poctivě a přesně pomáhal zajistit pan 
František Petržílek z Petříkovic.                                                                                                                              
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Táta pracoval duševně, mamka 
fyzicky, vedla také domácí 
hospodaření. Odlišná povolání 
je ale nijak nerozdělovala. 
Nádherné chvíle plné pohody, 
dobré nálady a úsměvů díky 
tátovi Fanoušovi, tedy Františku 
Kolářovi, prožili všichni, kdož 
s ním hráli. Náš soubor Kvítko, 
kterým prošlo a v němž setrvává 
mnoho přátel, si tyhle nádherné 
chvíle naplno užívá pořád. 
Máme velké věkové rozpětí – 

Štěpánka Nováková chodí do třetí třídy, Mirek Sobotka už oslavil osmdesátku, 
Vláďa Ždímal osmdesát slaví letos! Blahopřejeme! Krásně jim to všem zpívá! Jen 
Zdenička Korbelová se už k vystupování přemluvit nedá, což je nám všem hodně 
líto. Věříme, že pohodu přinášíme i našim divákům. Ale to už je jiná kapitola. 
Život obce a okolí i zemědělského družstva táta zachytil na stovkách diapozitivů 
a fotografií. Jeho častým spolupracovníkem přitom byl pan Jaroslav 
Pochobradský z Čejkovic. Po tátově, mamčině a manželovu odchodu ze života by 
ale tohle neuvěřitelně obsáhlé tátovo dílo nejspíš zůstalo pozapomenuto. Jsme 
velice vděčni, že se diapozitivů a fotografií ujala paní inženýrka Petra Petrová 
z Deblova a dala jim i knižní podobu. Na stránkách obce Mladoňovice je možno 
nahlédnout i do kroniky, jejímiž autory postupně byli František Kolář starší i 
František Kolář mladší. Sousedé, přátelé, kamarádí, známí – vzpomeňte! Dokud 
se vzpomíná, člověk žije! 
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VÁNOČNÍ FEJETON 
od Jaroslavy Ozorákové st.  

 

„Mlha přede mnou, mlha za 
mnou,“ řekla si pohádková 
Popelka – a život se jí změnil. Jak 
to dokázala? V mlze před ní se 
rozzářila světýlka víry, naděje a 
lásky a ona se nebála jít za nimi. 
V mlze za sebou nechala všechno 
špatné, co ji kdy potkalo. Do 
svých myšlenek nechala vstoupit 
osvobozující světýlka odpuštění. 
Dokážeme být také tak silní? 
Zvládneme si z toho, co nás 

potkalo, nechat v myšlenkách jen to dobré, netrápit se minulostí a otevřít si krásné 
Vánoce? Dodáme si síly do Nového roku vykročit statečně, s rozumem a 
optimisticky?  

Pohádky nechcete? Co takhle příběh z ptačí říše? Dva malí vrabci se na 
parkovišti u supermarketu koupali v loužičce, cákali, třepali křídly a provolávali 
svoje čim-ča-rá-rá-čim. K jejich úžasné koupelně si blížilo obrovské nebezpečí – 
auto. Řidič vyhodnotil situaci, volných míst byla spousta. Zaparkoval tedy trošku 
našikmo. Zabránil tak komukoliv dalšímu malou vrabčí koupelničku zničit. 
Vrabci pak ještě poobědvali drobečky a spokojeně letěli jinam. Člověk by se od 
nich měl naučit troše radostné bezstarostnosti. Občas „jít s písničkou jako 
ptáček…“    

A jestli má někdo pocit, že život je pes, musí to rčení doříci do konce: Život 
je pes – nejlepší přítel člověka. A na tomhle rčení psi trvají! Lidé ať si z nich 
vezmou příklad! 

A užívejme dne! 
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    Vánoční přání 
     

    Lidi, nemračte se,  

    smích vám sluší na tváři. 

    Taky sluší vaší duši.  

    Celičkou ji rozzáří.  
 

Drsná, ale dobře míněná výzva pro koledníky 

 
Hej, vánoční koledníku, 

dej si bacha na chodníku! 

Když sníh z nebe poletuje, 

                                                                           někdy to 

                                                                                                   vo ústa je! 

 
 

Ze skutečnosti 

 
Vánoce jsou blíž a blíže, 

lidem se zas plní spíže, 

aby v svátcích klidu, ticha 

mohli sobě nacpat břicha. 

 

Pokud někdo pátrá 

proč mu tvrdnou játra, 

odpověď je víc než prostá: 

asi nejspíš hodně chlastá 

nebo žere, můj ty kluku, 

jídla, kde je spousta tuku. 

Sněhové radovánky 

 
Sláva, padá sníh! 

Jedem na saních! 

Palivo nám zatuhlo 

a motor nějak ztich! 
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PRO TY, CO SI RÁDI HRAJÍ  
Najděte ptáčkovi bezpečnou cestu do krmítka.  

 

 

Spojte všechny tečky a omalujte si vánočního kapra.  

 

 

 



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

Malý vánoční botanický test 

1. Deštné pralesy tropické Brazílie jsou původním domovem mnoha nádherných rostlin. 
Jednou z nich je kaktus, o který se nikdy nepopícháme. Tenhle kaktus se jmenuje 

a)  betlémský               b) vánoční                  c) babiččin 

2. Máte rádi květinu zvanou pryšec nádherný neboli Poinsettia? Pochází z Mexika a 
dalších států Střední Ameriky. V Mexiku si o ní vyprávějí krásnou pověst. Velmi mladá 
chudá dívka chtěla obdarovat Ježíška, ale nic neměla. Anděl jí poradil, ať u cesty natrhá 
obyčejný plevel a položí jej před oltář. Plevel vyrostl a stala se z něj Poinsettia. U nás jí 
říkáme  

     a)  vánoční hvězda          b) noční hvězda            c) Ježíškovo světýlko 

 
3. Jmelí prý má kouzelnou ochrannou moc. Keltští kněží si jej tak vážili, že jeho větvičky 
odřezávali zlatým srpem. Jedna z křesťanských legend o něm vypráví jako o stromu, 
z něhož svatý Josef udělal kolébku pro Ježíška.  Políbení pod zavěšeným jmelím dává 
štěstí a lásku. Jaké jmelí chrání nejvíc? 
 

a) koupené na trhu          b) pozlacené                 c)   darované 

4. Stálezelený keř s červenými plody cesmína ostrolistá je symbolem Vánoc v Anglii.  U 
nás cesmínu připomíná rostlina zvaná 

     a)  plamenka              b) mahónie cesmínolistá          c) rozchodník                 

5. Vánoční purpura je směsí mnoha bylin. Co se s ní musí dělat, aby silně voněla: 

a)  zmrazit                  b) prolít vodou         c) zahřívat, případně nechat pomalu doutnat      

6. Proso seté je obilnina. Loupáním jeho semen získáváme jáhly. Tato potravina 
neobsahuje lepek. Tradiční čínská medicína jim připisuje zahřívací funkci. To znamená, 
že by se měly jíst především 

a)  v chladných podzimních a zimních dnech 

b)  ráno, než vyjde slunce 

c)  večer, po západu slunce 

 

7. Pohanka se v našich zemích začala pěstovat na přelomu 12. a 13. století. Pochází 
z východu, k nám byla dovezena přes Rusko. Od 15. století se její využití rozšířilo 
především na Moravě. Je velmi zdravá, neobsahuje lepek. Pohanka kvete  

a)  modře                                    b) bíle a růžově                         c) žlutě 

Řešení testu:          1 b, 2 a, 3 c, 4  b, 5  c, 6  a, 7  b 


