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ÚVODEM
Tato kronika obce Mladějovice byla založena koncem roku 1952 za úřadování
předsedy místního národního výborus. Ladislava Hamra z čísla 139a členů rady:
Václava Bradáče č. 10, Marie Orságové č. 123, Jaroslava Vrbickéko č. 113, a
Vojtěcha Žákovčíka č. 119.
Historický nástin obce a její vývoj napsal Josef Valíček, ředitel školy ve Šternberku,
Štefánikova 1.
Jeho úkol byl značně ulehčen proto, že po deset roků působil ( od r. 1924 - 1934)v
Mladějovicích jako správce tehdejší české menšinové školy a jako dlouholetý
funkcionář odboru Národní jednoty byl přímým českých významných údálostí, které
tehdejší česká menšina v této uněmčené obci prožívala.
Jako první český radní měl přehled i ostatním životě obce.
Nadto jako okresní archivář šternberského okresu mohl použít k přípravnému studiu
listin i dokumentů - většinou ovšem německých z městského či okresního archivu.

PRAMENY K DĚJINÁM OBCE MLADĚJOVICE
Prof. dr. Karel Hrubý :

Severní Morava v dějinách. 1947

Zdeněk Opluštil:

Z minulosti našeho kraje. Šternbersko. 1928

Josef Valíček:

Naše Šternbersko. 1930
Šternberský kraj . 1948
Články ve Stráži lidu 1924 - 34
Články v litovel. Štb. kraji 1928 - 38.
Výroční zprávy národní jednoty pro východní Moravu v Olomouci 1922 - 38
Wilh. Stief: Topografie des pol. Bezides Sternberrg. 1896
Wilh. Stief. Gesdriche der Stadt Sternberg) 1934
Dr. Berger:
Die..............................................................................................................................
...................................................................................................................................
Spisy a výpisy z listin Moravského zemského archivu v Brně.
Farní kronika (německy) Mladějovic.
Následuje fotografie Prof. Dr. Fr. Hrubého, profesor Masarykovy univerzity v Brně.
Narozen 21. 8. 1887 ve Strukově, zemřel 10. 2. 1943 v Brně.

Fotografie Křížové cesty směrem ke kostelu
POPIS OBCE
Obec Mladějovice náleží k okresu šternberskému a kraji Olomouckému.
Komunikace : Mladějovicemi prochází silnice Šternberk - Uničov a odbočují silnice
do Hnojic a Komárova, polní cesty do Krákořic a Žerotína.
Od okresního města Šternberka je obec vzádlena 6, 2 km.
Severně od obce probíhá katastrem Mladějovic dráha, trať Olomouc - Hanušovice Krnov, se zastávkou Mladějovice.
Obcí vede také autobusová linka Šternberk - Uničov.
Mladějovice mají také telefonní hovornu, veřejný rozhlas. Nejbližší poštovní úřad je
ve Šternberku.
Poloha: Obec se rozkládá na mírném svahu na přžechodu hanácké roviny v podhůří
Nízkého Jeseníku podél potůčku Říče. Její nadmořská výška je 254 m.
Dnes k Mladějovicím patří Horní a Dolní kolonie a samota, dříve zbytkový, dnes
státní statek Mladějovický dvůr.
Obecní pečeť: Obec Mladějovice měla ve své obecní pečeti radlici. Je to důkazem
toho, že její obyvatelstvo se již odpradávna živilo obděláváním půdy - zemědělstvím.
Katastr: Katastr obce má výměru 1 039 ha a sousedí s katastry obcí : Babic, Lužic,
Hnojic, Žerotína, Újezda , Rybníčku, Komárova, Řídče a Krákořic.
Z celkové výměry katastru je 743, 23 ha půdy orné, 55, 19 ha luk, 1, 16 ha pastvin,
12,38 ha pastvin, 12, 38 ha zahrad, 57, 50 ha půdy lesní, 11, 31 ha plochy zastavěné,
zbytek půdy neplodné.
Názvy polních tratí byly původně jistě české, jako původní obyvatelstvo obce. Z
českých názvů tratí se udržely názvytratí: Háj, Jezírka ( Jezirchen), v Řádkách
(Ober. Neuchen - Radka), Kluč, Loučky, Mošťanky.
Další české názvy tratí se udržely ve formě značně zkomolené: Girovčenna,
Haletzka, Sirada ( Široká ?), Alotachken, Breskna, Sterlisken, Lempesch, Surale,

Mozančka a jiné.
Německé názvy tratí jsou: Kapellenberg, Im Todfen, In Rotten, Weinberg, Harta,
Hartentrieb, Mark - Brücka, Rietsaber - Weg, Am Laregen aj.
Kopce: Nejvyšší body obce jsou Křížová cesta ( Kappelenberg) u hřbitova, Hájek u
skalního lomupoblíž rybníka nad obcí, les vrchy Vinohrad(Weinberg, také
Sonneberg,směrem ke Krakořicím a severně od trati Strachov o výšce 296 m s
četnými jamami - památkami to na někdejší dobývání rudy železné.

Potok: Obcí protéká od severu k jihu a jihovýchodě potok Říče, pramenící na
řídečských lukách pod Vysokou Roudnou. Staré listiny zmiňují se o potoku Říči jako
o zlatonosném.
Nad obcí tvoří Říče rybník, který byl dle dosud zachovaných břehů mnohem větší.
Staré rybníky: Za dřívějších dob byl na dnešních pozemcích Dolní a
Mladějovického dvora velký rybník, o němž se zmiňují urbáře z r. 1652. Rybník byl
vypuštěn v r. 1868a přeměnen na pole. Hráze rybníka jsou dodnes patrny, cesta z
Mladějovického dvora do Lužic " Po hrázi". Dnešní dům rodiny Kristkovy je
upravený domek někdejšího fišnmajstra tohoto rybníka.
Měl. li Mladějovický rybník r. 1802654 měr a bylo - li v něm tehdy na 500 kop kaprů
a 50 kop štik, byly v katastru obce ještě menší třecí rybníky " Březina ", Jezírko,
stejně jako v sousedství byl rybník Hnojický, Mošťanský, Velký a Malý babický,
Řídečský aj.
Pro zajímavost vypisuji, že r. 1687 utonuly v mladějovickém rybníku dvě děvečky
pocházející z Horky, roku následujícího se zde utopila Barbora Kreuzíčková z Babic
a Kateřina Kupkova z Hnojic.
Půda: Poměry půdní jsou v obci rozdílné. Je- li půda jiřžně a jv. od obce v rovině a
vznikla naplavením a je rovna půdě hanácké je její jakost ve vyšších polohách horší.
Poměrně nejhorší bonita je na Březině, něm. Harta, tj. pouzemcích Horní kolonie, zde
ještě v 2. polovině minulého století stával les.
Plodiny: V dobré půdě rodí se všechny druhy obilí, zvláště pšenice a kvalitní
hanácký ječmen a cukrovka.
V e zvýšených polohách u lesa a na Březině je úroda slabší, zejména u pšenice a
cukrovky. Zato jsou zde chutnější brambory.
Nejvyšší polohy jsou porostly lesem jehličnatým (Vinohrad, či smíšeným - Strachov).
Nerosty: V bezporostředním sousedství Strachova , poblíž Krakořické myslivny,
těžila se ještě za okupace železná ruda v dolech.
V r. 194? byla těžba zastavena, avšak v nejbližší době má být opět obnovena.
Zvířena: Chov domácího zvířectva, zejména skotů a vepřů je vyspělý. Z polní a lesní

zvěře se nevyskytují zvláštnosti. V lesích Vysoké Roudné za Řídčí se ještě
donedávna vyskytovali donedávna jezevci. V září r. 1952 byl zastřelen na bahnitých
lukách kanec o váze asi 80 kg.
Podnebí: Podnebí obce odpovídá průměru severomoravskému. Je pochopitelno, že
severní a vyšší polohy katastru trpí více severními studenými větry ( Březina) a i
většími mrazy a větším množstvím sněhu.
V chráněných polohách (pod Křížovou cestou, pod strachovem a Vinohradem), bývá
sněhu méně a na jaře se také dřív ztrácí.
Na jaře: První jarní květiny se objevují zpravidla na jižních , slunci vystavených
svazích Strachova. Jsou to zejména jaterníky, sasanky a lýkovce. V květnu voní les
Strachova vůní bělostných konvalinek.

Obyvatelstvo:Mladějovice měly při posledním sčítání lidu r. 1950 celkem 130 domů
a 546 obyvatel, z nichž většina asi 4/5 se do obce přistěhovala v r. 1945 - 46, když
byl proveden odsun dřívějšího převážně německého obyvatelstva do Německa.
Pro porovnání uvádím že v obci bylo dle statistik:
r. 1900 celkem 520 obyvatel, z toho 16 Čechů a 512 Němců, 1 cizinec.
r. 1910

560 obyv.

, 8 Čechů, 552 Němců

r. 1921

580 oby.

54 Čechů, 525 Němců, 4 cizinci.

V roce 1930 bylo v Mladějovicích 123 domů
a 748 obyvatel
Z toho bylo : Čechů
Němců
cizinců

201
535
12

Dle náboženského vyznání : 684 římští katolíci
47 čs.
8 evangelíci
6 jiné
3 bez vyznání
Domy: Domy jsou stavěny většinou při sobě, jen několik stojí od sebe ve větší
vzdálenosti. Domy zejména usedlíků stojí štítem do ulice. Většina chalup je bez
zahrádek před domem. Starší budovy jsou částečně z kamene, zčásti z vepřovic, tj.
nepálených cihel.

Nejstarší budovy: K nejstarším budovám patří jistě někdejší dědičná rychta, o níž je
zmínka r. 1444.
Také statek u lípy, dříve Lindenhof se jistě velmi dlouho, stejně jako protější mlýn,
jenž se r. 1594 uvádí jako majetek rodiny Fockovy odkudsi z Würtenberska.
Z dějin kostela
První zmínka o kostele je r. 1296, kdy v listině Albrechta ze Šternberka ze dne 17.
října toho roku se jmenuje
"Henricus plebanus in Mladowitz"
Na věži býval prastarý zvon z r. 1514 s nápisem v písmu minuskulovém:
" Jezus Nazareus, Res Judaeorum, Lucas Marcus Joannes, Mar. 1514."
Chrám je zasvěcen sv. Maří Magdaléně.
Již před bitvou bělohorskou přechází kostel do rukou protestantů. R. 1604 je
pastorem v obci Melachior Maudrius (Moudrý?) ze Šternberka.
Dne 18. ledna 1625 po vykázání pastora Maudria z Mladějovic a z Moravy kardinál
Dietrichstein kostel opět do rukou katolíků a do správy šternberského
Augustiniánského kláštera.
Matriky: Matriky farní začínají r. 1654 a jsou po několik let ještě české, později
německé a latinské.
V české listině z báně věžní z r. 1637 se jmenuje kněz Václav Stiepanek, v listině z r.
1667 kněz Ondřej Barvaucz.
Obě listiny se zminňují o vypálení dědiny a opravě kostela a zmnují se také o
představitelích obce i osad přifařených: Komárově, Řídči, Krákořic.
r. 1791 byl zbořen starý kostel a 11. 4. 1791 se začal stavět nový, letopočet na sz.
straně kostela.
R. 1858 dostala věž kostela dnešní tvar předtžím byla rovná - viz. újezd, Paseka.
Čeští kněží: V duchovní službě působili v Mladějovicích v poslední desetiletích dva
čeští kněží: P. Matoušek a p. Matěj Vaněk, za něhož byly obnoveny české
bohoslužby ve zdejším kostele. první mše v českém jazyky byla 1. 8. 1928.

STARÁ ŠKOLA. Z DĚJIN ŠKOLY .
Stará, německá škola.
Stará - bývalá německá škola je v bezprostřední blízkosti kostela. byla postavena jako
přízemní budova r. 1821, v roce 1865, když byla dosavadní německá škola
jednotřídní rozšířena na dvojtřídní, provedena nadstavba na poschodí.
Dnes je v budově umístěna mateřská škola.
První zmínka o škole v Mladějovicích je z r. 1634, kdy v české listině z báně kostela se děje zmínka o cantoru Stanislavovi. Ke škole mladějovické patřily tehdy všechny
osady farnosti.
R. 1787 je ve škole 82 dětí , r. 1791 vyškolena obec Řídeč, takže zbylo 67 dětí.
R. 1825 má škola 80, r. 1836 100 žáků.
R. 1925, kdy je v obci už česká státní menšinová škola, má německá škola 98 žáků.
Příjmy kantora:
Příjmy kantora mladějovické školy:
Kantor mladějovické školy neměl v minulých staletích valných příjmů:
Dle záznamů z r. 1791 vybíral žitný desátek od každého sedláka = 2 zlaté, 30 krejcarů
za školu a kostelní hudbu = 8 zlatých 18 krejcarů
za pohřby
= 8 zlatých
školní plat
=50 zlatých, 42 krejcarů
domov. příspěvek
= 21 zlatých, 15 krejcarů
bezejmnenné příjmy
= 6 zlatých, 52½ krejcaru
R. 1847 uvádí se mezi příjmy kantorovými i koleda = 1 zlatý 30 krejcarů a vajíčka na
zelený čtvrtek = 30 krejcarů.

Z dějin české školy
Jak patrno i z rakouských úředních statistik, byli vždy v Mladějovicích Češi, i když
Němci o obci tvrdili, že je to " rein deutsche Gemeiude". Tito Češi byli zpravidla
chudí dělníci a podruzi, na Němcích závislí a musili své děti posílati do školy
německé, kde se poněmčovaly.
Teprve po sčítání lidu r. 1921, které prokázalo že v Mladějovicích je 54 českých duší,
bylo usilováno o zřízení české školy. V čele těchto snah stojí železničář Neset, šafář
Šarsoun, deputátník Šenkýř z Mladějovického dvora a hajný Čadina z Komárova.
Z Mladějovic obci vypomáhal Vojtěch Kubín.
Zřízení české školy
Žádosti mladějovických bylo vyhověno a dnem 1. května 1922 začíná české
vyučování v budově německé školy. S jakými pocity uvítali mladějovičtí Němci
českou školu nebudu vypisovati. Stačí uvedu-li, že v prvních dnech musili české žáky
doprovázeti do školy příslušníci četnictva ze sousedních Hnojic. Také českému
učiteli - byl jím prvně učitel Klement Introvič z Hnojic - bylo veřejně vyhrožováno.
Brzy stěhuje se česká škola do zabraných místností ve mlýně p. Heinricha, který
zburcoval proti záboru místností až k nejvyšším instancím. Na školu přichází nový
učitel Josef Korhoň z Ludeřova ) od 1. 9. 1922, který bydlí v zněmčené rodině stolaře
Rzebaka v čís. 52.
Následuje fotografie české školy ve mlýně.
Dětí v české škole přibývá. Oprotí původním 7 dětem z 1. 5. 1922 je jich už v září 13,
v r. 19923 dokonce 24.
Dnem 1. září 1924 přichází na českou školu z Nemilan učitel Josef Valíček. Žáků už
je 29 a brzy zajišťuje se pro stavbu české školy stavební pozemek nuceným výkupem
z majetku Němce Riegra proti Dolní kolonii.
Po mnoha intervencích dochází konečně po 4 letech ke stavbě nové budovy české
školy, jež slavnostně otevřena za účasti českého obyvatelstva z celého okolí 16. září
1928.
Tehdy má česká škola již 39 dětí, ač tehdejší sbor mladějovický zakládá novou
českou školu, v Babicích jž r. 1926 a předává jí děti Bobkovy, Hánkovy a Ubrychovy
(celkem 9).
Při nové škole mladějovické zřizuje se od 1. září také škola mateřská s počátečními
13 žáky a učitelkou Boženou Dostálovou.
Nová škola mladějovická i slavnost jejího předání znamenala velkou posilu českého
sebevědomí národního a stala se místem schůzí i slavností celé české menšiny.
Následuje fotografie ze stavby školy.
Fotografie nové školy.

Fotografie českých dětí před novou školou.

PAMÁTKY OBCE
Stará lípa
K nejstarším památkám obce patří jistě stará mladějovcká lípa, která při svém
úctyhodném věku jistě 400 - 500 let pamatuje staré české Mladějovice.
Stará lípa má v průměru jistě 3 m , její objem má nejméně 7 m a do její kotliny se
kdysi r. 1922 vešly všechny děti tehdejší české školy i s učitelem (13 + 1).
Mladějovická lípa je chráněna Státním památkovým úřadem a je třeba, aby i
zodpovědní činitelové místní pečovali o dlouhý život mladějovské stařenky .
Křížová cesta
Z dalších památností je třeba se zmínit o vrchu Křížové cestě ( Kappelenberg), s
něhož je pěkný pohled do roviny k Olomouci, Litovli a Uničovu.
Dle pověsti jsou zde švédské hroby ze třicetileté války. V noci prý zde strašívá.
Před kostelem je starý kříž z r. 1787, na lukách pod Vinohradem boží muka z počátku
19. století.
Památník pozemkové reformy
Na Dolní kolonii spatříme památník pozemkové reformy na Šternbersku z r. 1920 s
citátem Sládkovy básně:
"---- a s hnědých rolí,
které pot náš pily,
my sami budem sklízet
co jsme sili
a volni volných budeme
zas druhy ! "
Památník byl za německé okupace odstraněn, avšak po Osvobození v v r. 1945 opět
postaven na své původní místo.
Jižně od obce - mezi Mladějovicemi a Žerotínem byla kdysi osada Mostčanky
( Mostčané). Osada tato zanikla v 15. století. Dnes není po ní ani památky: Jedině
polní trať směr na Žerotín se zve Mošťanky.
Původně samostná osada Malá Strana, dnes část obce, byla už patrně 16. století
sloučena s Mladějovicemi v jednu obec.

Z MINULOSTI OBCE
První zmínka
Obec Mladějovice patří k nejstarším osadám na šternberském okrese. První zmínka o
Mladějovicích je v listině z r. 1131, kterou kníže Soběslav potvrzuje příjmy kostela
sv. Václava v Olomouci. Tehdejší název obce : "Mleudojovici".
V roce 1295 propůjčena ves biskupem Teodorichem maouri Brunovi.
V listině Albrechta ze Šternberka ze dne 17. října 1296 se jemnuje první kněz
zdejšího kostela "Henricus plebanus in Mladowitz".
R. 1390 přechází osada do majetku pánů ze Šternberka.
R. 1395 náleží obec Petrovi ze Šternberka.
Jiří z Kravař osvobodil obec ( název Mladziegowicz) od povinnosti odúmrti.
R. 1409 byly " Mledychowitze" podřízeny soudu města Šternberka.
R. 1416 povoluje Mikuláš ze Žerotína sirotkům Jiřímu a Johaně V Mladějovicích
výsady "Freibrief", jež obnovuje r. 1513 Václaqv Berka z Dubu a Lipé.
Za husitských válek
R. 1430 prochází krajem husitská vojska pod vedením Prokopa Velikého a po 8
týdenním obléhání dobývají šternberského hradu a po dva roky zde drží hrad husitská
posádka pod velením hejtmana Mikuláše z Drnovic.
Mladědějovická dědičná rychta
R. 1444 potvrzuje Jiří z Kravař kup a práva dědičné rychty v Mladějovicích Filipovi
českou listinou, uloženou v zemském archivu v Brně.
Opis: viz sbírka listin.
První usedlíci
Z r. 1600 máme seznam usedlíků v Mladějovicích , jak je uveden v urbáři
šternberského panství.
(Originál uložen ve Wroclavi - Polsko), vypsal prof. dr. Hrubý, viz Sbírka listin č.2.
První známí usedlíci v Mladějovicích byli:
1. Kuba Vyhnánek
2. Jíra Hlavatý
3. Martin Pecka

14. Jan Schade
15. Martin Slanej
16. Andreas Karger

4. Jan Snubek
5. Jiří Vitků

17. Matouš Havířů
18. Jiří Sapůrka

6. Kuba Bažant
7. Vávra Ciploch
8. Ondra Ondrouch
9. Jíra Tulihora
10. Řehoř Louče
11. Krystýn Engliš
12. Prokop Machů
13. Šebestian Kříž

19. Obec. půllán
20. Michal Švehla
21. Bartoloměj Smejkal
22. Jíra Staňků
23. Matouš Prhů
24. Bartoň Pala
25. Jan Machackýho
26. Matěj Novák, krčma.
Kostel v rukou protestantů

Koncem XVI. století přechází mladějovický kostel do rukou nekatolíků.
R. 1607 pastor Maudrius, r. 1624 jeho odchod do vyhnanství. (viz pověst o Oltářním
kameni u Řídče).
Z r. 1624 máme výpis z " Práv. naučení města Olomouce", jež posláno purkmistru ve
Šternberku:
"Moudří a opatrní p. v příčině pěti osob, neusedleno z Mladějovic, vězňů Vašich proti
desateru božích přikázáníbližního svého zhřešení nacházíme, aby:
Kubíček, Pavel, Petr a Vítek Krčmář za živa kolem ztrestáni, Ondřej pak sťat a potom
i s jinými do kola vpleten byl". (vypsal. Zd. Opluštil).
Z r. 1634 je česká listina z báně kostelní , opis viz Sb. listin č. 3).
R. 1642 Švédové drží Šternberk.
Z r. 1656 máme výpis usedlých obce z lán. rejstříku panství šternberského
(opis - viz. Sb. listin č. 4).
Z r. 1657 pocházejí nejstarší záznamy ve farní matrice - české.
(Farní matrika je uložená t. č. v Krajském archivu v Janovicích u Rýmařova.)
Z r. 1667 pochází druhá česká listina z báně kostelní (opis viz Sb. listin č. 5).
Z r. 1659 pochází německá listina , jíž Libius z Wirtebergu - Oelsu potvrzuje právo
šternberskému hejtmanu Kasparu v . Schertz na zakoupení 2 gruntů v Mladějovicích.
(něm. originál listiny nalezen v Mladějovicích v čís.? a uložen ve šternberském
městském archivu.
r. 1684 - Zmínka o Jiřich Fochovi, majiteli mlýna v Mladějovicích
r. 1704 - v obci mor
Z r. 1740 něm listina, opsaná ve farní kronice. Rychtářem obce Jan Meisener
R. 1766 velký požár v Mladějovicích , vyhořela 15 usedlostí.

Tereziánský katastr
Z r. 1766 výpis z tereziánského katastru panství Šternberk. (opis viz Sb. listin č.6)
r. 1775 má obec 67 domů a 420 obyvatel
Josefinský katastr
Z r. 1789 výpis z josefinského katastru obce Mladějovice(opis viz. Sb. li. č.7)
Z r. 1791 německá listina - opis ve farní kronice o zboření starého kostela a stavbě
nového
R. 1805v obci Rusové
R. 1834 - 21. srpna velká bouře v okolí, velké škody na úrodě
1834 - cholera v Mladějovicích
1843 se vykoupili 2 usedlíci z roboty za 1415 zlatých 33 krejcary.
Robotní povinnosti obce
pololáník : 3 dni v týdnu s 2 koňmi od sv. Jana do sv. Václava ( 13 týdnů, 1 den
týdně).
čtvrtláník a menší : týdně , 3, 2½, 2 dni.
domkáři 26 či 13 dní
Farního desátku platil:
rychtář 1½ měřice žita, 1½ měřice ovsa, pololáník 1 měřici žita a 1 měřici ovsa.
R. 1848 zrušení roboty
R. 1851 v říjnu alistopadu opět cholera
R. 1855 vyhořela Velká strana - oheň vznikl v domě č. 48
R. 1858 dostala věž kostela dnešní tvar
R. 1866 v obci Prušáci, vojenské bohoslužby na Křížové cestě
R. 1868 vypuštěny rybníky ( 700 měr.)
V r. 1871 - 73 stavba dráhy ze Šternberka do Uničova a Šumperka
V r. 1873 - 76 vykácen les Březina (Harta) - dne s pozemky Dolní kolonie.
R. 1885 - zřízení zastávky Mladějovice

R. 1887 - 89 - stavba silnice Šternberk - Uničov
Sčítání lidu
R. 1900 v Mladějovicích 16 Čechů, 512 Němců.
R. 1910 sčítání lidu : 8 Čechů, 552 Němců
R. 1914 - 18 - 1. světová válka.
R. 1918 osvobození národa 28. 10. 1918.
R. 1921 sčítání lidu v Mladějovicích - 858 obyvatel, z toho 54 Čechů, 530 Němců, 1
cizinec.
2. května 1922 otevření české školy, učitel Introvič
1923 - založení Odboru Národní jednoty - uč. Korhoň
1. 9. 1924 - správcem školy Josef Valíček
1925 - 26 - pozemková reforma v obci: vznik Dolní a Horní kolonie, zbytkový statek
Mladějovice. Slavnost předání půdy.
1928 - otevření nové budovy české školy
1928 - první český zápis v německé knize obecních protokolů
1. srpna 1928 - první katolické bohoslužby v jyzyce českém
1930 - sčítání lidu : obyvatel 748, Čechů 201, Němců 535. cizinci 12.
1931 obecní volby : česká kandidátka 95 , 3 členové obecního zastupitelstva
1934 odchází ze školy Josef Valíček, příchod Jaroslava Vrbického.

Politické poměry za předmnichovské republiky
Po stránce politické žila česká menšina klidně. Politických schůzí nebylo, členové
menšiny odebírali časopis své strany a při volbách jí "odvedli" svůj hlas.
Při volbách di poslanecké sněmovny dosahovala největšího počtu hlasů strana
republikánská (agrární), pak. soc. demokratická, nár. socialistická.
Při obecních volbách vystupovala česká menšina vždy s jednotnou "hraničářskou"
kandidátkou.
V německém táboře většinu hlasů získával "Beud der Laudewirte" (strana německých
zemědělců), pak něm. strana křest. sociální, něm. nacionálové a něm. nár. sociálové.
V některých obdobích dosahovali i něm soc. demokraté slušného počtu hlasů.
Po roce 1933 stává se i v Mladějovicích nejsilnější něm. stranou Henleinova SdP, s
níž splynuly všechny něm. strany kromě něm. soc. demokratů.

Národnostní vývoj obce.
Obec Mladějovice je, jak už jméno ukazuje, původu slovanského.
Je bezpečně zjištěno, že obec byla až do doby pobělohorské česká.
V roce 1514 je vyjmenováno v knihách zemských 8 usedlíků ze vsi Mladějovic u
Šternberka:
Mikula Šilhář - hajný, Kopták, Mikeš Holenka, Stránský, Martin Flašar, Řehák,
Jakub Grundel, Kokrhán.
Mikula šilhář a Stránský se uvádějí v urbářích z r. 1500 v malé vsi Malé Straně,
později sloučené s Mladějovicemi.
Původní českost obce dosvědčuje také seznam usedlíků z Mladějovic dle urbáře
panství šternberského z r. 1600, kde z 25 usedlých je 23 jmen ryze českých, toliko 2
jména by ukazovala na původ německý.
Zeslabení českého živlu
Podstatné zeslabení českého živlu v obci nastává po třicetileté válce, kdy "dědina
Mladziegowitz ti czasi bila od nedavnich let vojakuv vipalena " ( viz česká listina z
báně kostelní z r . 1637.
Obyvatelé utrpěli válkou a řada obyvatel protestantského náboženství odešla patrně s

pastorem Maudriem do vyhnanství.
Přistěhování Němců
Do takto uprázdněných, případně po požáru obnovených staků přicházeli Němci z
hor, které tolik vojnou neutrpěly a tak nastává pozvolná germanizace obce.
Již r. 1656 vykazuje lánský rejstřík šternberského panství v Mladějovicích z 35 jmen
21 českých, ale již 14 německých.
Také v 2. české listině z r. 1667 objevují se už německá jména.
První Němci
Je-li kostelníkem ( představený kostela ) v Mladějovicích Ondřej Sapurka, jistě
ještě Čech, je fojtem v Mladějovicích Josef Abrecht a přísedícímiVavřinec Braunar,
Urban Heresch, Vawra Gurka, Jiřík Šnerich.
Německých jmen tedy přibývá....

V obci německá většina
Za sto let poté - r. 1766 dle teresiánského katastru - je v obci již většina Němců,
z 48 jmen už jen 16 českých.
Výpis z josefinského katastru z r. 1789 pak už jen potvrzuje další úbytek Čechů:
z 61 jmen jen 13 českých.
Rychtář
Rychtářem v obci je tehdy už Němec Lichblau, farářem Gockert, kantorem Schmid.
Němčina vládne tedy v obci, v kostele i ve škole a samozřejmě - na liechtenštejnském
vrchnostenském úřadě ve Šternberku.
Vývoj v neprospěch českého lidu pokračuje i během století 19.
Na přelomu století, r. 1900 je v Mladějovicích už jen 16 Čechů a 512 Němců.
Po roce 1918
Po osvobození z r. 1918začínají se utajené a zakřiknuté - protože závislé české
dušičky i v Mladějovicích probouzet, takže sčítání z r. 1921 už zjišťuje zde 54 Čechů,
pro něž se už příštího roku zakládá česká škola, jíž každým rokem přibývá , zvláště
když v důsledku provedené parcelace pozemků Mladějovického dvora přichází do
Mladějovic řada českých rolnických rodin a staví Hornía Dolní kolonie v r. 1926 a
1927.

Nové české rodiny
Na Dolní kolonii se na č. 27 usazuje rodina Barešova, Šipulova - č.101, Klajblova - č.
103, Studených - č. 105, Pospíšilova - č. 106, Vránova - č. 104, Vyhlídalova č.102,
na domku u dvora č. 56 rodina Kristkova.
Během doby postaveny zde další domky rodiny Koňaříkovy - č. 121, Kubínovy - č.
120, Skácelovy - č. 115 a Holíkovy č. 116.
Na Horní kolonii se usazují dvě rodiny Kouřilovy - č. 94 a 95, rodina Machova -č.
100, č.- 98 - Opluštilova, č. 96 Poštulkova, č. 97 Šnévajzova, č. 99 Zabloudilová.
Stavba české školy
Brzy nato dostavuje se i česká škola - čís. 113 a nejposléze připojuje se k obci
Mladějovicím i katastrálně samota Mladějovický dvůr - r.1929, osazená českým
obyvatelstvem, když i zbytkový statek o výměře 73, 50 ha je přidělen českému
zájemci Vlastimilu Nedoluhovi z Litovle.
Těmito promyšlenými a dobře vedenými akci, při nichž napomáhal agilní tajemník
Národní jednoty Adolf Kubis podařilo se vedoucím činitelům menšiny, že v roce
1930 bylo započteno v Mladějovicích již 201 .
První čeští členové obecní rady a zastupitelstva
Když už v r. 1927 vysílá na podkladě dohody s Němci - česká menšina do obecního
zastupitelstva 3 členy a to prvního radního Josefa Valíčka a dva členy zastupitelstva a
to Boh. Vyhlídala a Fr. Poštulku.
Při volbách v r. 1920 dostávají české kandidátky 55 hlasů, v r. 1931 už 95 hlasů a
opět 3 členy: Josefa Bareše, Al. Kouřila a Jos. Valíčka.
Český nemovitý majetek
V českém majetku je kol. roku 1930 s Mlad. dvorem asi 25 domků a přes 1200 měr
půdy= přibl. ¼ hospodářské produkce obce.
Zásluha Národní jednoty
Tyto velmi příznivé výsledky budování české menšiny mladějovickébyly umožněny
svornou a usilovnou prací všech příslušníků menšiny za vedení odboru Národní
jednoty , v jehož čele stálico předsedové Jos. šaršou, co první předseda a jeho
nástupci do r. 1934: Bohumil Hájek, Vlastislav Nedoluha. Josef Bareš a jednatelé od
prvního jednatele Jos. Korhoně, po němž následovali : Jos. Valíček, Josef Šipula a
Jaroslav Vrbický.
Také ostatní funkcionáři i členové odboru pomáhali dle svých sil a schopností.
Práce učitelů

Že nitky veškeré činnosti hraničářské se sbíhaly u učitele - správce školy je
pochopitelné. zde, ve škole byly konány také schůze a slavnosti, zde byla také pěkná
knihovna odboru, která v r. 1932 měla přes 500 svazků.
Pro posilu hospodářského života mešiny měla značný význam v r. 1930 zřízená česká
menšinová záložna, umístěná rovněž ve škole.
Německý nacionální fanatismus
V roce 1933, když se v sousedství naší republiky povážlivě šeří fašismus a na scénu
dějin vstupuje Adolf Hitler narůstá i u našich Němců utajovaný nacionalismus.
Již před několika lety - r. 1928, byli odsouzeni tři němečtí :Grauz Bickal, J. Maixner,
a kovář Mauder k těžkému trestu 25 měs. žaláře pro zbití českých chasníků pro zpěv
českých písní.
Vážný byl také incident s něm. starostou Friebem, který zakázal Čechům pálit Husův
oheň na Křížové cestě, až si to Češi vymohli u Okresního úřadu.

Demokratičtí Němci
Nebyli jistě všichni Němci takoví. Jistě mezi nimi - zvláště nezi chudým dělnickým
lidem - bylo mnoho rozumných Němců, kteří - zvláště něm. soc. demokraté . s.Thiel.
a jiní spolupracovali s představiteli Čechů v obecním zastupitelstvu, kteří stejně zde
hájili zájmy malých chudých českých lidí, avšak s postupující vlnou německého
fašismu německých socialistů a demokratů ubývalo, a pokud byli musili se svým
přesvědčením skrývat.
Češi do houfu!
Za této atmosféry byla ovšem i menšinová práce ztížena, ač zase vzdutý německý
nacionalismus sráží české lidi - někdy také pro malichernosti rozvaděné do houfu.
V této době - 1. 7. 1934 je dosavadní správce české školy Jos. Valíček, jenž v
Mladějovicích působil 10 let - jmenován správcem školy v Lužici a na jeho místo
přichází jiný zkušený hraničářský učítel a pracovník Jaroslav Vrbický Z Králíků,
jenž má také vypsat další osudy české menšiny mladějovické a popsat také historické
události roku 1945, kdy se Čech opět stává pánem ve svém domě.

Výpisy ze " Zprávy o činnosti Národní Jednoty pro východní Moravu v
Olomouci"
Hospodářsky jsme úplně zajištěni. Čeští zemědělci, kteří po celé desetiletí hospodaří
na statcích vzniklých z pozemkové reformy hospodářsky sílí a osamostaňují se .
V roce 1937 byla zavedena na Dolní kolonii elektrizace, jeden rolník provedl
přístavbu bytu, kde našla přístřeší i zaměstnání nová rodina. I několik měřiček půdy
se vrátilo do českých rukou.
Starost máme se školou. Dorost dospívá a mezi usedlými zemědělskými rodinami
není změn. Mladějovice mají ještě tu nevýhodu, že část obce je přiškolena k
Rybníčku, kde jest též česká škola a starší žáci navštěvují českou měšťanku a a reálné
gymnasium ve Šternberku. Tak z 41 školou povinných dětí ryze českého
původunavštěvuje letos naši jednotřídku 28 žáků. Většinu žáků máme z rodin
místního zbytkového statku. Jsou to děti z rodin sociálně nejslabších a škola vedle
výchovy těchto dětímá na starosti jejich ošacení a stravování. Zde přikládá pomocnou
ruku Národní jednoty Oddělení péče o mládeža několik dobrých příznivců z českého
okolí.
Zprávy ONJ zhuštěně:
Rok 1935:
Členů 75, 40 mužů, 35 žen, 8 schůzí výboru, pracovní schůze předvolební.
Předseda L. Vrána, místopředseda Vlast. Nedoluha mladší, jedn. říd. uč. Vrbický
Jaroslav, , pokl. Kubín, Vrbický knihovník, uč. M. Bubeníková.
Přijato 6. 039. 65 Kčs, vydáno 4. 496,70 Kčs.
Pořízeno jeviště. Na jubilejní dar NJ odvedena Kčs 548.
Podniky: ples, 4 divadla , ONS , Mikulášská besídka, 2 divadla školní mládeže,
vánoční slavnost s nadílkou ( 1500 Kčs), Husova oslava, 4 přednášky, 4 proslovy).
Uč. Bubeníková vaří obědy pro 24 dětí po dobu 5 měsíců.
Knihovna má 550 svazků, 45 čtenářů, ořečetla 200 knih.
Rok 1936:
Počet členů 80 ( 40 m, 40 ž.). 3 divadelní představení, 3 přednášky, školní besídka s
vánoční nadílkou, 1 loutkové divadlo, 2 plesy, 2 divadla školní mládeže.
Pro školu zakoupen radioaparátv ceně 1. 500 Kčs, pro účely spolkové 60 židlí. Na
ošacení a stravování dětí věnováno 2000 Kčs. Opět v mateřské školce stravováno28
dětí po dobu 5měsíců. Příjem Kčs 6233, vydání 5. 335 Kčs.
Sbírka pro čsl. zahraničí vynesla Kčs 109, na Matiční slavnost ve ŠternberkuKčs 160.
Na půjčku obrany státu upsáno 500 Kčs. Národní škola požádala vánoční a
mikulášskou besídku, sehrála 2 divadla a na půjčku obrany státu upsala 500 Kčs.
Byla to peněžitá odměna, kterou získali žáci školy na Mezinárodní letecké výstavě ve

Zlíně za vystavení tří modelů letadel, zhotovených ve škole v uč. pracích (1 zlatá a 2
bronzové medaile).
Předseda Bareš Jos, místopř. František Koňařík, zemský zaměstnanec Jar.
Vrbický,knihovník M. Bubeníková, uč. mateřské školy.
Knihovna má 567 svazků, 28 čtenářů přečetl o 200 knih. Odebírány 3 časopisy.
Rok 1937.
75 členů ( 34 m, 41 ž.). Sehrána 4 divadla pro dospělé, 1 divadlo dětské, 5
přednášek, 2 proslovy, 3 loutková divadla , oslava Husova, výstava " Masaryk v
obrazech", 3 přednášky se světelnými obrazy, ples.,
Stravováno 23 dětí po dobu 5 měsíců, na ošacení vydáno 1900 Kčs, nepočítaje v to
rozdílení šatctva a prádla obnošeného. Příjem 5095,75 Kčs, vydání 4127,05 Kčs.
Knihovna má 578 svazků, 30 čtenářů přečetlo 250 knih. Předseda p. Šipula - rolník,
jednatel J. Vrbický - říd. učitel. V. Kubín - zemský zaměstnanec, knihovník M.
Bubeníková - učitelka.
Úvodem v pokračování v zápisech této kroniky pro stať, která má všeobecně
zachytiti život české menšiny v Mladějovicích až do roku 1938, uvedl jsem několik
zápisů ze "Zpráv Ú. V. Národní Jednoty v Olomouci.
Do té doby jsem totiž v této obci působil jako správce školy, když jsem si s říd.
Valíčkem po dohodě vyměnil místo . Po konkursním řízení měl jsem totiž nastoupiti
v Lužicích, které mně byly přiděleny.
Zápis jest všeobecný. Byl prováděn velmi podrobně ve školní kronice, která s e
během okupace ztratila? Zápis jsem tedy prováděl po odstupu plných 20 roků.
Z těchto zpráv vysvítá, že hospodářský rozvoj této národní výspy byl ukončen.
Německá zemědělská obec byla příliš silná, aby se mohlo pomýšleti snad na
vykupování zemědělských usedlostí. Naopak, Němci sami skupovávali každou
měřičku půdy, přepláceli ji , ze sousedního katastru hnojického a to již byla obec
úplně česká.
Tak byl hospodářskýrozvoj jedině možný přídělem okrajové půdy ze zbytkového
staku v Lužicích, kde jí bylo dosti.
Osidlování smíšeného území rodinami zemědělských dělníků bylo příliš umělé a
asociální. životní úroveň samostaně hospodařích zemědělců byla daleko vyšší.
Nebylo však dorostu pro školu.Proto snahu o rozšíření českého živlu v této obci,
mělo-li se to dítti cestou přirozenou, bylo možno uskutečniti jedině zvětšením
českých hospodářských usedlostí a přístavbami bytů. Ostatně na zbytkovém statku
mladějovickém ( majitel Vl. Nedoluha starší, později mladší) se více rodin osídliti
nedalo.
Ačkoliv mezi místními Čechy byli příslušníci všech politických stran, nebylo zde
ochoty službičkovati, bylo poukazováno na protivné vlastenectví některých
zybtkových stakářů, zvláště když čeští novousedlíci mladějovičtí nebyli na místech,

kde se národnostním rozvoji rozhodovalo dobře zapsáni. Byli jsme u některých
předáků Národní Jednoty " Opozice pod Roudnou".
Čas mnoho, ba skoro všechno změnil, ale pohled místních lidí do budoucna, byl
přece jen správnější než těch, kteří jej z místních patriotistických důvodů a pochybné
popularity i z ješitnosti brzdili. Na místech, kde se tyto otázky řešily, na okresních
schůzích národního sněmování zastupovali české hraničáře mladějovické a jejich
požadavky prosazovali zemědělci J. Šipula a J. Bareš.
Aby menšina na sebe upozornila svojí pevnou strukturou, začala zde rozvíjeti rušný
život kulturní po vzoru českých obcí na severní Moravě, které tak hrdinně vzdorovaly
náporu něm. fabrikantů.
V tomto údobí jsou na šternberském okrese otevírány nové hraničářské školy v
Renotách, Lhotě, ve Skrbni, H. Sukolomi, Hradečné atd. Velké slavnosti s nimiž byly
tyto slavnostní akty spojeny, byly vždy navštěvovány hojnou deputací
mladějovických Čechů . Rovněž na nár. poutích na Bradle nechyběli s početnou
skupinou. Bylo to něco jiné zastoupení než z místa, kde vše záviselo na chlebodárci,
zybtkovém stakáři. A tak naši lidé posilovali druhé a zároveň čerpali nové síly pro
sebe. Nikde nechyběli. Ať to byly české reprezentační plesy ve Šternberku nebo na
poslední zapadlé výspě v koutku okresu.
K bohaté české knhovně, která byla zdrojem posily českého živlu od jejího vzniku
přibylo divadlo. Členové Nár. jenoty v podpřízemí školy ve školní dílně vybudovali
si skromný stánek Thalie a zde hrávali až 4 divad. hry ročně. Divadelní kroužek
tvořili paní Dokoupilová, Pospíšilová, Kubínová, sl. Barešová a KOuřilova, učitelka
Bubeníková, z mužů Orság, Šipula, Kouřil.
Zde se pořádaly přednášky, hudební přednášky za pomoci gramfonových desek
(rozbor Smetanovy "Mé Vlasti") a odbývaly se státní oslavy.
Správci školy Vrbickému vypomáhali s přednáškami správcové škol ze sousedních
menšin: spisovatel Neužil z Rybníčku, spisovatel Koudelík z Renoty, Vlk z Újezda a
Brož z Babic, který se pokusil založiti pěvecký kroužek, ale na ten jsme přece
nestačili. Újezdčí u nás také hrávali divadlo, ze sousedních menšin přicházeli učitelé
se svými lidmi, nebyli jsme sami, to nás sílilo a život již neplynul v prostředí cizím.
Byli jsme malým střediskem nejbližšího okolí a každoročně, v předvečer Husových
oslav plála na kopci " U kapliček" mohutná ohnivá hranice, kolem níž se
shromažďovali hraničáři z uvedených obcí, aby hlásala od nížiny Úvalu
severomoravského i Hané, že stejný oheň plá lásky a vlasteneckého nadšení plá v
srdcích těch, kteří se kolem ní shromáždili.
Sraz účastníků byl vždy před školou a mohutný lampionový průvod procházel
německou vesnicí na místo oslavy. Co to bylo uvědomělé kázně bez agitace!Vždyť
museli jsme ukázati sílu a soudržnost, která budila u našich německých obyvatelů
obdiv i úctu.
Ale ve škole se také sešla ve velkém smutku česká menšina ke smuteční tryzně za
zemřelého prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka (┼ 14. 9. 1937). Místnost si
upravili legionáři: Velká bílá busta, byla tlumena černým flórem, jeviště plné květin a
kytic. ze zákulisí přednesl řed. Vrbický Seifertovu báseň " Ten bílý pruh - se náhle
zdvih". Po recitacích dětí, životní dílo prezidenta ocenil spisovatel Josef Koudelík z
Renot.

Koncem každého roku scházívali se všichni přátelé školy k dětským vánočním
radovánkám. Školní mládež připravila pestrý program pod vánoční stromeček výbor
odboru N. J . vánoční nadílku z celoročních výtěžků různých podniků.
Hraničářské plesy v Mladějovicích byly také na vysoké úrovni. Jezdívali na ně
příbuzní místních Čechů. Nikdy nechyběla "Česká beseda". Na plesy se zvalo
tištěnými pozvánkami, které byly rozesílány poštou. Když některý ze vzdálených
přátel nemohl přijeti, písemně se omluvil a alespoň vstupné poslal.
Tančívalo se na sále bývalého hostince č.66.a ppřadatelé plesu si vždy druhého dne
oddychli, že to ještě letos sál pod tak početnou návštěvou tančících vydžel."
A tak se zase sehnaly prostředky na vyvařování obědů pro školáky. Do školy byl
zakoupen rozhlasový přijímač, což bylo v tehdejší době novinkou. o kulturním životě
v Mladějovicích se hodně psalo v novinách. Místní Němci se pokoušeli český
společenský život napodobovati, ale nedařilo se jim to.
Dorůstající česká mládež odcházela po vcyhození 5 tř. téměř všechna do české
měšťanky ve Šternberku, do nově otevřeného Matičního gymnasia ve Šternberku (r.
1945), a byla učiteli vedena tak, aby nebyla odkázána na zaměstnavatelů v
zemědělství, hlavně na zbytkových statcích.
Dík dobré hospodářské struktuře naší obce, netrpěli jsme zde tak důsledky
nezaměstnanosti jako tam, kde český dělník byl odkázán na německého průmyslníka.
Mnoho rodin sice živořilo na velkostaku, ale aspoň živořilo, veř. zaměstnanci byli na
dráze a jako zaměstnanci léčebny pro choromyslné ve Šternberku, zemědělci byli
podílníky českého lihovaru v Sukolomi, kam odváděli sklizeň bramborů, do Uničova
a Olomouce zase cukrovku. Drobné zemědělské produkty prodávali českým rodinám
ve Šternberku. Každý měl své stálé odběratele.
Větší nákupy potravin obstarával český obchodník ve Šternberku, který je do rodim
přivážel. Ačkoliv byli v místě tři obchodníci " Smíšeným zbožím", byly tyto obchody
na dnešní poměry primitivní. Češi brali ze Šternberka a Olomouce podle hesla "Svůj
k svému"
Ve volbách si udržela česká menšina stálý počet voličů. Na radnici nás zastupovali
pánové B.Vyhlídal a J. Bareš.
Život v obci byl klidný, nebylo výstřelků ze strany německé a ani v nejpohnutějších
cvílích naší tragedie nedošlo k vážnějším incidentům mezi Čechy a Němci. Byl to
také vliv místních činitelů strany německých soc. demokratů a Bundu des
Landerische (starosta Gabriel), kteří sami brzdili rozpínavost nově vzniklé strany
něm. Henleinovců. Tak plynul tok klidného a uceleného života české rodiny
mladějovické, pokud nepřišel rok 1938.

Blíží se rok 1938
Velkoněmecké rozpínavosti stál v cestě růst Sovětského svazu a západní hnutí
podporují toto hnutí jako "novou pěst proti komunismu". A zatím, jak ukázala
budoucnost, byl to ten starý "Drang nach Osten", ovšem mnohem dravější a tomu
stálo v cestě na vše a dobře připravené Československo.
Bylo potřeba využít trojského koně, Henleinova hnutí, které infikovalo celé naše
pohraničí a smíšené území.
Ten dřevorubec, skalník, horský zemědělec v něm. pohraniční vesnici neslyšel po
celý život mluviti česky. Měl své německé školy, v kostele zpíval německy, na
úřadech s ním mluvili německy a úřední listiny mu byly posílány v jazyce
německém. Tuze se divil, že jest najednou utiskován. Proti své vůli se měnil.
S úžasem jsme sledovali rozvoj nacismu, projevy na Henleinových schůzích, které se
konaly pod ochranou čsl. státní policie.
Neštěstí dovršil 3. srpen 1938 - příjezd anglického velkostatkáře - rejdaře a bankéře
lorda Puncimana, který přijel do Prahy již dávno před podzimem r. 1938 s
dohodnutým Mnichovem.
Dochází k okupaci a k vytvoření Protektorátu Čechy a Morava.
Evakuace na Šternbersku
Na český živel na Šternbersku, který byl národnostně daleko exponovanější, než ryze
české zázemí, mnohem hůře dolehlo národní neštěstí, které nás na podzim r. 1938
postihlo. Na takové události nebyl nikdo připraven. Po 20 roků slýchával sebevědomé
proslovy, přednášky a hlavně slavnostní řeči pronášené při otevírání nových škol.
Rovnost a nedělitelnost pohraničních okresů, celistvost státu, byla mu věcí
samozřejmou. Jaké hrozné zklamání přišlo po Mnichovu! Zklamal západ, opustili nás
Slováci, zradili sudetští Němci, kterým stejně nikdo z hraničářů nevěřil.
Po 20 roků byli svědky toho, jak jsou zde sudetští Němci hýčkáni. Vždyť s ohledem
na cizinu, nesměl být nikomu ani vlas na hlavě zkřiven. Nebyly ojedinělé případy,
kdy německá "loyalita" bývala dávána českému člověku za příklad. Varování
hraničářů nikdo nebral vážně nebo bylo úředním činitelům nepříjemné.
A jal ta německá loyalita vypadala, můžeme ještě dnes čísti v německých školních a
obecních kronikách, které se tu a tam uchovaly:
"Sudetští Němci jsou viditelnými úspěchy zahraniční politiky Říše každý den více
posilováni ve svých tužbách, nadějích a snech " Hein ins Reich"
Současně nadešel jejich očekávaný 9. říjen,kdy německá branná moc bez vážnějšího
odporu mohla obsazovati celou severní Moravu a s ní i větší část našeho okresu, který
byl z 50 % osídlen Čechy.
Ale před 9. říjnem byla ještě všeobecná mobilizace. Ta přinesla na krátký okamžik
jikřičku naděje českému hraničáři. Vždyť kolovaly zprávy, že na naší půdě přistály

již sovětské bombardéry. Ještě 23. září nastupovali do prvních vlaků všichni čeští
zbraněschopní muži s největším nadšením a vůlí brániti ohroženou vlast ke svým
vojenským tělesům, zatím co Němci utíkali do lesních skrýší Nízkých Jeseníků a
němečtí továrníci v nich ničili a pálili svá auta, která měla býti též mobilisována.
Ukrývali se i političtí předáci němečtí. Pro spolehlivé lidi bylo nutno zříditi sběrný
tábor ve Štěpánově u Šternberka. Ale ten musel býti ještě příchodem německé branné
moci rozpuštěn. Pak začalo utrpení českých lidí v německých obcích.
Všude se konají přípravy na slavnostní uvítání německé armády. Biti jsou ti Němci,
kteří uposlechli mobilizační vyhlášku. Stavějí se slavobrány, pletou věnce a šijí
prapory s hákovými kříži.
Henleinovský starosta zdejší obce požádal správu české školy, aby dovolil jako
správce budovy nápisy německé na tuto budovu.
Na svazích kopců plápolají po celé noci rozsáhlé ohně, kteé hlásají, že německý sny
se splňují. Místní Němci jezdí ještě do Prostějova a Olomouce skupovati textilie. A v
tutéž dobu projíždějí již po státní silnici od Šumperka k Olomouci transporty. Na trati
se objevují první nákladní vlaky s německými soc. demokraty, kteří musili
uprchnouti z Frývaldovska. Němci vše pilně fotografují.
České obyvatelstvo zůstalo bez vůdců. Muži jsou ještě ve zbrani. Ti co jsou doma,
jsou deprimováni velezrádným českým rozhlasem z Vídně, který přehlušuje Prahu.
Učitelé a občané, kteří jsou odhodláni zůstati na svých místech, žádají na obecním
úřadě o zbraně. V tutéž dobu žádá o zbraně i starosta města Šternberka, pro domněle
ohrožované Němce.
Úřední rozkazy však nařizují opuštění a vyklizení jazykově smíšeného území. Stěhují
se školy a úřady.
Česká škola v Mladějovicích není evakuaována, počítá se s tím, že se bude učiti zde
dále. Teprve poslední chvíli má správce školy opustiti obec a jest za pomoci vojáků z
Hnojic částečně odstěhován do Žerotína. Jen straousedlíci zůstávají i na svých
místech občané českých zemí okresu ve Šternberku.
Vojenská posádka rozestavuje pohyblivé hlídky po okrese, vydává benzin pro
evakuaci hraničářů, zapůjčuje auta a vypomáhá všude, hlavně při odvozu
drahocenného zboží z tabákové továrny ve Šternberku. A nakonec opouští území
okresu. Vojáci jdou smutni, zlomeni, ale ukázněni, jen s puškami a lehkými kulomety
po boku. Za nimi, v předepsaných intervalech postupuje od Pasek, Komárova
motorizovaná, obrněná armáda německá - až po státní statek v Mladějovicích.
Tak se stala i naše obec součastí Velkoněmecké říše,která trvala sedm roků.
V srpnu 1958 Jaroslav Vrbický
.

Mladějovice za německé okupace
Německá okupace našeho pohraničí, přišlo jako ničivá vichřice, vyvracejíce z kořenů
všechno české, vše co tu bylo po staletí udržováno, v posledních desetiletích opět
oživeno a vybudováno.
Před příchodem německého vojska odchází z tohoto území všechny rodiny státních a
zemských zaměstnanců. Z Mladějovic odešly rod. Dokoupilova, Kráčmarova,
Ryšavá, železniční zaměstnaci, Koňaříkova, Hoíkova, Kubínova, zemští zaměstnanci
ústavu chromyslných ce Šternberku, Skácelova, Kráčmar, dělnící tabákové továrny,
Vojtěch cestař, Kristek Emil dělník, Vrbický Jaroslav - řídící učitel, Marie
Bubeníková - učitelka mateřské školy.
Zůstaly pouze české rodiny zemědělců a to na Horní kolonii: Kouřil Alois, Kouřil
Oldřich, Stavělík Alois, Šnévajz, Opluštil,Mach. Rodina Lassenerova se přiklání k
němcům. Lassner byl původem Němec z Rybníčka, jeho manželka rozená Češka
Zabloudilová z Choliny u Litovle (Jejich majetek po osvobození propadl konfiskaci:
rodina Lassnerova nebyla odsunuta).
Na Dolní kolonii: Barešova, Šipulová, Vihlídalová, Juránkova, Vranová, Studených,
Pospíšilova. Na zbytkovém statku zůstaly vesměs všechny rodiny zemědělských
dělníků. Svoboda Julius šafář, Šramova Kristina, Vytřísalová Aloisie, Šimoňák
František, Jandl Ladislav. Majitel zbytkového statku Nedoluha Vlastislav, při
mobilzaci nastoupil vojenskou službu, jeho manželka se uchýlila k rodičům. Na
samotě u zbytkového staku zůstala rodina Kristkova.
Mladějovičtí Němci připravili německému vojsku okázalé uvítání. Po příchodu něm.
armády, místní Němci opojeni slávou a vítězstvímk nacistické myšlenky, spiti
alkoholem, spolu s německými vojáky, obcházeli domy Čechů, týrali české
příslušníky rodin, spílajíce a nadávajíce jim do čečských psů a podobně. Mnozí naši
lidé a mezi nimi i stará babička Kubínová zajištěny a odvedeny do vězení. Tato
babička Filoména Kubinová, přest, že byla závislá na německém zaměstnavateli,
všechny své děti vychovala česky. Její sysn Vojtěch si vystavěl rodinný domek na
Dolní kolonii, u Němců nejhůře si počínal.Veigel, majitel menší zemědělské
usedlosti, na nichž dnes se nachází prodejna Jednoty(Tento němec najal si
pohostinskou živnost v Uničově v roce 1945 před příchodem rudé armády zastřelil
svou ženu, děti i sám sebe u rybníka mezi Uničovem a Želechovicemi.)
Mnozí naši lidé zachránili se před touto zlovůlíbuď, že se ukryli, nebo za noci přešli
přes hranice do II. republiky.
Mladějovický zbytkový statek a dolní Kolonie nacházely se přímo za demarkační
linií.Byly podniknuté kroky a vyjmutí ze záboru. Všechen potřebný k tomu materiál
dodán našimi občany nacházejíáćími se tou dobou v okleštěné republice. (Šipulou a
Nedoluhou.).
S delimitační komisí ppl. Bartošovi v Olomouci, naše delimitační komise jednala o
vyjmutí, ale zástupci obce Mladějovic, Götz Adolf, Maisener a spol. na vyjmutí
nepřistoupili, poukazující, že se tu jedná vesměs o bývalý německý majtek,

vyvlastněný při pozemkové reformě.Padla, i tato poslední naděje.
Byly to hrozné chvíle, dny, týdny, měsíce i léta, pro všechny tu zbylé čechy. Češi
proto zacházeli do vesnice jen v nejnutnějších případech, za nákupem do obchodu a
ze svých dvorů vycházeli jen do zaměstnání ap. Němci bez rozdílů stáří a pohlaví
chovali se vůčí čechům zpupně, vyzývavě, nešetříce ani nejhrubšími urážkami.
Ustal a zanikl jakýkoli kulturní a veřejný život navenek. Naše škola obsazena
německým vojskem. Umístěna tu něm. pohraniční stráž, celnice a četnická
stanice.České děti zůstaly na delší čas úplně bez vyučování, později děti našich
zemědělců dojížděly do školy do Troubelic, kde se vyučovalo dále česky. Děti
zemědělských dělníků ze staku navštěvovaly německou školu v Mladějovicích.
Po demobilizaci vraceli se naši lidé ke svým rodinámv zabraném území na duchu
sklesli. Bylo to smutné shledání s rodinami. Stisk ruky, beze slov, v očích slzy,
mluvily o nezměrné bolesti a smutku. Do Mladějovic vrátili se mezi prvními Navrátil
Tomáš, bratři pí. Vyhlídalové, Bareš Josef, Vrána Rostislav. Bratři Jaromír a Cyril
Orságovi zůstali v II. republice. Ti kdož byli činni ve veřejném životě, v Národní
Jednotě, Sokole, zůstali v republice, neboť na dotaz velitelství naší divize v
Olomouci, odpovědělo velitelství německé divize ve Šternberku písemným dokladem
a jmenným seznamem, kdo se do zabraného území vrátiti nemůže, neboť jejich
bezpečnost se při návratu nezaručuje. Ústřední výbor Nátrodní Jednotyv Olomouci,
snažil se postižené včas vyhledati a upozorniti, aby se prozatím do svých domovů
nevraceli. Mezi postiženými byl i náš občan Josef Šipula: za jmenovaným byl do
Kroměříže vyslán Beitl, obecní tajemník z Hnojic, aby jej upozornil, že je na
seznamech jimž se návrat nedoporučuje. Vlastislav Nedoluha, vracející se po
demobilizaci,byl na hranicích zadržen německými pohraničníky s ppukazem, že na
jeho statek byla dosazena německá správa. Budovy statku nacházely se přímo za
demarkační linií a za závorami. K závorám byli pováni šafář Svoboda s občasným
správcem Lachnitem, který přišel oblečen v obleku Vlast. Nedoluhy. Vlast. Nedoluha
nebyl do statku již vpuštěn, později dovoleno odstěhovati si nábytek a šatctvo.
V březnu 1938 došlo k obsazení zbývající části republiky a vyhlášení Protektorátu. 2.
května 1938 přijel na propustku Josef Šipula, aby navštívil rodinu v Mladějovicích,
ale právě v tento den došlo k zajištění a vyšetřování děvčat Elišky Šipulové, Bohum.
Vyhlídalové a Vlasty Juránkové.
Jmenovaná děvčata se měla dopustiti urážky vůdce Hitlera. V předvečer svátku
matek, pořádali němci průvod vesnicí s hudbou, na domy v nichž se toho narodilo
dítě, pověsili věnec. Tyto třo česká děvčata šly do obchodu za nákupem do dědiny.
Cestou z Dolní kolonie do vesnice potkaly německý průvod, který se při setkání
rozestoupil na silnici tak, že děvčata musela sestoupiti do silničního příkopu, přitom
na ně Němci povykovali: Hai Hitler. Když se to stále opakovalo, tu jedno z děvčat
volala: Ahoj! Byla to Eliška Šipulová. Druhého dne přijelo gestapo, děvčata
odvedeny četníkem na stanici, kde byly vyšetřovány a usvědčovány řídícím učitelem
Pěnpiseu Vitkou Herlmutem od lípy a Aloisem Poppem z čís. 15, že na pozdrav Hai
Hitler odpověděly Pfuj Hitler.
Toto vyšetřování a týrání trvalo 4 hodiny, ale děvčata se držela až konečně s velikým
napomenutím propuštěna. Mezitím se Němci dozvěděli . že do Mladějovic přijel k
rodině Josef Šipula na návštěvu. Jmenovaný byl odvezen na četnickou stanici, do

bývalé české školy k výslechu. Hlavním žalobcem tu byl Adolf Götz a tlumočníkem
František Vittka, od památné mladějovické lípy. Františk Vittka nepověděl nic, čím
by vyšetřovanému nepřitížil. Po delším výslechu a tajné poradě bylo vyšetřovanému
sděleno, že se mu propustka vystavená v Protektorátě odjímá, zůstal u rodiny v
Mladějovicích pod četnickým dohledem.
Na světovém bojišti došlo k dalšímu obsazení sousedního slovanského státu
německou armádou, Polska. Bylo to bleskové obsazení. Poláci byli spoluúčastni na
likvidaci Československa, neuvědomili si, že tímto činem otevírají celou nechráněnou
dlouhou jižní hranici. Neuvědomili si, že jim pak jejich opevněná západní nebude už
nic platná. Bylo zajímavé, jak posměšně o Polácích psaly německé noviny, ve
kterých doslovně stálo toto: Takovým hloupým lidem jako byl ministr Bek a spol. by
se měla vůbec zakázati provozovati politika a podobně.
Po obsazení Polska, němečtí rolníci obdrželi laciné pracovní síly, zvláště zajatci,
mládež obojího pohlaví musela nositi na šatech písmena P., chodíce značeni podobně
jako Židé.
U Němců dochází k novým odvodům a povoláváním do armády. Avšak povolávání
jsou v první řadědělníci. Zemědělci jsou šetřeni. K odvodům jsou povolávání i Češi z
českých vesnic. Chlapci z Troubelic, Šumvaldu a jiných vesnic šli k odvodu v bílých,
červených a modrých trenýrkách, tvořili z nich před odvodní komisí naši státní
vlajku.
Po úspěšném a bleskovém obsazení Polska, byla německá výbojnost podnícena k
dalším výbojům. Vstupem Anglie a Francie do válečného stavu s Německem, ožily
znovu naše naděje na brzké osvobození, ale tyto naděje se brzy rozplývají. Dochází k
obsazení Belgie, Holandska, přichází porážka Francie a to drtivě působí na naše
nervy. Němci oslavují jedno vítězství za druhým. Pád Paříže oslavovali nejokázaleji.
Na všech německým domech bylo po 2 praporech. Zvonilo se na všech kostelích 1
hodinu denně po dobu jednoho týdne. Právě v tyto dny konal se pphřeb stařenky
Pospíšilové z Dolní kolonie. Pohřebním průvodem šli jsme vesnicí, alejí německých
praporů. Úzkost a zloba svírala naše nitra. Druh o druha se opíraje, aby při chůzi
neupadl. Bylo nám jako bychom kráčeli průvodem s rakví, v niž jsou uloženy a
pohřbívány všechny naše naděje.
Němci si byli tak jisti svým vítězstvím, že nově povolaní odvedenci čekali, že rukují
už do Londýna. Toto mně prohlásil Němec Vitman, když jsem se ho při odchodu
tázal tož pane Vitman kam rukujete, bylo mně odpovězeno lámanou češtinou uz na
Laudin.
Dostal jsem se v těch dnech načerno do Olomouce. Na náměstí u knihkupeckého
výkladu setkal jsem se s ppl. Dusilem z delimitační komise, byl v civilu, pozdravil
jsem ho, otázal se , co říkáte pádu Paříže a Francie, odpověděl na moji otázku -i
kdyby LOndýn dobyli, ještě nemají němci válku vyhranou, neztrácejte naději, buďte
všichni pevni. Bylo to pro mně a pro nás povzbuzení.
Mezitím došlo už k řízenému hospodářství, zaveden přídělový systém potravin,
šatctva, obuvi, ale v obchodech se nedostávalo zboží ani na šatenky. Po pádu Belgie,
Francie došlo do obchodu zase na čas kvalitní zboží, ale to trvalo jen krátkou dobu.
My češi obstarávali jsme svoje nákupy šatctva a obuvi ponejvíce v Protektorátě,
dokud tam nebyl zaveden přídělový systém. Propustky nám na obci nedali, ale za

večerů a nocí jsme přecházeli přes hranice a za noci jsme se zase vraceli zpět.
Zemřela paní Šnévajsová, matka paní Trochtové z Dolní kolonie. Mladějovický farář
němec Fuko vykonal na pohřbu celý obřad v české řeči, jak v kostele, tak i na
hřbitově. Jinak od obsazení Mladějovic českých bohoslužen nebylo. Farář choval se k
nám čechům přátelsky, jako vzorný kněz. Na všechny pozdravy odpovídal česky. Za
to u němců nebyl oblíben. PO celý čas mu němci nedali žádný poukaz na prádlo a
šatctvo.
Také rolník František Juránek zemřel po tragické nehodě. Jmenovaný pocházel z
Jedlí u Zábřeha. Koupil si Protektorátě nové šaty, aby nebyl poznán na hranici, že
jedev nových šatech, počkal s přechodem přes hranice až do večera. Jel na
neosvětleném kole, v Babicích na něj na zatáčce prudce rychlostí osobní auto
obchodníka Kidlera ze Šternberka. Po převozu do nemocnice zemřel. Byl to člověk
společenský, denně obešel sousedy za pohovorem.
Za večerů scházeli jsme se k poslechu zahraničního poslechu. Rozhlasový přijímač
byl pro nás v té době nedoceněnou věcí. Bylo to jediné, co nás spojovalo s
mateřštinou v Protektorátě a se zahraničím, odkud jsme čerpali posilu anaděje. Naše
mládež, chtěla-li za zábavou, tož jen za noci do Protektorátu na černo.Tím rostla
odvaha a vynalézavost, jak obejíti a obelstiti německé pohraničníky. Protektorátní
našim lidem nedělali těžkostí, ba ještě poradili. Miloš Šipulů chodil za nocí do
hudenbních hodin do Žerotína ke kapelníkovi Mlynářovi. Němci v té době
připravovali plán nových dobytých území pro svoje vysloužilé vojáky.
Na východě dochází k přepadení Sovětského svazu německou armádou. Němci
obsazují Kiev a dobývají nová a nová vítězství a města na Ukrajině a Bílé Rusi.
Prožíváme nová aq nová zklamání, ale neztácíme naději.
Dne 21. července 1941 dochází k zabrání všech českých zemědělských usedlostí v
Mladějovicích Německou osídlovací společností se sídlem v Šumperku. Do ulice na
Dolní kolonii přijelo několik aut s úředníky jmenované společnosti, vrchní správce
Busse, správce Niče. Vrchní správce Busse byl říšský němec, správce Niče mluvil
plynule česky. Okresní zemědělský banfir Kindl z Brníčka, místní němci, starosta
Adolf Götz, Frant. Meissner, Frant. Vitka.
Přišedše na dvůr české usedlosti každému českému majiteli podali výměr o zabavení
v němž se uvědomuje, že jeho hospo. usedlost přebírá německá osidlovací
společnost. Hned v příštích dnech započalo se s odváděním veškerého dobytka do
statku. Dobytek se vážil na místní váze ve statku. Na Dolní kolonii zabaveno a
odvedeno: 33 krav, 17 jalovic, 6 telat, celkem hovězí dobytek o váze 24. 180 kg,
vepřový dobytek : 12 prasnic, 24 krmíků o celkové váze 3115 a 2 voli.
Na Horní kolonii zabaveno a odvedeno: 9 koní, 8 krav, 10 jalovic, 5 telat, hovězí
dobytek o celkové váze 7 216 kg, vepřový dobyteK. 6 prasnic, 4 krmíci o váze 1880
kg.Na zbytkovém staku v roce 1938 zabaveno: 5 koní, 24 krav, 2 voli, 5 telat, hovězí
dobytek o celkové váze 14. 680 kg, vepřový dobytek : 3 prasnice, 18 krmíků o
celkové váze 1505 kg.
Pozemky od usedlostí na Dolní kolonii i s úrodou přičleněny ke statku.Všem členům
rodin českých zemědělců doručen výměr " Verpplchtunghleid zpracované přidělení
dnem 24. července nastoupiti do zaměstnání do statku u Německé osidlovací
společnosti jako nevolníci. Byl to tvrdý a drastický zásah do svobody člověka. Bez

souhlasu společnosti nesměl nikdo opustiti své nové zaměstnání apřejíti do jiného.
Rodiny zůstaly bydleti ve svých budovách.
Stav hospodářství na statku vypadal velmi špatně, jako před úpadkem. Nebylo voza,
nebylo žádného stroje. Našim záborem a zabavením našich strojů a nářadí přidělením
jich statku se statekmuvedl do normálního chodu. Za dva dni se šlo do žní, ale ve
staku nebyla okopaná cukrovka.
Živý a mrtvý inventář na Horní kolonii převzala taktéž Německá osidlovací
společnost, pozemky i s úrodou rozděleny německým rolníkům v Mladějovicích.
Mladí členové českých rodin určeni k německým rolníkům jako čeleď. Staří zůstali
bez pracovního přidělení: Mach, Novák, Opluštil,paní Kouřilová, Stavělík s rodinou
propuštěn do Protektorátu, jako invalida byl těžší práce neschopen. Rodina
Lassnerova ponechána na svémm hospodářství jako němci.
Ve statku byl správcem Grüs, německý rolník někde od České Třebové. Jako dozorce
na polní výrobu určen náš zemědělec Josef Bareš, živočišnou výrobyu a sklady vedl
Svoboda Julius, taktéž Čech, převzatý od bývalého majitele Vlast. Nedoluhy. Na
správce Grüsse si my ˇČeši nemůžeme stěžovati. Snažil se nám vyhověti, kde jen to
šlo. Dostali jsme pro rodinu denně koupiti 2 l mléka, domácí zabijačka umožněna
tím, že nám statek odprodal 140 kg živého vepře na zabití, za minimální cenu. Za
dobu jeho pobytu v Mladějovicích nedošlo mezi námi k nějakému nedorozumění. Ale
ze strany místních nacistů se mu vytýkalo, že s námi nejedná tvrdě a krutě.Plat jsme
dostávali hodinově. Za odpracovanou hodinu muži 22pph, ženy 18 pph. Tento plat
stěží stačil na nákup denních potřeb, jako chleba, mouky a jiného.
Práce na žňových pracech vázla, pro deštivé počasí, výmlat se zpozdil, bylo nutné
svážeti do šopy a ponechati výmlat na zimní období. Do sklizně okopanin se šlo
pozdě, sklizeň cukrovky zachytily už dosti velké mrazy. Na podzim asi v listopadu
odešla Mařenka Barešová, vdala se do Jedlí u Zábřeha za ččského rolníka Mináře.
V listopadu došlo k zatčení a odvezení dvou našich zemědělců Šipuly a Vrány.
Jmenovaní bylo odvolání přímo z pole na četnickou stanici, odtud odvezeni gestapem
do Šternberka a Šumperka. K zatčení došlo z popudu míástních Němců a vrchního
správce Niče. Vrchní správce Niče byl osoba úskočná, lstivá, nacista a spolipracovník
gestapa. Prohlédli jsme ho hned zpočátku a proto jsme se snažili vyhnouti kde jen
šlo.Rodiny zatčených byly velmi znepokojeny, hledaly všechny možné cesty a
cestičky, aby se dověděly proč k zatčení došlo a kde se nachází. Ve Šternberku blízko
české školy bydlela rodina Šemberova, u které bydleli na bytěza první republiky čeští
učitelé Píštělka a Laznička. Šenbera pocházel rodem z české rodiny, manželka byla
němka. Byl to důchodce tabákové továrny. Za okupace bydlel u této rodiny okresní
četnický velitel říšský něměc Mascilau ze Saské Kamenice.. Prostřednictvím této
rodiny získán byl tento Němec. Rodina Šipulova byl uvědoměna Šemberou, že
zatčení se nachází v Šumperku, že je to s něma velmi špatné, protože spis je doložen
poznámkou "návrat nežádoucí" od místní strany z Mladějovic. Bylo tu mnoho
vynaloženo, aby byli zatčeni zachráněni před odvozem do Německa. A je děkovati v
první řadě onomu říšskému němci Mascilauovi za jejich záchranu. K záchraně přispěl
u i místní němec Adolf Gehrich, správec statku Grusse a rodina Deseivé ve
Šternberku. Říšský němec Mascilau přijel jednou pozdě večer za Šemberou, aby

manželce Šipuly oznámil, aby se už neobávala o život manžela, že celou věc má již
na dobré cestě. Po několikaměsíčním věznění byli propuštěni na svobodu. Říšský
něm. okresní velitel četnický sám o sobě prohlásil, před ing. Juránkem a Šipulou, že
je proti nacista., že tento režim stejně nenávidí jako my. Upozornil, abychom byli
opatrni, že mezi námi je někdo, kdo zrazuje a donáší. Jako svědek je ing. František
Juránek, bytem Velký Týnec u Olomouce.
Mladějovičtí Němci uspořádali zájezd ma zemědělskou výstavu do Lipska, při této
příležitosti rozjeli se podívati po Německu, jak vypadá hospodářský stav jejich
soukmenovců v říši, ale přijeli velmi zklamáni ve víře v Říši. Čím více se
prodlužovalo taření proti Rusku, tím více ochabovali ve víře na vítězství. Vojáci
přijíždějící na dovolenou z ruské fronty přinášeli špatné zprávy. A podle toho se
měnilo i chování němců vůči Čechům. Pravou rukou starosty Götze byl Brückner,
listonoš, který zastával i funkci tajemníka. Když vítězili dravil " Hail Hitler", když se
jim na frontách nedařilo, zdravil Guten ták nebo gut vuergen.
Přílišným zaměstnáním wehrmachtu na Rusku a zásahem Ameriky přichází i západní
spojenci do protiofenzívy. Stupňují se letecké nálety na Německo a to začíná působiti
na náladu Němců. Naší lidé zaměstnaní v Německu počínají utíkati z Německa na
černo. Stávalo se dosti často, že nám v noci někdo zaklepal na okno, docela cizí,
neznámý na nás poukázaný, abychom jej převedli přes protektorátní hranice. Jednou
přišel v noci i Břeťa Dokoupilů, Milošův spolužák, abychom jej převedli. Přijíždějí
němečtí uprchlíci z bombardovaných měst v Německu. Přicházejí časté zprávy o
padlých a raněných z vesnice a okolních obcí. Po stránce zásobovací projevují se
značné nedostatky. Ve žních v roce 1942 chodí Němci sbírati po poli obilné klásky.
Poslech zahraničního rozhlasu a hlavně ruského stává se zajímavější a veselší.
Poslouchali jsme denně, po každé příznivější zprávě hladili rozhlasový přijímač. K
poslechu přicházeli i čeští dělníci ze statku Šimoňák a Jandl. Bylo na ně učiněno
udání, že chodí poslouchati na Kolonii zahraniční rozhlas. Zdejší německý četník
Neumann byl rakouýský příslušník, jeho manželka vídeňská češka, jim je dlužno
děkovati, že nedošlo k vyšetřování a zatčení.
Ustal a utich hlahol kostelních zvonů. Všechny zvony ze zdejšího kostela byly
zabaveny pro válečné účely. Nepomohl ani zákrok faráře, aby byl ponechán nejstarší
zvon, který byl zachráněn v první světové válce. Některé zvony byly pádem z věže na
místě rozbité. Ponechán byl pouze nejmenší, který pak často ohlašoval jen úmrtí
padlých na frontách.
Na protektorátní hranici byli odolání mladí členové finanční stráže a nahrazeni
staršími. Mladí byli odesláni na východní frontu. Jeden z těchto finnačníků přijel na
dovolenou, přišel do ulice k čechům hledati něco ke koupi, buď drůbež,vajíčka nebo
mastek.Tento finančník byl zařazen k oddílům které prováděly likvidači Židů,
vyprávěl hrůzostrašné scény, které se odehrávají přio této likvidaci. Přiznal, že je z
toho úplně nervově zhroucený. Židé jsou hromadně plynem usmrcováni v
žekezničních vozech k tomu určených a do hromadných šachet pohřbíváni.
Na podzim 1942 docházelo k častějším návštěvám nacistických vedoucích. Prohlíželi
naše budovy, obytné místnosti, i do našich šatníků nahlíželi. Jednou přijeli samí
důstojníci SS v doprovodu starosty Götze. Zastavili se u pomníku, který tu byl
postaven za první republiky po provedení pozemkové reformy, tázajíce se starosty co

to je. Po vysvětlení nařizují straostovi, aby byl pomník okamžitě odstraněn. Druhý
den na to byl pomník povalen, nechán ležet na místě až do příchodu osvobození.
Mramorovou desku si Němci odnesli.
Nadešly pro nás nové obavy a starosti co s námi Němci učiní. Proto jsme se snažili
maše cennější věci a šatctvo přenésti za noci přes hranice a uložiti u svých známých v
protektorátě. 2. listopadu 1942 přišla do naší ulice skupina Němců v doprovodu
místních Němců Götze, Vitky, kteří si prohlíželi naše budovy. Dověděli jsme se, že to
byli Němci ze severní Itálie, kteří mají být přesídleni do našich usedlostí.
Sledovali jsme denně zahraniční rozhlas, vývoj na frontách a hlavně ruský rozhlas,
který přinášel příznivější zprávy. Dodával naději, že porážka nacismu se krok za
krokem blíží. Nebude to ještě brzy, ale hlavní je, že to bude a proto naší snahou bylo,
prožíti tuto těžkou diobu, abychom se dožili osvobození.
Na statku došlo ke změně správců. Správec Grüss byl odvolán, povolán k vojenské
službě, na jeho místo nastpoupil nový správce Polak, rodem Čech z Lasců u Uničova.
Polak byl spřízněn s rodinou Kindlovou. Jeho bratr Kindl z Uničova měl za manželku
sestru Polákovu.
Přišla zpráva o úmrtí Hanse Marka, zdejšího německého rolníka. Manželka Markova
po obdržení této zprávy zašla do školy pro své děti. Všedše do třídy bez ohlášení,
vyzvala své děti, aby šly s ní okamžitě domů, že přišla zpráva o úmrtí jejich otce. Že
váš otec padl, toho je vinen zde váš řídící učitel, za kterého byl Váš otec poslán na
frontu. Po ostrém výstupu s řídícím učitelem odvedla své děti ze školy. Při nastoupení
vojenské služby Hans Marka zjistil u doplňovacího velitelství, že vojenskou správou
byl povolán řídící učitel, ale místní vedoucí obce Mladějovice odeslali na místo
povolaného učitele Šenvaice nepohodlného Hanse Marku. Marka upadl v nemilost u
vedoucích nacistů v obci, že veřejně projevil pochybnosti ve vítězství nacismu.
Vojáci přicházející na dovolenou z východní fronty, přinášeli špatné zprávy o
poměrech na východní frontě. S velikou nechutí odcházeli ze svých domovů. Tak
vojín Gehrich, jehož rodiče bydleli na Dolní kolonii na Skácelovém domku, za dobu
své dovolené velmi málo zacházel do vesnice a před svým odchodem z dovolené
prohlásil, že ví , že se již nevrátí, že poměry na východní frontě jsou hrozné a
podobně.
Přes tuto situaci na frontách Němci připravovali hromadné osídlení českých krajů
Němci. V německých vesnicích měly se tvořiti velké statky, tak na příklad v
Mladějovicích mělo se utvořiti pouze 5 statků, tak zvané junkerské statky. Češi byli
předurčeni pouze jako pracovní síla do německých statků. Tato akce se připravovala
na schůzích, a tak se dostala i na veřejnost. Stávalo se často v českých obcích, že do
české hospodářské usedlosti přišel cizí člověk, bez ohlášení si prohlížel hospodářství,
když byl dotazován, co si přeje, odpověděl, že má syny na vojně, kteří po návratu z
vojny obdrží přídělem statky v českých krajích, že si prostě přišel prohlédnout a něco
vyhlédnout pro ně.
V roce 1943, 10. března dověděli jsme se, že do Šternberka přijelo několik vagónů
přesídlenců Němců ze severní Itálie, kteří jsou určeni na naše statky. V předvečer
toho dne byli jsme upozorněni některými Němci z vesnice, abychoim nic nikde za
noci neodnášeli ze svých věcí, že budeme prostě obstoupeni strážemiz místních
Němců, abychom nemohli nic odnésti. A skutečně večerem byla celá dolní Kolonie

obstoupena hlídkami.
Byla to pro nás dlouhá a hrozná noc, co bude s námi, nezlikvidují nás jako Židy a
pod. Z tohoto opatření bylo zřejmé, že Němci nezamýšlejí s námi nic dobrého. Druhý
den ráno 11. března, přijel do ulice vrchní správce Niče s úředníky okresu. Žádali
jsme je, aby nás uvolnili a propustili, že se vystěhujeme do Protektorátu, ale vrchní
správce Niče odpovídal odmítavě, že to nejde, neboť zastával stanovisko rozděliti nás
jako pracovní síly jednotlivě k německým statkům. To znamenalo, obrali nás o
všechno i o bytové zařízení. Došlo k jednáním mezi správcem Ničem a úředníky
Landrátu. Došlo i k ostřejší výměně názorů, neboť zástupce Landrátu se klonili k naší
žádosti, abychom byli uvolněni a mohli se odstěhovati, kam kdo má možnost. Na
konec bylo nám řečeno, že se můžeme vystěhovat, kam kdo chce, může sebou
odnésti bytové zařízení a šactvo. Drůbež a zásoby topiva musíme ponechati pro nové
osídlence. Na žádost byly nám vydány propustky do Protektorátu. Požádali jsme
hnojické rolníky o zapůjčení potahů a povozů, neboť jsme museli uvolniti budovy do
24 hodin. Před odjezdem byla u nás provedena prohlídka svršků, prováděl Frant.
Vitka od památné lípy. Měl jsem trochu obilí pro drůbež, bylo mně nařízeno, odnessti
toto obilí do mlýna, jinak neobdržím povolení k přestěhování. Večer 11. března přišli
se s námi rozloučiti česká děvčata i chlapci, zaměstnaní u německých rolníků ve
vesnici. - Drahomíra Kouřilova, Bareš Ladislav a jiní. Dne 12. 3. 1943 po 8. hodině
ráno přišli novoosídlenci tyrolští Němci, aby převzali klíče od budov a my odjíždíme,
abychom ve stanovenou hodinu opustili Mladějovice a hledali ubytování.
Rodina Barešová zůstává v Mladějovicích, stěhuje se na Horní Kolonii, na
Šnévajsovo, rodina Juránkova se odstěhovala k Opavě na statek Německé osidlovací
společnosti, Vránova rodina do ljoty u Šternberka na německý statek Miika,
Vyhlídalova rodina našla ubytování v Hnojicích na faře, Pospíšilova rodina v
Hnojicích u Kráčmara, Kristkova rodina zůstává nadále ve své budově.
Na Horní kolonii rodina Oldřicha Kouřila i Aloise, rodina Machová pouze staří a
Opluštilová zůstali ponecháni. taktéž ve svých budovách až do osvobození.
Sourozenci Šnévajsovi po úmrtí svých rodičů odešli k českému rolníkovi Musilovi do
Petrovic u Šternberka, kde bydleli až do osvobození. Po osvobození zůstali v
Petrovicích, kde si obsadili dvě hospodářské usedlosti a svoji na Horní kolonii nabídli
pro osídlení M.N. V. Tak se stalo, že tuto jejich usedlost přidělil Kořístkovi Janovi.
Jedna sestra Ludmila vdala se za Karla Trochtu a rozhodla se, že se vrátí na
hospodářskou usedlost do Mladějovic. Záležitost vyřízena tak, že Jan Kořístka
obdržel přídělem náhradní usedlost v Újezdě u Uničova, Karel a Ludmila Trochtovi
přešli na svoji původní usedlost do Mladějovic č. 97.
Miloš Mach určen a přidělen k německému rolníkovi do Újezda u Uničova, Františka
machova přidělena na práci Německé osidlovací společnosti. Drahomíra Kouřilova
přidělena do zaměstnání něm . rolníkovi Frant. Vitkovi č. 48, Opluštil Antonín
přidělen do Lhoty u Šternberka. Kouřil Alois i Kouřil Oldřich přiděleni do
zaměstnání, firmě Liegel ve Šternberku, kde byli zaměstnáni až do osvobození.
Zbytkový statek přidělen taktéž německému vystěhovalci ze severní Itálie. Správce
Polák přeložen do Králové na statek Poštůlky, který převzala Německá osídlovací
společnost. Tamtéž odešel i Bareš Josef jako šafář. Bylo zajímavé, že před odjezdem
přišli se s námi rozloučit i někteří členové něm. pohraniční stráže. Odjelli jsme s

posledními povozy z Mladějovic, kde jsme prožili v poslední době tolik trudných
chvil a kus tvrdého života.
Po odchodu českých zemědělců zůstali v Mladějovicích Češi zaměstnáni u
německých rolíků a živnostníků jako čeleď. Burget Ladislav, Asenmann Adolf,
František Juránek, Kouřil Miroslav, Kouřilová Drahomíra. Tito zůstali na místech až
do osvobození a v roce 1945 převzali živnosti a rolnické usedlosti do národní správy.
Dlužno ještě uvesti jak a za jakých podmínek bylo provedeno osídlení Horní kolonie
a Dolní kolonie: osídlení Horní kolonie provedeno v roce 1924 tak zvaným volným
výkupem. Správa Liechnsteiských statků odprodala se souhlasem Státního
Pozemkové úřadu v Praze osídlencům pozemky přímo za 1 ha 5 200 Kč. Osídlenci
pocházeli z okresu litovel, kde vlastnili rodinné domky. Byli to vesměs drobní lidé
dělníci. Peněz získaných podejem domků jakož i úspor použili na zaplacení pozemků
a stavebních investic, ale tyto finanční přínosy zdaleka nestačily na krytí investičních
nákladů. Rolnická záložna v Litovli poskytla tu svým krajanům finnační úvěry na
6 - 8 %. Osídlencům nedařilo se valně proto, že byli zatíženi dluhy a pak pozemky
byly vesměs podřadné kvality. Řepa cukrovka se na těchto pozemcích nedařila. Za
pozem. reformy v r. 1925 každý přídělem od P. P. Ú. po 2 ha půdy v Mošťankách při
parcelaci dvora Mladějovice a 1 ha za cenu 6 500 Kčs.
Příchodem zemědělské krise, poklesem cen zemědělských výrobků hlavně cukrovky
na 8 Kčs a sladového ječmene na 65 Kčs za 1 q bylo postavení všech přídělců přímo
kritické. Soukromí věřitelé požadovali plnění závazků, ale tržby nestačily ani na
úhrady vysokých úroků. Pod tíží těchto poměrů dva osídlenci Klein a Poštůlka
prodali své usedlosti: Klein Františku Šnévajsovi, Poštůlka Aloisu Stavělíkovi. Tato
tíživá situace osídlenců vyřešena tak, že Ministerstvo zemědělství, Zemská banka v
Praze, poskytla tu levné úvěry , ze kterýchy byly proplaceny všechny závazky u
soukromých peněžních ústavů a věřitelů. Všechny tyto hosp. usedlosti přešly pod
patronaci Ministerstva zemědělství a podléhaly vládnímu nařízení o hosp.
usedlostech.
Osídlení na Dolní kolonii: Zde byla půda převzata Státním pozemkovým úřadem a
teprve přidělena osídlencům. Založen tu zbytkový statek asi 70 ha. , který byl
přidělen Vlast. Nedoluhovi z Litovle jako příslušníkovi strany Sociálně
demokratické. Strany zůčastněné v koaliční vládě dělily se o zbytkové statky mezi
sebou, pro své příslušníky. Mimo zbytkový statek utvořeno tu 8 hosp. usedlostí.
Příděl těchto hospodářských usedlostí proveden bez ohledu na politickou příslušnost
uchazečů.
Přídělová cena 1 ha půdy pro tyto přidělence činila 6 500 Kčs na budovu, zatímco
přídělová cena včetně budov u zybtkového statku bylo o 50 % nižší. Bareš Josef a
Kristek František obdrželi příděl deputátních budov jako bývalí zaměstnanci
velkostatku, zbývajících šest osídlenců si obytné i hospodářské budovy vystavěli.
Vybudování jedné hospodářské usedlosti si vyžádalo nákladu 250 až 300 000 Kčs.
Stát tu poskytl na stavbu stavební bezúročný úvěr ve výši 50 000 Kčs na 10 let ,
drževostní úvěr na 90 % přídělové ceny a provozovací úvěr ve výši 20 000 Kčs.
Každá zemědělská usedlost byla zatížena dluhem od 100 000 Kčs do 170 000 Kčs.
Zemědělské krize i tu tíživě zapůsobila. Pod tlakem této krize prodal svou usedlost

Jan Klajbl čís. 103 Antonínu Juránkovi. Tato tíživá situace osídlenců vyřešena tak, že
Ministerstvo zemědělství, ruší stavební úvěr bezúročný na 10 let slučuje všechny
úvěry a prodlužuje je na dlouholetý úvěr splatný do 30 let ve stanovených ročních
splátkách.
Za německé okupace v roce 1941 byly zabaveny všechny tyto zemědělské usedlosti
Německo osídlovací společností pro nacionální účely. Půda na Horní kolonii
rozdělena i úrodou mezi německé rolníky v Mladějovicích, živý a mrtvý inventář
odvezla Něm. osidlovací společnost. Po osvobození nebylo možné, aby se hned ujali
znovu bývalí majitelé češi hospodaření na svých usedlostech, nebylo dobytka,
hospodářského nářadí, strojů, zásob ani finančních prostředků na znovu zařízení.
Nebylo tu také naděje, že v dohledné době může dojítí k vyúčtování náhrady škody
způsobené okupanty. Proto M. N. V. v Mladějovicích dal souhlas postiženým, aby
přesídlili na německé hosp. usedlosti do Mladějovic s podmínkou, že svoje
zemědělské usedlosti na Horní kolonii dají k dispozici M. N. V. pro osídlení, pro ty
kdo budou míti dosti finančních prostředků na zařízení.
Němečtí okupanti, Německá osídlovací společnost po dobu okupace nesplácela
Zemské bance v Praze předepsané roční splátky na 2 roky a kapitál. Ministerstvo
zemědělství, Zemská banka, vyůčtovala po osvobození všechny dlužné úhrady i s
úroky z úroku k náhradě za celou dobu okupace. Všechny dlužné částky museli
osídlenci vyrovnati bez ohledu, že se nestala jejich vinou. Národní správa Německé
osídlovací společnosti v Šumperku provedla vyúčtování škod způsobených za dobu
německé okupace Německou osídlovací společností, ale do dnešního dne nedošlo k
propalcení a vyřízení těchto věcí. Podle propočtu projednaného mezi Národní
správou německé osídlovací společnosti zastoupené min. radou Dr. Bukovským a
postiženým Josefem Šipulou činily škody v jmenovaném Kčs 124 177,60. U 14
postižených zemědělců zbytkového statku činily škody asi Kčs 1. 700 000. Toto
projednání mělo nabýti platnosti schválením Fondu národní obrany v Praze. Postižení
obdrželi na tyto škody od Zemského národního výboru jen částečnou zálohu asi 25
000 Kčs. Za německé okupace došlo k zdruštevnění Uničovského cukrovaru.
Každému obdělavateli cukrovky byla z výplaty za dodanou cukrovku odečtena určitá
částka, jako splátka na členský podíl i všem českým zemědělcům. Mito to, při
proúčtování škod Něm. osídlovací společností našim zemědělcům na Dolní kolonii
byl znovu zaúčtován závodní podíl do uničovského cukrovaru v částce 5000
Kčs.Před okupací vlastnila uničovský cukrovar akciová společnost v němž nejvíce
akcií vlastnili židé Mai a spol.
Po celou dobu okupace, prováděli Němci po domech časté sbírky aintop a červený
kříž. V posledních letech prováděli ukladatelům přímo v záložně odpisy určitých
částek ze vkladů pro tyto účelů.
Němci měli ve své Reifensenbance v Mladějovicích uloženo v roce 1945 22 000000.
Mimo toho , ve šternberských peněžních ústavech měli uloženo 10 000 000 Kčs.
Přesto, že Mladějovičtí Němci měli tak značné vklady a úspory, hosp. usedlosti
neměli nijak valně vybavené. Byl zde naprostý nedostatek hosp. strojů, mlátiček aj.
Výmlat obilí byl prováděn přes dva měsíce dvěma družstevníma mlátičkama. Kral
Johan koupil nový mláticí stroj, ale byl mu v obci zabaven, dán k dispozici
Tyrolským vystěhovalcům na Dolní kolonii. Tento stroj byl zakoupen u české firmy

Bratři Peškové v Protektorátě.
Nezájem o vybavení zemědělských usedlostí stroji byl způsoben tím, že bylo
plánováno po vítězné válce přesídlení určité části něm. zemědělců do českých krajů.
V pozdějších letech stávaly se vyhlídky na vítězství pochybné a přímo už nemožné,
kdy většina mužů odešla na vojnu, zájem o hospodaření upadal. Němci majíc
dostatek levných pracovních sil, udržovali až do konce války plné stavy dobytka
přesto, že na předepsané dodávky se muselo odváděti dosti. V Sudetském úúzemí
byly plné stavy a značné zásoby dobytka. V horské obci, Německé Hůzové bylo
dnem osvobození 1600 kusů hovězího dobytka. V této obci byli zaměstnáni vesměs
zajatí Jugoslávci, kteří utvořili stážný oddíl a zachránili tento dobytek pro republiku.

1938 - 1939
V nočních hodinách 29. září 1938 začínala nejtěžší tragédie našich novodobých dějin.
lidu bylo znemožněno bránit republiku. Republika ztratila 41 098 km² svého území a
4 899 000 obyvatel, v tom téměř jeden a čtvrt miliónu Čechů a Slováků.
V polovině března 1939 Hitler své vražedné dílo dokončil. 13. března si k sobě
zavolal slovenské luďáky Tisze a Ďurčanského a domluvil s nimi vytvoření
"samostatného slovenského státu". 15. března v jednu hodinu v noci oznámil v
Berlíně Emilu Háchovi, že za několik hodin začne wehrmacht s okupací okleštěného
území Čech a Moravy. A již v ranních hodinách okované boty Hitlerovy šlapaly
půdu Pražského hradu, na nějž fašisté vyvěsili hákový kříž...
1943
Tento rok byl předznamenán stalingradskou operací Sovětské armády, vítěznou
bitvou, která nenechávala na pochybách o výsledcích nacistického tažení proti
socialistické velmoci. Nejprve na přístupech ke Stalingradu, pak na frontě dlouhé
1500 km pocítili fašističtí útočníci sílu sovětských zbraní.
Na zimní úspěšné tažení krasnoarmejců navázalo letní tažení v druhé polovině roku.
Sovětská armáda osvobodila za rok , v těžkých bojích území o rozloze asi milión
km². Za dva měsíce po stalingradské bitvě, každý laik si byl vědom toho, že armády
nacistů na sovětském území spějí ke katastrofě. V době jednoho roku byly
osvobozeny téměř dvě třetiny sovětského území dočasně obsazeného nepřítelem.

1945
Poslední stránky historie
2. květen: V Berlíně rozdrcen poslední odpor. To ale ještě není konec války. Ještě 93
divizí v Čechách, v Sasku, v Rakousku je v bojové pohotovosti, ještě ná Schörner k
dispozici 14 pěších, 3 horské, 2 tankové a 1 motorisovanou divizi: Rozkaz ukrajinské
frontě zní " Přinutiti tyto síly ke kapitulaci a do 13. května být v Praze". Těžký úkol.
Vzdálenost 350 km , před nimi Krušné hory, zátarasy, minová pole a zoufalá obrana
Schörnerových divizí, které viděly záchranu v zajetí americké armády na západě.
Vojska 1. ukrajinské frontycyrážejí. V čele tankových vojů Rybalko, Leljušenko. Na
Žitavu další skupina.
Noc na 6. květen : Nástup na Prahu započal. Šestého května zuří těžké boje na
přechodech přes Labe. Je rozdrcen útok "tygrů".
Překročena důležitá silnice Drážďany - Lipsko. Večer znovu tuhý odpor nepřítele,
který vzrůstá, Hitlerovci znovu zuřivě se brání, hlavně přístupy ke Krušným horám.
7. květen: Postupuje levé křídlo podle západního břehu Labe. Schörner odmítá
Keitlův rozkaz ke kapitulaci. V boji se pokračuje.
V noci na 8. květen dosáhly sovětské tanky předhoříKrušnýr hor. tanky vyrazily k
útoku na výšiny. 8. května ráno obsadili sovětští tankisté horské průsmyky, vstoupili
na československou půdu, překonávali hustou síť ženijních zátarasů a minových polí,
převalili se přes Krušné hory.
Nápor ve směru Teplice - Praha započal.
Od podzimu r. 1944, až po okamžiky, kdy jsme se dočkali osvobození, celá země
Moravskoslezská byla svědkem plánovaných příprav ústupu německé fronty, která
začala se uvolňovati a couvati po celé délce od Leningradu, přes Moskvu, Stalingrad
až po Kavkaz.
Měl to býti ústup, který měl býti korunován konečným vítězstvím Němců. Měl býti
tvrdý, ale byl zoufalý, beznadějný. Ještě nebylo osvobozeno Slovensko, Polsko a již
za vedení něm. ženistů téměř na všech důležitých přechodech silnicích a
vyvýšeninách musili čeští občané stavět dřevěné zábrany, které měly bránit
sovětskému tlaku v rychlém pronásledování a zároveň být záchytnou oporou krycím
jednotkám něěmeckého ustupování.
Ale když byly tyto zábrany budovány a čeští občané předstírali, že " nemají sil " aby
dovedli rychle je stavěti z těžkých klád šablonovité stavby zábrany němečtí velitelé
resignovaně říkali : Toto děláme po celé cestě od Stalingradu a nic nám to není
platné.
Jenže okupované území Němci, kteří si byli vítězstvím bylo již osídleno kolonisty z
Tirol. Byly tam pracovní tabory zajatců, německé školy důstojnické, Hitlerjugend z
bombardovaných německých měst, továrny na válečný průmysl, dále armády, které
měly hlídat nespolehlivé zázemí.Vlasovci, Slováci, Maďaři.
Toto vše ustupovalo přes zemi Moravskoslezskou do Čech, aby včas uvolnilo prostor
frontovým tělesům zoufale se bránícím nebezpečí zničení nebo zajetí. Šikovaly se
kolony tirolských Němců na těžkých selských obtížených polskou úrodou, prchaly

pěšky v rozedrané obuvi hladové setniny důstojnických a poddůstojnických škol,
vesměs hoši sotva škole odrostlí.
Slovenské jednotky stavěly vykládací stanice, rampy pro dělostřelectvo kolem
nádraží, Vlasovci v nových přešitých uniformách s lesklými výložkami rychle
procházeli a bylo na nich viděi, že bývali hodně daleko za frontou.
Maďarské kolony mnoho se nelišily od rozložených ustupujících jednotek
maďarských pěšáků a konvédů z I. světové války v Itálii. Důstojníci apaticky seděli v
kočárech a četli za jízdy romány.
A pak, to již dunělo sovětské dělostřelectvo z jihu od Hodonína a z východu od
Opavy, první sledy bojové fronty hitlerovců s posledními kolonami zásob, proviantu,
munice, zásob všeho druhu a také auty, plnými kořisti.
Předcházela ještě nacistická policie, gestapo, která všude slídila po partizánech ze
strachu před narušením ústupu.
Pak projížděly spojovací oddíly, kolony radiostanic, kolony osobních aut s
důstojníky, nekonečné proudy pěchoty, těžké a protiletadlové dělostřelectvo, vše
motorizované vojsko z dělostřeleckých pluků na těžkých koních, kteří již byli dávno
odpoutáni od děl, která v rychlém úprku nebylo možné dále vláčeti.
Konečně zadní voje kulometčíků s pásy nábojů kolem krku a pěší jednotky zadních
vojů ku krytí ústupů.
Vojáci házeli pušky do potoků, do příkopů odhazovali závěsy z pušek, náboje, pálili
auta s kořistí ( prací stroje, látky, koberce), kolem silnic nechávali těžké
dělostřelectvo, jen aby ústupové směry byly volné.
Ale naše okresní silnice nestačily tomu panickému proudu prchajících, zvláště když
zábrany, které měly býti jejich záštitou, staly se ucpávající pastí.
Ústup působil hodně ukázněně, v prvních fázích, jako velkolepé manévry německého
drilu, mělo být zakryto, že je vše ztraceno, aby se poslední jednotky vysílené,
vyčerpané, udržely do posledního dechu.
To už sovětští osvoboditelé - jejich četné jednotky pronásledující poslední zbytky
poražených - s připravenými samopaly, měli v náručích kytice jarních šeříků, kterými
je zasypávali šťastní, osvobození moravané v každé dědince, v každém městě. A bylli ústup Němců na některých místech ucpán, stavěli se na beznadějný odpor, který byl
v krátkosti rozdrcen.
A tak v době radosti a jásotu, několik dní a hodin před konečnou kapitulací umírali
ještě sovětští hrdinové na naší půdě, když přežili celý germánský ústup a osvobození
své oblasti.
V době německých ústupových pohybů procházeli naší obcí zajatí Australané,
Novozélanďané a Rusové, s nimiž bylo nejsurověji nakládáno.Ruskému zajatci, který
klesl únavou, vysílením, byla rozpolcena vedoucím kolony hlava.
Tyrolští Němci odjeli od nás s ustupující německou armádou. Odvezli si šatctvo,
peřiny, nějaké potraviny a nejnutnější věci. V sev. Itálii (jižních Tyrolích), byl jim
majetek proplacen v lirách, zde je proměnili v marky, které uložili v místní záložně.
Odjeli do Rakouska, odkud se domáhali proplacení svých vkladů, zde zanechaných
prostřednictvím svého právního zástupce, přes rakouský konzulát.
Osvobození obce souviselo s osvobozením okresu. IV. ukrajinská skupina armád
generála Jeremenky překročila hranice našeho státního území z prostoru

Opava. - M. Ostrava- Frýdland - Žilina. Armády postupovaly v šíři Šumperk - Přerov
směrem na Svitavy -Kolín.
5. května dorazil do Uničova s oddílem vybraného vojska maršál Schörner, který přes
marnou snahu donutil místní obyvatelstvo k obraně, prchal směrem na Mohelnici
přes malou Hanou na Svitavy.
6. května padl na Uničov první granát, těžší boje byly mezi Střelicemi a Renotami,
kde padlo přes 200 rudoarmejců. V Uničově padlo 17 sovětských vojáků.
Ústupová čára Němců Střelice - Medlov se neudržela. Nepřítel pronásledován
směrem na Úsov - Mohelnice , zde zajat německý generál, což bylo hlášeno
Schörnerovi v Jevíčku).
Průzkumné sovětské hlídky přišly do zdejší obce po polní cestě od Krákořic ( podél
jižního svahu lesa), kde byl tábor odpočinku v klínu lesa mezi silnicí a železniční
tratí.(asi v místech , kde je nyní založena lesní školka).
Větší skupina bojovníků přijela na 7 traktorech od Řídče.
Skupinu důstojníků uvítal jménem místních Němců u památné lípy rolník Vittka z č.
p. 51 z poněmčené rodiny, který uměl trochu česky.
A tak staletá lípa, která zapustila kořeny ve zdejší půdě v době bělohorské, přečkala
germanizaci, kvetla v době osvobození v r. 1918, přežila okupaci, byla svědkem, že v
jjeím jarním stínu chvíli se zastavili naši osvoboditelé.
Několik dní po osvobození odpočívalo v polích po sev. straně silnice od nádraží do
vesnice 8 děl, sovětské dělostřelectvo, po jižním boku na vvyýšenině 9 děl
protiletadlových v palebném postavení. "U Kapliček" byla 4 lehká děla, která střílela
směrem na Střelice, kterýmžto směrem se chtěly německé jednotky zastaviti.
Na katastru naší obce byli krátkou dobu pochováni dva sovětští vojáci. Jeden padl v
Řídči a byl pohřben v zahrádce u hostince, druhý se zastřelil při čištění pušky na
staku č. p. 125, kde byl rovněž dočasně pohřben.Oba odpočívají ve společném hrobě
sovětských hrdinů v Olomouci.
Sovětské jednotky nějaký čas ještě používaly budov usedlostí č. p. 5, 4 a 51 a ještě
budovy státní školy menšinové, v jejíž zahradě byla kolona nákladních aut.
Škola v době okupace byla obsazena něm. vojáky, později celníky, byla v četnická
stanice a věznice, byůla nakonec osídlena přechodně našimi osvoboditeli. Počátkem
června ji vyklidili, aby mohla být opravena, místnosti vymalovány, neboť válkou a
okupací byla poškozena.
Počátkem školního roku 1945 - 46 bylo v ní zahájeno pravidelné vyučování.

Rok 1945 - 1948
Ustavující schůze Národního výboru v Mladějovicích konala se již dne 10. května
1945 za přitomnosti 16 občanů, většinou starousedlíků, kteří ihned po osvobození se
vrátili do Mladějovic.
Zároveň při této schůzi byla ustavena Česká bojová skupina, jejímž úkolem bylo
chrániti bezpečnost českých občanů.
Za předsednictví J. Šipuly zvolen byl první Národní výbor místní:
Předseda: J. Šipula
místopředseda: J. Orság
členové výboru: Svoboda Ladislav
Kouřil Alois
Pospíšil František
Opluštil Antonín
Kristek Václav
Vrána Ladislav
Vyhlídal Bohumil
Kráčmar Václav
Sýkora Oldřich
Bradáč Václav
Juránek František
Poněvadž J. Šipula byl v pozdějších dnech zvolen členem okr. správní komise ve
Šternberku, byl předsedou M. N. V. zvolen Ladislav Vrána. Obecním tajemníkem byl
jmenován L. Janál, druhá síla J. Orság a v zásobovacím odd. L. Svoboda
Vladimír.Památnými schůzemi Národního výboru byly schůze ve dnech 10. července
1945 a 30 . srpna , kdy byl národnostním správcům přidělen konfiskovaný německý
majetek - zemědělské usedlosti, neboť bylo nutno zajistiti sklizeň úrody a připraviti
podzimní práce na polích.
10. července a 30 srpna 1945 byly přiděleny usedlosti.
Nár. správce

dosavadní majitel
výměra v
zeměd. usedlosti
měřicích
___________________________________________________________________
Stavělík Al.
Kouřil Ol.
Klein Teodor
Šipula Josef
Burget Ladislav
Hejníčková Julie
Juránek Frant.
Kristek Václav

číslo popisné

19.
18.
17.
15.
12.
6.
50.
48.

Šišma Ant.
Brüches Jan
Klein Teodor
Popp Alois
Běhal Frant.(řeznictví)
Fischer Alois
Vittková Jana
Pudek Frant.

110
65
50
130
20
70
80
60

Pospíšil Milan
Zlámal Vlad.
Kouřil Oldřich
Opluštilant.
Šimoňák Frant.

44.
42.
36.
35.
16.

Mazal Josef
Mazal Jan
Götz Adolf
Handl Josef
Dreizedler

120
80
100
65
20

Brückner Jos.
Meixner Fr.
Rum Frant.
Frybl Adolf
Fryb Josef
Huth Frant.
Richter Frant.
Kral Jan
Gabriel Adolf
Vittka Frant.
Bayer Adolf
Fišer Fr.
Vittka Adolf
Pop Karel
Götz Fr.
Witka Fr.
Zavadil Fr.
Šín Fr.

35
120
75
130
80
30
10
10
80
80
70
80
120
130
109
30
10
20

II. schůze 30. 8. 1945
Brückner Josef
Bradáč Václav
Matoušek Ant.
Olšaník Jan
Beňo Jan
Vytřísalová Al.
Fuks Jan
Korec Jan
Opletal Čestmír
Dmytriv Stefan
Kubiček Jan
Urban Jan
Hrabavka Jan
Sýkora Oldřich
Nečas Josef
Koudela Josef
Šram Jan
Žákovčík Vojt.

14.
10.
9.
13.
5.
53.
49.
41.
40.
46.
39.
38.
33.
32.
8.
27.
21.
119.

Usedlosti české z "Horní kolonie"
Loučka Josef
Navrátil Josef
Kořistka Ludvík
Kořistka Jan
Poštulka Frant.

č. 94
č. 94
č. 95
č. 96
č. 99

Kouřil Alois
Kouřil Oldř.
Stavělík Old.
Šnevajz
Lasner Fr.

50 mír
27
60
55
45

Tento počátek nového života ve zdejší obci, která přestává býti, podobně jako jako
celé naše pohraničí, již územím menšinovým jsem vypsal dle protokolů M.N.V.
Nezůstalo při prvních usneseních a zápisech. V době osídlovacího kvasu se stále noví
majitelé měnili, stěhovali a nakoneczůstali jen ti, kteří to myslili s novým životem v
pohraničí poctivě.
Hned v počátku vznikaly v přidělování něm. usedlostí velké sociální nesrovnalosti a
rozdíly. Tak hoch, jehož matka byla před okupací zem. dělnice na zbytkovém statku,
který chodil do místní hraničářské školy české, v době okupace do školy české, si
vzal hospodářství s 10 mírami polí, rodina hraničářského zeměd. dělníka 20 mír,

a jiný, který přišel z území českého i přes 100 mír.
Záleželo na tom, kolik si kdo odvažoval obhospodařovati a splatiti. Jedni, ti drobní,
počítali se silami vlastními, ti druzí zase s čeledí zemědělskou, kterou se osídlí malé
chalupy. Ale na ty zas čekali horníci, kteří přicházeli z Ostravska do železnorudných
dolů v sousedním katastru krakořickém tovární dělníci, kterých bylo potřeba v
průmyslových podnicích v místech kolem tratě Olomouc - Uničov.
Hrály zde velkou úlohu otázky příbuzenské. Mnozí uměli opravdu vybírati. Vybíraly
se lepší hosp. budovy, pole lepší bonitní třídy, hospodářské stroje, dokonce i bytové
zařízení. Docházelo k velmi nechutným výjevům. A tak jako mezi převážnou
většinou poctivých zemědělců v I. světové válce žili keťasi , v II. světové válce
šmelináři, v této době se objevuje nová kategorie vředů na těle společenského života
"zlatokopi".
Budiž zdůrazněno, že těchto lidí se obec brzy zbavila. Také se přepočítali ti, kteří
kalkulovali se silami německými v zemědělství. Došlo konečně na příděl domků a
pozemků k těmto domkům ( minimální výměra 2, 5 míry.).
I zde se ukázala a projevila lidská vypočítavost některých občanů, kteří si osobovali
právo přidělovati pozemky těm, kdož slíbili, že budou vypomáhali při špičkových
pracích u velkých rolníků. Přicházeli sem lidé, kteří se měli smířiti s tím, že zase
budou dělati podruhy.
Tyto poznámky píši po odstupu 14 roků.Počátky osídlení pohraničí byly v počátcích
podobné. Vyšlo o tom dosti literatury, kterou lit. kritika i čtenáři přijímají se
smíšenými pocity.
Tak například kladený a tvořivý ruch v pohraničí vylíčil náš hanácký spisovatel Josef
Koudelák, žijící ve štarnově ve spise "Praděd nespí".
Negativní momenty z doby osidlovací zachytil zase třeba Karel Ptáčník v díle
"Město na hranici", proti němuž vystoupilo hodně hlasů, hlavně z míst, kde život v
pohraničí neznali.Tak prý se psát nemá!
Kronikář se tomu vyhne. Vynechá mnoho jmen. Jak by vypadaly zápisy, když by
každého půl roku musel měniti rozhodnutí o existenci jiných, myslících na svůj
osobní prospěch a nakonec museli býti z obce nebo dokonce z pohraničí úplně
vyhoštěni.
Ovšem nelze úplně utlumiti, jak byly těžké počátky restituční práce těch, kteří to
myslili s pohraničníky poctivě, neustoupili, vydrželi.
Toto hysterium nesmíme ale přičítati ani politické příslušnosti straníků, ani
politickým stranám. Podle usnesení Košického vládního programu byly v českých
zemích pol. strany 4. Každá měla své cizopasníky, kteří obtěžovali politické
sekretariáty, pokud něco chtěli, opustili stranu, když svého docílili.
Kdybychom vůbec nepsali, jak vynikl rozdíl sociálního rozvrstvení, zabezpečení,
rozdíl životní úrovně mezi dobou o níž píši a po uplynutí desetiletí a rány dnešními.
Ony ty počátky po osvobození byly opravdu těžké. Hodnota peněz byla zničena,
nebylo šatů, prádla, potravin a zásobování vázlo.
A skoro každý měl tu trpkou vzpomínku na ty, kteří se po vpádu říšských Němců do
našeho státu tak najednou změnili.
Přes to všechno snažili jsme se o to, aby život u nás byl co nejdříve normální, aby
hlavně státní majetek byl co nejsprávněji zachycen.

V prvních letech po osvobození byl u nás opravdu velký hlad po půdě.
Došlo ke zrušení usdedlosti č. p. 34 a několika domků ve středu obce pod mlýnem,
rovněž hostinec č. p. 38 byl přidělen. Vyhořel jeden dům , u selské usedlosti se
rozpadly. Tím bylo získáno více půdy. Ostatně viditelné stopy, rumiště a zbořeniny z
té doby jsou toho dokladem i v době dnešní.
Živnosti před únorem 1948 postupně osídlovali novousedlíci, když byly po Němcích
uvolněny. Byly to : 1 mlýn (vystřídali se celkem tři místní správcové), 1 živnost
řeznická (nár. správce se živnosti vzdal, odstěhoval se a a byla ku škodě občanů
zrušena), 1 živnost pekařská, 1 obchod smíšeným zbožím (byly 3), z řemesel kolář,
krejčí, 2 kováři, 1 stolář (byli dva), 1 bednář, 1 malíř pokojů a dva obuvníci. Tento
stav se úplně změnil po událostech únorových, ale o tom bude psáno později.
Na své usedlosti ze starousedlíků z Dolní kolonie vrátili se všichni: Pospíšil Fr.,
Studený Jos., Vrána Lad., Juránek Fr., Bareš Josef a Vyhlídal Bohumil, Kristek a
statkář Nedoluha a Josef Šipula.
České usedlosti na Kolonii horní byly původními majiteli prodány novousedlíkům.
Jejich původní majitelé osídlili výhodnější a větší usedlosti v obci nebo v sousedních
vesnicích.
Přistěhovali se hlavně Valaši z Hrozenkovka a Slováci z horských oblastí
Moravského Slovácka. Mnozí byli příbuzní rodin starousedlíků, které měly vliv na
osídlení obce. Bývalí zemědělští dělníci ze zbytkového statku s početnými rodinami
osídlili většinou menší hospodářství v obci.
Tak vznikly již v počátku osídlovaní zdejší a myslím každé obce v pohraničí sociální
rozdíly, které se odrážely neshody u nás i v životě veřejném. Teprve po několika
letech, hlavně při vývojia upevňování JZD a růstu mladého dorostu se tyto rozdíly
vyrovnaly.
Do Mladějovic přesídlilo rovněž více rodin Volyňských Čechů. Osídlování jejich
řídil por. Pospíšil, který zůstal na zemědělské usedlosti v Mladějovicích a ppr.
Baloun, který jest zemědělcem H. Sukolomi.
Z Ostravska přišli horníci, kteří parcovali v železnorudných dolech v Krakořicích,
někteří jednotlivci z Olomoucka, Prostějovska a ostatní Hané našli u nás nové
domovy.
Koncem roku 1945 byla obec již do té míry osídlena, že bylo nutno místní národní
výbor doplniti podle politického rozvrstvení nových usedlíků .Podáváme zde zápis ze
schůze národního výboru dne 10. prosince 1945, která byla svolána za účelem
provedení sestavení nového místního národního výboru (výpis z knihy protokolů
MNV č. 8).

Zápis č. 8 (opis) národního výboru dne 10. XII. 1945.
Schůze byla zahájena předsedou L. Vránou.
Po předchozích schůzích politických stran, lidové, komunistické, nár. soc., a soc.
dem. mělo býti dnes z vyslaných delegátů přikročeno k volbě nár. výboru.
Přítomni za stranu komunistickou: Bradáč Václav, Kráčmar Vojtěch, Petřek Ondřej,.
Lidovou: Vyhlídal Bohumil, Mlynář František, Kořistka Ludvík.
Nár. socilalistickou: Kouřil Alois, Sýkora Oldřich, Olšaník Josef.
Soc. demokratickou: Pospíšil František, Nedoluha Vlastimil, Kristek Emil.
Za jednotný svaz českých zemědělců : Stavělík Alois.
za mládež: Kouřil Oldřich ml.
za volyňské Čechy : Bendl Vladimír.
Volba provedena lístky a zvoleni:
předseda: Boh. Vyhlídal,
místopředs. Oldř. Sýkora
Ustanoveny, popř. rozšířeny odbory:
konfiskační: Mlynář Frant., Mikulík Vlad., Vrbický Jar.
bytový: Olšaník Josef
zásobovací: Kráčmar Vojtěch, Kristek Emil, Kouřil Ol.,
sociální: Kouřil Alois
pokladník: Vrbický Jaroslav.
vyšetřující komise : Petřek O., Bradáč V., Kořistka L.,
finnační komise: OLšaník Jos. Stavělík Alois, Pospíšil Frant., Kráčmar Vojtěch.
policejní referent: Kráčmar Vojtěch
revizoři účtů: Vrána Lad., Sýkora Oldřich.
Poznámka kronikáře:
Plenum MNV tvořili titi členové: Kořistka Ludvík, Bendl Vlad., Kouřil Alous, Kouřil
Oldřich ml., Kráčmar Vojtěch, Nedoluha Vlast., Olšaník Josef, Petřek Ondřej,
Pospíšil Frant., Stavělík Alois, Sýkora Oldřich, Vyhlídal Bohumil.
Tento výbor MNV spravoval veřejné záležitosti zdejší obce až do konce první
poloviny r. 1946, kdy byli zvoleni opět noví činovníci, tentokráte na základě
celostátních voleb do okresů, zemí a parlamentu.
Pisatel těchto řádků byl zvolen do rady okresního národního výboru ve Šterberku a
později jako I. místopředseda ONV. Byl mu svěřen referát samosprávy a zásobovací.
Měl zájem na tom, aby volby do všech MNV probíhaly hladce, beze sporů. Na okres
přišlo nových lidí, z různých krajů, s různými zvyky. Většina neměla zkušeností z
veřejného života, na tak důležitá mí, jako je samospráva, dříve neměla ani možnosti
se dostati.
Bylo proto nutno začínati všude svorně, bez úkladů a zaskakování jedněch druhými.
Všechny politické strany uznané Košickým vládním programem měly stejnou
činorodou zodpovědnost při budování nového života v osvobozené vlasti a tedy i v
každé sebemenší obci .

A tak tomu bylo i v Mladějovicích.
Aby počátek nového života vyšel za spoluúčasti všech, usneseno před zahájením
volby činovníků voliti deklamací. Zástupcové strany soc. dem., kteří zůstali doma,
byli znovu pozváni, čekalo se se zahájením schůze, až všichni přijdou, až počet
zvolených zástupců do MNV bude úplný.
A tak byl zvolen první výbor MNV (viz výpisy ze zápisů č. 17 a a č. 18)., který
odpovídal přesnému politickému rozvrstvení v naší obci.. Jak jednotlivci slib
skládaný dne 5. 7. 1946 splnili, ukázala blízká budoucnost i pozdější běh života v
naší obci.
Zápis č. 17 o obnovení MNV dne 5. 7. 1945.
Přítomni podle prezenční listiny:
Jemelík Karel
Kristek Emil
Bradáč Václav
Olšaník Josef
Kráčmar Vojtěch
Kouřil Alois
Vyhlídal Bohumil
Vrbický Jaroslav
Kořistka Ludvík
Sýkora Oldřich
Vrana Ladislav
Pospíšil Mikuláš
Pospíšil František
Matoušek Ant.
Předseda dosavadního výboru zahájil schůzi a uvedení členové složili předepsan ý
slib.Ustanovena byla komise, jež má říditi volbu. Z každé politické strany 1 člen.
Za stranu KSČ: Bradáč Václav
lidovou
: Kořistka Ludvík
soc. dem.
: Kristek Emil
nár. soc.
: Vrbický Jaroslav
Této komisi předsedá nejstarší člen posledně uvedený. Veškeré dnešní volby jak
předsedy, náměstka, komisí a jejich předseů budou provedeny deklamací.
Žádná strana neslučuje na náměstka.
Učiněn návrh, aby předsedou M. N. V. byl člen Josef Olšaník, přísl. strany N. S.
Zvolen všemi hlasy. Náměstkem navržen a zvolen p. Karel Jemelík, příslušník KSČ.
Zvolen všemi hlasy.
A ta klidně a všmi hlsy zvolena byla rada MNV a její komise.
Členové rady:
1. Karel Jemelík, náměstek za KSČ,
2. Boh. Vyhlídal , strana lidová
3. Frant. Pospíšil, strana soc. demokrat.
4. Mikuláš Pospíšil , strana nár. soc.

Celé plénum MNV:
Bradáč Václav
Jemelík Karel
Kouřil Alois
Kráčmar Vojtěch
Kristek Emil
Matoušek Ant.
Mlynář Fran.
Olšaník Josef

Petřeková Helena
Pospíšil František
Pospíšil Mikuláš
Sýkora Oldřich
Vyhlídal Vojtěch
Vrána ladislav
Zapalač Pavel

Počátky kulturního života po roce 1945
Kulturní život v Mladějovicích byl od prvých počátků po osvobození velmi rušný a
plodný. Byly u nás výhodné podmínky, tradice, ale byyl zde i značné překážky, které
brzdily tak živou činnost života kulturního.
Mladějovice svojí polohou byly již přirozeným střediskem okolních obcí, odkud se
sem scházeli ze sousedních obcí občané k veřejným projevům, návštěvě plesů a
divadelních podniků. Měly svoji divadelní tradici z doby před okupací, takže v krátké
době při postupném osídlování bylo možno zahájiti ochotnickou divadelní činnost.
Navíc přistěhovala se ještě celá řada novousedlíků, kteří již pracovali na ochotnické
scéně a to také něco znamenalo.
Kroužek obětavých nadšenců, kteří chtěli obohatiti a sladiti společenský život lidí
dosud se neznajících něčím novým, pěkným, co mělo rozptýliti denní těžké starosti a
strasti.
Z blízkého Žerotína přesídlil do Mladějovic učitel hudby a kapelník pan Mlynář,
vyškolil si řadu nových hudebníků a jeho kapely "Mlynářovy"vzniká později kapela
při "OB". To rovněž přispívalo k obohacení našeho společenského života i při
oslavách školních ( např. Karnevalu dětském), na nějž ještě stále jak účinkující děti,
tak i jejich rodiče rádi vzpomínají.
Bylo u nás tradičním a samozřejmým zvykempořádání národních oslav k různým
památným dnům, jako 28. říjen, narozeniny a volby prezidentů, a k nim po roce 1945
přibývaly nové: osvobození Rudou armádou, narozenin maršála Stalina, později
vzpomínkové události únorové atd. Také události smutné, úmrtí prezidentů Beneše a
Gottwalda byly důstojné, za účasti obyvatelstva celé obce vzpomenuty.
Mohutné bývaly a vždy důstojně vyznívaly oslavy Husovy - průvod s hudbou,
zapálení hranice na " Kapličkách" pro celé okolí. Hlavním pořadatelem těchto
oslavbýval hasičský sbor, učitelé z Babic, Řídča a Rybníčku vodívali sem velké
zástupy občanů ze svých působišť. To byly kulturní podniky samozřejmé. Program
obyčejně obstarávala školní mládež, nacvičovali jej třídní učitelé, každý za svoji
třídu, proslov nebo přednášku měl řídící učitel mladějovický, nebo učitelé pozvaní.
Zůstal nám vždy věren učitel Jos. Koudelák ze Štarnova.
Radost z osvobození se ihned v počátku projevovala pořádáním plesů. Všechny
korporace a pol. strana KSČ pořádaly plesy.
A zde se ihned v počátku projevily první překážky v práci kulturní. Nebylo střediska,
kde by se mohlo scházeti větší množství lidí, tančiti a hlavně pořádati rozsáhlejší
divadelní představení.
Byly zde sice 3 hostince, jeden bez sálu, druhý se sálem naprosto nevyhovujícím (viz
zápisy ze života před okupací) a neodpovídajícím svými rozměry poměrům po roce
1945 a třetí rozpadávající se.
Jak tedy div, že většina místních občanů se rozhodla pro rychlé přebudovaní budovy
německé školy na kulturní dům.
Vzniká " Kulturní družstvo". Jeho dlouholetý předseda Josef Šipula starší byl
houževnatým a agilním budovatelem a organizátorem při přestavbě kulturního
domu.Byl jsem sice jednatelem tohoto družstva, měl jsem zájem o činnost kulturní,

ale jsem osobně nesouhlasil se ztrátou budovy něm. školy.
Měli jsme naději na vybudování a získání školy měšťanské, která při růstu českého
živlu u nás a okolí nedala na sebe dlouho čekati.
Okres se tehdy organizoval na obvody. Byli jsme středem obvodu obcí Babice,
Hnojice, Komárov, Řídeč, Rybníček a Mladějovice. Střed obvodu Mladějovice, měly
dostat školu měšťanskou. Obvod byl schválen radou ONV, jejíž jsem byl členem,
schválen okresníám školním referátem, v němž jsem též fungoval.
Ovšem budova č. p. 2 (škola něm.) se přestavovala, dům č. p. 1 byl přidělen novému
osídlenci a tak školu měšťanskou získává Újezd u Uničova, kde byla prázdná budova
něm. školy obecné. Naši žáci, kteří chodili do školy měšťanské ve Šternberku,
přecházejí Újezdu u Uničova. Z obvodu nám zůstal jen obvodvý tajemník (jeho úřad
byl po reorganizaci samosprávy zrušen), a stanice SNB, která ani v původním plánu v
Mladějovicích pojata nebyla.
Ale byla zde touha vybudovati slušný sál, který měla skoro každá nově osídlená obec,
ještě větší touha vybudovati slušné jeviště, protože se zde již hrálo, a jinde budiž zde
s trpkostí konstatováno, tyto výhody byly a tam se ještě spalo.
Jak asi bylo našim ochotníkům, když s nacvičenou hrou zájezdy do okolních obcí s
krásným jevištěm a kulisami, kde místní ochotníci svou činnost ani nezahájili.
Obdivoval jsem houževnatosti našich ochotníků, kteří dovedli, poměrů neznalíá, ze
spleti cizích kulis, na cizím jevišti během několika hodin sestaviti vkusné poměry a
když jsme přijeli se souborem účinkujících, vše bylo již ke hře připraveno. Jaká pak
bývala radost účinkujících, když mohli hrát na tak krásném jevišti, jako měla např.
Paseka - sanatorium, Paseka - kulturní dům, Ústav pro nervově choré ve Šternberku.
Když byla zde i chuť k svépomocnému budování kulturního střediska, nebylo kožno
v době, kdy slovo brigáda nebylo známo, stavěti se proti tomuto ušlechtilému úsilí.
Pak přišla na řadu úprava jeviště. Něco zbylo z divadélka Odboru národní jednoty z
doby předmnichovské, něco z divadla německého, ale to byly začátky.
Začalo se budovati jeviště nové, od podia, kulis, později došlo k přístavbě jeviště,
zakupování reflektorů, instalování nového osvětlení atd.
Hlavním iniciátorem při budovní kulturního domu a mistrný pořadatel plesů, byl pan
Josef Šipula starší, budovatel jeviště pan Karel Jemelík, který byl zároveň režisérem
ochotnické scény. Druhým režisérem byl p. Vysoudil Karel. To byly počátky našich
divadelních kroužků a počátky budování kulturního domu.
Napřed se hrálo v kulturní organizaci Odboru Národní jednoty, když byla
likvidována, hrálo se v Kulturním družstvu.
Finnační náklady na vybudování kulturního domu byly hrazeny jedině z kulturních
podniků a plesů. Proto škola a SSPŠ plesy nikdy nepořádaly.
V přízemí kulturního domu byly opět svépomocí občanů upraveny místnosti pro
mateřskou školu, která byla původně v I. patře, které bylo přeměněno pro sál, v němž
byly svépomocí položeny parkety.
Horší to bylo začátek s úpravou zdí sálu. Zde vypomohli ochotně každoročně
pořadatelé plesů, kteří dovedli proměniti ponurý strop sálu a zdiva ve spleť řas a
čarovných pavučin, jindy koše rudých růží, kruhové výplně věnců z lesního chvojí, v
květinové závěsy, což dovedlo zpříjemniti družnou náladu návštěvníků plesů.
Ačkoliv se tančilo v době pořádání plesů každou neděli, návštěvníků bylo mnoho a

výtěžky z plesů veliké.Ostatně do jaké šíře se rozvinula kulturní činnost této malé
obce svědčí vzpomenout alespoň - po odstupu času - některých významných
kulturních podniků:
Slavnost předávání dekretů národním správcům. Byla to slavnost celookresní, tak
veliká, že jsme ji svými silami nedovedli ani hospodářsky podchytiti.Byli zde
zástupcové z ONV, ministerstva zemědělství a hlavní řečník ředitel Nár. Jednoty Ad.
Kubis, kterého jsem vítal jménem všech přítomných:" že vidí před sebou osvobozený
český lid, na půdě kterou jsme se snažili v nerovném boji kulturním vymaniti z cizího
područí ve vlastním státě". Tábor lidu při této slavnosti byl " U kapliček".
2. Hanácké dožínky:
Pořádala mládež mladějovická.
Dožínky a tance nacvičoval říd. uč. v.v. Novotný.
Slavnosti se účastnila celá šternberská posádka s důstojnickým sborem. Slavnostní
řečník Jos. Koudelák. Slavnost pořádána na sportovním hřišti, večer na pokraji lesa.
2a. Taneční soubor mládeže mladějovické vypomohl při okresních dožínkách v
Lužicích, bez něhož tyto nebylo možno pořádati. V Lužicích byly dožínky filmovány.
3. Literární večer hanáckých spisovatelů (Koudelák, Krejčí, překladatel z českých
autorů Sedlák),. Na literárním večeru byla výstava knih autorů. Koncertoval hudebníi
soubor hudební školy ze Šternberka.
4. Vystoupení pěveckého sdružení - zemského sboru z Uničova.
5. Z ochotnických vystoupení uvádím alespoň Maryšu bří. Mrštíků, s níž jsme
dělaliněkolikm zájezdů po okrese. Úvodní proslov měl spisovatel Jos. Koudelák, byl
přečten pozdravný dopis vdovy po spis. Mrštíkovi, který nám do Mladějovic k
pořádání divadla poslala.
1948
A není proto divu, že když po událostech únorových byla také reorganizována
osvětová činnost, zřizovány osvětové besedy, že i u nás, ihned byla osvětová beseda
založena pro obec Mladějovice. K ní byly přidruženy babice, Komárov, Krakořice a
Řídeč. Po několika letech se babice s Krakořicemi a Řídeč s Komárovem
osamostanily.
Funkcionáři OB byli učitelé Vrbický, Studýnka a Blažek.
Ještě zde v přehledu vzpomínám pěkné oslavy uvítání volyňských Čechů v naší obci
a konečně slavnosti pojmenování školy " Národní školou dukelských hrdinů".
Přítomni byli zástupcové učitelstva, okresu s inspektorem Poláškem a říd. Valíčkem,
zástupcové protifašistických bojovníků z kraje. Slavnostním řečníkem byl zemědělec
Baloun ze Sukolomi. Kulturní pořad doplnil pěvecký soubor střední školy ze
Šternberka. Korporativně se slavnosti účastnil místní hasičský sbor v krojích, všichni
bojovníci od Dukly a mnoho občanů. Obec byla bohatě vyzdobena vlajkami.
Ze spolků se do kulturního života nejvíce zapojil Svaz přátel SSSR, který zásluhou s.
Bradáče pořídil stálé kino, které pravidelně hraje každou neděliza režijní vstupné
filmové představení.
Studentka Vrbická Milada založila odbočku Svazu mládeže. Ačkoliv se do ní
přihlásila většinou mládež ze Státního statku a Horní kolonie, patřila mezi nejlepší na

okrese.
Škola a osvětová beseda pořádaly každoročně 2 x do roka výstavu knih. Za 13 roků
se prodalo na těchto výstavách asi za 20. 000 Kčs knih.
Tuto tichou kulturní činnost oceňuji nejvýše. Rodiče po poradě s učiteli kupovali
svým dětem o vánocích a na konci šk. roku knihy, které se staly základem rodinných
knihoven.
V této stati vzpomenul jsem ochotu a lásku manuelních pracovníků, kteří bezplatně
budovali kulturní dům. Myslím, že tato ochota vyzařovala víc z lásky k divadlu, než
pro pořádání plesů. To se konečně projevovalo při zájezdech " Vesnického divadla" a
hostování souborů ochotnických z okolí.
Ostatně do jaké šířky se rozplynula láska k divadlu svědčí seznam členů Divadelního
kroužku, kteří divadlo hráli:
Dopkoupilová Cecilie
Dokoupilová Ludmila
Dokoupilová Miroslava
Dudová Věra (Popelářová)
Hejníčkova Jarka (Smolová)
Hejníčková Jiřina (Matoušková)
Hovorková Anna
Hráská Marta
Lounová Marta (Skřivánková)
Jurášová Růžena (Ludínová)
Ničová Olga
Ničová Zdena
Nováková Milada ( Kovářová)
Pospíšil František
Příhodová Marie (Batková)
Svobodová Irena (Hanáková)
Stavělík Alois
Šišková Anežka
Šišková Marie
Šipula Miloš
Svoboda Vladimír
Urbanová Emilie (Stavělíková)
Vysoudil Karel
Vytřísal Václav
Žákovčíková Jiřina

Bendl Josef
Dokoupil Oldřich
Hejníček František
Hovorka Alois
Jemelík Karel
Kouřil Oldřich
Kovář František
Kráčmar Vojtěch
Malaska Jaroslav
Nečas Josef ml.
Niče Viktor
Orság Jaromír
Pospíšil Viktor
Ručka Vratislav
Řídký Miroslav
Sýkora Oldřich
Šišková Ludmila
Šipula Josef
Šerý Václav
Urban Jan
Veselský František
Vytřísal Josef
Zapalač Pavel

Život školský
Podrobný nástin života národní školy v Mladějovicích jest zapsán ve školní kronice.
Zde uvádím v přehledu některá data, která sloužila úřadům ke statistice rozvoje
školství na Šternbersku za I. desetiletí, tedy do r. 1954.
Přirovnávám - li, pak chci jen zdůrazniti, jak vyspělo školství v době po osvobození,
po roce 1945, zejména po událostech únorových - budiž mi to odpuštěno. Čtyřicet
roků učil jsem v území smíšeném a tak vím, za jakých poměrů mělo možnost české
dítě choditi do školy, studovati a konečně jaké byly jeho možnosti při prvních
krocích do života dříve a nyní.
1. Škola byla otevřena v roce 1924 jako škola menšinová. Uzavřena byla v roce 1938
na podzim po okupaci.
2. Po osvobození byla ve velmi zbědovaném stavu. Říd. učitel se vrátil již v měsíci
červenci a byly prováděny nejnutnější opravy (náklad 10. 000 Kčs v nové měně).
3. Pravidelné vyučování zahájeno dnem 1. 9. 1945.
Z německého majetku získáno zařízení pro školu mateřskou, šicí stroj, pianino a
radio. Ostatní zařízení bylo opraveno . Zakoupeny 20 nových stolů a 40 sedaček.
Během I. pětiletky koupen promítací aparát ( 5000 Kčs), radiogramofon (1000 Kčs),
radio (5000 Kčs), na hovory (3000 Kčs), triedr 1000 Kčs.
Průměrný náklad od r. 1945 pohyboval se mezi 7 - 10 Kčs na školu národní, na školu
mateřskou 4000 Kčs. Na žáka připadalo asi 500 Kčs.
Finanční náklad za 10 let:
a. školní pomůcky ...................... 20. 000 Kčs.
b. údržba
...................... 20. 000 Kčs.
c. opravy
...................... 20. 000 Kčs.
Vše hrazeno z rozpočtů MNV.
Stav tříd a žáků:
Rok

tříd

žáků

1938
1945
1947
1948
1953
1954

1
1
2
2
2
3

23
29
65
56
79
84

učitelů
1
1
2
2
2
3

Po roce 1954 přesahoval počet žáků vždy 80. Učitelé bývali 3. Ale každoročně při
mateřských dovolených učitelek delší dobu učili 3 třídy učitelé dva.
V ozdravovnách z prostředků OP se vystřídalo 23 žáků.
Na škole se vystřídaly 3 učitelky ženských ručních prací a 11 učitelů literních.

Většina žáků chodí do osmiletky, vychodila školu měšťanskou, v letech posledních
slabí žáci do zvláštní školy v Uničově.
Ze školy pak 1 žák lékařem, 2 inženýři, 3 učitelky, 5 absolventů real. gymnnasia.
V r. 1954 na školách vysokých 2 žáci, na jedenáctiletce 4 žáci, na vyšší škole
průmyslové 2 žáci.
Ostatní žáci se většinou po vychození zapojili do zaměstnání, při čemž ještě
navštěvovali školy odborné. Rovněž ti, co zůstali v zemědělství, rovněž navštěvují
zemědělské odborné školy.
Příspěvek žáků k zpestření kulturního života od r. 1945 - 1954.
Besídky pro veřejnost
vlastní besídky
veřejné oslavy
dětská divadla
výstavy

26
55
5
14
8

Různé sbírky:
obilí
šaty
odprac. hodin na poli
rozprodej knih
sběr chroustů
sběr odpadků (mimo železo)
Vysázeno 3000 lesních stromků.

200 Kčs
310 kg
200 kusů
726
1. 200 Kčs
10 q
83, 55 q

Pro kuklturní dům v r. 1949 - 5 sebraly děti mezi občany 100 židlí.
V šk. r. 1946 - 47 byla zdejší škola v Týdnu dětské radosti uvedena mezi
vyznamennaými školami ve Věstníku ministerstva školství.
V roce 1950 byla škola pojmenována " Národní škola dukelských hrdinů".
Poznámka:
V první republice většina žáků byly děti zemědělských dělníků, zaměstnaných na
zbytkovém statku. Bylo nutno pro ně každoročně po dobu 5 měsíců vyvařovati
obědy, aby mohly do školy. Rovněž o ošacení dětí se museli uřitelé starati, protože v
době nezaměstnanosti bída byla velká. Tyto náklady vyžadovaly dobročinnosti
českého zázemí. Kulturní podniky byly pořádány jedině na podporu hraničářských
dětí. Byla to ovšem jen malá almužna, která měla zmírniti sociální rozdíly.
Ale i tak i když většina dětí vycházela měšťanskou školu ve Šternberku, přes stálé
povzbuzování učitele neviděla pro svoji budoucnost jiného východiska, než pracovati
na místním velkostatku. Málo dětí odcházelo do učení.
Po roce 1945 a hlavně po roce 1948 se tyto poměry změnily.
Vzpomínám na jednu jubilejní schůzi Ústředí Nár. Jednoty v Olomouci, zde mluvil
stařeček, bývalý rakouský ministr krajan dr. Žáček o plínech Nár. Jenot za Rakouska.
Ani prý jim nikdy ve snu nenapadadlo, že by také někdy v Hanušovicích u Šumperku

mohla státi česká škola.
A dnes - pochybuji, že v letech 1918 - 1938 by se bylo některému hraničářskému
učiteli zdálo, že v takových Mladějovicích bude dvojtřídka s 5 post. ročníky, že
ostatní žáci budou v osmiletce v Újezdě, budou mít možnost navštěvovati
jedenáctiletku, že na Šternbersku bude na 100 českých škol a že i takový okres, který
měl 7 % českého obyvatelstva má dnes jedenáctiletku.
To jsou rozdíly v možnost vzdělání dětí v době dřívější a nynější. V úvahu se musí
brát i vlakové a autobusové spojení do škol vyššího typu a možnosti stravování
mládeže.
V červnu 1956 snesla se nad Šternberskem velká živelní pohroma. Poškodila střechu
školy. Byla povolena oprava. Část byla provedena na podzim 1956, část na jaře 1957.
Zároveň byl kolem školy postaven nový drátěný plot a povoleny nátěry oken.
Poněvadž jsem dnem 31. 8. 1957 odcházel do důchodu, byla novéhu řediteli povolena
nutná oprava bytu. Žádal jsem ještě, aby bylo též povoleno opraviti a rozšířiti
primitivní zařízení vodovodu a el. osvětlení, poškozené v době okupace. Tak byl
zvýšen náklad na opravu školy na 40. 000 Kčs.
Byl to tentýž obnos, který jsem každoročně žádal ( 200 000 Kčs) na generální opravu
školy. Protože na okrese bylo daleko více škol potřebnějších, museli jsme čekati až
do r. 1957.
S rozvojem školství v pohraničí rostly nové školy vyššího typu a nové třídy. Příliv
nového učitelského dorostu nebyl těmto potřebám úměrný. Na naší školy střídaly se
učitelkyvdané, které mívaly mateřskou dovolenou, vyskytl se učitele zánět
mozkových blan, u jiného infekční žloutenku. A tak každoročně v posledních 5 letech
chyběl v roce nejméně po dobu 4 měsíců jeden učitel.
Zástupce nebyl ustanoven a tak vždy 2 učitelé vyučovali upravené třídy po 40 žácích
34 hodiny týdně.
A tím bych omlouval, že při své činnosti mimoškolní nebylo času na obecní kroniku.
Při mé několikaměsíční chorobě zůstale na škole učitelka jedna. Píši jen souborné
přehledy, které kdyby nestačily mohou sloužiti kronikáři jako pomůcka k podrobnější
práci.
Umístění školy mateřské bylo trapnou záležitostí po dobu 15 roků. Nenesl na tom
nikdo vinu. Byl nedostatek vhodných budov, každý úřad chtěl míti důstojné umístění.
Teprve až v roce 1959 byl dobudován kulturní dům, z budovy MNV do něho
přemístěna veřejná knihovna a tam opět kancelář okrsku VB, mohla býti pro
mateřskou školu uvolněna budova č. p. 132.
Nedorozumění bylo hodně, ale konečně dne 15. prosince 1959 v deset hodin
dopoledne se ředitelka M. Orságová s uč. A. Mlynářovou s tichým průvodem 37 dětí
nehlučně a téměř nepozorovaně stěhovaly ze staré školy (č.p. 2) do nové, krásnější,
slunnější a zdravější a tak zahájily vyučování.

Vydání a příjmy pro školy : 1945 - 1949 stará měna
1945 příjem : 14. 151 Kčs
vydání 13.123 Kčs, zůst. 1. 027,90 Kčs
1946 př. se zbytkem 58 379,90 Kčs , vydání 36. 171,40 Kčs, zůstatek 22.208,50
Kčs.
1947 z roku předešlého 42. 778,40 Kčs, vydání 42.488,80 Kčs, zůstatek 289,60 Kčs.
1948 příjem 31. 302,90 Kčs, vydání 26.012,30 Kčs, zůstatek 5. 290,60 Kčs.
1949 příjem 107.924 Kčs, vydání 107. 924 Kčs, zůstatek 0 Kčs.
V roce 1953 proběhla měnová reforma v poměru 1 : 5, větší čásky byly v poměru 1
ku 50. Nové koruny , 3 koruny, pětikoruny, desetikoruny byly papírové. Dále
25koruny, padesátikoruny, stokoruny. Později se menší peníze do hodnoty
destikoruny změnily na mince.

Zpráva pokladní MNV za léta 1945 - 1950
Fond národní obnovy.
za drobné předměty, které zůstaly po odsunutých Němcích odvedeno Fondu nár.
obnovy79. 072,20 Kčs, přičemž odsunutým německým občanům byly ponechány
svršky v daleko vyšší míře, než byla předepsána. Těm, kteří nic neměli byly vydány
potřebné předměty a prádlo ze zachráněných přebytků.
Pokladna obecní (uvádím za léta, pokud mám data po ruce):
Rok

1945
1946
1947
1948
1949
1950

Příjem se zbytkem
z roku předešlého
46. 137, 30 Kčs
89.534,75 Kčs
230.412,85 Kčs
382.946,85 Kčs
589.912,20 Kčs
180.068,90 Kčs

Vydání

Zůstatek

39.674,36 Kčs
6.463 Kčs
54 594,50 Kčs
34.940 Kčs
120.798,60 Kčs 109.614,25 Kčs
187.479,40 Kčs 195.467,45 Kčs
589,912,20 Kčs
0 Kčs
261.661,50 Kčs , schodek 81592 Kčs.

Poznámka: Obnovy (i za školy jsou uvedeny) ve staré měně ! První léta po
osvobození hospodařila obec z prostředků vlastních. Velké přebytky svědčily o velmi
šetrném a rozvážném hospodaření funkcionářů MNV. Byly reservovány hlavně pro
rozšíření a opravu elektrického osvětlení, zakoupení hasičské stříkačky a instalování
místního rozhlasu.
Pokladníkem a účetním byl pisatel těchto řádků, jemuž vydatně vypomáhal tajemník
J. Orság, protože v době školního vyučování nebylo možné učiteli všechny drobné
příjmy zachycovati. Po svěření pokladny tajemníkem MNV , převzal tuto funkci
J.Orság, člen rady MNV. Bradáč se velmi svědomitě staral o zachycení všech příjmů
pro fond MNV a fond národní obnovy.
Nevýhodou hospodaření v prvých letech po osvobození bylo, že nebylo možno
zakoupiti včas potřebný materiál k opravám budov, pro školy nebyly ještě pomůcky,
lavice, tabule, takže první nábytek(sedačky a stolky), zhotovil místní stolař. A to byla
velká výhoda, protože bylo velmi nesnadné sehnati vhodné řemeslníky.
Velkou zásluhu na úpravě kulturního domu, odstraňování domů určených ke
zbourání, mají místní občané, Odbočka svazu žen, které spolu s rodiči a SRPŠ také
připravovali školní mládeži při slavnostních příležitostech každoročně bohaté
pohoštění. Tyto práce a dary nazatěžovaly vůbec obecní pokladnu.

Živá příroda v posledních 30 letech.
Malá lesní enkláva na úpatí Nízkých Jeseníků v našem obecním katstru mě ihned po
příchodu do Mladějovic zaujala svojí bohatou květenou.
Protože mýcením lesa některé druhy rostlin mizí, jiné se zase rozšiřují, zmíním se též
v tomto zápisu o některých zajímavostech.
Tak z čeledi pryskyřníkovitých ve velkém množství se vyskytuje jaterník trojlaločný
a sasanka bílá, ojediněle sasanka žlutá. V jedné části lesa jehličnatého porost tvoří
husté plochy vlaštovičníku. Z motýlokvětých zůstává ještě lecha jarní a u železniční
tratěpři přejezdu několik m² jehlice trnité. Vyhynula hruštička, roztroušeně roste
hnilák žlutavý. Na pokraji lesa v mokré půdě je prvosenka jarní. V zahrádkách ve
vesnici pěstovali dříve různé druhy překrásných primulí. Na několika místech zůstaly
ještě sněženky, vzácněji bledule (ve vesnici).
Z krtičníkovitých zůstal náprstník hlinitý, vyhynul podbílek. Vyhynulo jmelí, řídce se
vyskytuje lýkovec. Zato se stále ve větším množství objevuje lilie zlatohlavá ( až s 30
květy). V zahrákách pěstují ještě ladoničku, v jednom místě zůstal chřest.
Konvalinka jest ve velkém množství, vrané oko vyhynulo. Zůstává pstroček dvouletý,
vemeník, kopytník. Rovněž ubývá mařinky vonné (léčivá bylina, sbírají děti) a také
plicník lékařský.
Z kapradí roste zde kapraď samec, na kamenech kolem tratě ještě osladič obecný.
Přesličky ojediněle na polích a plavuň až na Roudné, ale je jí stále méně, náhodně
kvete brambořík evropský.
Z lesních plodin zde roste hodně jahod, dosti borůvek a ostružin a něco lesních malin.
Ve vesnici zachoval se jalovec, u hřbitova dřín.
Vyhynula většina jedlých hub v lese a na louce žampion (zůstává bedla jedlá a
václavka).
Z hmyzu se vyskytuje řídce vyskytuje, z motýlů žluťásci, perleťovci a poměrně v
množstvím větším martináč hrušňový.
U kapliček ubývá starých lip a s nimi ptačích hnízd. Vytratilo se úplně několik párů
dudků. U vody hnízdí ledňáček. V sadech i v lese všichni datlové. V době stěhování
ptáků přelétají nebo se zdržují u nás kratší dobu čápi, čejky, řídce sluky, brkoslavi a
hýlové. Na bodlácích bývají hejna stehlíků.
Vypsal jsem zde poměrně pestrou a bohatou úrodu volné přírody na malém kousku
polí, luk a lesa žijící. Zachyceni, jsou jen jedinci, kteří jsou jinde vzácní a školní
mládež byla vždy poučována, aby si této přírodní zvláštnosti vážila a jí šetřila.

Změna kronikáře
Dlouholetý ředitel školy Jaroslav Vrbický odchází v r. 1957 do důchodu. Po něm
zůstává řed. místo rok neobsazeno a v r. 1959 přichází k nám z Mostkova řed. p.
Bohumil Mayer, který měl vykonávati rovněž funkci kronikáře. Snad následkem
choroby, která pomalu ale jistě hlodala jeho zdraví a pro jiné povinnosti nemohl se
svému úkolu plně věnovati a tak zůstává určitá mezera ve vedení kroniky. Soudruh
Mayer v r. 1962 zemřel. Čest jeho památce!
V r. 1964 jsem byl pověřen, abych funkci kronikáře vykonával, což jsem M,N.V.
přislíbil.
Jmenuji se je Ladislav Jandl, nar. 11. 5. 1898 v Nasovicích, okr. Blansko. Vychodil
jsem obecnou školu a 4 tř. školy měšťanské, pracoval jsem původně v obchodě a pak
v různých odvětvích průmyslu a pod.
Naposled jako zaměstnanec fa. Moravia ve Šternberku, a v r. 1961 jsem odešel do
důchodu.
Mám-li jako kronikář zachovat obraz naší doby pro příští generaci slibuji, že práci
vykonám věrně a svědomitě a pravdivě.
Nastala-li v kronice od r. 1957 jakási mezera, pokusím sev hrubém nástinu
poznamenat věci, které se do r. 1964 v obci udály.
Bourání budov ve středu obce č.p. 8;11;34;7;45
Po zbourání 2 budov jako pprvních, t.j. č.p. 34 bylo ořikročeno k odtranění hosp.
usedlosti, býv. dědičné rychty č. p. 8, která se nacházela v desolátním stavu. Za
demoliční cenu koupil ji p. Vojtěch Žákovčík a s. Miroslav Řídký.
Hned vedle č.p. 11, pro vlhkost a podmokání k obývání se nehodící, byl rovněž
zbořen a koupil jej s. Pavel Kořenek. Materál, pokud byl potřebný, byl vybrán,
ostatní zplanýrován. Osídlenec z č. p. 8 s. Josef Nečas přestěhoval se na č.p. 22-80.
Na vzniklém prostranství má býti zbudován park, čímž nabude obec pěkného
vzhledu.
Boj proti TBC
K boji proti tuberkulose, bylo všechno obyvatelstvo povoláno k povinnému
snímkování ze štítu do zdravotního střediska v Újezdě.
Počasí 1958
Počasí bylo celý rok celkem dobré. V květnu se objevila mandelinka bramborová, na
jejímž se zúčastnili všichni i školní mládež. Jednotné zemědělské družstvo bylo
posíleno o 11 členů.

Svaz čs. mládeže
Jak již bylo vpředu vzpomenuto, byl založen Svaz čs. mládeže, který má asi 20 členů:
Jurkovič Jindřich
Novák Emil
Venclík Miroslav
Vacula Jaroslav
Fišer Ladislav
Novák Josef
Jurkovič Petr
Orsag Jaromír
Hrycíková Zdena

Stojáková Jana
Zapalačová Lida
Zapalačová Milada
Bitalová Jaroslava
Hlavicová Anežka
Kovářová Ludmila
Žákovčíková Marta
Kořistková Marie
Švub Petr

Jako masová složka pomáhají v JZD při různých pracích, řepa, seno, komposty a při
úpravách v obci.
Z kulturní činnosti pomáhali hrát hry mládeže, zájezdy do Jeseníku a do Brna na
výstavu. Jsou zapojeni v divadelním kroužku Osvětové besedy.
Pošta
1. dubna 1959 byla zřízena pošta v budově M.N.V. s doručovacím obvodem
Komárov, Řídeč, Krakořice, Babice. Vedoucím je Karel Petřík, doručovatelky
Anežka Skládalová a Vlasta Vyhlídalová.
Počasí 1959
Jarem počínaje bylo počasí ucházející, možno říci dobré až do 18. srpna. Od této
doby až do 10. listopadu nepršelo. Úroda byla sklizena, práce skončeny, leč sníh stále
chyběl. O Vánocích bylo + 2º C.
Kino
Až dosud fungovalo při Osvětové besedě kino. Každou neděli byl promítán film.
Vzhledem k tomu, že se počet majitelů televizorů značně rozrostl, bylo kino slabě
navštěvováno a mnohdy se nevybralo na vstupném tolik, kolik bylo třeba zaplatiti za
půjčení filmu. Proto bylo další promítání zastaveno. Snad později, dojde-li k úpravě
poplatku za půjčení filmu, je možno znovu zahájiti činnost.
S. Miroslav Řídký postavil pěkný rodinný domek s podrovím naproti školce č.p. 144.

Rok 1960
Rok 1960 stal se významným v mnoha směrech i pro naši obec. Okres Šternberk byl
zrušen a obec přidělena pod nově utvořený pol. okres Olomouc. Bývalý kraj
Olomouc byl přejmenován na Severomoravský se sídlem v Ostravě.
8. května 1960 byla uložena schránka s prstí z dukelského bojiště do zdi místní
národní školy, která od r. 1950 nese hrdý název " škola dukelských hrdinů", za účasti
všech občanů.
Volby
Dne 11. června byly provedeny volby, jak do N.S., K.N.V, O.N.V, tak i do M.N.V.
Navržení kandidáti Národní frontou byli jednomyslně zvoleni a jsou to:
Bradáč Václav
Dokoupilová Božena
Orság Jaromír
Kořenek Pavel
Trnavský Antonín
Kovář Antonín
Soldánová Růžena
Hrádek Otto

Šram Jan
Janků Alžběta
Jemelík Karel
Bendl Josef
Vaňák Jaroslav
Vysoudil Karel
Kořistková Marie

Na ustavující schůzi M. N. V. byli zvoleni tito funkcionáři:
Bradáč Václav, předseda
Trnavský Antonín , tajemník
Členové rady: Jemelík Karel, Orság Jaromír, Šram Jan, Bendl Josef, Vaňák Jaroslav.
Do okresního nár. výboru: Zapalač Pavel, Mladějovice
Do krajs. nár. výboru : Pavlík Jan, Troubelice
Do Národního shromáždění: Coufal Alois, Nasobůrky.

STÁTNÍ STATEK
Státní statek, jehož majitelem byl Vlastislav Nedoluha byl v r. 1938 zabrán Němci a
tito zde po celou dobu okupace hospodařili pod zn. " Německá osídlovací
společnost".
Český majitel Nedoluha se vrátil, poněvadž ale na základě nařízení o pozemkové
reformě, nemohl vlastniti tak velkou výměru ( 75 ha), odešel zpět do Jarohněvice okr.
Kroměříž na hospodářstvíá své ženy, kde v okupaci bydlel a hospodařil.
V Mladějovicích tak vznikla farma a byla přičleněna k státními statku v Lužici. Byly
provedeny rozsáhlé adaptace a výstavba. Byl postaven veliký skleník s příslušenstvím
a pěstovala se raná konsumní zelenina. Byla provedena adaptace stájí na vepřin, kde
se chovalo až 800 ks vepřů. Později byl chov zastaven a pěstuje se skot. Byly
postaveny nové kůlny na stroje, dílny, byl postaven nový kravín na 100 ks a mnoho
jiného.
V r. 1960 byly postaveny 4 obytné domy, každý o 4 bytových jednotkách a byly dány
r. 1961 do užívání.
Původní výměra statku byla 75 ha zěmědělské půdy. Rok od roku zabráním z katastru
Hnojice výměra stoupala, takže dnes obhospodařuje 280 ha a je samostatným státním
statkem.
Půda je velmi dobrá, bývaly tu kdysi rybníky a proto se tu daří všem kulturám a
výnosy jsou dobré. Proto bylo v r. 1963 ustanoveno, aby se z tohoto statku stal
"Semenářský státní statek" a pěstitel zeleninových semen. Své úkoly statek vzorně
plní. Od r. 1945 vystřídalo se několik vedoucích : Ohaňka Jos., Bělík Václav,
Skřivánek Frant., Sládek Otto, Hanák Jos. Od r. 1963 je vedoucím Ant. Chládek,
účetní Škodová Marie.
Vedoucí zahradnictví je Basilius Buranycz. Statek zaměstnává průměrně 65
zaměstnanců po celý rok. Pouze ve špičkových pracích pomáhají zaměstnanci ze
Slovenska. Pracovní morálka je dobrá a lidé jsou celkem spokojeni.
Byl zřízen dětský útulek v němž je 15- 20 dětí. Vystřídaly se 2 pěstounky. Od r. 1963
je Vedoucí p. Milada Bisová.

Socializace vesnice 1962
Poslední 2 rolníci Jan Šiška a Jan Jehlář vstoupili do JZD a tím je socializace vesnice
ukončena.
Meliorace
V celém katastru obce byla provedena rozsáhlá úprava a obnovení všech odpadových
toků a příkop. Hlavní sběrače byly zančně rozšířeny a prohloubeny a vybudovány
stavidla, ze kterých možno motoricky čerpati vodu pro závlahu kultur.
Rybník
Místní rybník o výměře 0, 2 ha byl rozřířen o 1, 2 ha , takže dne směří 1, 4 ha.
Veškerá tato práce byla provedena Pozemními stavbami v brně strojově buldozerem. Hráz byla zpevněna betovou směsí. Potok vedoucí z rybníka přes obec
byl mělký a při větší vodě rozléval se na dolním konci po silnici a voda zaplavovala
níže položená místa. Bylo rozhodnuto položiti v celé délce potrubí. Tak se i stalo. Na
konci vesnice vyústuje do hlavní příkopy směrem ke státnímu statku. Celková úprava
příkop a toků měří 9 000 metrů. Hodnota díla 60. 000 Kčs.
Výměna elektrické sítě
Elektrická síť byla v obci vyměněna a rozšířena k novým objektům J. Z. D.
V únoru 1962 vyskytlo se masové onemocnění chřipkou, takže musely býti pololetní
prázdniny o týden prodlouženy. Sněhu bylo málo a celkem teplo. Ráno - 2º C,
odpoledne +1 º C.
Masové složky
Výbor žen čítal původně 30 členek, ale později se snížil na 9.
Jsou to :
Eliška Janků, předsedkyně
Marie Orságová, jednatelka
Božena Dokoupilová
Kateřina Ressnerová
Marie Ressnerová
Zdena Marečková
Jiřina Jemelíková
Vlasta Šipulová
Anežka Hlavicová
Nevyvíjí zvláštní činnosti, ale zapojují se a pomáhají kde mohou. Každoročně
pořádají svůj tradiční ples, který je početně navštíven.

Sokol
Tělovýchovná jednota " Sokol " čítá cca 30 členů, z toho 20 aktivních. Funguje
pooue oddíl kopané. pomáhají brigádně v J.Z.D. Předsedou od r. 1962 je Josef Nečas,
jednatel Oldřich Dokoupil.
Čs. červený kříž
Skupina čs. červeného kříže čítá asi 40 členů. Je vybavena zdravotnickými brašnami
pro první pomoc, které mají:
Zdena Marečková, předsedkyně
Anežka Pospíšilová
Lída Jančová
Marie Axmanová
Jiřina Jemelíková
Hilda Lakomá
Milada Kristková
Marie Orságová
Ve škole byl ustaven kroužek mladých a 25 dětí získalo odznak mladého zdravotníka.
Pohostinství
Pohostinství, které se nacházelo na č. p. 76 bylo z zdravotních a estetických
přemístěno do kulturního domu. Vedoucí byla s. Eliška Janků.
Osvětová Beseda
Osvětová beseda, dříve " Kulturní družstvo ", o níž je již vpředu řeč, byla založena v
r. 1945 a jejímž předsedou byl Karel Jemelík, byla velmi aktivní. Byl utvořen
kroužek divadelní a hudební. bylo a je dodnes mnoho nadšených ochotníků a sehrálo
se mnoho divadelních představení. Vzpomínám některých, jako: Maryša, Divotvorný
klobouk, Zlatá Katy, Na letním bytě, Dámy a husaři, Čechy krásné, Muziky, muziky,
Ženský boj, sluha dvou pánů, Nezasmálka, Bártova pomsta.
V roce 1963 nastoupil jako ředitel národní školy po zemřelém Boh. Mayerovi Jan Bis
a v r. 1964 byl zvolen předsedou Osvětové besedy. Režisérem divadelního kroužku
byl Bohumil Obšil. Hudební kroužek vedl Miloš Šipula, který v lednu 1962 zemřel.
Čest jeho památce! Vedení kroužku, který čítá 19 členů převzal Václav Válek.
ŠKOLA
Opoměl jsem poznamenati, že ředitel Bis přišel k nám z Vésky, okr. Olomouc.
Škola má 3 třídy a cca 63 žáků.

Obecní knihovna má 1500 svazků a asi přes 100 čtenářů. Vede ji s. Bohuš Smola.
Mateřská školka je s celodenním provozem asi s 20 dětmi a vede ji dlouholetá
ředitelka Marie Orságová a učitelka Žákovčíková.
J. Z. D.
Jednotné zemědělské družstvo v Řídeči, bylo sloučeno s J.Z.D. Komárov.
Od 1. 2. 1963 dochází ke sloučení s družstvem mladějovickým, takže od tohoto data
se hospodaří společně pod zb. " Jenotné zemědělské družstvo Mladějovice".
Družstvo hospodaří na 1047 ha zemědělské půdy a má 231 členů.
Funkcionáři: předseda Jan Bláha, Řídeč
ekonom Josef Pelikán, Šternberk
agronom ing. Josef havlík, Komárov.
V důsledku sloučení bylo družstvo uznáno jako podnik s vyšší formou hospodaření,
mohla býti stanovena pevná odměna (pracovní norma Kčs 17), mohla býti schválena
dovolená. Výroba stoupla o 15 % a platy družstevníků o 25 %.
Sbor požární ochrany
Sbor požární ochrany čítá 27 členů a je vyzbrojen motorovým agregátem na pojízdné
kolesně za traktor.
Předseda sboru: Jan Šram
Velitel:
Josef Bendl
Jednatel :
Jaroslav Vaňák
Členové:
Hlavica Alois
Šiška František
Kouřil Oldřich
Urban Jan
Pospíšil František,strojník
Jemelík Karel
Stavělík Alois
Zajíc Jan

Resner Jos, ml.
Navrátil Josef ml.
Bradáč Václav
Orság Jaromír, ml.
Kořenek František
Fišer Ladislav
Kouřil Miroslav
Novák Emil

Ostatní jsou členové přispívající. Dík obezřetnosti a opatrnosti všech občanů,
nemuseli již dávno zasáhnout při požáru.

Sloučení obcí
1. června 1964 bylo provedeno sloučení obcí Mladějovice - Řídeč - Komárov v jeden
celek jež nese název " obec Mladějovice, osada Komárov a osada Řídeč.
Obec má 965 obyvatel.
24. června byly provedeny volby jak do Národního shromáždění, krajů, okresů, obcí.
Kandidáti navrženi Národní frontou byli jednomyslně zvoleni.
Jsou to:
Bradáč Václav
Boček Karel
Buranycz Basilius
Čech Jaroslav
Dokoupil Oldřich
Hrabčík Vladimír
Havlík Vilém
Jemelík Karel
Jurčová Anežka
Janků Alžběta
Smékal Václav
Kořistková Marie
Kreuziger Josef
Vysoudil Karel
Zálešák Bohumil

Lakomý Karel
Lhoták Mikuláš
Lamr Josef
Matoušková Bohumila
Minář Jan
Orság jaromír
Pelikán Josef
Rebl Josef
Stojáková Jana
Kozáková Emilie
Šram jan
Šerý Václav
Vaňák Jaroslav
Trnavský Lubomír

Po volbách byla svolána ustavující schůze nově zvoleného národního výboru, kde se
zvolili následující funkcionáři:
Předseda: Orság jaromír
náměstek : Kreuziger Josef
tajemník: Trnavský Lubomír
Rada: Čech Jaroslav
Vysoudil Karel
Vaňák Jaroslav
Zálešák Bohumil
Minář Antonín
Smékal Václav

Zemědělská komise: Trnavský Lubomír
Bláha Josef
Lamr Josef
Šram Jan
Ing. Havlík Josef
Finanční komise: Vaňák Jaroslav
Dokoupilová Božena
Rebl Jaroslav
Lakomý Karel
Lhoták Mikuláš
Kulturní komise

Bytová komise

Čech Jaroslav
Dokoupil Oldřich
Obšil Bohumil
Bis jan
Hrabčík Vladimír

Kreuziger Josef
Jemelík Karel
Matoušková Bohumila
Minář Antonín

Sociální komise

Zdravotní komise

Vysoudil Karel
Kořistková Marie
Zálešák Bohumil
Kozáková Emílie
Jurčová Anežka

Smékal Václav
Boček Karel
Buranycz Basilius
Janková Alžběta
Stojáková Jana

Pořádková komise

Stavební komise

Bradáč Václav
Pelikán Josef
Šerý Václav
Obrtel František

Orság Jaromír
Pospíšil Mikuláš
Kořenek Pavel
Hlavica Josef
Havlík Vílém

Nový národní výbor má zvýšenou pravomoc a dovede ji dobře využívat. Velkou
zásluhu má mj. Antonín Trnavskký, který i jinak vyžaduje správné jednání a plnění
úkolů.
Těžiště práce národního výboru je v pomoci k lepšímu hospodaření v JZD.
Spolupráce s JZD je velmi dobrá, neboť na obou stranách je porozumění.

Úprava budoucího parku
Na polovině budoucího parku byly již vysazeny smuteční vrby, břízy a různé keře.
Na kruhovitém záhonu i květiny. Plocha oseta trávou. Na druhé polovině se bude
pokračovat.
Na cestu od Skládalových k Leitrům, od kulturního domu ke hřbitovu a na Malé
straně bylo navezeno za 32. 000 Kčs štěrku a na jaře 1965 budou tyto cesty upraveny.
Mnoho občanů opravilo svoje stavení jak zevně, tak vnitřně a tak se zasloužili o
pěkný vzhled obce.
Životní úroveň lidu
Hmotná úroveň lidu je na stálém vzestupu. Téměř všechny rodiny mají rádio, televizi,
pračku, mnozí plynové a elektrické sporáky, ledničky, zřizují koupelny, etážové
topení apod.
Pouze v mateřské obci Mladějovice je na 40 motocyklů různých kubatur a 18
osobních aut. Naši občané chodí pěkně oblékaní.

1977
Dne 1. července jsem byla pověřena funkcí kronikářky. Mým úkolem je zaznamenat
události, které se staly v roce 1976.
Jmenuji se Věra Juránková, rozená Kristková. Narodila jsem se 13. září 1952 ve
Šternberku, okres Olomouc. Pocházím z rodiny dělnické. Od svého narození bydlím
v Mladějovicích. Základní devítiletou školu 1. - 5. ročník jsem navštěvovala v
Mladějovicích, 6. - 9. ročník v Újezdě u Uničova . Studovala jsem na SVVŠ v
Uničově, dále na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, kde jsem studovala speciální
pedagogiku. Studium jsem ukončila státní zkouškou. Od roku 1975 jsem zaměstnána
jako učitelka při ZDŠ - dětské oddělení Nemocnice Šternberk. Jsem členkou ROH,
kronikářkou BSP na dětském oddělení.
Od 23. listopadu jsem poslankyní MNV - jednatelkou kulturní a školské komise.
Mám jedno dítě.
Začíná 31. rok po válce. Mladějovičtí občané ani nepozorují, jak se naše vesnice za
těch 30 let změnila.
Malé a zchátralé domy zmizely, na jejich místě jsou dnes postaveny domy nové.
Zaplňují se prázdná stavební místa, na větších prostranstvích vznikl park. Nenajdeme
již ani jeden dům, který by neprozrazoval, že se v něm způsob života změnil,
opořípadě, že zde hospodaří již nová generace. Široká okna, nové fasády, upravené
okolí domů svědčí o tom, že obyvatelé naší vesnice žijí v dobrých poměrech. Když se
otevřou vrata statku, najdeme místo hnojiště pěkně upravenou květinovou zahrádku,
prostorný dvůr se změnil v zeleninovou zahradu, chlév v kotelnu ústředního topení
nebo garáž.
Také domácích zvířat ze dvorů ubylo. Jen slepice, králíci, pes a kočka prozrazují, že
žijeme na vesnici. Mnoho družstevníků se přestěhovalo ze statků do nových
rodinných domků. Ti, kteří přišli po válce ze všech koutů naší vlasti, dokonce i ze
vzdálené Volyně, začali budovat naši obec. Staří odcházejí do důchodu a na jejich
místa nastupuje generace mladá. Jsou to již mladějovičtí rodáci, kterým jistě bude
záležet na tom, aby jejich rodná obec nebyla popelkou mezi ostatními.
V tomto roce v celé naší vlasti proběhly volby do národních výborů všech typů. Mezi
zvolenými poslanci a funkcionáři jsou již naši mladí občané, kteří se po boku
zkušenějších budou učit hospodařit ve svých obcích a na svých parcovištích.
Obec Mladějovice je obcí trvalého výzanmu se samostným MNV a osadami
Komárov, Řídeč. V osadách Komárov, Řídeč pracují OV řízeny radou MNV.
Od začátku roku 1976 až do voleb řídil veškerou činnost v obci sedmnáctičlenný
národní výbor, z něhož sedm členů bylo zastoupeno v radě.

Členové
Jemelík Karel
Dokoupilová Božena
Bis Jan
Albrecht Miroslav
Ing. Havlík Josef
Kovářová Eva
Kreuziger Josef
Křivánek Jan
Matoušek Karel
Marečková Zdeňka
Pospíšil František
Rébl Jaroslav
Skládal Oldřich
Skřivánek Josef
Soldán Miroslav
Šram Jan
Žákovčíková Eva

58 r.
50 r.
56 r.
47 r.
37 r.
35 r.
46 r.
40 r.
46 r.
41 r.
46 r.
40 r.
54 r.
43 r.
37 .
51 r.
33 r.

Předsedou národního výboru byl Jemelík Karel, který pracoval jako vedoucí dílen v
Pasece a funkci předsedy vykonával při zaměstnání.
Životopis
Jemelík Karel se narodil v Tučíně, okres Přerov, v rodině maloživnostníka (kováře).
Pochází ze sedmi dětí. je otcem čtyř dětí. Vchodil obecnou školu. V roce 1933
nastoupil do učení, vyučil se kovářem. Pracoval jako kovářský tovaryš u různých
zaměstnanců. V roce 1943 byl totálně nasazen na práci do Německa. Po osvobození v
červenci 1945 osídlil kovářskou živnost v Mladějovicích, kde pracoval jako národní
správce do roku 1952, potom se zapojil do socialistického sektoru. Do KSČ vstoupil
7. 6. 1945, od r. 1946 pracoval v různých funkcích ve vesnické organisaci KSČ v
Mladějovicích až do roku 1975 - z toho 7 roků ve funkci předsedy KSČ.
V lidosprávě pracoval od r. 1946. Od r. 1965 pracoval také v odborářských funkcích
v závodním výboru na ocelárně v Uničovských strojírnách. V letech 1968 - 71
vykonával funkci předsedy. 15. ledna 1974 byl uvolněn do JZD 1. Máje se sídlem v
Pasece, kde pracoval jako mechanizátor.
Soudruh Jemelík se podílel na kulturním životě v obci, hrával ochotnická divadla, v
mladších letech aktivně provozoval sport. Byl dlouholetým členem kapely v
Mladějovicích.

Zaměstnanci MNV
Na národním výboře v Mladějovicích pracovala v různých funkcích od 1. 7. 1952
Božena Dokoupilová. Od 1. 7. 1957 do roku 1960 byla tajemnicí, od roku 1960 do
1976 hospodářsko - správní pracovnicí.
Životopis
Božena Dokoupilová, rozená Podhájecká, se narodila 29. 10. 1926 v Žamberku, okres
Ústí nad Orlicí v rodině cihlářského dělníka.
Je národnosti české, státní příslušnost ČSSR, má jednoho syna.
Do KSČ vstoupila 14. 5. 1946, prošla 14denní stranické školení v politické škole v
Žamberku. V roce 1949, v roce 1967 7denní školení v Hrubé Vodě u Olomouce.
Soudružka Dokoupilová je členkou výboru ČSŽ, členkou SČSP a ČČK. Vzdělání má
základní, 5 tříd obecné, 4 třídy měšťanské školy. V roce 1941 nastoupila do učení
jako švadlena. U zaměstnavatele pracovala do roku 1946 jako pomocná účetní, od
roku 1946 - 1951 u okresní nemocenské pojišťovny v Žamberku. Po provdání v roce
1951 nastoupila do Okresní nemocenské pojišťovny ve Šternberku, po reorganizaci
na odboru sociálních věcí ve Šternberku do roku 1967. Od roku 1957 je zaměstnána
na MNV v Mladějovicích.
Soudružka Dokoupilová se zúčastňuje veškerého politického i veřejného života a
obětavě pomáhá při zajišťování všech akcí, které se v obci konají.
Dne 22. a 23 listopadu proběhly také v maší obci volby do národních výborů všech
stupňů.
Průběh voleb
Národní výbor jako významný a důležitý článek lidové moci a správy v našem
socialistickém státě, s veškerou energií a odpovědností pracoval pro uskutečnění
programu XV. sjezdu. Posláním politické práce NV bylo přesvědčovat, vychovávat,
měnit myšlení a jednání lidí, vyvolat jejich aktivitu a zájem o záležitosti celé
společnosti. Proto byla na volby naše vesnice dobře připravena.
Volební program NV se stal názornou ukázkou toho, čeho lze dosáhnout
dobrovolnou prací. Občané mohli volit ve dvou dnech, a to v pátek 22. 11 od 14ºº do
22ºº hod, v sobotu od 7ºº do 14ºº hod. Naše obec měla celkem 624 hlasovacích lístků,
odevzdáno bylo 624.
Občané naší vesnice odvolili na 99,87%, 3 ončané nevolili.
Při volbách byly zapojeny všechny složky NF, které se podílely na přípravě
agitačního střediska, při seznamování občanů s novými poslanci a také při samotném
průběhu voleb. Volební místnosti v Mladějovicích a zvláště v Řídči, byly vkusně
vyzdobeny. Na chodbě před volební místností byly vystaveny panely s novými
poslanci. Žáci MŠ a ZDŠ Řídeč uspořádali při příležitosti voleb výstavku výtvarných
pracích. Ve volební místnosti v Mladějovicích vítali občany pionýři v krojích a na

upomínku voleb jim dávali dárky, které sami vyrobili. Celý den vyhrávala v obci
hudba. Průběh voleb byl hodnocen okresními pověřenci velmi kladně.
Na základě návrhu NF byl národní výbor po volbách rozšířen ze 17 členů na 27.Za
členy byli zvoleni:
Jemelík Karel, 58 r, uvolněný předseda
Kreuziger Josef, 46 r. elektrikář
Skládal Oldřich, 54 r., provozní mistr
Bis Jan, 56 r., ředitel ZDŠ
Ing. Havlík Josef, 37 r, agronom JZD
Rébl Jaroslav, 40 r., hoblíř kovu
Křivánek Jan, 40 r., seřizovač strojů
Žákovčíková Eva, 33 r., ředitelka MŠ
Machač Vladislav, 28 r., elektrikář.
Komise finanční a rozpočtová:
Konupka Alois - předseda, 36 r., řidič
Dokoupilová Božena, 50 r., referent MNV
Šram Jan, 51 r., řidič
Vojkovská Ludmila, 41 r., dojička JZD
Kouřilová Jana ...........
Komise výstavby:
Soldán Miroslav - předseda, 37 r., technik živoč. výroby
Matoušek Karel, 46 r., provozní technik
Kreuziger Josef , 46 r., elektrikář
Dokoupil Jaroslav
Šuba Ludvík
Komise ochrany veřejného pořádku:
Albrecht Miroslav, 47 r., mechanizátor
Skřivánek Josef, 43 r., provozní technik
Pospíšil František, 46 r., opravář
Jurkovič Jindřich - neposlanec
Novosad Ludvík - neposlanec
Komise - R - MNV - sbor pro občanské záležitosti:
Křivánek Jan, 40 r., seřizovač strojů
Žákovčíková Eva, 33 r, ředitelka MŠ
Bláhová Milada, 22 r, učitelka MŠ
Kouřilová Jana

Havlíková Jana
Vláčilová Milada
Žákovčík Vladimír
Dokoupilová Božena, 50 r, referent MNV
Jemelík Karel
Soldánová Zdeňka
Komise sociální a zdravotní:
Pelikán Josef - předseda, 43 r, elektrikář
Horňáčková Anastasie, 33 r., prac. živoč. výroby
Marečková Zdeňka, 41 r., skladnice
Lhotáková Zdeňka, 29 r.,učitelka
Michalcová Miluše - neposlanec
Komise kultury a školství:
Kovářová Eva -předseda, 35 r., prac. živoč. výroby
Dmytrivová Jana, 28 r., ředitelka MŠ
Juránková Věra, 24 r., učitelka
Jemelík Miroslav
Pospíšil Jiří - neposlanci
Komise branné výchovy:
Skládal Oldřich, 54 r., provozní mistr
Jehlář František, 28 r., traktorista
Bláha Josef, 27 r., traktorista
Fišer František
Šuba František - neposlanci
Zaměstnanci MNV:
Dokoupilová Božena, administr. pracovnice
Pospíšilová Marie, uklízečka
Tajemní MNV - OLdřich Skládal
ŽIVOTOPIS
Skládal Oldřich se narodil 18. listopadu 1922 ve Všetulách, okres Kroměříž. Pochází
z dělnické rodiny, ze čtyř sourozenců, z nichž dva zemřeli.
V roce 1945 vstoupil do sociální demokratické strany, v r. 1947 vstupuje do KSČ. V
KSČ zastával funkci jednatele. Je členem SČSP, od roku 1972 zastává funkci

předsedy ZO Svazarmu Řídeč - Mladějovice. Dále je členem výboru Mysliveckého
sdružení.
Soudruh Skládal vychodil obecnou školu a v roce 1937 nastoupil jako pekařský učeň
v Holešově. Po vyučení pracoval jako tovaryš do roku 1942. Od roku 1942 - 44
pracoval jako tovaryš v Rolnické družstevní pekárně - Holešov.
Od roku 1944 do 20. 2. 1945 byl totálně nasazen, po návratu se vrátil ke svému
povolání, které vykonával až do června 1946, kdy se odstěhoval do pohraničí - do
obce Mladějovice. Zde nastoupil jako dělník ve sp. Rudné doly Krákořice, kde
pracoval do likvidace v r. 1948. Od roku 1948 až do r. 1950 pracoval jako dělník v
s.p. závody Milo Olomouc. Od roku 1950 - 53 pracoval jako dělník v s.pChronotechna Šternberk, pak nastoupil do služeb Ministerstva vnitra, OV - VB
Olomouc, kde pracoval do roku 1965. Od tohoto roku nastupuje jako dělník v s.p. US
Uničov, kde pracoval jako cídič odlitků do r. 1969. Později pracoval jako obsluha
PTB tračkovacího zařízení. V roce 1972 byl navržen KSČ a DV - ROH do funkce
mistra. Je poslancem MNV a zastává funkci neuvolněného tajemníka MNV v
Mladějovicích.
UMÍSTĚNÍ MNV
Místní národní výbor jr umístěn od roku 1945 v budově č. 24. V této budově je také
umístěna veřejná knihovna, poštovní úřad a poradna pro děti, místnost pro slavnostní
příležitosti atd.
Úřední hodiny:
Pondělí 7ºº - 15ºº hod
Úterý
7ºº - 15ºº hod
Středa
7ºº - 15ºº hod
Čtvrtek 7ºº - 15ººhod
Pátek
7ºº - 15ººhod
ČINNOST MNV A OBVODU
Hlavní činnností MNV v Mladějovicích, OV Řídeč, Komárov a organizace NF byla
činnost politicko-organizátorská, která uskutečňovala během celého roku úkoly dané
XV. sjezdem KSČ k dalšímu rozvoji našich obcí a celé naší vlasti.
S radou NV spolupracoval také občanský výbor. Velkou pozornost věnoval NV akci
"Z". V únoru byl předán občanům k užívání nový obchod v hodnotě 530 000 Kčs.
Dále byla provedena kanalisace u ZDŠ ( 80 m), kanalizace v dolní části obce (245m),
a opravena silnice ke hřbitovu a ke skále. Byly provedeny i údržby ve škole, oprava
bytu, elektroinstalace kulturního domu v hodnotě 100 000 Kčs, dále v Řídči oprava
ZDŠ - komíny a byt.
V části neinvestiční bylo odpracováno 13 800 hodin z finanční náhrady 101 500 Kčs
- hodnota díla 292 000 Kčs.

V části investiční 1 580 hodin z finnační náhrady 30 000 Kčs, což je hodnota díla 49
800 Kčs. Na jednoho obyvatele připadalo 180 Kčs čisté hodnoty díly. V zemědělství
odpracovali nečleni 778 hodin, mládež odpracovala 900 hodin.
USNESENÍ MNV A JEJICH PLNĚNÍ
Všechna usnesení pro rok 1976, která MNV dal do plánu, byla splněns.
ČINNOST KOMISÍ
Do voleb pracovaly v obci 3 komise:
1. komise pro výstavbu, kde pracovalo 6 členů, z toho 4 poslanci.
2. komise finanční a rozpočtová, která měla 5 členů, z toho 4 poslanci.
3. komise veřejného pořádku se 6 členy, z toho 4 poslanci.
V obci pracoval Sbor pro občanské záležitosti se 6 členy, 6členný občanský výbor.
Po volbách byly komise rozšířeny o další komise:
komise sociální a zdravotní s 5 leny
komise školská a kulturní s 5 členy, z toho 3 poslanci
komise jednotného systému branné výchovy s 5 členy, 3 poslanci.
Tyto komise pravidelně scházely.
VEŘEJNÉ SCHUZE A BESEDY S OBČANY
V roce 1976 byly MNV svolávány pravidelně veřejné schůze s dobrou účastí.
Kromě veřejných scůzí provedl národní výbor besedy s mládeží, pořádal školení
řidičů a civilní obrany obyvatelstva. Mezi nejvýznamnější slavnostní schůze,
pořádané MNV a složkami NF, patřila předvolební schůze konaná 4. 10. 1976.
Schůze byla početně zastoupena. Před zahájením hrála hudba, kulturní pořad
připravily děti MŠ Řídeč, taneční kroužek z Řídče a pěvecký kroužek ZDŠ
Mladějovice.
V hojném počtu byly také zastoupeny oslavy k různým výročím, které byly pořádány
společně složkami NF.

PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE OBCE
Činnost MNV se po volbách začala řídit volebním programem na léta 1976 - 81.
Některé hlavní úkoly volebního programu uvádím v kronice. V plánu rozvoje
výstavby 25 rodinných domků JZD 1. Máje se sídlem v Pasece postaví v naší obci 20
bytů. Do roku 1980 by měla naše obec překročit 1000 obyvatel.
ÚKOLY V POLITICKO - LIDOVÉ A KULTURNĚ VÝCHOVNÉ OBLASTI
Pro prohloubení účinnosti a efektivnosti v politicko výchovné práci mezi občany se
zaměřením v duchu socialistického vlastenectvía prohlubování internacionálních citů
k socialistickým zemím je vypracován JP KVČ, na jehož plnění se budou podílet
orgány a organizace NF.
ÚKOLY POLITICKO - ORGANIZÁTORSKÉ PRÁCE
Pro prohloubení a rozšíření spolupráce NV a organizací NF provedla R MNV
rozdělení poslanců do organizací NF jako aktivity pro vzájemné propojení a tím i
zlepšení masové politické a organizátorské práce při realizaci úkolů daných
volebních programem,
Pro prohloubení socialistické demokracie provede R MNV s výborem NF pod
vedením KSČ a v úzké spolupráci s JZD 1. Máje se sídlem v Pasece rozšíření aktivů
NV.Přes organizace NV bude zajišťována co největší účast na veřejných schůzích,
kde budou občané seznámeni s úkoly danými XV. sjezdem KSČ a celým volebním
programem na léta 1976 - 81.
Úkoly plánu rozvije hospodářství NV jsou rozděleny dle plánů činnosti komisí a R MNV s plnou odpovědností za jejich plnění.
ÚKOLY NA ZVELEBENÍ OBCÍ
Rozhodující podíl na zvelebení obcí byl pětiletý plán, kdy na akcích investičního
charakteru bylo vybudováno hodnot za 1 054 000 Kčs.
Ve volebním programu na léta 1976 - 81 jsou odsouhlaseny v části investiční akce:
Výstavba nové MŠ pro 60 dětí - budova díla 2 700 000 Kčs.
(Na tuto výstavbu jsou zajištěny prostředky od JZD 1. Máje se sídlem v Pasece
400000 Kčs.).
V roce 1976 provedou Silnice n. p. bezprašné vozovky. Na této akci se podílí národní
výbor přípravou v hodnotě 25 000 Kčs.
V akcích neinvestičního charakteru budou zajištěny akce:
úprava místnosti pro činnost SPOZ
úprava terénu u budovy MNV
úprava zasedací místnosti v budově KD pro plenární a veřejná zasedání NV a
schůzkovou činnost NF z prostředků FRR MNV a za spolupráce JZD.
Generální oprava sociálního zařízení, odizolování budovy ZDŠ Mladějovice a
zavedení ústředního topení je v jednání se školským odborem ONV v OLomouci.

ÚKOLY ZAMĚŘENÉ NA PÉČI O MLADOU GENERACI
V plánu úkolů na volební období 1976 - 81 se NV řídí usnesení ÚV KSČ z července
1976, které vyzdvihují nezbytnost komplexního přístupu k práci s mládeží. V
současné době je v naší obci 246 mladých lidí ve věku od 15 do 30 roků, zapojeno v
organizacích je 45 %. Jedním z hlavních úkolů organizací a výborů NF, halvně pak
SSm a TJ Sokol, bude získat co největší počet mladých lidí do těchto organizací.
MNV a výbory těchto organizací s výborem NF budou zajišťovat v plném rozsahu "
"Hovory s mládeží", nejméně 2 x ročně.
Na těchto schůzích se mládež seznámí s možnostmi svého uplatnění při veřejně
prospěšné práci. NV si vzal také za úkol vybudovat pro mládež hřiště. Jedním z
hlavních úkolů pro rozvoj uplatnění žen, jak v zaměstnání, tak i v oblasti kulturní a
společenského charakteru je zlepšit péči o děti zaměstnaných žen, a to výstavbou
nové MŠ, rozšířit činnost družiny mládeže.
Od roku 1980provést stravování pro největší počet školní mládeže.
Po stránce služeb je nutné provést rozšíření stávající sběrny oprav, elektrospotřebičů
a prací "Kovoopraven". Je třeba upravit prodejní doby s tím , aby vyhovovala
největšímu počtu pracujících.
Rozšíření sběrny - výměna lahví od topného plynu.
Aktiv NV Sbor pro občanské záležitosti mimo jiné úkoly má ve svém plánu činnosti
morální ocenění zásluh svých občanů a řešení služeb pro tyto občany. Ve volebním
období 1976 - 81 bude pokračováno v této činnosti v plném rozsahu.
Organizace ČČK Mladějovice - Řídeč - Komárov zajistí ze svých členů nejméně 5
soudružek jako pečovatelky.
ZÁSOBOVÁNÍ
Prodejna v Mladějovicích byla dostatečně zásobena základními druhy potravin až na
některé sezónní zboží ( sterilovaná zelenina všeho druhu), sterilovaného zelí,
čalamády, saláty, okurky).
Toto zboží je nahrazováno zbožím z dovozu. Dále se projevoval nedostatek čerstvé
zeleniny, která je na příděl.
Z průmyslového zboží byl nedostatek užitkového skla, porcelánu všeho druhu,
masové plechovky, z kusového zboží to byla kola, levnější pračky.
VÝSTAVBA SOCIALISMU NA VESNICI
JZD Mladějovice bylo v roce 1973 sloučeno s JZD Paseka, ke kterému nyní patří
Mladějovice, Komárov, Řídeč, Mutkov a Karlov.
Po sloučení dostalo název JZD 1. Máje se sídlem v Pasece.
V roce 1976 obhospodařovalo 2 144 ha zemědělské půdy. Vedení přistoupilo k
racionalizaci řízení, neboť stará organizační struktura v současné době již

nevyhovovala.
předseda JZD - Niče Jaroslav - Paseka
výrobní náměstek - Stavělík Alois - Mladějovice
kádrový náměstek - Žákovčík Vladimír - Mladějovice
hlavní ekonom - Fryšák Vladimír - Olomouc
hlavní mechanizátor - ing. Juránek Jan
hlavní agronom - ing. Havlík Josef - Mladějovice
hlavní zootechnik - ing. Antoš Martin - Šternberk
V novém řízení se předpokládá, že bude mít následující počet závodů:
závod rostlinné výroby
závod živočišné výroby
závod služeb, včetně stavební skupiny a dopravu pro zpracovnu krmiv
závod mechanizace
útvar hospodářského vedení
Na dobrých výsledcích se podílejí jednotlivé úseky. Tržby a výnosy byly vytvořeny
ve výši 13 467 000 a dosáhly v průměru 104,33 %, to je zvýšešní o 821 000 proti
plánu roku 1976.
Středisko zahradnictví, s přihlédnutím k těžkým klimatickým podmínkám, mělo
výsledky velmi uspokojivé. Po celý hospodářský rok byla patrna dobrá spolupráce
kolektivů BSP a techniků střediska. Středisko živočišné výroby splnilo hrubo
zemědělskou produkci na všech úsecích výroby. Výroba mléka dosáhla nejvyššího
stupně v okrese Olomouc.
Rovněž ve středisku díly byla patrna práce kolektivu BSP a splnila všechny ukazatele
stanovené plánem 1976.
Také středisko staveb vcelku úkoly splnilo. Středislo těžké mechanizace splnilo úkoly
na úrovni tržeb a výnosu roku 1976.
Středisko zpracovna krmiv mělo v roce 1976 nejlepší hospodářské výsledky. Je zde
patrna aktivita kolektivu BSP a THP a dobrá organizační práce.
Stav ekonomiky za rok 1976 byl velmi dobrý. Nesplněny zůstaly jen úkoly v tržní
produkci cukrovky a produkce rostlinné výroby byla splněna jen 99, 29 %.
Plán výkonu byl splněn nas 105, 57 % , dosáhl částky 47 486 000 Kčs, to je nejvyšší
poměr výkonů od sloučení v nový ekonomický celek.
Rovněž byl dodažen čistý zisk 11 643 Kčs, což představuje plnění na 104,79%.
Vývoj mezd u pracovníků dosáhl nejvyššího vývoje od založení JZD a na 1
pracovníka včetně podílů bylo dodaženo 29 271 Kčs ročního výdělku, což je nejvyšší
podíl v okrese Olomouc.
Rovněž bylo dosaženo nejvyšší produkce od sdružení v nový ekonomický celek
103,93% v hodnotě 47 781 000 Kčs.Celková tržní produkce na 1 ha zemědělské půdy
byla obsažena ve výši 19 596 Kčs.
V oblasti investiční výstavby byla provedena výstavba obilních sil, vozovek,
rekonstrukce stájí a bytovek. Z tohoto rozboru vyplývá, že situace ekonomická

závodu byla dobrá a jsou dány plné předpoklady k dalšímu dynamickému růstu na
všech úsecích zemědělského závodu.
Pro JZD byl stanoven počet trvale činných pracovníků 298, z toho přidružená výroba
31 pracovníků. K 1. 1. 1977odešlo z pracovního poměru 12 pracovníků, z tohoto
počtu 6 žen.JZD 1. Máje se sídlem v Pasece využívá ke stabilizaci pracovních sil v
živočišné výrobě vyplácí vlastní náborový příspěvek.
Kolektivní smlouvou v JZD 1. Máje se sídlem v Pasece jsou dány další výhody
člentsví v JZD, příspěvek na svatbu, rekreace tuzemská i zahraniční, tématické
zájezdy, dětská rekreace.
Ke zlepšení pracovních podmínek byla provedena řada opatření:
částečné zařazení diferenciované pracovní doby
směnnost provozu zpracovny
směnnost v živočišné výrobě, středisko Mladějovice
rozvoz obědů
vybudování sociálního zařízení
Společné stravování v roce 1976 stouplo na 160 jídel denně.
JZD nemá vlastní MŠ, ale má v tomto zařízení patronátní smlouvy. Provádí drobnou
práci při údržbě zdarma a pravidelně poskytují příspěvek na zakoupení pomůcek.
V jeslích v Pasece pracují družstvem placené pracovnice.
Kulturně společenská činnost byla v JZD velmi bohatá a využívaná všemi
pracovníky. Mezi tyto akce patří:
předplatné do divadla
tuzemská a dětská rekreace
divadelní představení
sportovní a branná činnost ve spolupráci ZO SSM
předplatné a odběr tisku
hudební škola
kurs angličtiny
kursy šití
Finanční prostředky na tomto úseku jsou využívány pro potřeby schůzí
pro potřeby ZO KSČ
pro potřeby ZO SSM
pro výrobní porady
Celkem na tyto úseky výrobní a zájmové činnosti vynaložena částka 176 000 Kčs.
Péče o pracující v JZD sleduje společný cíl - zlepšit životní prostředí členů JZD a
občanů obcí.
Počasí
Průběh zimy - v zimním období se projevovaly mírné mrazy až do konce března
(-8° C) do konce března bez sněhové pokrývky, silné SV větry, což se projevovalo
vysušováním vrstvy ornice.

2. - 4. týden v dubnu - teplota 10° C, S - SV větry
2. pol. května vhké a teplé počasí
červen - abnormálně teplý měsíc, polední teplota od +10° C do +30° C
červenec, srpen - velmi suchý a teplý, silný rozvoj mšice makové
31. srpna - vlivem přívalové bouřky byl způsoben splach ornice, byla poškozena
ozimá řepka
září, říjen, listopad - tyto měsíce byly teplé, srážkově nad normálem, projevil se
neoříznivý vliv na brambory, způsoben srážkami
17. září - 38 mm srážek, došlo k zaplavení pozemků
prosinec - srážkově pod normálem, teploty 0° C až do 23. 12.
Potom nastalo ochlazení, napadl sníh, teplota se pohybovala kolem -16° C.
Předsedou Národní fronty v Mladějovicích je Ing. Jan Juránek.
NF v naší obci je stmelena akceschopností díky obětavosti všech jejích členů, díky
přehledu a rozvážnosti členů NV a všech funkcionářů, které NF pracují. Pravidelné
hodnocení parcí činnosti složek NF je součástí dohody plnění volebního programu
NF. Po vzájemné dohodě ZO KSČ, R - MNV a MV - NV prováděno vždy za půl
roku
Organizaci NF tvoří tyto složky:
KSČ Mladějovice
Mladějovice - SSM, ČČK, SČSP, ČSŽ, SPO, ČMS, DUJ, TJ Sokol.
KOmárov -SSM, KSČ, SPO, ČCK, DV - J
Řídeč - SPO, ČČK,DV-J
Činnost složek - KSČ
KSČ je vedoucí složkou v naší vesnici.
Povinností komunistů je sloužit svému lidu. Z něho se strana zrodila, a proto je třeba ,
abychom nezapomínali, že na konci celého snažení stojí člověk, starost o jeho dobro.
Předsedou KSČ je Jan Šram.
Činnost KSČ v naší obci byla zaměřena především na péči o mládež ve vesnicích
Mladějovice a Řídeč.
Byla vytvořena stranická organizace JZD, proto počet členů při základní organizaci
poklesl. Přestože řešení otázek družstva přešlo do organizace JZD, zajímala se
organizace o družstevní dění v obci a ve spolupráci s MNV.
KS zajišťovala brigádnickou činnost v JZD. Členové zajišťovali oslavy - Únor, 1.
Máj, 9. květen, SNP a VŘSR.
Další činnosti bylo sestavování obyvatelstva v naší obci.
Členové organizace byli pověřeni úkolem pomáhat organizacím NF zajišťováním
plánovaných úkolů.
Členové pravidelně podávali zprávy o práci ve složkách NF.
SSM - předseda Jemelík Miroslav
SSM Mladějovice uzavřelo s MNV Mladějovice dohodu o vzájemné spolupráci.
MNV vytvářel podmínky pro další rozvoj SSM ve všech směrech.

SSM se zavázalo: 1. že na počest XV. sjezdu KSČ a v rámci předvolební kampaně
převezme zoppovědnost za PO včetně vedoucích.
2. ošetřování parčíku před prodejnou
Zajišťovalo účast členů na veřejných v r. 1976. Připravilo a uskutečnilo " Olympiádu
mládeže", zúčastnilo se oslav únorového vítězství, VŘSR, všeobecných voleb, se
100% účastí, zajistilo 1 poslance.
Na akci prozlepšení obce odpracovalo 200 hod. Plnění této dohody bylo zakotvenou
Radou MNV a organizací SSM dvakrát ročně.
ČČK Český červený kříž - předseda Jemelíková Jiřina
ČČk si stanovil počátkem roku závazek, který splnil.
1. zavede řádnou kartotéku členů
2. sledoval dárcovství krve
3. získal 20 nových členů
4. zapojil se do soutěže okresního výboru ČČK
5. v akci zvelebení obce odpracoval 183 hodin
6. získal 4 nové dárce krve
7. zajišťoval první pomoc při sportovních podnicích
8. 29. 4. novým členům předány členské průkazy
9. zasloužilým dárcům krve předány odznaky a květiny, s. Kouřil obdžel Jánského
plaketu.
SČSP - předseda Žákovčík Vladimír
Členové SČSP zajišťovali během roku účast na slavnostních schůzích společně s
jinými organizacemi. Uspořádali " Večer družby". Pomáhali při Olympiádě.
Zúčastnili se předvolební kampaně, zapojili se při výzdobě budov, agitačních
místností. Členové byli zapojeni ve volbách, ve volebních a agitačních komisích.
SČSP získal 1 člena a 1 dárce krve.
ČSŽ - předseda Žákovčíková Eva
1. uspořádání plesů a zájezdů do divadla
2. zapojil se do všech oslav pořádaných v obci
3. při oslavách MDŽ byl vyzdoben sál, ženám starších 70 let byly předány dárky
4. ženy se zapojily do předvolební kampaně
5. připravily sběr pro pionýry
6. zúčastnily se úklidu sálu pro provedení předání občanských průkazů
ČMS - předseda Vejbora Josef
Myslivci patřili mezi velmi aktivní složku v Mladějovicích.
1. byl proveden odchyt zvěřepro zahraniční obchod ( zající, bažanti) - 500 hod

2. byly upraveny remízky - 100 hod
3. vysázeno krmivo pro zvěř na statku - 90 hod
4. brigáda pro státní lesy - výsadba lesních stromků na Strachově - 400 stromků, 60
hod.
5. akce "Z" pro MNV na výstavbu šaten - 60 hod.
Mimo této prospěšné činnosti byla zaměřena jejich činnost na ochranu zvěře před
škodnou. Byla provedena beseda s pionýry ze ZDŠ Olomouc.
SPO - předseda Pospíšil František
1. zajistila účast na školení velitelů
2. provedla sběr šrotu 3krát
3. uspořádal besedu so bčany a mládeží - 2x
4. byl získán 1 dárce krve
5. do SPO bylo zapojeno 5 nových členů
6. pomoc při "Olympiádě"
7. úprava zbrojnice - 100 hod
brigádnická činnost
sušák na hadice - 35 hod
požární technika - výzbroj a výstroj - 30 hod
akce "Z" - 80 hod
pomoc v zemědělství - 180 hod
vodní zdroje - 50 hod.
Byla prováděna námětová cvičení a praktický výcvik, relace do rozhlasu
TJ Sokol -předseda Balint Martin
Činnost je rozdělena 1. na sportovní
2. kulturně politická práce
3. obrat pracovní iniciativy
ad 1) žáci zvítězili ve skupině A okresního přeboru, obdrželi čestné uznání OV
ČSTV.
Muži obsadili 2. místo ve 4. třídě
turnaj v Hnojicích - 4. místo
turnaj v Bouzově - 3. místo
žákyně - umístění ns 4. místě v okresním přeboru družstev.
Byla zajištěna účast na okresním přeboru - pohár Ivo Viktora
spolupracovali se Sokolem Babice
ad2) pořádali taneční zábavy, mimo plán byl pořádán dětský karneval
účastnili se akcí pořádaných NF, byla založena svazácká skupina.
Spolupracovali na přípravě voleb, podpořili Stockholmskou výzvu, bylo provedeno
politické školení na téma " Výchova členů v duchu socialistického vlastnictví a

proletářského internacionalismu".
ad 3) činnost brigádnická
výstavba šaten - 356 hod
splnilo závazek k XV. sjezdu KSČ
dosažen titul " Vzorný kolektiv mládeže"
Svazarm - předseda Skládal Oldřich
Činnost Svazarmu byla za rok 1976 velmi dobrá. Bylo provedeno školení řidičí s
účastí 70 řidičů. V zimě byl uspořádán Sokolský branný závod zdatnosti - společně s
OV Svazarm Olomouc s účastí 160 závodníků.
Další činností byl Dukelský branný závod zdatnosti v Řídči s účastí 29závodníků.
Členové přispěli finnačně na MDD v Řídči, uspořádali střelbu ze vzduchovek.
Účastnili se MDD v Mladějovicích - byl předveden model letadel 'létací - s.Michalec)
Byla započata akce demolice stodoly pro výstavbu střelnice
Členové se zavázali odpracovat 500 hodin z řad členů. Svazarmem byli získání 4
dárci krve.
V akcích pořádaných MNV, bylo odpracováno 160 hodin.
Dozorčí výbor Jednota - předseda Vladimír Němec
Členové dozorčího výboru prováděli kontroly v Jednotě Mladějovice. Vždy se setkali
s plným pochopením vedoucí prodejny, která jim ochotně ve všem vyhověla.
Byly provedeny schůze s kulturní složkou a pohoštěním.
Účastnili se při brigádnických akcích "Z" při výstavbě nové prodejny.

VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
V obci Mladějovice působí dvě samostatné OB, jedna v Mladějovicích, druhá v
komárově a Řídči. Podmínky pro kulturní život v Řídči nebyly příliš uspokojivé,
protože obce neměly vyhovující sál, ani společenskou místnost. Přes tyto obtížné
podmínky měli občané zájem především o přednáškovou činnost, o čemž svědčí
velká návštěvnost těchto . Do kulturních činností bse při oslavách zapojovala škola,
SSM, ČČK, ČSPO.
daleko lepší podmínky k vyvíjení kulturní činnosti byly ve střediskové obci
Mladějovice. Obec má kuturní dům, který v současné době vyhovuje. Navíc má
MNV pro schůzovou činnost menší místnost v kulturním domě.
V uplynulém roce byl plán kulturně výchovné činnosti splněn, programovou část
oslav zajišťovaly především školy ve spolupráci s ostatními složkami.
Zájezdy na divadelní představení, organizované ČSŽ, splnily svůj účel.
U mládeže se projevil zvýšený zájem o přednáškovou činnnost.

Nově zahájená činnost TJ Sokol se projevila v oživení činnosti žactva a mužstva. Obě
složky se zúčastnily mistrovských soutěží.
Činnost osvětové besedy spočívala v řízení kulturních akcí pořádaných MNV a
složkami:
1) Byly pořádány oslavy ke všem významným příležitostem
2) prováděny rozhlasové relace i výchovného rázu
3) pravidelná filmová představení jednou týdně, zájezdy do divadel, koncerty
4) sport a turistika
5) pořádání společenských zábav
6) provádění názorné agitaceformou nástěnných vývěsek
7) pořádání výstav
8) akce na zvelebení obce a zlepšení životního prostředí
Rozvoj školství
Škola v Mladějovicích byla dvojtřídka se čtyřmi postupnými ročníky. Školu
navštěvovalo celkem 41 žáků.
Funkci ředitele školy vykonával Jan Bis. Po prázdninách byla na školu ustanovena
absolventka pedagogické fakulty s. Eliška Ševčíková, školnice - Resnerová Marie.
Na škole byl zřízen zájmový kroužek pěvecký, který vede ředitel s. Jan Bis, dále
kroužek tělovýchovný, který vedla s. uč. MŠ Eliška Kejíková.
Osmnáctičlenný pionýrský oddíl "Ostříž" vede soudruh Vojtěch Žákovčík, oddíl
jisker s. uč. Eliška (kejíková) ŠEvčíková.
Vyvrcholením pionýrské organizace byla III. Olympiáda. Rovněž dobře pracovalo
SRPŠ, které uhradilo žákům noclehy na výletě, organizovalo pro žáky a rodiče zimní
zájezdy.
Činnost MŠ Mladějovice
V MŠ v Mladějovicích bylo zapsáno 22 dětí. Během roku se zvýšil stav na 25 dětí.
ředitelka školy - Žákovčíková Eva
s. uč. Eliška Kejíková
školnice - Alžběta Janků
MŠ pořádala pro děti v zimě zájezd na Ramzovské sedlo.
Děti byly pravidelně seznamovány se státními svátky, světovými událostmi , s prací
dělníků a zemědělců. Ke každému výročí byly zhotovovány nástěnky, výzdoba školy.
K 31. výročí osvobození byl zajištěn lamiponový průvod.
K oslavám VŘSR, MČSP a k MDŽ děti zhotovily dárečky. MŠ Mladějovice má svůj
patronát - JZD 1. Máje se sídlem v Pasece,se kterými byla pocelý rok v úzké
spolupráci.Zemědělci prováděli drobné údržby ve škole, zhotovily např. kolotoč ap.

Činnost ZDŠ Řídeč
Škola v Řídči je školou jednotřídní. Funkci ředitelky vykonávala Hermína Kubná.
Školu navštěvovalo celkem 19 žáků,1., 2 a 3. postupného ročníku, z Komárova a
Řídče. Školnice - Patkova.
Na škole byl zřízen taneční kroužek, pod vedením s. ředitelky M. Bláhové, dále to
byl tělovýchovný kroužek, který vedly s. uč. příhodová a s řed. Kubná. S. ředitelka
Kubná Hermína byla předsedkyní OB v Řídči, zúčastňuje se pravidelně na scůzích
složek NF.
Škola se zúčastnila všech oslav pořádaných NF, aktivně spolupracovala s rodiči, s PO
a SSM. Žáci školy provedli sběr surovin na památník v Hrabyni.
V MŠ v Řídči byla zapsáno 19 dětí z Řídčea z KomárovaPersonál:
Funkci ředitelky zastávala s. Milada Bláhová
s. učitelka Hana Příhodová
školnice Vilma Skočíková
Soudružky učitelky věnovaly velkou pozornost oslavám VŘSR, MČSP, MDŽ,
májovým oslavám.
K MDD byl proveden program s dětmi z MŠ.
V rámci XI. sjezdu vypracovávaly s . učitelky odborné referáty, věnovaly pozornost
dětem z dělnických rodin, dále věnovaly 20 hodin na zvelebení vnitřního zařízení a
zhotovování pomůcek.
N aškole bylo provedeno logopedické vyšetření dětí 5 - 6 letých soudružkou
učitelkou Kalabisovou.
Škola uzavřela smlouvu s JZD 1. Máje se sídlem v Pasece - děti předvedly program
na výroční schůzi, zhotovily upomíkové dárky pro členy JZD.
JZD provádělo drobné úpravy, věnovalo 1000 Kč na hračky. Učitelky se podílely na
výzdobě volební místnosti, které byly vyzdobeny dětskými pracemi za spolupráce
ZDŠ. Děti MŠ připravily kulturní program na předvolební schůzi " Jak se pracovalo
na vesnici dříve a nyní".
Mimoškolní činnost učitelů
Růstem životní úrovně a růstem vzdělanosti obyvatelstva má o veřejnou práci zájem
stále více občanů. Přesto však zůstává učitel na vesnice hybnou pákou společenské
angažovanosti. také v naší obci se učitelé od veřejné práce nedistancují a své úkoly
zastávají svědomitě
Jan Bis, ředitel ZDŠ, je čelenem rady MNV, správcem OB, důvěrníkem péče o
mládež, jednatelem KSČ a členem výboru ROH.
S pěveckým kroužkem vystupují na slavnostech a schůzích, které se v obci konají
uč. ZDŠ Eliška Ševčíková.

Eva Žákovčíková, ředitelka MŠ, je členkou rady MNV, předsedkyní ČSŽ, členkou
SČSP, KSČ, ROH, ČČK a aktivní členkou SPOZ. S ředitelkou MŠ v Řídči a ve
spolupráci předsedy NV zajišťují vítání dětí a připravují průběh "Dne důchodců".
Kejíková Eliška. , učitelka MŠ Mladějovice dojíždí do Šternberka . Je aktivní členkou
ČSTV, také v Mladějovicích se věnuje tělovýchově. Cvičí žákyně uspořádala s nimi
vystoupení na besídkách a při oslavách MDD. Dále cvičí dorost ve Šternberku, je
členkou ČSŽ a důvěrnicí svazu ROH.
Kubná Hermína, ředitelka ZDŠ Řídeč, je předsedkyní OB v Řídči. Zajišťují kulturní
vystoupení žáků ZDŠ na schůzích složek NF v Řídči a komárově.
S žáky pořádá rozhlasové relace k významným událostem. Je členkou ROH,
ČČK,SČSP. S ředitelkou a učitelkou MŠ zajišťují výzdobu sálu při oslavách, dále
provedly výzdobu volební místnosti.
Milada Bláhová, ředitelka MŠ Řídeč, je členkou SSM. V organizaci provádí politické
školení členů. Dále je aktivní členkou ROH, kde pracuje v rámci BP. Zúčastňuje se
všech schůzí a oslav prováděných v obci. Jako vedoucí tanečního kroužku PO v Řídči
nacvičila s pionýrkami tanečky, kterými zpestřily program zvláště na předvolební
schůzi, výroční schůzi JZD, při oslavě MDŽ a MDD.
Hana Příhodová, učitelka MŠ Řídeč. Do Řídče dojíždí ze Šternberka a dálkově
studuje. veřejného života v obci, hlavně akcí pořžádaných školou se nezúčastňovala.
PRŮBĚH ROKU
Život obyvatelstva v naší obci se neustále zlepšuje. Znovu se prokázalo, že celé naše
zřízení je budováno na principech, které seplně osvědčily. Naším úkolem je toto
zřízení chránit, rozvíjet a zdokonalovat činnost všech jeho článků. Národní výbor a
nově zvolené poslance očekávají v dalším období náročné úkoly.

ROK 1977
Činnost v obci Mladějovice za rok 1977 se proti loňskému roku o mnoho zlepšila.
kronikářem zůstává V. Juránková, složení v MNV zůstává stejné. Výrazně se
projevila činnost jednotlivých komisí, jjeíž členové (poslanci) projevili velikou
aktivitu při rozvoji naší obce.
Zkušenosti z minulých let ukazují, že rozvíjení vzájemné spolupráce národních
výborů a spoleřčenských organizací s konkrétními úkoly přinášejí značné hmotné i
morální hodnoty a upevňuje socialistické uvědomění občanů. Hlavním směrem
společenského působení celé národní fronty je zabezpečování širokého podílu
pracujících na politickém a kulturním životě. Jejím prvořadým úkolem je získávát
všechny občany pro politiku komunistické strany, rozvíjet socilalistické vztahy mezi
lidmi, organizátorsky a výchovně působit k tomu, aby vzrůstala uvědomělá pracovní
a společenská aktivita občanů, aby jejich vědomí sílilo socialistické vlastenectví a
internacionální cítění. pro zabezpečení splnění úkolů vytýčených v závazku NV na
počest 60. výročí VŘSR, došlo pod vedením KSČ, NF a za řídící práce R - MNV a
OV Řídeč - Komárov k širokému rozvoji organizátorské práce.
Kladem uplynulého období bylo to, že průběžně docházelo k upřesňování a kontrole
plnnění závazků na počest 60. výročí VŘSR.
Iniciativa byla zaměřena na řešení a zlpešováníživotního prostředí , dokončení
objektu občanské vybavenosti.
Rozvoj iniciativy pracujících, jejich úsilí za splnění uzavřených socialistických
závazků se odrazilo v tom, že úkoly plánu byly splněny.
Činnost MNV - hlavní úkoly
Činnost MNV v Mladějovicích byla za uplynulý rok 1977 velmi bohatá.
Činnost se zaměřila na úkoly, které byly stanoveny programovým plánem NV pro
léta 1976 - 81 a to v úzké spolupráci s výborem NF, JZD 1. Máje se sídlem v Pasece
a s poslanci NV. Akce, které byly prováděny NV ve spolupráci MV - NF byly v
minulém roce rozsáhlé.
1) V kulturním domě v Mladějovicích byla opravena a zhotovena nová zasedací
místnost v hodnotě díla 48 875 Kčs. (finnanční náklady činily 42 555 Kčs,
brigádnické hodiny 6 320 Kčs.)
místnost je vkusně vyzdobena a přizpůsobena k pořádání plenárních zasedání, k
různým akcím a oslavám, které jsou pořádány jednotlivými složkami v obci.
2) Druhou významnou akcí byla oprava požární zbrojnice v Mladějovicích. zde byla
zhotovena a vybavena místnost pro mladé požárníky.
Hodnota díla činí 23 118 Kčs, z toho finanční nákladybyly 20 468 Kčs, brigádnické

hodiny činily 2 650 Kčs.
3) V obci Mladějovice byla vybudována kanalizace, jíž bylo upraveno prostředí naší
obce. hodnota díla činí 30 272 Kčs, finanční náklady 24 037 kčs, brigádnické hodiny
6 235 Kčs.
4) Velká pozornost byla věnováno GO elektroinstalace v MŠ Mladějovice a obložení
chodby dřevem - hodnota díla činila 46 676 Kčs.
5) další akcí bylo olpcení MŠ v Řídči v hodnotě díla 6 372 Kčs.
Byla upravena požární zbrojnice v hodnotě díla 30 272 Kčs.
pro děti bylo upraveno hřiště v Komárově v hodnotě díla 13 097 Kčs.
Na šatny v Mladějovicích bylo věnováno z finnačních nákladů 25 900 Kčs,
brigádnické hodiny činily 11 292 Kčs.
Dále to byla výsadba a údržba stávající zeleně, bytového fondu. Celkem finnační
náklady 128 900 Kčs, hodnota díla 394 000 Kčs, odpracované brigádnické hodiny 11
263 Kčs. Z tohoto výčtu vyplývá, že činnost NV a místních organizací NF projevila
velké úsilí k tomu, aby vzhled vaší obce byl co nejlepší, aby životní prostředí našich
občanů se stále zlepšovalo. na všech těchto akcích bylo odpracováno celkem 3594
brigádnických hodin.
Činnost komisí
Členové komise se během celého roku řídili stanoveným programem a schváleným
rozpočtem v zabezpečování příjmů hospodaření s fondem rezerv a rozvoje MNV.
Pravidelně jednou za čtvrt roku provedla komise hodnocení rozpočtových příjmů.
komise plánování a výstavby
Členové se zaměřili na plánování akcí, které byly prováděny v rámci zvelebení našich
obcí. Dále řídila individuální výstavbu rodinných domků a jejich opravy.
Řídili se podmíkami danými odborem výstavby a plánování OV v Olomouci.
Komise bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku
Členové se řídili přesně vypracovaným plánem. Předně vystupovali a zasahovali proti
negativním jevům v obci, provedli důsledně preventivní prohlídky topných zařízení a
komínů a zúčastnili se školení o právních předpisech, s kterými pak seznámili ostatní
členy komise.
Kulturní a školská komise
Komise v naší obci sledovala a hodnotila činnost předškolních zařízení v
Mladějovicích a v Řídči a činnost ZDŠ v těchto obcích. Na základě rozboru
předkládala NV své iniciativní návrhy. V péči o žáky komise sledovala a hodnotila

úroveň výchov yžáků v době mimo šklní vyučování. Z kulturních činností komise
hodnotila činnost jednotlivých složek v obci - zaměřila se na plnění, které si
jednotlivé organizace vytyčily.
Komise sociální a zdravotní
Sociální a zdravotní se zabývala péčí o rodinu a sociálně právní ochranu dětí a
mládeže. Největší pozornost věnovala přestárlým občanům, hlavně starodůchodcům po stránce kulturního vyžití i finnačního zabezpečení.
Komise pro tělovýchovu a civilní obranu
Tato komise zajišťovala předvojenskou výchovu ročníku 1959, kontrolovala jejich
účast s prováděním hodnocení. jejich aktivní činností bylo zapojit co nejvíce mládeže
do tělovýchovy a Svazarmu. V roce 1977 bylo organizováno celkem 45% mládeže v
organizacích - TJ Sokol, Svazarmu a SPO.
Organizátorská a politicko - výchovná práce MNV
V roce 1977 se MNV zaměřil na zvyšování úrovně organizátorské a politickovýchovné práce všech poslanců, členů OV a členů komisí MNV z řad občanů
zařazování do plánů školení funkcionáře. Sbor pro občanské záležitosti se zaměřil na
vítání dětí do života, předávání občanských průkazů 15letým občanům, organizování
večerů s důchodci, posíláním písemnch blahopřání.
důležitým bodem bylo plnění a zabezpečení úkolů k usnesení 15. sjezdu KSČ.
Byly uskutečněny hovory s mládeží se zaměřením na výchovu a život socialistického
člověka naší společnosti.
MNV a R - MNV si stanovila na rok 1977 rámcový plán, který byl vždy dodržen.
na jednotlivých plenárních zasedáních byli občané seznámeni s úkoly, které byly
splněny orhganizacemi NF a komisemi.
Zásobování
Prodejna v Mladějovicích byla jako minulý rok dostatečně zásobena zákl. druhy
potravin. Nedostatek se projevoval v zásobování porcelánového zboží, užitkového
skla. Z kusového zboží se jednalo o kola. Jinak se zásobování proti loňskému roku
moc nezlepšilo.
Výstavba socialismu na vesnici
JZD 1. Máje se sídlem v Pasece v roce 1977 obhospodařovalo 2 153,71 ha
zemědělské půdy, z toho orné 2 072, 42 ha.
Na jednoho pracovníka připadalo 6,69 ha, na trvale činného 7, 35 ha.

Organizace a řízení
V roce 1977 došlo k novému systému organizace a řízení. tento systém měl velký
vliv na růst výroby a na snížení celkových nákladů. Podstatou rozvoje družstva byla
účast, účinnost a působení vnitropodnikového chozraščotu a vztahy mezi
jednotlivými závody a středisky. Byla prohloubena účinnost ssytému hmotné
zainteresovanosti
- při snižování plánovaných celkových nákladů
- při efektivním využívání krmiv a steliv
- při efektivním průmyslových hnojiv
- při efektivním využívání pohonných hmot
- při využití nákladů na opravy a údržby mechanismů.
V roce 1977 bylo dosaženo největší produkce od sloučení družstva. Nejvyšší
produktivita na jednoho pracovníka bylo 150 000 Kčs na celkovoui produkci.
Neplnění se projevilo na úseku prácí a služeb, JZD během roku přistoupilo k redukci
plánu práce a služeb pro jiné účely. Spotřeba materiálováých nákladů byla čerpána na
95,5%. Celkové odměny byly čerpány na 100% - celkem 9390 tis. Kčs. Průměrná
hodinová odměna na jednoho pracovníka činila 10,63 Kčs.
Výsledky jednotlivých středisek
Rostlinná výroba
V tomto středisku byla dosažena hrubá zemědělská produkce ve výši 15 864 Kčs plnění ve výši 97,84%.
Neplnění bylo způsobeno nesplněním produkce obilovin pro nepříznivé klimatické
podmínky a nesplnění travních semen. Na ostatních úsecích byla zemědělská
produkce překročena. Celý rok byl splněn na 129,24%, což je ovliuvněno vyšší
produkcí v průběhu dvou roků ušlého pětiletého plánu.
Středisko zahradnictví
Tržby a výnosy byly splněny na 148%, bylo dosaženo 880 000 Kčs.Tržby byly
ovlivněny nejen zvýšenou produkcí, ale i dobrou realizací prodaných produktů.
Vedoucí střediska zahradnictví se s kolektivem BSP umístil na druhém místě v
soutěži okresu Olomouc.
Závod živočišné výroby
Na tomto závodě došlo k nejyvššímu růstu výroby od roku 1975. Dobrou organizací
práce, příkladnou pracovní iniciativou, dodržováním socializačních opatření, plněním
závazku, vytvořil zisk ve výši 131 000 Kčs. Produkce byla splněna na 104,16%,
oproti roku 1975 vzrostla na 115,14%.

JZD uzavřelo na rok 1977 k podpoře plánu výroby závazek v hodnotě 1414000 Kčs.
Závazek se skládal ze zvýšených tržeb, ze zvýšení hrubé zemědělské produkce a z
úspory nákladů.
Závazek byl překročen a bylo dosaženo závazku ve výši 1 427 489 Kčs, tržby činily
1035 000Kčs, úspora v nákladech 392 000 Kčs.
V roce 1977 bylo podáno celkem 12 žádostí o zrušení členství v JZD
1) bytový problém - 4 žádosti
2) mzdová otázka - 4 žádosti
3) pracovní prostředí - 2
4) přechod na vyšší funkci - 1
5) zimní zaměstnanost - 1
Po projednání odvolali výpově´d celkem 4 pracovníci. Během roku 1977 bylo
uvolněno celkem 8 pravovníků. Východiskem ke zmenšení fluktuace je zajistit
bytovou otázku, zlepšit pracovní prostředí, pravidelné a vhodné zaměstnání ve
vhodném prostředí pro zimní období.
Rozbor hospodaření
Většina půdy byla obdělána a sklizena. Stav zemědělské půdy nebyl změněn. Celkem
bylo zavlažováno 10 ha půdy. V roce 1977 bylo oráno 35 ha navíc - jednalo se o
plochu po bývalém sadu 13,40 haa zbytek jsou louky dočasně rozorané.
Počasí 1977
Koncem dubna a počátkem května dosahovaly teploty žňových hodnot . Část odnoží
uschla. V době žní se objevily velké deště - sláma musela být znovu navázána, část se
musela zlikvidovat. Část výpadku na obilovinách byla nahrazena cukrovkou a
kukuřicí na siláž. V mimořádně pěkném podzimu byly ztáty minimální. V roce byla
stabilizující plodinou cukrovka
V roce 1977 bylo přijato celkem 14 nových členů. Bylo uzavřeno 5 kolektivních
závazků, 1 celopodnikový na počest 60. výročí VŘSR. Závazek o celkové hodnotě
1414 tis. byl splněn. Na plnění se podílely BSP.
JZD bylo za úspěšné plnění plánu ve sklizni a ve výroběodměněno čestným uznáním
MVVŽ. Na úseku mechanizace podáno 5 zlepšovacích návrhů - vznikla tak úspora 25
000 Kčs.
Modernizací bylo sledováno zajistit podmínky pro přechod na nový způsob řízení
výroby. Úkol byl splněn v měsíci únoru. Stavebními skupinami byly prováděny práce
v souvislosti s modernizováním objektů kanceláří v Pasece. Rovněž byly prováděny
zednické práce v MŠ Mladějovice.

Politický a kulturní vývoj
Jako nejvyšší orgán v naší obci spolu s MNV plnil v minulém roce své dělnické
úkoly, které se týkaly řízení a organizování činnosti jednotlivých složek, ale také
pomoci našemu zemědělství.
1) v oblasti zajištění brigádnické pomoci při jarních a podzimních zem. pracích
2) v oblasti zajištění sklizně pícnin z nevyužitých a mechanizačně nepřístupných
ploch
3) v oblasti zabezpečení sklizně sen a ovoce
Činnost jednotlivých složek
KSČ - plnila vedoucí úlohu strany v politickém systému. Cílem komunistů v
národních výborech bylo zlepšit celkovou úroveň organizace práce, kontrolní funkci
a rozhodování.
Neméně důležitým úkolem bylo podpořit aktivitu občanů. Činnost se především
zaměřila na oblast ideově výchovnou a politickoorganizátorskou. Jednání stranických
orgánů ukázala, že dalšímu rozvoji samostatné demokracie je třeba především
využívat úkoly volených orgánů, především pléna. Mimo jiné se KSč zabývala
politickou odpovědností, společenskou úlohou a posláním školství při výchově
mlůadé generace.
SPO - předseda František Pospíšil
Činnost SPO za uplynulý rok byla bohatá. Celkem bylo provedeno 11 schůzí.
Požárníci v rámci bezpečnosti provedli 126 prohlídek domů. Účastnili se školení
nadřazenými orgány, relace do rozhlasu byly splněny.
Bylo provedeno námětové cvičení za účasti celého okrsku. Jedno družstvo se
účastnilo o nejlepší PO v Chabičově.
Členská základna se rozšířila o 3 členy. Bylo vytvořeno žákovské družstvo s 12ti
členy. Členové SPO se ve velké míře účastnili brigádnických akcí, při nichž bylo
odpracováno 953 hodin. Dokončuje se klubovna poro mladé požárníky. Při sběru
železa bylo odevzdáno 3 300 kg.
SPO - Komárov - Šuba
Členové SPO pravidelně prováděli výborové a členské schůze s politickým školením.
V rámci bezpečnosti provedli kontrolu ve všech domácnostech. Z brigádnických
hodin bylo odpracováno 727 hodin. Členové se účastnili na akcích v Chabičově. Ze
svých řad získali 4 dárce krve a účastnili se námětového cvičení v Mladějovicích.
SPO Řídeč - Konupka Alois

ZO SPO měla 43 regostrovaných členů, kteří se během roku podíleli na akcích při
plnění volebního programu v akci "Z" i při plnění plánu závazku na počest 60. výročí
VŘSR. Činnost sboru byla po celé toto období zaměřena na plnění plánovaných
úkolů. Na úseku prevence byla provedena prohlídka budov, kde bylo zjištěno 5
závad.
Ty byly v termínu odstraněny. Z dalších vytyčených úkolů byla provedena beseda s
občany na téma "Prevence a represe", která byla doplněna slovem s. Pozdíčka a
filmem.
Hlavním úkolem bylo plnění výcvikového roku, který je nedílnou součástí při
zajišťování dobré akceschopné jednotky. V tomto směru byla příprava teoretická a
praktická, která vyvrcholila dvěma námětovými cvičeními v Mladějovicích a v Řídči
a účast družstva v Chabičově.
Z kulturních akcí byl uskutečněn ples a hodová zábava.
K MDD provedli ukázku námětového cvičení s vodou, různé sportovní atrakce
spokečně s SSM a Svazarmem. Hlavním úkolem bylo vybudování klubovny v
požární zbrojnici. tento úkol byl splněn, bylo odpracováno 864 hodin. Na jiných
akcích se odpracovalo 636 hodin, jednalo se o akce v polesí Řídeč při úklidu klestí ze
zemědělské půdy, pomoc ve školce, sběr odpadových surovin. Další akce byly pomoc v JZD, sklizeň sena z méně produktivních ploch, čištění požární nádrže a
zapojení do brigád vyhlášečných NF při jarních směnách pro zvelebení obce.
ČČK - - Komárov - Navrátilová Ludmila
Členky ČČK provedly první pomoc v obci při ošetření poraněných osob.
Při jarním úklidu odpracovaly 109 hodin - úprava parčíku
- výzdoba květinami
Vyčistily se žlaby u cesty v rámci zkrášlení naší obce. ženy se zúčastnily oslav MDŽ,
důchodkyním byla předána malá pozornost, nejstarší člence k 75. narozeninám byla
předána kytice. Z řad ČČK by li 3 členové zvoleni do občanských výborů. Byli
získáni 3 členi a 2 dárci krve.
ČČK Řídeč - Hrabčíková Anna
Tato organizace měla v roce 1977 75 členů. Byla mezi prvními, co se týká čestných
odběrů krve. Za rok 1977 bylo 22 odběrů.
V obci pracovala 1 zdravotní hlídka a 3 dobrovolné sestry. První pomoc byla
poskytnuta ve 22 případech. Při směnách NF bylo odpracováno 146 hodin, při jarním
úklidu 131 hodin.
Byla pořádána přednáška o lékařství.
SSM Mladějovice - Šramová Dana
Členové SSm nebyli tak aktivní, jako v minulém roce. Jejich činnost spočívala
především na účasti při akcích, pořádaných v rámci oslav. Provedli taneční zábavu,

zúčastnili na národní směně, kterou pořádala naše obec, zajišťovali akci " Den dětí a
slib jisker".
Dvě členky SSM vedly během roku "Jiskry".
SSM - Řídeč - Šubová
Činnost SSM je v Řídči lepší než v Mladějovicích. Členové jsou aktivnější a
podnikavější. V minulém roce navštívili krytý bazén, zúčastnili se při úklidu
bývalého pohostinství. Upravovali prostor pod sušárnou, ale v důsledku nenavezení
hlíny nebyla akce dokončena. V dubnu proběhla národní směna. Předsedkyně se
zúčastnila na III. okresní konferenci. Větší část členů se podílela na výzdobě obce při
oslavách 1. a 9. května.
K oslavám se uskutečnil slib pionýrů a jisker spolu s táborákem. v čerrvnu proběhl
dětský den v Řídči, na který připravili členové zábavu a hry pro děti.
V květnu proběhl 1. ročník IVP a uskutečnily se hovory s mládeží.
DV - Jednota Mladějovice - Němec Vladimír
Členové DV prováděli jednou za měsíc kontroly v Jednotě Mladějovice. Prováděli
pravidelně schůze s kulturní vložkou. V rámci úpravy okolí se zakoupily růže, které
byly vysázeny před samoobsluhou, také byly zakoupeny sklenice pro ístní
pohostinství.
Pro zuvelebení obce bylo odpracováno celkem 120 hodin, členové pomáhali při
brigádnických akcích v JZD a při akci "Z".
Byl získán 1 dárce krve a 3 noví členovébyli získáni do Jednoty.
DV _ KOmárov - Mavchač Vladimír
Všichni členové DV se pravidelně zúčastňovali schůzí. Výboir se zabýval otázkou
zásobování naší obce a kontrolami v prodejně. Vedoucí prodejny vždy ochotně vyšla
členům vstříc.
Dále členové uspořádali zábavu, podíleli se během celého roku na veřejných
oslavách.
V akci na zvelebení obce bylo odpracováno dalších 80 hodin při úpravě parku a
veřejného prostranství - celkem 243 hod. Dále připravila besídku pro děti v obci
komárov se 41 dětmi a rodiči - akce se všm líbila.
DV - Řídeč - Réblová F.
Činnost DV byla za uplynulý rok velmi zdařilá. Pravidelně měsíčně se konaly schůze
Jednoty se 100% účastí. každý měsíc prováděly kontroly v provozovnách Jednoty,
kde nebyly zjištěny závady. Čelnky se zúčastňovaly přeceňování výrobků v prodejně.
Byla provedena změna ve funkci předsedy DV. Z důvodu odstěhování s. Horové
provádí s. Réblová. Členové výboru pomohli při sklizni sena z nezemědělských
ploch. Sklidilo se při této akci 21 q kvalitního sena

V roce 1977 byli získáni 4 noví občané do řad členůl Jednoty. Členové vyporacovali
plán k 30. výročí Února, zúčastnili se celokrajské směny při úpravě provozoven a
okolí. Při sběru papíru a hader bylo odpracováno 76 hodin.
Při podzimních směnách NF bylo odpracováno v místě bydliště při výsadbě zeleně
102 hodin. pomohli včelařskému spolku při organizování kurzu medového pečiva pro
členy Jednoty a ostaní členy. přispěli částkou 50 Kčs na tuto akci a dále na vánoční
besídku dětí. Byl zakoupen škrabák na boty do prodejny a záclony do pohostinství.
MS _ Josef Vejbor
Činnost MS se zaměřila převážně na brigádnické akce. bylo opracováno 794 hodiny v
akci "Z" v pomoci lesů při rušení oplocenek, na úpravě remízů a topinambur. Tyto
hodiny se zvýšily ještě o 243 hod., které byly odpracovány dobrovolně bez náhrady v
době zimní při přikrmování lovné zvěře.
SČSP Mladějovice - Žákovčík Vladimír
Členové SČSP se účastnili členských schůzí, které se pravidelně konaly. U
příležitosti únorových událostí pomáhali při výzdobě obce. Pořádali spolu s ČČK
"Májovou veselici". Věnovali organizační pomoc při oslavě MDD. 3x provedli
výzdobu vývěsních skříněk v obci.
Do SČSP byli přijati 3 členi. Na počest 60. výročí VŘSR byly provedena výzdoba při
veřejné schůzi, byly položeny věnce k památníku padlých a uskutečněna brigáda při
úpravě prostranství.
ČSŽ - Mladějovice - Žákovčíková Eva
Organizace ČSŽ má 28 členek, které se podílely během ninulého roku na všech
celospolečenských akcích, které byly pořádány v obci.
Uspořádaly ples, účastnily se oslav "Února". U příležitosti oslav MDŽ členky
roznesly 15ti občankám starších let bonbonieru s blahopřáním.
V dubnu spolu s OB uspořádaly výstavu určitého směru. V jarních měsících
probíhala cvičení džesgymnastiky. U příležitosti májových oslav se členky účastnily
kladení věnců u pomíku padlých.
ˇV červnu členky organizačně zajistily oslavy MDD.
Byl proveden spolu se SRPŠ výlet dětí na Plumlov, členky zajistily stravování dětí.
Na tuto akci byl věnován výtěžek ze "Dne dětí".
V říjnu byl uspořádán pěší turistický výlet na Karlov. Byla zajištěna ve velkém počtu
účast na oslavách 60. výročí VŘSR.
Jednou zaměsíc jezdilo 10 členek do divadla. Některé členky SPOZ prováděly vítání
narozených dětí, vítání dětí do 1. třídy, besedy s důchodci. Jedna členka ČSŽ
pracovala jako vedoucí pionýra, jedna jako cvičitelka dětí. Jedna z členek pracovala
jako pečovatelka.
Členky ČSŽ zajišťovaly v průběhu roku výzdobu v místní poradně pro děti.

Dále navštěvovaly členky, kterým se narodilo dítě. Blahopřály členkám při životních
jubiliích. Pravidelně probíhalo školení. V květnu se uskutečnila brigáda na úpravu
parku a návsi. V červnu byl proveden úklid v nově vybudované zasedací místnosti.
bylo zakoupeno 180 sklenic, záclona do dětské poradny. Akce ČSŽ byly v průběhu
roku 1977 velmi bohaté. Většina akcí, která byla prováděna, se těšila velké oblibě
žen. Proto byl právě ČSŽ vyhodnocen na konci roku 1977 čestným uznáním jako
jedna z nejlepších složek v obci, spolu s SPO Mladějovice, Komárov, Řídeč.
Svazarm- Mladějovice, Komárov, Ř9deč - Skládal Oldřich
Členové Svazarmu uspořádali v lednu Sokolovský branný závod zdatnosti spolu s
okresním výborem Svazarmu Olomouc v Řídči za účasti 160 návštěvníků.
V dubnu byl uskutečněn Dukelský branný závod zdatnosti v Řídči za účasti 45
návštěvníků, kde byla provedna střelba ze vzduchovek a poskytky částku 100 Kčs.
Mimo plán se zúčastnili členové střeleckého kroužku okresního přeboru ve
Šternberku, dále okresní ligy ve střevbě z malorážky v Olomouci. Z brigádnických
hodin bylo odpracováno 80. Byla také provedena demolice stodoly v Řídči a použitý
materiálbude sloužit k výstavbě nové střelnice.
TJ Sokol Mladějovice - Balint Martin
Činnost Sokola je rozvržena na oblast sportovní a kluturně politickou
1) sportovní - žáci se zúčastnili na OP v kopané, kde obsadili 2. místo.
V čs. poháru postoupili do čtvrtfinále.
Muži - v přeboru 4. třídy se umístili 10. místě.
2) V kulturně-politické oblasti - jako jedna ze složek v Mladějovicích nejvíce
pořádali zábavy a plesy.
Bylo provedeno vyhodnocení soutěže "Vzorný kolektiv mládeže".
Během roku se členové účastnili akcí uspořádaných na počest významných výročí,
pokračovali ve spolupráci se SO Babice a navázali spolupráci s TJ Sokol Hnojice.
Na výstavbě šaten bylo odpracováno 360 hodin.
Na závěr bych chtěla říci, že akce, které byly uváděny jednotlivými složkami byly
zdařilé. Chtěla bych vyslovit při této příležitosti pochvalu všem aktivním členům
složek za jejićh práci , kterou vykonávají pro zkrášlení našich obcí a zlpešení životní
úŕovně. Na těchto akcích se podílel i MNV, který poskytoval složkám jak finanční
tak i organizační podporu.
V rámci oslav 60. výročí VŘSR byla složka TJ Sokol Řídeč byla vyhodnocena jako
jedna z nejlepších a bylo jí uděleno "Čestné uznání".

Veřejný život v obci
Kulturní činnost v Mladějovicích byla v roce 1977 řízena osvětovými besedami v
Mladějovicích a v Řídči.
Plán oslav pro rok 1977 - 1. a 9. květen a 60. výročí VŘSR byl splněn.
Je třeba kladně hodnotit výzdobu naší obce a poděkovat JZD 1. Máje se sídlem v
Pasece za zajišťování výzdobového materiálu.
Návštěvnost oslav a kulturních akcí byla oproti jiným letům jedna z nejlepších.
Organizovanou účast na oslavách zajišťoval SPO Mladějovice.
Zlepšení účasti na oslavách byla zásluhou zlpešení politicko - organizátorské činnosti
složek na plnění plánu kulturní činnosti. Kladně lze hodnotit zájezdovou činnost na
divadelní představení do Olomouce, která je organizovaná ČSŽ.
Novým prvkem v oblasti kultury bylo uspořádání výstavy v oblasti užitého umění.
Účast vystavovatelů a návštěvníků dokázala velký zájem o kulturní činnost tohoto
druhu.
Relace do rozhlasu zajišťovaly školy. Do relací se speciálním zaměřením protipožární ochrana, ochrana přírody se zapojily SPO Mladějovice a Myslivecké
sdružení.
Zimní zájezdy do Jeseníků se uskutečnily. Oblast společenských zábav byla svým
počtem překročena. Je potěšitelné, že společenská úroveň se zlepšila a v sůledku
opatření vydaných MNV se zlepšila pořadatelská činnost.
TJ Sokol rozvíjela pravidelnou činnost účastí žáků na mužstva v okresní soutěži.
Tradiční 4. pionýrská olympiáda, zajištěnaá SSM a složkami NF,se neuskutečnila.
Zdařilou akcí byla oslava MDD. Slabším článkem kulturní činnosti je přednášková
činnost. Plán přednášek nebyl splněn. Nesplnění lze oddůvodnit částečnými obavami
z neúčasti, která se v naší obci dále projevuje. Tento důvod by mohl být odstraněn,
pokud by složky výchovně působily na své členy. Návštěvnost na přednáškách se
zdravotnickým zaměřením je dobrá.
Plán kulturní činnosti a jeho plnění byl předmětem jednání školské a kulturní komise
a rady MNV. Hodnocení plnění plánu prováděl předseda OB - J. Bis. Kino OB
nevykazuje soustavnou činnost.. Filmová představení se konala 7 měsíců v roce.
Stabilní návštěvnost vykazují dětská filmová představení.
Obohacením kulturní činnosti byly akce Sboru pro občanské záležitosti.
Další zlepšení kulturní činnosti je odrazem spokojenosti se stále zlpešovaným
životním prostředím v naší obci.
Rozvoj školství
Činnost ZDŠ Mladějovice
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za účastí zástupců KSČ s. Šrama, předsedy
MNV s. Jemelíka a předsedy SRPŠ s. Opletala.
Při zahájení byli přítomni zástupci Sboru pro občanské záležitosti spolu s rodiči žáků
- především prvňáčků. Zástupci složek přednesli projevy k uvítání dětí do nového

školního roku. Zaměřili se především na péči státu o školství se zájmem o dosažení
co největších vědomostí pro život v naší vyspělé socialistické společnosti. S
organizací školního roku seznámil rodiče i žáky ředitel školy s. Bis Jan.
Organizace školy
Škola byla v roce 1977 dvojtřídní se 4 postupnými ročníky. V prvníb třídě byl 1. a 3.
postupný ročník, ve 2. třídě 2. a 4. postupný ročník.
Celkový počet žáků činil 38.
Ve škole působil s. ředitel školy Jan Bis, do 31. 12. 1976, s. Eliška Ševčíková, která
byla na vlastní žádost přeložena na okres Šumperk. Od 1. 1. 1977 vyučovala za
s.Ševčíkovou důchodkyně Anna Škvařilová.
Počty žáků:
1. post. ročník
- 9 žáků
2. post. ručník -15 žáků
3. post. ročník
- 6 žáků
4. post. ročník
- 8 žáků
Mimoškolní činnost
V oblasti mimoškolní pracovali žáci v tělovýchovných kroužcích a kroužku
pěveckém. Oba zajišťovaly pořady pro různá vystoupení. Vedoucím pěveckému
kroužku a tělovýchovného kroužku byla s. Eliška Kejíková, učitelka MŠ.
Dobrou práci vykazovala PO za vední s. uč. Marty Vidlářové a oddíl Jisker s
vedoucími s. Dokoupilové a Kovářové.
Škola se zapojila do závazkového hnutí sběrem odpadového papíru a hader. Bylo
nasbíráno a odevzdáno 100 kg sběrných surovin. Z výtěžku byla dětem zaplacena
cesta na školní výlet. V zimním období byl dvakrát organizován zájezd na Ramzovou
s počtem účastníků 45. O zájezdy byl velký zájem.
V rámci akce "Kultura mládeži" navštěvovali žáci divadelní představení divadla
O.Stibora v Olomoci.
Škola připravila tělovýchovný program k MDD, který uspořádal ČSŽ.
SRPŠ
Během roku se konalo 5 třídních scůzek, na nichž byli rodiče seznámeni s
prospěchem, chováním a výchovnými úkoly školy. Jedna dílčí schůzka se konala na
farmě státního statku. SRPŠ zajišťovala finnačními náklady školní výlet.
MŠ Mladějovice
Školní rok byl zahájen 1. září za přítomnosti člena rady MNV s. ing. Havlíka a
předsedy VO s. Šrama. Za patronát JZD navštívil školu s. Vl. Žákovčík.

Zaměstnanci:
Žákovčíková Eva - ředitelka
Kejíková Eliška - učitelka
Janků Alžběta - školnice - stav nezměněn
Školu navštěvovalo 24 zapsaných dětí. Děti byly seznámeny s novým prostředím a
denním režimem školy. Děti byly seznámeny s novou koncepcí výuku - množinami.
Děti oslavily 1. máj ve Štwernberku, 32. výročí oslaveno v obci u pomníku padlých s
připraveným lampionovým průvodem, kde děti předvedly krátký program
Oslava MDŽ - děti odevzdaly maminkám dárky.
21. dubna uspořádána soutěž znalostí v dopravní výchově. Akce se velmi zdařila. V
květnu byly děti na návštěvě kina. Všechny děti se účastnily oslav MDD na
sportovním hřišti s připrtaveným programem.
SRPŠ - spolupráce probíhala během celého školního roku. Maminky pomáhaly při
nátěru plotu, průlezek a houpaček.
Patronát - JZD zajišťovalo nové hračky, provedlo drobné údržbářské práce. ČSŽ
zakoupil pro školu vysavač. Na škole byla provedena nová instalace elektriky, dále
bylo za provozu školy provedeno malování.
Všechny pracovnice zodpovědně přistupovaly a plnily úkoly. Aktivně pracovaly i ve
svých veřejných funkcích.
ZDŠ Řídeč
Zahájení školního roku bylo provedeno za přítomnosti zástupců MNV, KSČ, SPOZ a
rodičů dětí.
Škola byla v roce 1977 jednotřídní s1.,2., a 3. post. ročníkem.
Počet žáků byl 19, z Komárova 7, z Řídče 12.
1 žák zpožděn školní docházky v důsledku těžké nemoci (Pinďák P.).
Zaměstnanci - Kubná Hermína - ředitelka, Patková Barbora - školnice.
V roce 1977 se uplatňovala ve výuce nová koncepce žáků 1. ročníku.
Akce školy - proběhl sběr odpadových surovin - 1 156 kg starého papíru a textilu.
Z tohoto výtěžku 200 Kčs pionýři poslali na výstavbu památníku v Hrabyni. Žáci se
během roku postupně zapojovali do všech politických a kulturních akcích v místě
bydliště.
SRPŠ - Škola průběžně spolupracovala se SRPŠ. Zajišťovala příspěvky na kulturní
akce - divadelní představení v Olomouci. Žáci se zúčastnili na přednášce s. Bičíka.
Na škole pracoval oddíl Jisker a pionýrů pod vedením s. Lhotákové a Kociánové.
Na škole byly provedeny opravy komínů, škola byla vymalována. Školní rok byl
ukončen předáním vysvědčení žákům 30. 6. 1977.

MŠ Řídeč - Zahájení činnosti bylo provedno za účasti zástupců MNV, KSČ a SPOZ.
Zaměstanci : Bláhová Milada - ředitelka, Grecmanová- Příhodová - učitelka,
Skočíková (do května), Maldová - školnice.
V srpnu odešla na MD s. Příhodová.
Školu navštívila dětská lékařka a zubní lékařka. Pro špatný stav chrupu dětí bylo
zavedeno čištění zubů po obědě. Dále bylo provedeno logopedické vyšetření dětí 5-6
letých.
Škola během roku aktivně spolupracovala se složkami NF, ČSPO a Svazarmem.
JZD Paseka přispělo částkou 1000 Kčs na nákup hraček. Děti na výroční schůzi
předvedly program pro členy JZD, zhotovily 60. ks. upomínkových dárků - sádrové
vázičky, prostírání apod.
Rodiče dětí pomáhali při různých akcích a brigádách, při sklizni ovoce na školní
zahradě, opravě pískoviště, skládce uhlí. Byla pozvána logopedická asistentka, která
rodičům prakticky ukázala nápravu řeči.
Mimoškolní činnost. Soudružka uč. Příhodová vedla v 1. pololetí tělovýchovný
kroužek . S. řed. Bláhová po celý rok vedla taneční kroužek - s dětmi pak
vystupovala na veřejných schůzích JZD, při MDŽ a MDD, na předbvolební schůzi
apod.
Dále se projevila spolupráce se ZDŠ Řídeč, kdy s. řed. provedla hospitaci v
1.ročníku.
Činnost škol v našich obcích byla za rok 1977 velmi bohatá. Projevovala se
především ve výchově a vzdělání mladé generace a přípravě pro další postup ve vyšší
ročníky. velký význam se věnoval novému pojetí ve vyúce - tzv. množinové
vyučování, které bylo pro děti zábavné, ale především kladlo velkou zátěž na učitele ti se však dovedli dobře orientovat v novém pojetí výuky.
V roce 1977 se narodilo 18 dětí - z toho 15 chlapců a 3 děvčata. Komise R-MNV SPOZ připravila pro všechny tyto děti slavnostní přivítání do svazku obce v obřadní
místnosti na MNV.
Průběh roku
Vedoucí polesí - J. Čech.
V roce 1977 bylo zalesněno 25 ha půdy. Kalamity, které proběhly v roce 1972 a 1971
zničily velké množství stromů. Postupně byly plochy zalesňovány.
Výskyt dřevin: smrky - 56%
jedle - 8%
borovice - 2%
modřín - 2%
dub 6%, buk 16%, listnáče - 8%, lípy - 3%.

Zvěř - v našich lesích jsme se mohli setkat s liškou, jeleny, divočáky, srnkami a jinou
drobnou zvěří.
Na odstřel bylo plánováno : srnčí - 38 ks
vysoká - 2 ks
prasata - 4 - 5 ks
z toho jeleni - 7 ks
srnčí -115 ks
divočáci - 20 ks
zajíci - 60 ks
bažanti - 50 ks.
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že činnost v naší obci se za minulé roky velice
zlepšila. Neustále se projevuje kladný vliv MNV na občany vesnice. Lidé se snaží,
aby naše vesnice čím dál hezčí a lidé aktivnější. Nejvíce se projevila činnost s
mladými lidmi v obci, což dokazuje práce SPO v Mladějovicích s mladou generací.
Je však ještě třeba, aby se do veřejného života zapojili nejen členové organizací, ale i
ostatní široká veřejnost obce.

1978
Úvod
Únor 1948
(Konstantin Biebl)
Není to tak zbytečné
Jako by se někomu na první pohled zdálo
Zadívat se na starou trhlinu ve skle
Na nový svět za oknem
Který se malým ještě zdá
Jakoby přeškrtnut
Nedávným bombardováním
Anglického a amerického letectva
Mluví Klement Gottwald
Na Staroměstském náměstí
Už sezas sypou okna
V duchu všech nepřátel
Nevadí
Znamenají-li střepy štěstí
Přes všechny nálety
Které přešly
A které snad ještě přijdou
Přes všechny nálety
Které přešly
A které sna ještě přijdou
Přes všechny nálety všech nepřátel
Lidově demokratické republiky
Čeká tě Evropo
Velká a slavná budoucnost
Na prahu Prahy
Na dolejším konci Václavského náměstí
Vystoupil Klement Gottwald
Na tribunu
Tváří v tvář všemu lidu
Všem revoltujícím zástupům
tak dlouhým jako utrpení dělnické třídy
Tak dlouhým jako je jejich očekávání

Oznámil
Že demise odstupujících ministrů
Byla konečně přijata.
Řekl to v místech kde se říká Na můstku
Tam kde kdysi stékala dělnická krev
Po kolejích od sochy svatého Václava
Po kolejích městské dráhy
Doleva
Na Národní třídu
Charakteristika roku
V roce 1978 zůstává ve funkci jako kronikář s. Juránková.
Celý rok 1978 byl prodchnut 30. výročím Února, co se týče všech akcí, závazků a
veškerého politického dění.
Základní smysl našich oslav i vzpomínek, je v tom, že z revolučního vývoje čerpáme
poučení rpo ndešek i pro příští desetiletí.
Uplynulá tři desetiletí a náš současný život dokazují prozíravost politiky KSČ a
správnost dělnické třídy a ostatních pracujících v památném Únoru.
Nejvyýznamnějším úspěchem naší politiky, obětavosti a schopnosti lidu je
vybudování social. společnosti. Národní výbory se po celou dobu osvědčily při plnění
stanovených úkolů. Jako představitelé lidu, jako orgány socialistické státní moci a
správy, byly především organizátory nového života, aniž by podcenily nutnost jeho
obrany.
Požadavek rozvíjení odkazu Února a věrnosti materialisticko - leninského učení platí
pro celý náš život a v plné míře také pro národní výbory všech stupňů. Základem
každé úspěšné práce národního výboru je politika KSČ a Národní fronty, její znalost
a důsledné uplatňování.
Konkretizovat politiku KSČ a NF znamená bojovat oředevším proti nedostatkům
všude, kde jsou NV za to zodpovědné.
Únor a všechna úspěšná období v naší socialistické historii byla a jsou vždy
výsledkem uskutečňování poltiky NF a dobrých vztahů komunistů. Únor byl dílem
milionu pracujících, které často našly své místní rádce v tehdejších členech národních
výborů.
Činnost MNV
Činnost, kterou projevoval místní národní výbor, byla vcelku bohatá. Akce, které
prováděl byly značně nákladné. Jsou to tyto akce:
kulturní dům - odpracování 1245 hod, hodnota díla 20 540 Kčs.
akce šatny - odprac. 1127 hod, h. d. 26 740 Kčs.
ZDŠ - 358 hod, 28 870 Kčs
MŠ - 952 hod, 31 837 Kčs

klubovny SSM a SPO - 380 hod, 31 837 Kčs.
vodní hospodářství - 282 hod, 53 400 Kčs.
knihovna a MNV - 113 hod, 3 770 Kčs.
hřbitovní budova - 371 hod, 9 330 Kčs.
veřejné osvětlení - 476 hod, 11 280 Kčs.
hřiště Komárov - 706 hod, 13 960 Kčs.
Na výstavbě plotů a rodinných domků odpracovali občané 10 250 hod - 128 125 kčs.
ochrana a výsadba zeleně - 3243 hod - 40 500 Kčs.
Ochrana a výsadba zeleně - 3243 hod - 40 500 Kčs.
Činnost jednotlivých složek
SPO Mladějovice
Organizace se v roce 1978 rozšířila o 3 nové členy - tedy celkový počet činil 33
členů. Během roku byly prováděny pravidelné schůze. Na úseku prevence bylo
provedeno 126 prohlídek v obytných domech a 7 provozovnách. Závady byly včas
odstraněny. Účast na školeních byla 100%. Podle plánu byla provedena námětová
cvičení v obci Paseka. Bylo poprvé využito krátkovlnných vysílaček. K 30. výročí
Února byly provedeny:
preventivní prohlídky 128
relace do rozhlasu
akce Z - 191 hod
pomoc v zemědělství 400 hod
sběr šrotu 5 100 kg
celkem 1168 hod.
uspořádání plesu
účast na dětském dni
Činnost SPO byla velmi bohatá, co se týče odpracovaných hodin. Dále se všichni
členové zúčastňovali veřejných akcí a oslav v obcích ve stejnokrojích.
Činnost družstva mladých požárníků
Účast na soutěži "Plamen", která jim ukládala splnit úkoly
1) 4 besedy
2) sběr papíru - 260 kg
3) brigády v okolí zbrojnice a kult. domě
Pět žáků složilo zkoušky "Odborky" - získaliodznaky strojník a preventista, další se
připravují ke zkoušce.
Dále byly provedeny výlety do okolí naší vesnice v rámci "Poznej můj kraj".
Žáci se zúčastňovali všech oslav ve stejnokrojích. Činnost MP byla bohatá a pestrá v

souladu s uneseními, které bylo přijato KSČ.
SPO Komárov
Členové se pravidelně zúčastňovali schůzí. Bylo provedeno 6 ideově výchovných
přednášek.
Na brigádách bylo odpracováno celkem 1034 hod. Do sběru bylo odevzdáno 86 q
šrotu.Byli získáni 4 dárci krve.
Členové se podíleli na všech akcích a oslavách v obci, kladení věnců při oslavách
VŘSR.
Dále provedli námětová cvičení a 12 školení a výcvik.
SPO Řídeč
Činnost sboru se zaměřila na plán a socialist. závazek, který byl stanoven. Plány,
které si sbor vytyčil na rok 1978, byly překročeny.
Členové se zúčastňovali brigád na polesí Řídeč, při jarních a podzimních směnách
vyhlášených MNV a NF Mladějovice při úpravě obce.
Na úseku prevence bylo prohlédnuto 46 obytných budov, 4 provozovny a 1
zemědělská budova. Závady byly včas odstraněny.
Na úseku kultury byl uskutečněn ples a hodová zábava.
Při všech oslavách v obci organizace zajišťovala akce v plném rozsahu za podpory
všech složek NF.
Byla provedena přednáška na téma " Význam ochrany v dnešním zřízení.
V roce 1978 bylo zavedeno blahopřání pomocí inzerce v tisku starším členům, kteří
se dožívají významných výročí.
Ze zemědělských ploch bylo sklizeno 35 q sena, odpracováno 42 v zemědělství,
odevzdáno 34 q odpadového železa.
Chtěla bych vyzvednout aktivní činnost s. Pitnera Ladislava, který odpracoval 110
hod a svou obětavou prací pomohl k hezkému vzhledu požární zbrojnice v Řídči.
Výcvik byl hlavní činností SPO s velitelem s. Skočíkem. Družstva si vedla
svědomitě.
V bohaté činnosti SPO nebylo splněno:
1 přednáška
provedení kroniky o činnosti SPO
provedení instalace věšáku hodin
Členové plmili závěry XV. sjezdu vytyčemé požární ochraně. Poslání požárníků je
dobrovolné, spočívá v ochraně společného a soukromého majetku.
ČČK Mladějovice
V roce 1978 byl zvolen nový výbor, jehož předsedou zůstává s. Jemelíková.
Celkem registrovaných členů bylo 97. Závazek, který si organizace vytýčila na rok
1978 byl splněn. Do ČČK bylo získáno 5 nových členů, dva získání do BDK. Ve
zdravotní činnosti bylo odpracováno 73 hod., byla uspořádána přednáška s velkou

účastí občanů. V rámci jarního úklidu odpracovali 260 hod, v JZD 320 hod.
Další činností byla kontrola mléčnice v JZD, lékárničky. Za BDK bylo odevzdáno 7
členům odměny, z toho 1 plaketa Jánského (bronzová) a 1 stříbrná s. Žákovčíkovi-. V
organizaci ČČK bylo provedeno 31 odběrů bezplatně.
ČČK Komárov
Výbor organizace se schází dle potřeby.
Ženy odpracovaly 45 hod při běžných ošetřeních. Při zvelebování obce 215 hod úprava okolí a parku. Společně s organizací NF se zúčastňovaly oslav pořádaných v
obci, MDŽ a MDD.
Členky se podílely také na výzdobě obce k různým výročím.
ČČK Řídeč
MS ČČK v Řídči měla 75 členů.
Na schůzích, které byly pořádány byli vyhodnoceni čestní dárci krve - 16 dárců krve
25 x. Získali 1 bronzovou plaketu Jánského a 1 vzorného dárce krve. ČČK
spolupracoval s ostatními složkami NF.
Zakoupil záclony do sálu, zúčastnil se oslav MDŽ, společně s DV zajistil nové dary
všem důchodkyním. Starší důchodkyně byly navštíveny osobně.
Členové se podíleli na přípravě plesu, bylo odpracováno 168 hod. Přispěli částkou
100 Kčs na MDD.
Členky pomáhaly při zalesňování ploch, v organizaci pracovaly 3 dobrovolné sestry,
které ošetřily 16 případů. Ve zdravotnické činnosti bylo odpracováno 62 hodin. Tisk
ČČK odebírá 8 členek.
Byla uskutečněna 1 přednáška, která byla dobře navštívena a všem se líbila. Byl
navázán kontakt s ÚSP ve Šternberku. Členky navštívily osamocené děti, předaly jim
vánoční balíčky. Přála bych členkám, aby tento navázaný kontakt k dětem trval co
nejdéle.
ČSŽ Mladějovice
Organizace ČSŽ měla v roce 1978 32 členek. Ty se během roku podílely na
společných akcích v obci, zúčastňovaly se brigád při zvelebení obce, kde odpracovaly
celkem 713 hod.
Převzaly patronát nad místní poradnou pro děti, kde byla zajišťována výzdoba.
V jarních měsících byl uspořádán kurz drhání, Josefská zábava.
Na ukončení roku byl zajištěn zájezd do Gottwaldova, Lešné, Kroměříže, který se
vydařil.
Na podzim byla zajištěna přednáška gynekologa a výstava ručních prací, která byla v
hojném počtu navštívena. Organizace byla doplněna novými členkami, takže se
základna rozšířila na 40 členek.
Činnost ČSŽ byla bohatá a úspěšná za rok 1978.

DV Mladějovice
Dohlížecí výbor prováděl pravidelnou kontrolu v Jednotě Mladějovice. Nevyskytly se
žádrné vážnější závady.
Členové se pravidelně scházeli na schůzích, na některé byli pozváni hosté a žáci, kteří
vystoupili s kulturním pořadem.
Členové DV byli pravidelně proškolováni, významné bylo proškolení k XV. sjezdu
KSČ. Dále se věnovali úpravě úpravě obce a okolí prodejny - parku. Na akcích
požádaných NF bylo odpracováno 60 hodin.
Připomínka - předseda DV by měl podávat pravidelné zprávy o činnosti.
SČSP Mladějovice
V organizaci SČSP v roce 1978 bylo registrováno 35 členů. V roce 1978 organizace
provedla besedu o SSSR se s. Bičíkem. Členové se zúčastňovali oslav 30. výročí
Února, při jarních úklidech obce, na kterém bylo odpracováno 50 hodin. Byla
provedena výzdoba k 1. a 9. 5, zajištěna účast na oslavách ve Šternberku.
Dále členové zajišťovali akci MDD v Mladějovicích, provedli výzdobu k 61. výročí
VŘSR, zajistilo filmové představení pro děti - ruské pohádky.
Mimo tuto činnost se členové zapojovali do akcí v ostatních složkách NF, dále jako
poslanci MNV a členové komisí při MNV. Aktivně se zapojovali do politického
života v obci. Přestože i v organizaci je převážná většina přestárlých občanů, ostatní
se aktivně zapojují do kulturní masové činnosti v obci.
TJ Sokol Mladějovice
Počet registrovaných členů byl 72.
Akce, které TJ Sokol pořádal v roce 1978, můžeme rozdělit na:
1) kulturní - uspořádání zábav - ples, hodová, vinobraní
2) sportovní - účast na fotb. soutěžích OP a IV. B
účast na čes. poháru - žáci
účast na turnaji žáků na počest 1. a 9. května
3) politicko- výchovná
-výměna členských průkazů
- školení - úloha těl. hnutí social. soustavy v podmínkách mírového soužití
- závazek 30. výročí Února a V. sjezdu ČSTV
- udělení čestného odznaku ČSTV s. Jemelíkovi
- slavnostní zakončení soutěže mužů a žáků
- účast na akcích NF při významných výročích
4) pracovní iniciativa - výstavba šaten 420 hod.
Činnost výboru byla ovlivněna pasívním přístupemčlenů výboru a revizní komise.
Proto v roce 1979 budou provedeny kádrové změny.

DV - Jednota - Řídeč
Dohlížecí výbor pracoval při počtu 58 členů. Pravidelně dle plánu se konaly
schůze.Byly provedeny kontroly v prodejně Jednota a pohostinství. Podstatné závady
nebyly zjištěny.
Členové se zúčastňovali jarních směn, na kterých bylo odpracováno 256 hod. Celkem
bylo odpracováno 546 hod. - úprava okolí, malování sálu, úklid apod.
Při akcích se zúčastňovaly i důchodkyně, které odpracovaly 890 hod.
V březnu byla provedena přednáška. Informace o této zdařilé přednášce byla zaslána
do měsíčního Zpravodaje Jednoty.
Co bylo vypěstováno, viděli občané na výstavce ovoce. Bylo vystaveno 61 vzorků.
Účast na oslavách MDŽ, s přispěním 100 Kčs.
Členové se zúčastnili přeceňování výrobků, byly vyplaceny restituce, provedena
inventarizace členů.
Účast na akcích pořádaných NF, zakoupení záclony, příspěvek 50 Kčs na MDD.
Byli získáni 2 noví členové do řad Jednoty.
Činnost byla bohatá a aktivní, za kterou vyžadují členové pochvalu.
DV - Jednota Komárov
V DV - J pracovalo 55 členů. programový plán na rok 1978 byl splněn.
Členové odpracovali při zvelebovacích akcích celkem 210 hodin, při úpravách parku
a zahrádek.
V prodejně bylo provedeno malování a jiné úpravy, celkem 55 hod.
Při kontrolách na prodejně nebylo shledáno závad. DV J pořádal zábavu, oslavu
MDD s kulturním vystoupením.
Pro důchodkyně byla pořádába oslava k MDŽ, kde všechny ženy obdržely
bonbonieru s kytičkami.
ZO SSM Řídeč
ZO SSM pracovala s 21 členy. Schůzová činnost byla dostatečně zajišťována. Byl
proveden 2x zájezd na hory, 2x se uskutečnila návštěva krytého bazénu, 2x návštěva
filmového představení s PO.
Členové uspořádali zábavu a ples v Mladějovicích.
V rámci májových oslav byl připraven táborák.
Průběžně se pracovalo s pionýry a jiskrami. Zajišťovali výzdobu ve vývěsních
skříňkách k významným výročím. Zúčastnili se všech oslav pořádaných v obci.
Brigádnická činnost - úprava parku - 100 hod.
úprava návsi Řídeč - 50 hod.
v zemědělství - 50 hod.

Činnost JZD
JZD 1. Máje se sídlem v Pasece v roce 1978 obhospodařovalo 2 153, 73 ha
zemědělské půdy, z toho orné 2058,80 ha.
Na jednoho pracovníka připadlo 6,51 ha r.p.
Podstatou rozvoje družstva byla účast, účinnost a působení podnikového chozraščotu
a vztahy mezi jednotlivými závody a dále vyhodnocování výsledků na pravidelných
poradách.
Byla prohloubena účinnost systému hmotné zainteresovanosti
- při snižování plánovaných celkových nákladů
- při efektivním využívání krmiv
- při efektivním využívání PHM, el. energie a při využívání nákladů na opravy a
údržby mechanizace.
Ekonomika družstva
1) Celková produkce v 3. roce 6. pětiletého plánu byla splněna na 102,01% a dosáhla
výše 50 060 000. Hlavní zemědělská produkce byla splněna na 103,24% a tím byla
dosažena největší produktivita na 1 pracovníka.
Produktivita prací byla byla splněna nad plán 106,04% a dosáhla výše 3 let 6.
pětiletého plánu 106,46%.
Rostlinná výroba
Na tomto závodě bylo dosaženo MZP ve výši 16 332 000,tedy plnění na 103,35%.
Neplnění tvorby zisku bylo ovlivněno nepřízní počasí, během roku byly materiální
náklady čerpány na 110,49%, v oblasti osiv a sadby, hnojiv.
Závod RV lze hodnotit vzhledem ke klimatickým podmínkám příznivě, projevovala
se se zde velká snaha všech pracovníků a techniků.
Zahradnictví
Na tomto středisku MZP bylo splněno na 100,16%, výkony byly překročeny na 194
000 Kčs. K překročení výkonu došlo dobrou realizací prodaných produktů. Čistý zisk
byl překročen o 136 000 Kčs.
Závazek kolektivu BSP byl splněn a překročen ve všech ukazatelích.. Celý kolektiv
přidstupoval k plnění úkolů zodpovědně a byla patrna dobrá organizační práce ved.
brigády s vešdoucími střediska.
Živočišná výroba
Na tomto závodě došlo k největšímu růstu výroby od sloučení JZD. Závod
předpokládal ztrátu ve výši 1 331 000 Kčs, ve skutečnosti byla snížena na 222000
Kčs.

Organizace prací, příkladná iniciativailo zvýšení většiny pracovníků, to vše ovlivnilo
snížení ztráty.
MZP byla splněna na 104,36%. Materiální náklady byly čerpány na 101,96%.
plán státního nákupu byl splněn, závazek 50 000 litrů100 q vepřového masa byl
splněn do státních fondů.
počet trvale činných pracovníků v posledních letech kolísá v roce 1978 došlo k
postupnému zvyšování počtu pracovníků a to jak trvale činných, tak připočtených.
tento růst byl způsoben přijetím vyššího počtu pracovníků, převážně na úsek stavební
skupiny a na rozvoj provozoven ZR v Šumvaldě.
Při hodnocení počtu odpracovaných hodin na 1 parcovníka došlo k růstu průměru
přesčasových hodin na 1 pracovníka za rok.
Tato skutečnost představuje nárůst v porovnání s r. 1976 na 117,27%.
tento trend není správný, je nutno množství přesčasových hodin snižovat.
komplexní plán péče o pracovníky byl na rok 1978 rozpracován v "Plánu
společensko-sociálního rozvoje JZD na rok 1978". Jednotlivé oblasti zabezpečovaly
finnační prostředky pro plnění úkolů a potřeb družstva ve všech činnostech.
Byly dány náklady na rozšíření letiště , bylo zabezpečeno společné stravování,
provedena výstavba servisního střediska, zlepšeno pracovní prostředí ve stolárně,
provedeno oplocení zpracovny, zabezpečen projekt na výstavbu v Mladějovicích.
Politicko - výchovná oblast
- byly zajištěny akce MDŽ, 1. Máj , Hanácké a Národní dožínky, materiál pro
názornou agitaci
- nesplněno vydávání družstevního Zpravodaje
Kulturně - společenská oblast
- bylo zabezpečeno 38 rekreačních poukazů, 15 domácí dětská rekreace
- permanenntní vstupenky do divadel, plesy, setkání důchodců, rekreační zájezdy,
vánoční nadílka. Nebyly čerpány plánované finanční prostředky na akci
BSP,fotokroužek.
Kvalifikace a vzdělávání
- jednorázové školení členů pro zvýšení kvalifikace
- provoz a obsluha nových strojů a zařízení
- pravidelné školení řidičů, družstevní škola práce a televizní škola pokrokových
zkušeností
- proveden nákup knih a literatury
Socialistické soutěžení a iniciativa
- pravidelné vyhodnocení pracovníků
- hodnocena soutěž v živočišné výrobě

-průběžně čerpán fond mistra na rozvoj pracovní iniciativy
- nebyly splněny akce na podporu zlepošovacího hnutí, odměny vyznamenaným
pracovníkům.
Hodnocení BSP
- v plné míře nebyly čerpány prostředky pro vyhodnocení nejlepších parcovníků
- vypláceny trvalé příspěvky k důchodům, věcné dary při životních jubileiích,
příspěvky novomanželům, půjčky
- zabezpečení činnosti oddílu kopané, stolního tenisu, zakoupeny vstupenky na
sportovní akce.
- zabezpečení formy schůzové činnosti
-zabezpečení desinfekce, výstavba silážních jam, vžýstavba vozovek, nákup osobních
ochranných prostředků, veterinárních léčiv, výstavba garáží, silážní a tankové plochy.
V roce 1978 bylo podáno celkem 19 odhlášek z členství JZD. Bylo ukončeno členství
v JZD 12ti členům. V průběhu roku 5 členů odchody odvolalo.
V roce 1978 byl z důvodu neustálého požívání alkoholu 1 člen vyloučen.
Za stejné období bylo přijato celkem 35 nových pracovníků.
Kolektivy BSP
Kolektivy BSP pracovaly v roce 1978 s plnou odpovědností. Splnily všechny bodfy
stanoveného závazku. Kolektivům byly uděleny stříbrné a dalí odznaky (př.
zahradnictví. V ekonomickém úseku bylo brigádě uděleno čestné uznání za dosažené
výsledky.
I přes dosažené výsledky v BSP bude nutno v roce 1979 věnovat kolektivům BSP
zvýšenou pozornost.
Jejich činnost usměrnit k potřebám družstva a společně s komisí pro rozvoj pracovní
iniciativy bude nutné dbát na kvalitu uzvavřených závazků. Jejich plnění pravidelně
vyhodnocovat a dosáhnout tak dalšího zkvalitnění jejich činnosti.
Pro rok 1978 byla projektně zajištěna výstavba diagnostického střediska v souladu s
BIOS Bz.
Úsek mechanizace
Na úseku oprav pracovalo během roku průměrně 24 pracovníků různých profesí, kteří
zajišťovali opravy na všech úsecích činnosti JZD včetně zpracoven v Mladějovicích a
částečně i v Šumvaldu.
Přes zimní období se počet opravářů zvýšil o 3- 4 pracovníky, kteří zajišťovali
opravy vleček, později kombajnů. Zajišťování opravy všech závad na všech úsecích
JZD bylo organizačně i parcovně velmi náročné, protože sortiment strojů je nízký.
Živočišná výroba
V roce 1978 dochází k zvyšování početních stavů hovězího dobytka.

Zvyšování bylo umožněno řádným využitím stájí a přechodem od tradičního ustájení
k volnému ustájení.
Za tři roky pětiletky byl stav skotu zvýšen o 293 ks. K podstatnému zvýšení došlo u
býků, což umožnilo zvýšení dodávky hovězího masa.
U prasat nebylo dosaženo plánovaných stavů. K podstatnému snížení stavu došlo v
kategorii selat.
Zpracovna krmiv
Plánované úkoly ve výrobě byly u všech produktů splněny v 10ti leté historii
zpracovny v Mladějovicích. Bylo dosaženo nejlepších výsledků.
Výživa rostlin
v roce 1978 byla zaznamenána největší výroba obilovin. rezerva ve výnosech
obilovin je spatřována ve zklavlitnění práce na všech úsecích a provedeních všech
rací, které plodina vyžaduje, zvláště na úseku chemizace.
Žňové práce začaly se zpožděním, které nemá pamětníků. Kosení bylo ukončeno za
12 dnů.
Sláma uklizena z 1/2.
Nepoužily se pracovní síly.
Řepka -poprvé použito vrtulníku.
Rostlinná výroba je stále více mechanizována, dochází nové stroje, ubývají manuální
pracovníci. Dosažené výsledky jsou úspěchem celého kolektivu a přístupu a
pochopení, zvláště ve špičkách měli všichni vedoucí závodů a jejich pracovníci, kteří
pomáhali při sklizni.
Polesí
V roce 1978 se v našem okolí vyskytlo 8 kusů muflonů, zvýšil se stav vysoké zvěře.
Mezi významné rostliny, které se tu nachází patří lýkovec, velké množství
konvalinek. Začaly se objevovat excitační stromy v prostoru krmítek.
Počasí - projevovalo se extrémní počasí, v období zalesňování byl zaznamenán malý
úbytek sazenic.
Zkušebně se začala vysazovat borovice hedvábná, černá a černý dub.
Začaly se pěstovat borovice z Žatecka a Kynžvartu nad Ohří. Tyto dřeviny jsou
odolné proti exhalátů a suchu.
Zvířena - projevil se velký úbytek zajíců, proto byly zastaveny hony.
Projevila se velká zima se silnou vrstvou sněhu ve vyšších polohách - 60 cm. Byla
nepříznivá doba pro zvěř, přesto se podařilo zachránit velké množství zajíců a srnčí
zvěře. Ztráty u této zvěře byly minimální oproti jiným letům. Velká pozornost se
věnovala zdravotnímu stavu zvěře. Polesí zaznamenalo výskyt závojenky olovové.

Osvětová beseda Mladějovice
V tomto roce pracovaly OB v Mladějovicích a Řídči.
Kulturní činnost byla bohatší na akce, než v mniulém roce. Navíc se uskutečnily
akce, které nebyly zahrnuty do plánu kulturní činnosti.
Složky se aktivněji zapojovaly do kulturní činnosti. Nutno kladně hodnotit zvýšenou
aktivitu v práci s mládeží - mladými požárníky.
Plán oslav byl splněn, také účast se zlepšila. Je nutno ocenit vydatnou pomoc JZD při
zajišťování výzdoby obce při májových oslavách a oslavách VŘSR.
Velmi dobře byl hodnocen kurz drhání, jež vedla s. Kejíková. Ze zhotovených
výrobků byla uspořádána výstava. Stanovené relace byly plněny. Účastnili se
především žáci ZDŠ s recitačními a pěveckými doplňky.
Zimní a letní turistické zájezdy splnily své poslání.
Chtěla nych zdůraznit, že společenské zábavy v obci ještě stále nemají patřičnou
společenskou úroveň.
Dokončovaná výstavba šaten bude dalším přínosem pro zlpešení sportovního
prostředí.
Plánované přednášky byly splněny - podstatně se zlepšila účast na nich.
Komise vykazovala nepravidelnou činnost. Většinou byly promítány filmy pro děti.
Dětská návštěvnost byla stabilní.
Obohacením kulturní činnosti byly akce Sboru pro občanské záležitosti:
vítání nových občánků
beseda s důchodci
slavnostní předání občanských průkazů
pravidelně byla zasílána blahopřání k narozeninám a občanské rozloučení se
zesnulými.
Zájem o pravidelné zájezdy do divadla v Olomouci upadl, proto nejsou pro rok 1979
plánována.
MŠ Mladějovice
personál školy - řed. s. Eva Žákovčíková, uč. s. Kejíková Eliška, školnice - Janků A.
Žáci MŠ byli během celého školího roku vedeni prohlubování komunistické výchovy
a k rozvíjení rozumových schopností.
K 30. výročí Února byla provedna výstavka prací dětí, byl nacvičen program na
veřejnou schůzi MNV a výroční schůzi JZD, kde děti předaly členům upomínkové
dárky. Dále byla uspořádána beseda s příslušníky LM Chronotechny Šternberk.
K ostaním svátkům děti pomáhaly při výzdobě školy a nástěnek.
MDŽ - děti zhotovily dárky maminkám spolu s programem. . Také ženám na poště a
v prodejně byly předány dárky.
4. června byla provedena veřejná oslava MDD - soutěže, hry, závody.
7. červen - návštěva hradu ve Šternberku a města. Děti navštívily v rámci výletu
dopravní hřiště v Mohelnici.
rodiče pomohli při úpravě školy - nátěry, oprava průlezek.
JZD zajistilo opravu fasády,obložilo schodiště a jiné údržbářské práce.

JZD věnovalo 1000 Kčs na zakoupení hraček.
Byl přidělen nábytek z okresu, knihovničky a hračky.
Pracovnice školy přistupovaly k práci zodpovědně a plnily své povinnosti.
ZDŠ Řídeč
Školní rok byl zahájen 1. 9 1977. V Řídči byly otevřeny 3 třídy:
1. ročník - 3 žáci
2. ročník - 7 žáků
3. ročník - 9 žáků, celkem 19 žáků.
Na škole pracoval polytechnický kroužek, kde bylo zapojeno 18 žáků.
pracovnice školy - řed. s. Hermína Kubná, školnice - Barbora Patková
Škola se zúčastňovala všech akcí, které byly pořádány v obci. Žáci se mohli
zúčastňovat divadelních představení v Olomouci, dále výchovných koncertů.
Na škole byla uspořádána výstavka knih, dále zimní branné cvičení, autobusový
zájezd na Karlov.
K významným akcím školy patřily oslavy 30. výročí Února, na kterém se zúčastnili
žáci školy s kulturním vystoupením. Dále byla provedena estráda k MDŽ.
Žáci se také podíleli na sběru papíru.
Škola v Řídči byla zrušena k 31. 8. 1978, žáci byli přeřazeni na ZDŠ dr. Hrubého ve
Šternberku.
S. řed. Kubná byla přeřazena na ZDŠ 1. - 5. roč. v mLadějovicích. S. Patková
rozvázala po dohodě pracovní poměr.
ZDŠ Mladějovice
Školní rok 1977/78 byl slavnostně zahájen za přítomnosti předsedy KSČ s. Šrama,
předsedy MNV s. Jemelíka, předsedy SRPŠ s. Šuby a a zástupců SPOZ a 14ti rodičů.
Organizace školy
Škola byla dvojtřídní se čytřmi ročníky. 3kolu navštěvovalo celkem 41 žáků.
Vyjímečně navštěvovali 3 žáci 2. post. ročníku školu v Řídči.
pracovníci - řed. s. Bis jan
s. J. Pekarová - absolventka, 24. 11. nastupuje MD, zastupuje
s.Brančíková.
Výuka byla zaměřena k 30. výročí Února - projevovala se ve všech vyučovacích
předmětech.
Dále byla využívána dopravní výchova jako nedílná součást výchovy.
Prospěch a chování žáků bylo velmi dobré. Do 5. ročníku ZDŠ Újezd odešlo 6 žáků.
V mimoškolní práci s dětmi se podařilo zajistit kroužky:
pěvecký - s. Bis - 14 žáků - zajišťoval programy k oslavám
"Mladý zdravotník" - vedení s. Kouřilová (činnost byla nepravidelná)
Závěrečné hodnocení s předáním odznaků se neuskutečnilo.

PO Jiskry - 1. oddíl ved. s. Dokoupilová Adéla - 12 členů
1. oddíl PO - J. Bendlová - 14 členů.
Činnost obou oddílů byla dobrá.
Škola se aktivně podílela na přípravě a průběhu pionýrské olympiády.
Někteří žáci byli zapojeni v odd. kopané TJ Sokol nebo v družstvu "Mladých
požárníků".
Předsedou SRPŠ byl zvolen s. L. Šuba. Spolupráce byla velmi dobrá. Byl proveden
sběr textilu, papíru, žákům byla věnována částka na školní výlet a zimní zájezd.
Péče o zdravotní stav byla velmi dobrá. Pro zlepšení prac,. prostředí byly provedeny
nátěry oken a dveří nákladem 23 000 Kčs.
Čelní část budovy bala omítnuta - rodiči.
Tělocvična je stále nepoužitelná pro značnou vlhkost.
MŠ Řídeč
personální stav školy - s. řed. Bláhová Milada
s. uč. Vyroubalová Ludmila
školnice s. Bláhová Marie
Žáci školy pracovali v duchu oslav 30. výročí Února a oslav VŘSR.
Tyto svátky byly důstojně oslaveny - děti provedly relaci do rozhlasu na MNV v
Mladějovicích.
Na MDŽ vystoupily děti s programem, předvedly tanečky a scénky, předaly
maminkám dárky.
MDD byl uskutečněn za spolupráce složek NF v Komárově.
JZD Paseka poskytla MŠ částku 1000 Kčs na zakoupení hraček. Připravilo divadelní
představení pro děti. Dále škola připravila na výroční členskou schůzi upomínkové
předměty pro členy JZD.
Ve školním roce pokračovala spolupráce se ZDŠ. Během roku byly uskutečněny
společné kulturní akce. Nejstarší děti navštěvovaly s žáky ZDŠ divadlo v
Olomouci.Spolupráce se SRPŠ byla dobrá. , bylo přispíváno na kulturní akce, na
divadlo, , dětský den, výlet na Kopeček a do ZOO.
V průběhu roku se vyskytly zarděnky. Jinak nebyly vážnější choroby zaznamenány.
Během školního roku byla škola vymalována, byla vyměněna světla ve třídě a v
herně, opraveno sociální zařízení, oplocena zahrada za spolupráce rodičů.
Děti, které vycházely z mŠ, dostaly na památku knihu.
Činnost poslanců
Činnost poslanců v obci byla velice bohatá a zodpovědná. Pravidelně chodili mezi
své svěřence do svých obvodů, agitovali na různé akce, které byla pořádány NF a
MNV. Zjišťovali připomínky a dotazy jednotlivých občanů. S otázkami pak
vystupovali ns plenárních zasedáních. většina poslanců pracovala aktivně a
svědomitě.

V roce 1978 odešli z kruhu poslanců:
s. J. Dmytrivová
s. Lhotáková
s. Havlík j. - všichni z důvodu přestěhování
S těmito členy jsme se neradi rozloučili. Za jejich práci jim byl vysloven dík a
pochvaly.
S. Havlíkovi byl udělen diplom za aktivní činnost v obci.
SPOZ MLadějovice
Činnost byla bohatá. Členové zajišťovali vítání dětí do obce, předávání dárků starým
občanům.
V obci se v roce 1978 narodilo 21 dětí, které byly přijaty do svazku obce.
Slavnostního uvítání se zúčastnilo 21 maminek a 16 otců, 10 poslanců a 15 občanů.
22 mladým občanům byly předány občanské průkazy při slavnostním shromáždění.
Pro 118 důchodců byl uspořádán slavnostní večer - přítomno bylo 78 důchodců.
V roce 1978 zemřelo celkem 11 občanů.
Závěr
práci poslanců a členů jednotlivých složek v obci bych chtěla hodnotit kladně. Snažili
se během celého roku o to, aby se v naší obci něco dělalo, aby byla naše obec hezčí a
krásnější.

1979
Charakteristika roku
Rok 1979 by se dal charakterizivat jako rok pro naši vesnici, zvlášť významný. Je to
proto, že došlo k integraci všech obcí k MěNV ve Šternberku. Vytváří se tak vedle
OV v Řídči a Komárově také občanský výbor v Mladějovicích, jehož předsedou je O.
Skládal. tyto výbory jsou tak mluvčími našich občanů.
Činnost MNV
Hodnocení činnosti MNV - Mladějovice v roce 1979 od 1. ledna do 1. července, tj.
jak jsem se již zmínila, kdy došlo k integraci s MěNV Šternberk, lze charakterizovat
takto:
poslanců v tomto období zůstalo celkem 20, z celkového počtu 27. V květnu tohoto
roku zemřel poslanec a člen R-MNV s. Pelikán Josef.
Úkoly na rok 1979 byly stanoveny plánem a až do doby skončení byly náležitě
plněny. Mimo dané úkoly organizoval MNV připravované práce související s
integrací: veřejné schůze, podpisové akce občanů.
inregrace se uskutečnila na základě dlouhodobého plánu ONV.
Hlavním a mimořádným úkolem R-MNV bylo usnesení pléna zajistit rekonstrukci
vodovodu, společného pro obce Řídeč - Komárov - Mladějovice.
tento úkol byl splněn - byl zařazen do akce "Z" na ONV pro léta 1979- 1980 v
hodnotě cca 1 mil. 200 tis. Kčs. jako I. etapa - od pramene do vodojemu Řídež až po
zastávku ČSD - Mladějovice.
Další úsek měl být zařazen na léta 1981-82 a to úsek ČSD Mladějovice - vodojem
Mladějovice.
Po sloučení s MěNV Šternberk zůstali tito poslanci:
Jemelík Karel
Skládal Oldřich
Žákovčíková Eva
Rébl Jaroslav
Machač Vladimír
Kreuziger Josef
Křivánek Jan
Skřivánek Jaroslav

Šram Jan
Dokoupilová Božena
Juránková Věra
Kovářová Eva
Marečková Zdena
Vojkovská Z.
Pospíšil František
Albrecht Miroslav

Matoušek Karel
Bláha Josef

Jehlář František

Tito poslanci nadále plnili své funkce a a zúčastňovali se plenárních zasedání ve
Šternberku.
Pro zdárné plnění plánu byli zainteresováni všichni poslanci, členové OV a všechny
složky MV - NF.
Během roku poslanci zajišťovaliosobním stykem účast členů i občanů na plenárních
zasedáních.
byla důsledně sledovaná činnost OV - Řídeč a Komárov, později Mladějovice a jejich
činnost byla hodnocena R-MNV.
dalšími úkoly byly úkoly finanční, komise výstavby a plánování.
Velká pozornost byla věnována ošetřování zeleně a výsadbě zeleně nové.
Další úkoly byly - prohlubující soustavy a formy práce org. NF.
- úkoly na péči o mladou generaci ( dětské hřiště Komárov, zvýšení organizovanosti
mladých, "Hovory s mládeží".
- úkoly zabezpečující podmínky a rozvoj a uplatnění žen ( oblast mimoškolního
vzdělávání dětí v rámci zájmových kroužků)
-péče o staré občany
Další úkoly - na úseku zemědělství věnována pozornost čistotě vod a ovzduší,
hospodaření se zenědělským půdním fondem
úsek obchodu a cest. ruchu - věnovat pozornost stavu vozovek po stránce
bezpečnostní
- zásobování potravinami - rovnoměrné
Tyto akce byly v roce 1979 náležitě plněny.
Činnost jednotlivých složek NF
SPO Mladějovice
Tento rok se vyznačoval zvýšeným pracovním úsilím.
Organizace měla 31 členů a 10 MP.
Členská základna se rozšířila o 1 člena - Válek Jaromír. Bylo provedeno 10 schůzí.
Na úseku prevence bylo provedeno 126 prohlídek v obytných domech a 2 drobných
provozovnách byly závady odstraněny.
Provedené prohlídky byly bez závad.
Účast na školeních byla 100 %.
Námětová cvičení byla provedena dle plánu v obci Paseka na objekty JZD. Bylo
použito krátkovlnných vysílaček.
Plněné závazky - 2 přednášky s filmem
2 relace v místním rozhlase
5 praktických příprav na soutěž pož. družstva
2 přednášky dětem ve škole - pro výchovu a dodržování zásad pož. bezpečnosti

pro údržbu zbrojnice a vodních zdrojů - 185 hod.
technika výzbroj - výstroj - 115 hod.
občanská vybavenost - 32 hod.
pomoc v zemědělství - 1 368 hod.
bylo odevzdáno 1600 kg starého papíru zásluhou mladých požárníků.
Úsek kulturní činnosti
- spoluúčast na akcích - dětský den
- veřejné oslavy (účast členů ve stejnokrojích)
Činnost mladých požárníků
Mladí požárníci se zúčastnili soutěže "Plamen".
Splnili tyto akce:
4 besedy o prevenci v rod. domech
beseda k výročí Února
beseda o prevenci v přírodě
beseda ke dni Pionýrů
beseda o květnových událostech
Osm žáků složilo zkoušky "Odborky"a získali odznaky 4 - Strojník, 4 -Preventista.
Výlety a vycházky - celkem 4 byly zdařilé.
Z dalších akcí - brigády, kde bylo odpracováno 60 hod., dále proveden sběr papíru 1350 kg.
Podle tohoto výčtu byla činnost požárníků bohatá, hlavně mladí byli během celého
roku velmi aktivní.
ZO - SPO Komárov
Členové SPO se pravidelně zúčastňovali členských schůzí.
Jejich halvním cílem byla výstavba hřiště v Komárově. Někteří se zúčastnili při
opravách zbrojnice.
Členové se zúčastňovali během celého roku na všech akcích, které prováděl výbor
NF.
Na sběru šrotu odevzdáno 19q, sena 15 q.
4 členové jsou dárci krve.
SPO- Řídeč
Činnost sboru se zaměřila na plán, socialistický, závazek a jiné akce.
Na úseku prevence prohlédli členové 45 obytných budov a 3 drobné provozovny.
Bylo shledáno 6 závad, které byly v termínu odstraněny.
V květnu byla provedena přednáška , doplněná diapozitvním filmem.
Během roku byly provedeny 3 semináře pro předsedy ZO, školení velitelů a
preventistů v Domašově a Javoříčku.
Na úseku kultury byla uskutečněna hodová zábava, zajištění oslav MDŽ a MDD.
Členové se zúčastňovali průběžně všech oslav v obci.

Zabezpečení jarních a podzimních směn NF se orientovala ZO na akce "Z".
- úprava okolí požární zbrojnice
- oplocení a natření dílového plotu okolo nádrže
- úprava a výsadba zeleně v obci
- oprava čekárny
- pomoc při renovaci vodovodu
Socialistický závazek:
1) údržba techniky, vodní zdroje, zbrojnice, výstroj, výzbroj - 119 hod.
2) plnění úkolů vyplývajícícch z volebního programu - 983 hod
3) práce v zemědělství - 30 hod.
4) odevzdání odpadových surovin - 82 q
5) získání dárců krve - 1 člen
Členové se přihlásili do soutěže při sklizni sena z nevyužitých a mechanizačně
neořístupných ploch. Tím bylo odevzdáno 86 q sena.
Zásluhu na této akci mají tito členové:
Rébl jaroslav 11 q
Blaha Jan
7q
Skočík Petr 13 q
Obrtel Jan
24 q
Dvořáček Leo 31 q
Akce ZO byly vždy pečlivě organizovány a vedeny společně s občanským výborem.
ČSČK Mladějovice
Členové ČSČK se pravidelně scházeli během celého roku. Akcí během roku bylo
hodně. Členové se snažili přispět akcemi pro zvelebení obce, kde bylo odpracováno
300 hod., v zemědělství - v soboty a neděle bylo odpracováno 500 hod.
V e zdravotnické činnosti bylo odpracováno 300 hod. V rámci akcí ČSČK bylo
prodáno 150 losů, byli získáni 2 dárci krve.
Zdravotnické hlídky byly náležitě proškoleny ( 3 členky), byli získáni 2 dárci krve.
Bylo odevzdáno 4 kg lipového listu a během roku byly uskutečněny 2 přednášky.
V roce 1979 měl ČSČK 99 členů.
ČČK KOmárov
Podle volebního programu bylo odpracováno 125 hod., celkem byly odpracovány 2
směny NF.
Členové se pravidelně zúčastňovali členských schůzí a všech akcí pořádaných NF.
Celkem má ČSČK 26 členů.

ČČK- Řídeč
Organizace má 75 členů.
Pravidelně se zúčastńovali členských schůzí.
Na úseku kulturním bylo odpracováno 116 hodin.
V období prací v zemědělství o sobotách bylo odpracováno 309 hodin.
Při jarním úklidu obce 164 hod.
Během roku byly provedeny 2 přednášky o zdravotnické péči, 1 májová veselice.
V rámci oslav MDŽ byly předány dárky důchodkyním.
Členové navštěvovali staré občany a jednu členku v domově důchodců.
Do zemědělství bylo odpracováno seno a také byly odevzdány léčivé byliny.
ČSŽ Mladějovice
ČSŽ má 37 členek, předsedkyní se stala Alena Obrtelová.
Během roku byly 4 členské schůze.
Při úpravě životního prostředí bylo odpracováno 630 hod. Závazek byl překročen.
V zimě byl uskutečněn ples, který měl dobrou úroveň.
Spolu s ostatními složkami se členky zapojily do všech akcí:
únorové události
dětský karneval
ženám starší 70 let byly předány dárky k MDŽ
jarní brigáda
V únoru se měl uskutečnit zájezd rodičů s dětmi, nebyl autobus, proto se tato akce
neprovedla.
Na podzim byla provedna úprava prostranství v okolí hřbitova. Všichni se zúčastnili
oslav VŘSR.
ČSŽ má patronát nad dětskou poradnou. Několik členek pracuje ve sboru pro
občanské záležitosti, 5 členek je členy OV Mladějovice.
Práce ČSŽ byla během roku velmi bohatá!
DV MLadějovice
DV Jednoty Mladějovice se řídil předem vypracovaným plánem. Předsedou je s.
Němec Vl. Schůze výboru se konají pravidelně. Účast na členských schůzích je malá,
ale je hodnocena kladně.
Během roku byly prováděny kontroly v pohostinství a prodejně potravin.
Členové se zúčastňovali akcí "Z" a při úpravě prostranství.
Prací pro zemědělství byla věnována hlavně sklizni sena na nepřístupných plochách.
Jednota spolupracovala se Sborem pro občanské záležitosti.
DV - Komárov
Dohlížecí výbor Jednoty Komárov má celkem 55 členů.
Schůzová činnost byla prováděna 1x za měsíc. Na výborových schůzích bylo

projednáváno hlavně zásobování prodejny a brigádnická činnost.
Kontrola prodejny byla prováděna 1 - 2 za měsíc - nebyly zjištěny závady.
Členové se zúčastňovali akcí na zvelebení obce, při úpravě klubovny.
Dále byla provedena výzdoba obce k májovým oslavám.
Pomohli při organizování oslav MDŽ - všem přítomným byly předány dárky.
DV Řídeč
Během roku se uskutečnilo 12 výborových a 2 členské schůze.
Bylo provedeno 24 kontrol v prodejně i v pohostinství. Podstatné závady nebyly
zjištěny. Jedním z halvních bodů kontrol byla spotřeba el. energie.
Na členské schůzi byl přečten referát k 31. výročí Února.
MDŽ bylo zajištěno složkami NF, děti MŠ vystoupily s pěkným programem. DV
přispěl částkou 100 Kčs.
V březnu byla ovocnářská přednáška. Tato patřila pěstitelům ovoce.
V únoru zajištěn kurz studené kuchyně. Bylo přispěno částkou 127,70 Kčs.
Na jarních a podzimních směnách bylo odparcováno 344 brigádnických hodin,
ošetření zeleně, úprava prostranství.
bylo nasbíráno 610 kg papíru a hader. Výtěžek byl věnován dětem.
Na MDD bylo přispěno částkou 50 Kčs.
Ze zemědělských ploch bylo sklizeno 44 q sena.
V červenci odešla z prodejny pí. Křupalová, an její místo nastoupila pí. Ptáčková,
všeho zboží není dostatek.
V roce 1979 má organizace 62 členů.
Dále byl uskutečněn kurz drhání. Z jejich činností byla provedena výstavka. Byla
taktéž připravena výstava knih.
Dne 31. 12. byla uzavřena provozovna pohostinství, z důvodu ukončení pracovního
poměru s. Michalce. Zatím se místo něho nikdo nehlásí.
Činnost DV byla bohatá, možno ji hodnotit kladně.
SČSP Mladějovice
Schůzová činnost členů byla pravidelná. Předsedkyní je s. Škrabalová. Členové se
podíleli na přípravě oslav Vítězného Února, kde byly položeny věnce k památníku
padlýc, dále zúčastnili v prvomájovém průvodů.
pomáhali při organizaci MDD.
Prováděli výzdobu vývěsní skříňky ke každému výročí.
Členové odpracovali přes 520 brigádnických hodin, zapojili se při akcích "Z" v obci na úklidových pracích i veřejných prostranstvích.
Celkem bylo odpracováno 240 hodin.

Činnost JZD
Jednotné zemědělské družstvo 1. máje se sídlem v Pasece v roce 1979
obhospodařovalo 2 159 ha zem. půdy, z toho 2078 ha půdy orné.
V organizaci a řízení nedošlo k podstatným změnám.
Důležitým nástrojem se stalo vymezení zodpovědnosti, dále oblast soutěží a podíl na
výsledku hospodaření. byla prohloubena účinnost systému hmotné zainteresovanosti.
- při snižování nákladů v celé oblasti JZD
- při efektivním využívání PHM a el. energie
- při zvyšování realizace prodeje vlastních výrobků
Celková produkce byla splněna na 97,56% a bylo dosaženo výše 48 368 Kčs, což
znamená pokles proti roku 1978 o 3,38%.
Neplnění úkolů v HZP bylo ovlivěno u RV klimatickými podmínkami u obilovin a u
ŽV neplněním dodávek selat.
Celková tržní produkce - její vývoj je neuspokojivý vlivem výpadku výroby
vepřového, vlivem snížení produkce u semene řepy cukrové a výpadkem produkce u
obilovin vlivem klimatických podmínek.
Celková produkce na 1 ha zem.půdy dosáhla výše 19 439 Kčs a u TZP 14790 Kčs.
Komplexní rozbor hospodaření zemědělských podniků
Rostlinná výroba
Veškeré osivo bylo namořeno. V důsledku velkých mrazů došlo došlo k vymrznutí a
prořídnutí pšenice ozimé v katastru Mladějovice.
Pod vlivem dlouhotrvajícího sucha účinnost postřiku byla malá. Mák byl silně
zaplevelen a při jeho ošetření došlo k popálení.
Při setí řepky nebyla provedena desitace, proto došlo k velkým ztrátám.
Cukrovka - byla během růstu několikrát očkována.
V letošním roce se vydařila kukuřice, proto byly čisté a zdravé, což se projevilo ve
vysokém výnose.
Jeteloviny - vzhledem k nepřízni počasí nebylo možno provést postřiky. V době
květu bylo použito včelstev, což se projevilo ve výnosech.
Veškeré práce v ochraně rostlin lze hodnotit dobře, porosty byly zdravé.
Zaplevelenost byla způsobena nadměrným suchem a řídkostí porostů.
Živočišná výroba
Plánovaných stavů skotu nebylo dosaženo. Ke sbížení stavu došlo v důsledku vyšších
dodávek masa hovězího k jatečným účelům, jako náhrada za maso vepřové.
Hůře se zajišťoval stav prasat.
V roce 1979 nebylo zastájeno 1618 ks selat, což negativně ovlivní dodávky
vepřového masa

Ve výrobě mléka, přes velké obtíže, bylo dosaženo celkem dobrých výsledků.
Plán byl překročen a dosažená užitkovost je srovnatelná s užitkovostí v letech
předchozích.
Plán výroby telat byl splněn. Trvalé problémy se vyskytovaly u kapacity celkového
stavu teletníků. Pro rok 1980 je nutno počítat s likvidací teletníků Mladějovice
(havarijní stav).
snížení stavu a chovu jalovic bylo zapříčiněno zvýšeným převodem do vysokbřezích
jalovic.
Výroba objemných krmiv byla zajištěna v zelené píci. Kvalita zelené hmoty byla
velmi dobrá, což dokazovaly rozbory na živiny.
Rovněž v dobré kvalitě zeleného krmení přispěla dobrá struktura pícnin určených ke
krmení.
Výroba sena má klesající tendenci. pro jeho nedostatek je nutno zajistit příděly pro
telata.
Slámy je taktéž nedostatek, bude nutno sklízet i řepkovou slámu. Jinak je sláma dobré
kvality a má dobrý obsah živin.
Bude také nutno zvýšit výrobu siláže kukuřičné, vzhledem k výkrmu hovězího žíru.
Spotřebu jádra je možno hodnotit jako dobrou, poněvadž nepřesahuje limity.
Zpracovna kostí
Plánované úkoly ve výrobě a odbytu byly splněny až na prodej kostní moučkym které
prodej nebyl splněn. Odběr krmné pasty se zvýšil.
Odbytový plán nebyl splněn pro JZD Slušovice. Příčinou byla havárie kotelní
jednotky. ( vybuchnutí kotle, pára opařila pracovníka, smrtelný úraz - František
Kořenek) . Odbytové plány na Tukový průmysl byly splněny.
Investiční výstavba
Byla zaměřena na rozšíření skladovacích kapacit družstva a rozšíření výrobní
základny na zpracování krmiv.
Byly vybudovány - sklad obilí BIOS
- servisní dílna Paseka
- bytové jednotky v Mladějovicích
Plánované dokončení listopad 1980.
Dále byla provedena rekonstrukce kotelny - výměna 2 kotlů, strojní investice, údržba
stavebního fondu.
Úsek mechanizace
Na úseku opravárenství pracovalo 26 pracovníků. Práce byla rozdělena do 2
středisek. Byly prováděny kontroly připravenosti strojů, závady byly v prběhu
odstraněny.

Zásadní nedostatky byly zaviněny nedostatkem ND.
Nástup nových strojů byl zaměřen na obnovu zastaralých strojů, zlepšení vybavenosti
dílen, nákup nových strojů, nákup dopravních prostředků.
Některé úseky výroby nejsou zabezpečeny- chybí některé stroje.
Fluktuace
ŽV - 7 členů, RV - 5 členů, mechanizace 2, technici - 1, ostatní -1.
Hlavní důvody ukončení členství - stěhování, nevhodné pracovní podmínky,
ukončení po MD.
Bylo přijato 31 nových členů.
Úrazovost
Za rok 1979 bylo registrováno 10 pracovních úrazú, z toho 1 smrtelný (výbuch kotle
na zpracovně kostí). Je nutno dodat, že se počet zameškaných pracovních dnů pro
pracovní i nepracovní úrazy snížil.
VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
Kulturní činnost v obci byla veden astejně jako loni Osvětovými besedami. Činnost
Osvětové besedy lze hodnotit kladně. Akce, které byly během roku prováděny, byly v
dostatečném počtu navštěvovány našimi občany.
Největší účast byla vždy na plesích, které byly pořádány našimi složkami.
Relace byly zajišťovány průběžně během roku k jednotlivým významným výročím.
Tyto relace prováděl v ZDŠ, požární ochrana. Dobře si vedli mladí požárníci.
Zúčastnili se soutěže Mladý požárník, kde získali I. místo v KP.
Jištěny pro pro pionýry hry, besedy.
V letošním roce byl ukončen kurz "Mladý zdravotník" - Oslavy Vítězného Února, 1 a
9 květen, VŘSR proběhly v naší obci důstojně a za účasti všech složek NF.
Pro děti byly uspořádány divadelní hry, pásmo pohádek a výchovný koncert v
Olomouci. Pro starší byly zajištěny "Hovory s mládeží".
Činnost Osvětové besedy byla během celého roku bohatá. Lze hodnotit kladně
"Mladé požárníky", kteří si vedou nejlépe.
Nejméně aktivní složkou v obci nadále zůstává SSM. Je to škoda, protože mládež je
přece budoucností obce. Měla by být více aktivní a plnit své úkoly.
ZDŠ Mladějovice
Slavnostní zahájení školního roku bylo provedeno za přítomnosti předsedy KSČ s.
Šrama, předsedy MNV s. Jemelíka a za SRPŠ se zúčastnil s. Šuba, za SPOZ s.
Vláčilová.
Dětem byly věnovány pastelky (SPOZ), pionýři přidali žákům 1. třídy kytičky.

Škola byla dvojtřídní:
1. roč. - 10 žáků
2. roč. - 11 žáků

3. roč. - 10 řáků
4. roč. - 11 žáků

Ředitelem školy byl nadále s. Jan Bis, učitelkou s. Kubná. Soudružka Resnerová
odešla do důchodu a od 1. ledna vykonávala školnici s. Fabriková.
V prvních ročnících probíhala nová koncepce výuky. Bylo využíváno moderních
pomůcek při výchovně vzdělávací práci. V oblasti dopravní výchovy byly provedeny
2 besedy s příslušníkem veřejné bezpečnosti.
V roce 1979 nepropadl žádný žák.
Škola byla zapojena do akcí "Kultura mládeže" - koncerty, divadla.
Mimoškolní činnost - soudružka dokoupilová vedla Jiskry, s. Bendlova Pionýry.
Soudruh Bis vede pěvecký kroužek, který se podílel na kulturních vystoupeních.
Pod vedením s. Bise získalo 16 žáků odznak "Mladý zdravotník".
Výtvarný kroužek vede s. Kubná -práce dětí byly vystaveny na nástěnkách.
pro děti byla organizována "Pionýrská olympiáda" - SSM.
Žáci se věnovali během celého roku sběru papíru a textilu. Výtěžek byl věnován na
výlet.
Škola pravidelně spolupracovala se SRPŠ. Rodiče dětí byli zapojeni do všech akcí
pořádaných školou.
U dětí byly prováděny pravidelné prohlídky.
Stálým trnem v oku zůstává oprava tělocvičny.
Chtěla bych říci závěrem, že škola v Řídči byla zrušena a žáci ZDŠ začali dojíždět do
školy do Šternberka.
MŠ Mladějovice
Významným rokem pro školství bylo nové pojetí vyučování.
Školní rok byl zahájen 4. září za účasti s. Jemelíka, předsedkyně SRPŠ s. Škrabalové,
zástupce patrona JZD s. Žákovčík.
pewdagogický kolektiv: s. Žákovčíková - ředitelka
s. Kejíková Eliška
s. Janků Alžběta - školnice
Výchovně vzdělávací akce byla prováděna podle plánu. ve výuce bylo používáno
efektivnějších metod, užívalo se audiovizuálních pomůcek pro jazykovou a
rozumovou výchovu.
Děti navštěvovaly během roku filmová a divadelní představení. Spolupráce se SRPŠ
byla velmi dobrá.
Akcemi školy byly: kulturní vystoupení
zájezdy
návštěvy objektů JZD

Zdravotní stav dětí byl vcelku dobrý.
Oslavy - MČSP - výstava sovětských hraček, obrázků, suvenýrů, časopisů.
lampionový průvod
kladení věnců - starší děti přednášely u pomníku
Vítězný Únor - oslaven výstavkou výtvarných prací dětí, provedena relace do
rozhlasu.
K MDŽ byla provedena besídka pro maminky v MŠ.
V dubnu proběhla soutěž dětí v dopravní výchově s dětmi v Řídči.
MDD byl oslaven společně s dětmi ZDŠ -proběhlo krátké tělovýchovné vystoupení,
soutěže, hry, sportovní zápolení.
Ve škole byla provedena instalace topení, kryty na ústřední topení, opraveno obložení
ve třídě. Dále byly zakoupeny záclony, koberec, přikrývky.
Školní rok byl ukončen 29. června.
Závěr
Tento rok byl pro naši obec zvlášť významný. Naš vesnice byla spolu s jinými
integrována k městu Šternberk. Další akce, které prováděny v obci Mladějovice
budou prováděny pod záštitou MěNV ve Šternberku.
Doufám, že spolupráce s ní bude co nejlepší a podmínky a život v naší obci se o
hodně zlepší.
Tímto zápis do této kroniky končí. Další záznamy budou prováděny do kroniky města
Šternberka, kterou vede s. prof. Kočí.
Zapsala Věra Juránková, 1979.

