
Velectění spoluobčané, rozmilí sousedé a 
rozkošné děti,

nastává čas Slunovratu, čas pohádky o 
zářícím dítěti v kolébce - o Třech zlatých 

vlasech Děda Vševěda. Kdysi ženy v těchto 
krátkých dnech společně draly peří a kdyby se tento 
zvyk dnes obnovil, šly by s duchem doby, neboť 
ženské kruhy se dnes po celém světě opět zakládají. 
Neil by ale setkání žen nad něčím tak přízemním, 
jako je peří, nazval pohrdlivě goose circles („husí 
kruhy"). Snad by vaše duše ale víc potěšilo další 
číslo Mladočovských vidlí. Ale i ty vidle občas 
odpočívají. Však už byl také nejvyšší čas dopřát 
vám čas na dohnání starých čísel, která jistě už 
nestíháte číst. Když už člověk něco dělá, měl by to 
dělat pořádně a vzít si na psaní i na čtení tolik času, 
kolik je třeba. Nemluvě o tom, když se rozhoduje o 
veřejných penězích a službách v zájmu veřejnosti. 

Čelní hrdinové zdejší obce museli s věru pěkně 
rozžhavenou jehlou připravovat propagační 
materiál obce - kalendář na r. 2018 na provolání 
slávy Pstrosečínskému království. To pak ale aby 
čert musel pomáhat hospodářům se v něm 
orientovat! V květnu se tu má už sklízet sláma 
(socialistický sen?) a vůbec – čas se v této obci 
(aspoň dle fotek) nějak zastavil na věčném 
podzimu. A kdyby do kalendáře přidali ještě 
nějakou tu fotečku dnešního starosty, kterého si 
občané zvolili k obrazu svému, tak aspoň my 
bychom hádali, že jde o blahou památku na podzim 
zhruba posledního roku existence Československa.

Jenže nejbystřejší oči těch z vás, kterých jak 
soli potřeba do budoucího zastupitelstva obce, už 
jistě spatřily potutelný „nástřel” nového územního 
plánu, který se objevil na internetě zrovna v 
předvánočním čase. Už v 19. století jsme se sice 
my vesničané svedení marností opičili po 
měšťácích, jenže takový „pokrokový" územní plán 

nemá ani město Litomyšl! Ve většině osady Poříčí 
bude chov pštrosů a jiných domácích zvířat už jen 
skomírat  – mnoho je toho změněno na plochu SV 
(smíšené komerční).  My a naši sousedé máme zase 
zaděláno na to stát se nejspíš skanzénem (historické 
jádro). V prach se obrátíš...v poslední době se asi 
proto lidé stejně zpopelňují, přesto tu máme už 
návrh učinit ze zmasakrovaného farského sadu 
další katolický hřbitov  - veliký, že by se tam celá 
pyramida mohla vtěsnat. Pohřbívání faraonů a 
jejich služebníků by bylo ale kontroverzní.  

Bez problémů se do toho ale klidně 
napasoval plán dalšího bujného rozvoje 
tábora (řízeného dvěma spolky s jedním 
vedoucím) za starým mladočovským 
hřbitovem v podobě návrhu na 
rozsáhlé sportoviště. To má začínat už na půdě, 
na kterou došlápne gumová holínka hned po 
vystoupení z „drůbežárny”. Jenže starý rod 
Krejčových tu svou drůbežárnu možná bude muset 
už brzy opravdu opět začít využívat, jsa vypuzen z 
prastarého gruntu nepochopitelně proměněného na 
plochu OV (občanská vybavenost) s cyklostezkou. 
Do OV spolu s ním byl záhadně stažen i další jejich 
soused. Tím má být nejspíš dovršen 50. léty 
zahájený postupný zánik selského stavu, který se 
už asi nemá vůbec rozvíjet.  

Zato další ambiciózní plány mají naši 
budovatelé s polnostmi po levé straně po příjezdu 
do Mladočova. Tamější zemědělská krajina, žížaly, 
vzácní motýli a cykloturisté se už těší na svou 
novou „rozvojovou” plochu. Zkrátka stodoly bez 
sena, chlévy bez zvířat, zvířata bez sedláků, sedláci 
bez polí, země bez potravin – převrácený program 
rozvoje venkova v praxi. Ne nadarmo říká Neil 
mamince, ať nejezdí opakovaně za turistickými 
zážitky do Moskvy, že stačí jezdit do Mladočova.

K územnímu plánu je možno do Tří králů 

podávat „připomínky” na MěÚ Litomyšl Odbor 
výstavby a územního plánování (v budově, kde se 
dávají řidičské průkazy) k panu Ing. Eisnerovi (tel. 
461 653 348). „Připomenout” tam můžete, že je 
tady snad ještě pořád venkov. A pokud ne vy, učiní 
tak Osadní výbor Mladočov, z.s., nedávno založený 
spolek, neboť na zájmy zejména některých 
mladočovských občanů zastupitelé zjevně  
rezignovali.

Ve speciálním vydání Vidlí v 
příštím roce jinak najdete kromě 

pojednání o územním plánu senzační 
články, jako je: Pochroumaný 
místostarosta nachází energii k 
útokům čaganem na občana, který 

má pár jednoduchých dotazů; Kterak 
starosta k dlouhému nosu přišel, 
nepohodlného občana vozem málem přejel, 

přivolaným četníkům skok občana pod auto 
nahlásil a kterak četnictvo zápis o dechových 

zkouškách zfalšovalo; Kázal vodu, pil víno; 
Pomáhat a chránit: korupce orgánů činných?; 
Kterak si Ministerstvo vnitra komplexní kontrolou 
na obec Poříčí došláplo a pí Dudmanová za tím 
vážně nebyla; Platón: „Nakonec vám budou 
vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za 
neochotu podílet se na politice.“; Ať žije lůj a 
novela veterinárního zákona; Syrové hovězí po 
korejsku; Soudničky; Anglický koutek a další. 

Dovolte, abychom Vám za zvětšující se redakci 
Mladočovských vidlí popřáli

veselé a pohodové svátky vánoční,

pevné zdraví, hojnost, splněná přání a 

všechno dobré v celém novém roce 2018!

Vaši upřímní
Věra a Neil Dudmanovi
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