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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po delší době máte před sebou obecní zpravodaj, který tentokrát rekapituluje rok 2021.
Venku jsme již měli první sněhovou nadílku, všude kolem nás je k vidění vánoční výzdoba.
Blíží se konec roku, před námi jsou Vánoce. Bohužel celý letošní rok byl opět ve znamení
různých omezení, zákazů a příkazů kvůli stále přetrvávajícímu onemocnění COVID-19 ve
společnosti. Vyhlídky na letošní zimu nejsou opět moc růžové. Proto jsem rád, že se nám podařilo po roční odmlce uspořádat rozsvícení vánočního stromu. Byl jsem překvapen velkou
účastí, i když čtvrteční termín byl zajisté pro mnohé překážkou. Ale nakonec můžeme být
rádi, protože víkendové akce spojené s vítáním adventu byly všude v okolí ve velkém rušeny.
Bohužel to vypadá, že letošní zima opět nepřinese možnost pořádání kulturních a společenských akcí. Nenechme se tím otrávit a užívejme si krásných vánočních okamžiků v kruhu
rodinném a v kruhu svých nejbližších. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a nejmenším
spoustu dárků od Ježíška. Do nadcházejícího roku 2022 Vám přeji, více než kdy jindy, hlavně
pevné zdraví, spoustu osobních a pracovních úspěchů.

Dále byly opraveny sjezdy z krajské komunikace ke kulturnímu domu a k Zobačům/Paulusům
za 123.860 Kč. Tyto úseky budou ještě v roce 2022 ošetřeny asfaltovým penetračním zástřikem
s kamenivem. V podzimních měsících došlo ještě k malé opravě zadní cesty na Kunčinu za
30.008 Kč. Napojení konce asfaltové části na zpevněnou cestu bylo již v kritickém stavu. Nejhorší úseky dále na Kunčinu by měly být opraveny za pomoci firmy Agrona. Jeviště kulturního
domu prošlo proměnou. Za 302.137 Kč došlo k výměně všech opon a bylo umístěno promítací
motorové plátno. Na tuto akci obec obdržela dotaci od Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši 199.988 Kč.
Obec musela řešit problém s poruchovou hasičskou cisternou. Proto když se naskytla možnost,
pořídili jsme naší výjezdové jednotce cisternu od obce Pěnčín, která pořídila svým hasičům
novou cisternu. CAS LIAZ 101 stála 540.000 Kč. V tuto chvíli se naši hasiči mohou spolehnout
na tento vůz, který je i přes své stáří ve velmi dobrém stavu. Na pořízení cisterny obec obdržela
od Pardubického kraje dotaci ve výši 300.000 Kč.

Lukáš Marek, starosta

Co se událo
Pojďme si krátce projít akce, které v letošním roce proběhly. Hned začátkem roku bylo pořízeno
příslušenství k novému traktoru New Holland BOOMER 50 a to radlice, kartáč a sypač za
232.175 Kč. Úklid chodníků a místních komunikací je díky tomu snazší. Během roku bylo ještě
pořízeno příkopové rameno za 307.340 Kč. V měsíci únoru bylo vhodné počasí na vytvoření
ledové plochy na tréninkové ploše fotbalového hřiště. Veřejnost tak mohla využít bezpečného
bruslení, které díky počasí sice netrvalo tak dlouho, jak bychom si představovali, ale i tak to
bylo hlavně pro děti přínosné. Pokud to počasí dovolí, bude ledová plocha i během letošní zimy
připravena. Byla dokončena směna pozemků s firmou Agrona. Obec díky tomu bude moci
v příštím roce nabídnout dvě stavební parcely. Jedná se o louku pod statkem č.p. 89 (Handlovi).
V tomto případě musíme ještě počkat na dokončení změny územního plánu obce, kterou nyní
zpracovává projektant a obec vyjde na 85.910 Kč. Pro příští rok má obec předjednánu další
lokalitu, ve které by mohly vzniknout další čtyři stavební parcely. Byl dokončen a obci předán
pasport místních komunikací. Obec opravila místní komunikaci před Průmyslovým muzeem
směrem na horní konec obce. Došlo k napojení stávající asfaltové cesty až na železniční přejezd.
Náklady na tuto akci byly 600.900 Kč, Pardubický kraj poskytnul dotaci ve výši 110.000 Kč.
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Obec postupně opravuje nájemní byty na obecní šestibytovce. V letošním roce byla ukončena
jedna nájemní smlouva a než došlo k nastěhování nového nájemníka, byl vyměněn koberec
v patře, digestoř, sporák, usazen nový záchod, opravena dvířka kuchyňské linky a proběhla výmalba celého bytu. Během roku byl v dalším bytě vyměněn koberec v patře, linoleum
v přízemí a byl pořízen nový sporák. Náklady na obě rekonstrukce byly celkem 103.139 Kč.
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Postupně bude potřeba dokončit výměny/opravy i ve zbývajících bytech. Obec se rozhodla pro
zpracování projektové dokumentace pro veřejné části domovních přípojek kanalizace. Začátek
akce sice provázalo zpoždění ze strany dodavatele, ale v tuto chvíli jsou vyřešeny téměř všechny nemovitosti. Projektová dokumentace vyjde obec na 580.800 Kč. Předání dokumentace by
mělo proběhnout na přelomu ledna a února. Jak bude obec postupovat dále ohledně kanalizace,
se uvidí v příštím roce. Nynější ceny materiálů jsou na takové úrovni, která stavební materiál
prodražuje o desítky procent. Občané budou informováni letáky do schránek. Děkuji všem
občanům za vstřícný přístup při návrhu řešení kanalizačních přípojek pro jejich nemovitosti.
Do konce roku by měl být předán projekt na rozšíření veřejného osvětlení ve dvou lokalitách.
První z nich je cesta od přejezdu před Průmyslovým muzeem na horní konce obce a druhou
lokalitou je rozšíření osvětlení na zadní cestě směrem na Kunčinu. Obdrželi jsme také nabídku
na vybudování osvětlení na cestě od Fadrných po Šejnohovi. Touto nabídkou se bude zastupitelstvo zabývat na dalším zasedání. Koncem léta byla provedena elektro revize veřejného
osvětlení a byla vyměněna vadná svítidla. Z důvodu ponížení dotací od Pardubického kraje na
opravy vodárenských objektů se obec podílela na opravě vodojemu částkou 179.959 Kč.
V letních měsících se v kulturním domě po několikaleté odmlce objevila dřevomorka. Byla
potřeba demontáž napadeného dřevěného obložení, rozebrání parket v místě napadení
a ošetření stěn a podlah mikrovlnou technologií. Bohužel se zjistilo, že celá zeď od šenku až
po záchody je vlhká. Byl přizván sanační technik, který navrhnul řešení. Došlo k zapravení
stěn pod úrovní podlahy a poté k injektáži zdi po 10 centimetrech tak, aby dále nedocházelo
ke vzlínání vlhkosti. Na konec se místo u zdi ošetřilo speciální tekutou hydroizolací, která se
napojila od místa injektáže až po podlahu pod parkety a došlo tím k uzavření míst, kterými
by mohla vlhkost dále prostupovat do zdiva. Celkové náklady na tuto havarijní opravu byly
114.778 Kč.
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Na horní konec obce byla umístěna vývěska, která zlepší informovanost občanů. Během zimy
bude vyrobena další a umístěna bude na spodní konec obce. Po rekonstrukci vlakové zastávky
a kolejové trati byla obě dvě parkoviště (pod hřištěm a u sběrného místa) uvedena do původního stavu na náklady zhotovitele stavby. Během stavby sloužila parkoviště jako mezideponie
stavebních materiálů. Obec v letošním roce využila dotace z úřadu práce a zaměstnala dva
zaměstnance na veřejně prospěšné práce od dubna do konce listopadu. Pro toto období obec
čerpala dotace ve výši 240.000 Kč. Venkovní stánek za kulturním domem byl uzpůsoben
snadnějšímu čepování piva. Do pracovní desky byl osazen kovový stojan s dvěma kohouty,
nerezovou odkapní miskou napojenou na odpad a byla zakoupena tlaková láhev na potravinářské CO2. Budova mateřské školy je již bohužel značného stáří a to se projevuje hrubými
nedostatky a vadami. Byl zpracován projekt na rekonstrukci vnitřní elektroinstalace, která je
v nevyhovujícím stavu s ohledem na platnou legislativu. Dále je v řešení projekt na rekonstrukci střechy, kde je střešní krytina onduline na hranici životnosti a místy začíná již zatékat.
Určitě bude potřeba sáhnout i do dřevěných konstrukcí, některé trámy jsou napadeny brouky.
Zatím nebyl dokončen projekt na opravu popraskaných zdí budovy obecního úřadu, kde bohužel vlivem tragické události musela obec před dokončením projektu začít hledat jiného statika. Velkým projektem je rekonstrukce budovy bývalých dílen JZD naproti sběrnému místu.
V tomto případě se nám termín odevzdání projektu posunul do března 2022.
Obec se rozhodla zapojit do výzvy na podání nabídek na koupi budovy bývalé hospody, která
byla nabízena k prodeji notářskou kanceláří. Obec se svoji nabídkou 1.200.031 Kč uspěla a
během prosince dojde k podpisu kupní smlouvy. Obec tím získá budovu uprostřed obce, která
může do budoucna plnit několik funkcí. O konečném využití budovy bude zastupitelstvo obce
rozhodovat v budoucnu. Mimo jiné bylo i cílem to, aby budovu nekoupil někdo, kdo by chtěl
prostory využít např. k nastěhování nepřizpůsobivých občanů apod. Tímto obec ošetřila budoucí využití budovy, které má ve vlastních rukou. V listopadu došlo k pokácení vzrostlých tújí
před vstupem na hřbitov a následnému vytrhání pařezů. Kořeny nadzvedávaly betonovou dlažbu a celkově byl vstup na hřbitov v ne moc lichotivém stavu. Vznikl tím prostor pro zbudování
parkoviště, nového vstupního chodníku, včetně nové vývěsky pro umístění řádu pohřebiště
a orientační mapy hřbitova. Práce budou pokračovat, jakmile nám to počasí po zimě umožní.
Obec využije betonové obruby a zámkovou dlažbu, která zůstala po budování chodníků v obci.
Ohledně problematiky odpadů se rozepíši v samostatném oddílu.
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Stručné plány do roku 2022
Jak bylo již zmíněno, v příštím roce dojde k úpravě prostor před hřbitovem. V návrhu rozpočtu je počítáno s rozšířením veřejného osvětlení ve zmíněných dvou lokalitách, s pokračováním
oprav místních komunikací, s nákupem pozemků pro výstavbu rodinných domů, s investicemi
na zahájení rekonstrukce bývalých dílen JZD, s nákupem příslušenství k traktoru New Holland
BOOMER 50, s penězi na dalšího zaměstnance obce včetně zaměstnanců VPP a s opravou budovy obecního úřadu. Tolik v krátkosti k hlavním bodům pro příští rok.
Lukáš Marek, starosta

ODPADY
Nová legislativa nám přináší spoustu starostí a problémů do budoucna. Cílem v následujících
letech je snižovat množství odpadů ukládaných na skládkách a postupně dojde k zákazu skládkování. Poslední dva roky dochází k významnému zdražování poplatků za likvidaci. Lidé jsou
tlačeni k tomu, aby více třídili a zmenšili produkci odpadů. Na produkci odpadů naší obce se
můžete podívat v tabulce níže stejně jako na ceny poplatků na skládkách. K tomu je potřeba
říci, že teprve od letošního dubna svozová firma disponuje automobilem, který dokáže zvážit
odpad každé obce zvlášť. Do té doby docházelo ke svozu odpadů naší obce společně s obcí
Rychnov na Moravě a tonáže odpadů se rozpočítávaly podle počtu vyvezených nádob v každé
obci. Už i pro letošní rok je pro směsný komunální odpad (SKO) stanoven limit v průměru
na 200 kg na občana za rok. Pokud celková produkce SKO nepřekročí tento limit, je poplatek
nižší. Pro nás to znamená, že obec bude platit za měsíce listopad a prosinec vyšší poplatky za
SKO, protože tento limit byl téměř dosažen ke konci října. Pro příští rok budou poplatky za
likvidaci opět vyšší. Dobrá zpráva naopak je, že obec bude dostávat nějaké peníze za odvezený
papír. Není to mnoho, 1.500 Kč za tunu papíru, ale dříve se za likvidaci papíru platilo, sběrny
ho nevykupovaly. Obec musí schválit nové obecně závazné vyhlášky o systému a poplatku
za odpadové hospodářství. Bude určitě probíhat diskuze ohledně zvýšení poplatku, který byl
dlouhé roky stejný a to 450 Kč. Situace je bohužel taková, že ke zvyšování poplatků bude určitě
docházet všude. Pokud se podíváte na poplatky za skládkování, leckomu může přijít nelogické,
že za vytřídění odpad se platí více. Není řešení to, že se odpady třídit nebudou, protože potom
může (a pravděpodobně i bude) docházet k tomu, že svozové auto nebo skládky odmítnou
převzít směsný komunální odpad (odpad ve vašich popelnicích), pokud v něm bude obsaženo
to, co v něm nemá co dělat (plast, papír atd.)
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Jak jste si mohli všimnout, co se týká kontejnerových stanovišť po obci, je kolem nich celoročně
nepořádek. Pro příští rok obec zakoupila nové dva kontejnery na papír a dva na plast. Budou
umístěny na stanoviště od ledna. Znovu prosím občany, aby před uložením plastů a papíru
do kontejnerů nejdříve zmenšili objem odpadu sešlapáním plastových lahví nebo rozřezáním
papírových krabic. Pokud jsou kontejnery plné, dovezte prosím pytle s plasty na sběrné místo
dle otevíracích hodin. Pokud není sběrné místo otevřeno, nenechávejte prosím žádné odpady
před bránou. Toto téma bude důležité pro následující roky.

Cena likvidace 1 tuny odpadu bez DPH v Kč za vybrané roky
SKO do 0,19t/občan
SKO nad 0,19t/občan

Plast
Papír

2019

2020

2021

2022

1030
x
1300
x

1130
x
1600
200

1130
1430
2230
200

1340
1740
2900
-1500

Produkce odpadů v obci za vybrané roky
Druh odpadu

2019

2020

2021

2022 předpoklad

Plast
SKO
Papír

7,7
80,26
2,42

10,4
93,47
1,71

** 5,86
* 86,6
** 3,68

10
104
6,3

* do 10/2021
** od 04-10/2021
Lukáš Marek, starosta
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POPLATKY NA ROK 2022

MATRIKA

Poplatek za odpad

Stav k 30.11.2021

• Osoba trvale hlášená v obci / rok

550 Kč

přihlášeno k trvalému pobytu celkem 446 občanů, z toho 1 občan SK

• Děti do 18 let včetně / rok		

300 Kč

• 219 mužů a 227 žen

• Za stavbu sloužící k rekreaci / rok

550 Kč

• průměrný věk:		

41,66

• průměrný věk mužů:

40,65

• průměrný věk žen:

42,66

(poplatek hradí souhrnně vlastník nemovitosti)

Poplatek za psa
• Jeden pes / rok				

100 Kč

• Druhý a další pes / rok			

100 Kč

Tento poplatek hradí majitel psa.

Věková struktura
0-15 let
16-18 let
19-65 let

Muži

Ženy

39
9
131
39

42
12
118
53

1

2

Splatnost poplatku za odpad je stanovena OZV č. 2/2021 a to do 31.03. příslušného kalendářního roku. Pokud celková výše platby poplatku hrazená společným zástupcem přesáhne
částku 1 200 Kč, může být tato uhrazena ve dvou stejných částkách, které jsou splatné v termínech do 31.03. a do 30.09. příslušného kalendářního roku.
Splatnost poplatku za psa je stanovena OZV č. 2/2019 a to do 31.03. příslušného kalendářního
roku.

Pohyb obyvatelstva 1.1.2021 – 30.11.2021

Platba místních poplatků

• narození

2

• úmrtí

8

• přistěhovaní

9

• odstěhovaní

4

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo platbou na účet obce.
Číslo účtu: 101197068/0300
Komunální odpad: variabilní symbol 1340
Poplatek za psa: variabilní symbol 1341
Pro správnou identifikaci plátce, přidejte za variabilní symbol číslo popisné nemovitosti, pro
kterou je poplatek placen. Do zprávy příjemce můžete uvést jméno a příjmení.
8

66-89 let
90 let a více
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MŠ MLADEJOV

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU

Školkové ohlédnutí za rokem 2021

Letošní rok byl ovlivněn situací okolo konaviru a všechny akce, jak valná hromada, tak tradiční
Hasičský ples a další byly zrušeny. Až v průběhu jarních měsíců se situace zlepšila a za přísných
opatření se družstva mužů a žen účastnila Okresního kola v Požárním Sportu. Družstvo
dorostenců se účastnilo Krajské soutěže. Výjezdová jednotka obce zasahovala u požáru elektrárny v Dětřichově u MT, dále odstranění stromů z vozovky a účastnila se výcviku plnění vody
do vaku pro vrtulník na zásah při plošných požárech. V průběhu roku probíhá výcvik s dýchací
technikou. Dále zabezpečovala rozvoz testů pro ZŠ a MŠ. V polovině roku se naskytla koupě
nové cisterny jelikož stávající k posledním zásahům už ani nedojela. Díky rychlému jednání
jak ze strany jednotky i starosty obce a zastupitelů se ji podařilo s pomocí Pardubického kraje
zakoupit a jednotka je nyní dobře vybavená. Tímto bych chtěl všem, kteří se na této akci podíleli, poděkovat. V měsíci srpnu se rozběhl též kroužek MH a probíhala příprava na Memoriál
a Závod Požárnické všestrannosti v Jevíčku. Soutěže se zúčastnily 2 hlídky S.Ž. a 1 hlídka dorostenců. V září se nám po roční přestávce podařilo uspořádat Memoriál F.M. Díky další vlně
byla zrušená Mikulášská nadílka.
Připravované akce v příštím roce: Pokud nám to situace umožní, Valná Hromada 8.1. 2022,
Hasičský ples 26.2. 2022, Pálení čarodějnic, svěcení nové cisterny, Memoriál 1.10.2022,
Mikulášská nadílka.
Přejeme všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém
roce.

Přes všechna opatření, nařízení, omezení a doporučení si v roce 2021 naše školka žila dál
svým veselým životem. Jak jinak, když je v Mladějově opravdu krásně. Podařilo se nám užít si
spoustu společných akcí, mezi kterými byl např. karneval, kdy jsme tradičně dělali koblížky z
vlastnoručně umíchaného těsta. Naše skvělá paní kuchařka nám je dozlatova usmažila. Chvíli
jsme se opět vzdělávali on-line, ale v tom jsme již všichni (děti, rodiče i paní učitelky) velcí
profíci. Opět jsme se viděli přes obrazovky 3x týdně. Užili jsme si i školkové čarodějnice, kdy
měly do školky „povolený vstup“ alespoň předškolní děti, naše barevné dny, byli jsme na výletě
a hlavně se nám podařilo tradičně rozloučit s předškoláky s divadélkem, opékáním buřtů a
s největší zábavou světa – hasičskou pěnou, díky které děti
dokonce na chvíli mizely. Za to patří velký dík hasičům
z Mladějova a Starého Města. Postarali se nejenom o
pořádně hustou pěnu, ale i vodní fontánu, která je vždy
skvělým osvěžením. Fotodokumentace ze všech akcí je na
stránkách MŠ.
Školka však není jen plná zábavy a legrace, ale děti se zde
i vzdělávají. Po dvou letech, kdy byl pouhým napsaným
cílem v tabulce, se nám podařilo díky projektu „Modernizace vybavení MŠ Mladějov na Moravě“ v rámci
SZIF získat interaktivní displej s výukovým softwarem v
celkové hodnotě 157 000,- Kč, který krásně koresponduje s obsahem školního vzdělávacího programu školky. Je
skvělým doplňkem při vzdělávání dětí a velkou podporou
v IT, předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

O

Za SDH Malíšek Pavel, starosta SDH

Děti si prožily projektové dny na téma „Malý zpracovatel odpadů“ a v Linharticích „Ježek a
jablíčko“, který byl zároveň dalším příjemným výletem.
Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem rozhoduje o podpoře mateřské školy, přejeme
Vám, ať prožíváte tolik radosti, kolik my vídáme denně v očích Vašich dětí. A že jí je hodně.
Buďte zdraví a spokojení.
Kolektiv MŠ Mladějov na Moravě
10
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PRUMYSLOVÉ MUZEUM
ˇ
MLADEJOV
V muzeu po úspěšné sezóně
Průmyslové muzeum a úzkokolejka v Mladějově zakončily úspěšnou sezónu pro veřejnost.
I s problémy, které byly na počátku sezóny s ohledem na hygienické opatření, byla návštěvnost
největší za poslední roky. Školy, školky i tábory využily naše programy pro dětské skupiny, které
doprovází kočička Líza a Červená Karkulka. Letos nás nově navštívil i permoník Cyril, který
měl u dětí největší úspěch. Nyní se budeme věnovat práci v dílnách, abychom se připravili na další rok. Doplníme a obohatíme expozice o nové exponáty. Více informací na našich
webových stránkách www.mladejov.cz. Průmyslové muzeum v Mladějově Vám přeje krásné
a pohodové Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2022.
Text a foto: Eva Kopřivová

JEDU S DOBOU
Projekt pro seniory „Jedu s dobou“.
V polovině listopadu jsem na doporučení syna absolvoval jednodenní kurz organizovaný
Asociací center pro zdokonalizovací výcvik řidičů pro seniory ve Vysokém Mýtě. Výcvik
probíhal na zdejším autodromu s možností vyzkoušet si u svého auta brzdy na různých površích, projíždět zatáčky s kluznou plochou s nácvikem brzdění a zvládání auta ve smyku předních nebo zadních kol. Součástí kurzu byla přednáška o různých nebezpečných situacích, které
nás mohou potkat v silničním provozu.
Účast na kurzu byla v rámci projektu „Jedu s dobou“ zdarma. V případě, že někteří účastníci
neměli potvrzení o očkování, tak se mohli na místě otestovat. Bližší informace o termínech
konání najdete na webových stránkách www.jedusdobou.cz. Kurz mohu vřele doporučit.
Začínající řidiči mladší 25 let se mohou přihlásit do obdobného kurzu se zvýhodněnou cenou.
Zdeněk Beil, Mladějov na Moravě 24, 56935,
Mobil: 606 591 096

SK STOLNÍ TENIS
ˇ
RYCHNOV - MLADEJOV
Končí zvláštní rok 2021 a já bych rád na stránkách našeho zpravodaje popřál co nejhezčí
prožití vánočních svátků všem našim spoluobčanům. Rád bych také poděkoval těm, kteří nám
nějakou formou pomohli či nás nějak podpořili. V první řadě obcím Rychnov na Moravě
a Mladějov na Moravě, firmě ZOS Rychnov na Moravě a p. Chlupovi s p. Faltýnkem. Samozřejmě také děkuji našim hráčům za sportovní výkony a našim rodinám za pomoc a trpělivost.
Tento rok byl už druhý v řadě, který významně ovlivnila koronavirová situace, tak si přejme
a doufejme, že ten následující bude lepší. Ještě jednou všem děkuji a doufám v zachování vaší
přízně. Buďte zdraví - mějte pozitivní mysl a sportu ZDAR a pinecu zvlášť.
Za SK stolní tenis Rychnov-Mladějov Karel Haškovec
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TJ TATRAN
ˇ
ˇ
MLADEJOV
NA MORAVE
Nahoru a dolů aneb Fotbalový podzim Tatranu Mladějov
Po nedokončené minulé sezóně se zraky hráčů a fanoušků upínaly k začátku srpna, kdy byl
naplánovaný start nového ročníku Okresního přeboru 2021/2022. Ještě předtím, než se tak ale
stalo, pořádal náš klub tradiční fotbalový turnaj k uctění památek zesnulých členů. Domácí tým se
v něm zaskvěl a po vítězství nad Žichlínkem a Kunčinou slavil 1. místo.
Soutěž, ve které se hráčům Tatranu bezpochyby daří, se jmenuje Okresní pohár. V prvním kole
jsme porazili Dlouhou Loučku 7:4 a v kole následujícím vyhráli v Jevíčku 3:0, což nás katapultovalo do jarního semifinále. Postup mezi čtyři nejlepší celky se nám povedl opět po roce.
Listopadový los nám za soupeře určil celek Borové a my budeme doufat, že se nebude opakovat loňský rok, kdy nám přerušení soutěže neumožnilo semifinálový zápas odehrát a zabojovat
o finále.
V průběhu léta doznal náš tým hráčských změn. Rozloučil se s námi M. Kozák, který se rozhodl
působit ve Starém Městě. Tým naopak před sezónou posílili J. Kraus (Světlá Hora), P. Scholze
(Kunčina) a později L. Vykydal, Z. Fikr (oba Kunčina).
Za zmínku určitě stojí i začlenění „našich dorostenců“ do týmu. A. Kalina a M. Kudyn ml. začali
poctivě (i přes svůj nízký věk) střádat minuty v dospělém fotbale a jejich výkony byly příjemným
překvapením.
Teď už ovšem zpět k hlavní soutěži, kterou náš tým absolvuje. Úvodní výhra v Hradci nad
Svitavou byla sice ideálním vstupem do soutěže, avšak byla i začátkem strastiplné cesty, kterou si tým
Tatranu v podzimní části musel projít. Zranění ke sportu sice neodmyslitelně patří, ale říci mi někdo před sezónou, že se jako tým sejdeme kompletní a všichni zdraví až ve 12 kole, doporučím mu
minimálně studený obklad na čelo. Zranění a nucená pauza opravdu postihlo snad každého hráče
týmu. Hned druhý zápas doma s Borovou nám poodkryl další palčivý problém, kterým byl post
brankáře. Jednoduše jsme ho neměli a v brance tak museli zaskakovat hráči, kteří se běžně prohání
na pozici obránce nebo záložníka. Šampaňské jsme mohli otevírat po 3. kole v Linharticích, které
jsme vyhráli 3:1. Více než z výhry jsme se ovšem radovali z návratu gólmana L. Vykydala, který se
rozhodl ukončit působení v Kunčině a vrátit se zpět do Mladějova. Úsměvy na tváři však netrvaly
věčně, neboť i on se po nějaké době zranil a mezi tyče se tak na další tři zápasy opět musel postavit
hráč z pole.
V našich domácích zápasech jsme se postarali o nelichotivou sérii, kterou historie Tatranu
zřejmě nepamatuje. Nedokázali jsme zvítězit ani v jenom utkání a po remízách s Opatovem (2:2),
14

Dolním Újezdem „B“ (1:1), Dlouhou Loučkou (1:1) a prohrách s Borovou (3:7), Jevíčkem (3:5),
Cerekvicí (0:1), Morašicema (3:4) jsme z možných 21 bodů získali jen 3! A to je tristní bilance.
Venkovní utkání jsou úplně jiným příběhem. Pominu-li tedy utkání v Horním Újezdě
a Radiměři (oba 3:4), kdy jsme sami svojí nekoncentrovaností a laxností přišli o výhry
v posledních minutách zápasu s týmy, které bychom měli porážet. Zvítězit se nám podařilo
v Hradci nad Svitavou (4:1), Linharticích (3:1), Boršově (4:2) a remizovat v Janově (4:4) i v předehrávce 1. jarního kola v Dlouhé Loučce (1:1). Ze soupeřových hřišť jsme tak uzmuli 11 bodů
z 21 možných.
Suma sumárum nám dosavadní výsledky Okresního přeboru vykreslily 14členou tabulku,
ve které přezimujeme na 9. místě se 14 body a skórem 35:38, což je pro nás dozajista zklamání.
Nejlepšími střelci týmu jsou T. Staněk (10 gólů), P. Němec (7) a R. Polák (5).
V zimní přestávce nás tedy čeká spousta práce, která bude zahrnovat nejen nabírání fyzické
kondice, ale i zlepšení hry především v defenzivní činnosti. Nebýt totiž, našeho jednoznačně
nejlepšího hráče pozdzimu, Lukáše Vykydala, který v brance kolikrát doslova čaroval, mohlo
být číslo v kolonce obržených gólů daleko vyšší. Nezbývá si tedy než přát, aby zimní příprava,
která by měla zahrnovat i soustředění, proběhla bez problemů a bez jakýchkoliv omezení. Vytyčeným cílem pro jarní část sezony bude jednoznačně vyhnout se bojům o záchranu v soutěži
a servírovat našim fanouškům takový fotbal, po kterém budou z našich zápasů odcházet
spokojeni.
Závěrem bych vám za celý náš fotbalový tým Tatran Mladějov popřál krásné prožití vánočních
svátků a v roce 2022 hlavně pevné zdraví, mnoho úspěchů a štěstí.
Kamil Müller
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PROVOZNÍ DOBA
COOP jednota
PO

07:00 – 12:30

ÚT
ST
ČT

07:00 – 12:30
07:00 – 12:30
07:00 – 12:30

PÁ
SO

07:00 – 12:30
07:30 – 09:30

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
-

Česká pošta (Tel: 954 256 935)
-

PO

13:00 – 15:30

ÚT
ST
ČT

08:00 – 11:00
13:00 – 16:00
08:00 – 11:00

-

PÁ

13:00 – 15:30

-

Sběrné místo

Upozorňujeme občany na fakt, že sběrné místo je v době zimního období otevřeno pouze každou
druhou sobotu a to v týdnu s vývozem popelnic.

Otevírací doba:
Letní období
Zimní období

So
So

09:00 – 11:00
09:00 – 11:00 (každý druhý týden, v týdnu s vývozem popelnic)

Prosíme občany o důsledné třídění odpadů. V případě nedodržení budete napomenuti pracovníkem, popřípadě bude odpad odmítnut k uskladnění!
V areálu sběrného místa se nachází popelnice pro likvidaci použitých jedlých olejů a tuků.
Ukládejte doma prosím tyto jedlé oleje a tuky vzniklé při přípravě jídla do uzavřených PET lahví
a vhazujte do popelnice k tomu určené.
Nadále platí omezení vstupu pro jednu osobu (jeden automobil), kdy pracovník obce otevře
bránu, pustí jednu osobu (automobil), bránu zavře, další osoba bude vpuštěna, až předchozí osoba
opustí areál.
Neukládejte prosím odpad před bránu v době, kdy je zavřeno!!! Děkujeme.

Obecní úřad
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PO

08:00 – 11:00

ÚT
ST
ČT

08:00 – 11:00
08:00 – 11:00

PÁ

08:00 – 11:00

08:00 – 11:00

13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
-
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Redakční rada
Haškovec Karel, Lišková Drahomíra, Marek Lukáš, Prusák Jiří
OBECNÍ ZPRAVODAJ: periodický tisk územně samosprávného celku

