Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
před 1. vydáním Zpráv z Mladkova jsme si kladli otázku, co důležitého ze života
obce jsme zapomněli uvést a zda vás jejich obsahem zaujmeme. Na hodnocení
úspěšnosti našeho počinu je sice ještě krátká doba, ale první ohlasy jsou vesměs
příznivé a občané jsou rádi, že se s vydáváním začalo.
Pro zajímavost uvádíme, kam až se Zprávy z Mladkova dostanou, kam musíme
odesílat podle tiskového zákona povinné výtisky: Národní knihovna ČR v Praze,
Moravská zemská knihovna v Brně, knihovna Národního muzea v Praze, Ministerstvo
kultury ČR v Praze, Parlamentní knihovna v Praze, Městská knihovna v Praze a všem
krajským knihovnám v republice.
Vaše připomínky a postřehy
Někteří z mladší generace považují výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
zbytečně obsáhlé, protože si informace, které je zajímají, mohou najít na internetu.
Ale naopak ti občané, kteří tuto možnost nemají, např. z důvodu neznalosti práce
s počítačem nebo jeho dostupnosti, jsou za podrobnější informovanost rádi. Proto také
vznikl nápad vydávat tento místní zpravodaj a doufáme, že si v něm každý občan
pro sebe něco najde.
Ženy z ČČK, které se každoročně staraly o jarní pořádek na
hřbitově
a dle možností i na ostatních místech v naší vesnici, kladně hodnotí pravidelný úklid
veřejných prostranství a zelených ploch v obci, který provádí její zaměstnanci. Je znát,
že mezi nimi jsou 2 ženy, které mají bohatou průpravu ze svých zahrádek. Doufáme,
že se v budoucnu objeví i květinová výzdoba nejen na oknech veřejných budov,
ale i v parcích, tak jako tomu je i v jiných obcích v okolí.
Děkujeme Vám, vážení občané, za dosavadní přízeň a očekáváme opět Vaše
připomínky a náměty pro další vydání místního zpravodaje, který obdržíte koncem
září.
Přejeme Vám léto bohaté na sluníčko, dětem prázdniny plné zážitků a dospělým
klidnou dovolenou.
Alena Kotyzová

Současnost místního kostela
Od roku 1945 se o kostel1 v Mladkově staral Josef Pácha. Po jeho odchodu
převzali kostelničení Josef a Marie Rousovi, kteří se však odstěhovali. Nyní si starost
o chod kostela vzal Jiří Filip s rodinou - vnuk Josefa Páchy. Dobrý stav a chod
kostelních hodin a zvonů již dlouho zajišťuje Jan Kožnar st.
Po odchodu p. Aloise Baschanta ze zdravotních důvodů, nastoupil v roce 2012
nový p. Pavel Plíšek z Hlinska, který se stará o místní svatostánek nejen po církevní
stránce (bohoslužby), ale i co se týká oprav kostela. Již několik let zde probíhá
(podle finančních možností) oprava střechy, která by však měla být za finančního
přispění obce a úvěru od banky konečně letos dokončena.
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Titulní strana – Kostel sv. Jana Křtitele (foto: Bohuslav Matouš)

Návštěvníci přicházejí do kostela i za hudebním zážitkem. Pravidelně zde členky
Českého červeného kříže pořádají „Pouťové muzicírování“, na kterém účinkují
občané Mladkova a jejich hosté z okolí. Odměnou pro muzikanty a ochutnávkou
pro posluchače jsou pouťové koláčky, které s láskou pečou místní ženy. Dobrovolné
vstupné je věnováno na opravy kostela.
Další akcí jsou varhanní koncerty, jejichž výtěžek přispívá na opravu červotočem
zničených varhan. Bohužel návštěvnost těchto vystoupení varhaníků není velká.
V loňském roce se velmi vydařil vánoční koncert Lanškrounského smíšeného
pěveckého sboru, kde pro všechny zúčastněné byly připraveny malé svícínky,
které vyrobily děti z místní ZŠ.
Anežka Filipová

Z historie kostela
První kostel, který v Mladkově vůbec stával, byl dřevěný na místě, kde stojí kříž.
Dle farní kroniky není možné zjistit, kdy byl kostel postaven, ale podle Pachlovy
kroniky zde stál již roku 1350. Jisté jest, že stál dříve, než zde byla zřízena filiálka fary
Kralické (od r. 1640-1701)
V Mladkově byla vlastní farnost zřízena již r. 1697, avšak 4 roky trvalo, než byl
ve Vídni ověřen úřední list. Pod mladkovskou faru spadaly osady Dolany, Německé
Petrovice a Lichkov. V r. 1836 měla farnost dohromady 2226 duší.
I když Mladkov patřil jako filiální ke Králíkám, měl vlastního učitele, který vedl
křestní, oddávací a úmrtní matriky, které byly založeny v r. 1653. Kdo je psal,
je bohužel nezjistitelné. Prvním farářem zdejší farnosti byl páter Augustin Ignatz
Pietsch.
V roce 1736, za faráře Josefa Jáchyma Hördlera, se s patronátem majitele panství,
Michala Václava říšského hraběte z Altmanů, začal stavět kostel nový. Sám Michal
Václav Altman při stavbě silně pomáhal. Pro stavbu kostela muselo být strženo
několik stodol stojících na prostranství, kde dnes kostel stojí. Stavba trvala 6 roků,
než se mohly z nouze sloužit první mše.
Dále se kostel opravoval
a dostavoval
2
roky.
Při stavbě bylo použito
kamenů z Pustého zámku
a dřeva ze strhnutých
stodol. Problémy nastaly
pouze při začátku stavby,
kdy v místech presbytáře
nebylo možné
položit
základy, a musely být
přivezeny
obrovské
balvany.

foto: Požár 25. dubna 1875

Kostel byl zvelebován a ještě několikrát opravován z různých

příčin:

5. listopadu 1798 – strhla vichřice střechu věže kostela, kterou zanesla až k Tiché
Orlici
r. 1815 – byl kostel vybílen a zároveň byla opravena klenba
26. dubna 1836 – udeřil do věže blesk a způsobil značné škody
11. června 1847 – byly předány k přestavbě varhany, které byly za dlouhou dobu
fungování rozladěny, dráty byly přerezivělé a měchy potrhané. Oprava byla hotova
15. ledna 1848 za 160 zlatých
25. dubna 1875 – požár v Mladkově
Poslední velké opravy fasády a interiéru probíhaly v letech 1971 – 1973.

Foto před rokem 1905

Zvony mladkovského kostela
V kronice je se značnou jistotou psáno, že kostel již v roce 1736 zvony měl,
a to ze starého dřevěného kostela. Ovšem jejich počet a popis nikde není uveden.
Farská kronika hovoří o 3 zvonech až v roce 1790. Dva větší a jeden menší. Všechny
po čase praskly a musely být přelity.
Největší z nich byl velký, velice starý a měl překrásný hlas. Byl přelit r. 1873.
Střední, vážící 3 centy a 16 liber těžký (asi 112 kg) byl přelit v r. 1848. Zvon umíráček,
který jediný nebyl zabaven v 1. sv. válce, sloužil do r. 1922. V roce 1922 byl pořízen
zvon „srdce Ježíšova“. V roce 1932 byly pořízeny další dva zvony - jeden s obrazem
Matky boží, druhý s obrazem Jana Křtitele. V dnešní době jsou ve věži kostela
umístěny 2 zvony.

Miloš Mikula ml., kronikář obce

Vážení spoluobčané, vlastníci rekreačních objektů, rekreanti,
v tomto čtvrtletníku se vzhledem k blížícím prázdninovým měsícům a
v legislativě zaměřím na odpady.

změně

Pravidelně každým rokem se v tomto období zvýší produkce odpadů v obci
vzhledem k letním pobytům v rekreačních objektech a dovolených v našem regionu.
Máme zaveden systém třídění směsného plastu, PET lahví, Tetrapacku, plechovek,
a polystyrenu do pytlů, které obec vydává zdarma a když jsou pytle plné a opatří se
čárovým kódem, tak je svozová firma každý měsíc sváží přímo od domů. Poloprázdné
pytle se sváží neoznačené čárovým kódem, jinak zůstanou neodvezené.
Papír se balí do balíčků o váze asi 10 kg a také se opatří čárovým kódem.
Za každý takto označený pytel a balíček poskytujeme slevu na poplatku ve výši 5 Kč
za ks.
V obci máme také několik sběrných hnízd, která by měla sloužit jen pro osoby
s krátkodobým pobytem v obci. Pro občany s trvalým pobytem by mělo být
samozřejmostí třídění odpadů a respektování termínů svozů.
Ovšem někteří, i když doma třídí, tak plné pytle odnášejí do kontejnerů a jejich
objem se tak rychle naplní.
Dále do plastů nepatří výrobky jako plastové židle, bazény, kbelíky, hračky atd.
Tento odpad podle velikosti můžete dát do popelnice nebo do velkoobjemových
kontejnerů, který je organizován čtyřikrát v roce za účelem likvidace podlahových
krytin, koberců, nábytku, nebezpečného odpadu a je zařazen do komunálního
odpadu. Papír se dává do modrých kontejnerů suchý a čistý.
Poslední dva svozy tříděného odpadu byly znečištěny popelem a v takovém
případě je tento odpad evidován jako domovní. Vrcholem je nález potravinových
zbytků nebo uhynulých zvířat v tříděném odpadu. S tříděným odpadem svozová firma
dále pracuje a třídí. Jak by vám bylo, přehrabovat se ve starých zbytcích z kuchyní,
plenách atd.
Do kontejnerů na sklo patří jen obalové sklo a čisté tabulové bez drátů, autosklo
tam nepatří.
Biologický odpad v obci likvidujeme podle Obecně závazné vyhlášky č. 2
kompostováním na vlastním pozemku. Odvoz trávy, tvrdých rostlinných zbytků a větví
organizujeme jednou za čtrnáct dní na objednávku jako placenou službu za 50,- Kč
za Multicaru. Je zákaz ukládání materiálů na obecní a veřejné pozemky.
Za kvalitně tříděný odpad dostává obec zpět finanční bonusy a tyto opět
poskytujeme občanům jako slevy na odpadech. Téměř v každé popelnici se najde
odpad, který tam nepatří!!! Návod na způsob třídění je v odpadovém kalendáři.
Žádám Vás všechny o dodržování způsobů třídění odpadů v obci, dodržování
pořádku a čistoty kolem kontejnerů. Ubytovatelé, seznamte své hosty s místními
podmínkami a respektujte zdejší pravidla.

Stop heslu: „Když to vyhodím, však to obecní p…… uklidí.“

Přehled tříděného odpadu v obci Mladkov 2010- 2014
2010
8,29 t
3,005 t
0,42 t

2011
5,828 t
3,464 t
0,57 t

2012
6,428 t
4,445 t
0,53 t

2013
7,171 t
4,496 t
1,059 t

2014
6,325 t
5,75 t
0,685 t

Papír
Plast
Kompozitní
obaly
sklo
10,525 t 10,63 t 10,30 t 18,020 t 7,98 t
Průměr na
22, 24
28,92
21,803 30,746
20,74
obyvatele (kg)

Poznámka: Více informací o kompostování a obecní vyhlášku najdete v rubrice Důležité
informace.

A na závěr ještě následující - v žádostech o dotace jsme byli úspěšní.
1) Získali jsme dotaci ve výši 400 000 Kč na dětské hřiště s termínem ukončení
do 30. 9. 2015.
2) Zateplení budovy čp. 84 - potraviny do 30. 10. 2015 s dotací 3 139 370 Kč.
Přeji krásné, slunné a klidné letní dny prožité ve zdraví a spokojenosti.
Teodor Šmok, starosta

Výpis ze zápisu č. 3 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 15. 4. 2015
Přítomní zastupitelé:
Lada Hejtmáková, Martina Jirčíková, Josef Kalášek, Alena Kotyzová, Bohuslav Matouš, Zbyněk
Severýn, Roman Studený, Teodor Šmok, Renáta Vágnerová
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Následovala zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období, kterou přednesl starosta obce.
Výměna prasklého kotle truhlárna Vlčkovice, výměna radiátoru v čekárně u lékaře- havárie. Venkovní
úklidy veřejného prostranství, práce v lese. Běžné administrativní práce, hlášení kanalizace, PMZ
zateplení školy, odpady, jednání s f. Folget, projektová příprava KD Mladkov a prodejny potravin.
Organizační záležitosti obce
a) Výpočet nákladů za rok 2014 a výhled Petrovičky
Výpočet výše stočného byl proveden dle skutečných nákladů roku 2013, jedná se o povinně
zveřejňovanou informaci. Jsou započteny skutečné náklady, nejsou započteny mzdové náklady –
prozatím jsou práce prováděny starostou a zaměstnancem obce.
p. J. K. – kolik obyvatel se může ještě připojit k ČOV?
p. T. Šmok – kapacita je 550 obyvatel, Petrovičky se ještě mohou napojit.
p. V. Š. – dotkne se stavba ČOV Petrovičky všech popisných čísel?
p. T. Šmok – nedotkne, pouze těch co jsou v současnosti napojeni. Původní návrh s tím počítal,
ale neprošel z důvodu málo trvale bydlících obyvatelích.
p. V. Š. – od těch ostatních to půjde zase do potoka?

p. T. Šmok – nemělo by to tak být a zákon platí pro všechny.
p. V. Š. – jak se bude potom počítat stočné?
p. T. Šmok – prozatím paušální platbou.
ZO bere na vědomí výpočet nákladů na stočné za rok 2014.
b) Zateplení prodejny potravin
Probíhá jednání na zhotovení projektu a manažerskou činnost s firmou Dabona, žádost je podána
a dodělává se projekt. Proběhlo jednání s společností Folget, nájem končí dne 30.6.2015 a společnost
si požádala o prodloužení na dalších 10 let – záměr investice ze strany společnosti je 2 mil. Kč
na vnitřní zařízení. Obec plánuje v rámci projektu zateplení stropu, šikmá stěna bude zateplena
foukanou izolací, zateplení pláště budovy, nová okna a dveře, zabezpečení vstupu do prodejny,
prodloužení střechy před vchodem, změna vytápění na tepelné čerpadlo a elektro kotel, celkové
náklady se předpokládají ve výši 3,5 mil Kč. Po dobu rekonstrukce je v jednání náhradní prodej
potravin.
ZO bere na vědomí informace o průběhu akce Zateplení prodejny potravin.
c) Digitalizace katastrálních území
Proběhne digitalizace ve všech katastrálních území obce Mladkov. V průběhu digitalizace je možné
doplnit místní názvosloví částí obce, které připraví obec a předá je k zapracování. Starosta obce
upozorňuje občany, kteří nemají zapsané geometrické plány, je nutné to učinit do 1.7.2015. Po tomto
datu již nebudou platné.
ZO bere na vědomí informaci o digitalizaci katastrálních území obce.
d) Určený zastupitel na pořizování a změny územního plánu obce na období 2015-2018
Ze stavebního zákona vyplývá povinnost obce určit zastupitele k pořizování a změně územního plánu
obce Mladkov. Starosta obce navrhuje na období let 2015-2018 určeným zastupitelem p. Romana
Studeného.
ZO schvaluje Určeným zastupitelem na pořizování a změny územního plánu obce p. Romana
Studeného na období 2015-2018.
e) OZV č. 1/2015 místní poplatek za odpady
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 byla předložena MV ČR k posouzení, a byly
navrženy
doporučující změny ve znění vyhlášky. Starosta obce seznámil přítomné s navrhovanými změnami.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce vyhlášku se zapracovanými změnami s účinností dnem
zveřejnění.
ZO schvaluje OZV č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
f) OZV č. 2/2015 biologické odpady
Starosta obce předkládá ke schválení zastupitelstvu obce Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 kterou
se stanoví systém komunitního kompostování a systém využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce. Zastupitelstvo obce se touto vyhláškou zabývalo již v minulosti
a důvodem je zamezit znečišťování obce biologickými odpady. Starosta obce seznámil přítomné se
zněním vyhlášky, po dohodě zastupitelů, bude vypuštěn čl. 2 z navrženého znění, protože není
prozatím schváleno místo pro kompostování.
p. J. K. – dotazuje se, zda svoz bude čtrnáctidenní?
p. T. Šmok – ano, už to tak fungovalo v minulosti, po nahlášení na OÚ bude proveden svoz.
Větve a trávu nedávat dohromady, protože se to špatně nakládá.
ZO schvaluje OZV č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a systém
využití zelen ého kompostu k údržbě a obnově veřejné zelen ě na území obce.
Majetkové operace, rozpočet
a) Nájemní smlouva Syn ergion
Fy. Synergion předkládá obci návrh dodatku k nájemní smlouvě ohledně pronájmu prostor kanceláře
firmy se změnou za rok 2014 ve výši 1,-Kč s ukončením ke dni 31.12.2014. s tím že do 31. 7. 2015
změní své sídlo. Na pracovním zasedání bylo dohodnuto, že Smlouva bude ukončena až po doručení
výpovědi.
pí. A. Kotyzová – seznámila občany se zněním dodatku a se skutečnostmi, které projednávalo
zastupitelstvo obce na svém pracovním zasedání. Doplnila a vysvětlila tento bod jednání.
p. T. Šmok – upřesnil, že stávající smlouva je dodnes platná, a pro ukončení musí dát firma výpověď
p. A. P. – nic nového se tedy podepisovat nebude?

p. T. Šmok – ne dodatek se podepisovat nebude
Starosta obce předkládá návrh dodatku nájemní smlouvy na nebytový prostor ze dne 20. 05. 2008
ke schválení.
Usnesení nebylo přijato.
0-9-0
b) Převod majetku od TJ Sport Mladkov
TJ Sport Mladkov nabízí obci bezúplatný převod pozemků a budov sportovního areálu v Dolanech.
Starosta obce seznámil přítomné se zněním nabídky převodu majetku. Součástmi nabízeného
majetku jsou budovy, přístřešky, buňky, kluziště a hřiště, zavlažovací systém, včetně pozemků.
Starosta obce navrhuje pozemek přijmout.
p. J. Kalášek – jaká je výše darovací daně?
p. T. Šmok – daň je 4%, ale obec je zproštěna placení daně.
p. V. M. – co z toho plyne pro obec? Co tam bude obec dělat, je nějaká přestava?
p. T. Šmok – převezme se to z důvodu údržby budov a pozemků, již v loni obec zajišťovala sekání
pozemků. Do budoucna s pomocí dotací, je záměr vybudovat například tenisové hřiště, zlepšit
kluziště apod.
p. V. M. – někdo tento stav zavinil a teď to bude spravovat obec?
p. T. Šmok – viníka budeme těžko hledat, dříve byl zájem o fotbal, ale dnes už to tak není.
p. J. K. – navrhuje areál převzít a udržovat
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků a budov areálu v Dolanech od TJ Sport Mladkov
do vlastnictví obce.
c) Skiareál a LV Petrovičky
TJ Sport Mladkov nabízí obce bezúplatným převodem Skiareál a LV Petrovičky. Zastupitelstvo obce se
k tomuto sešlo se členy výboru TJ Sport Mladkov na pracovním zasedání, kde byly upřesňovány
podmínky převodu na obec. Starosta obce seznámil v krátkosti přítomné s podmínkami převodu.
p. T. Šmok – termíny u podmínek převodu jsou krátké a nejsou s plnitelné. Osobně zastává názor
areál převzít, ale opět na to nejsou lidi, kteří by to chtěli dělat. Přepokládal, že by to pod obcí
provozovali členové TJ Sport, ale už na to nejsou lidi ani u TJ Sport.
pí. A. Kotyzová – souhlasí s tím, že dokud byly na vleku výhody, bylo lidí dost. Když to skončilo,
začali utíkat a zůstali tam jen srdcaři, kteří to sami nezvládnou. To bude problém do budoucna všech
spolků.
p. Z. V. – převod na obec je jasný? Co se bude dít dál, až to obec převezme? Proč se neudělá dražba
a vlek se neprodá? Před pěti lety byla nabídka od investora. Není dobré, aby to obec převzala,
protože s tím neudělá nic, jako lyžaři neudělali nic 15 let.
p. T. Šmok – není pravda, že se 15 let nic nedělalo, proběhla rekonstrukce, nákup rolby apod.
p. V. Š. – jak to bude s pozemky, je nějaká šance to získat pro obec?
p. T. Šmok – dříve se musely vykoupit všechny pozemky i ty co nejsou vlekem zasaženy, nemohly se
dělit. Změna proběhla v loňském roce, kdy došlo k dohodě s Pozemkovým úřadem, cena by mohla být
okolo 35,- Kč/m2 . jedná se asi o 3,5 ha místo původních 9 ha. TJ Sport by na to neměl finance
a proto bylo dohodnuto, že to může koupit obec.
p. V. Š. – kolik je tam majitelů pozemků, prodají to ti ostatní?
p. T. Šmok – majitelů jsou tři. Největší část je Pozemkového úřadu, část vlastní p. Lamr a zbytek je
naší rodiny.
p. V. M. – nevěřím tomu, že se to nedalo řešit dříve. Už se to řeší 20 let, a byly podány pouze dvě
žádosti. V tisku se stále objevuje, že Mladkov provozuje vlek a nabízí lyžování.
p. T. Šmok – jedná se zřejmě o starý tisk, dvě žádosti byly podány jen za loňský rok. Dále se řešila
v diskuzi majetková historie pozemků LV.
p. R. Studený – k převodu skiareálu. V minulosti se obec tímto problémem hodně pracovala,
byl zájem dát do pořádku pozemky, sehnat dotace a zachránit tím areál. V současné době obec
obdržela nabídku k převodu zatíženou různými podmínkami, které jsou nesplnitelné. Dle mého
názoru není obec schopna to do dvou let stihnout a ufinancovat. Takže nabídku nelze přijmout.
p. V. M. – jak si mohou klást podmínky? Ať to převedou na obec, obec ať to prodá a něco z toho má
obec, ne lidi kteří to dopustili.
pí. R. Vágnerová – podmínky se nastavily proto, že vlek pomalu dosluhuje a dlouho nevydrží.
Na pracovním zasedání to bylo zastupitelům vysvětleno, že životnost vleku je dva roky. Proto nastavili
podmínku dvou let a chtěli, aby si obec vzala úvěr a udělala rekonstrukci celkovou.
p. T. Šmok – rozhodnutí bude na TJ sport a jeho valné hromadě 2.5.201, dnes jsem zde kvůli tomu,
zda to převezmeme nebo ne. Pokud to TJ Sport prodá, budu se ptát co TJ Sport udělá s penězi,
protože vlek a rekonstrukci chalupy dostala od obce zadarmo. Tak by to mělo být zpětně tím samým
úvazkem.

p. V. M. – nechci nikomu ubližovat, ale prodat by to měla obec.
pí. R. Vágnerová – peníze dostal Sokol od státu ne od obce.
p. T. Šmok – bylo to financováno přes obec, jinak by to nešlo.
Poté starosta obce diskusi ukončil, a vrátil se k návrhu převodu. Starosta obce upozornil, že se
z důvodu střetu zájmů, zdrží v tomto bodě hlasování.
Starosta obce navrhuje převzetí SKI areálu a LV Petrovičky do majetku obce.
Usnesení nebylo přijato.
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d) Nájemní smlouva prodejna potravin
Záměr pronájmu byl schválen na minulém zasedání a zveřejněn na úřední desce. Nikdo jiný
na zveřejněný záměr nereagoval. Společnost Folget žádá o prodloužení pronájmu prodejny potravin
na dalších deset let z důvodu plánované investice do rekonstrukce vnitřního vybavení prodejny
ve výši přibližně 2 milionů Kč.
ZO schvaluje prodloužení smlouvy od 1.7.2015 do 30.6.2025 společnosti Folget, smlouva bude
prodloužena za předpokladu doložení příslibu plánované investice.
e) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá ZO rozpočtovou změnu č. 1/2015. Místostarosta obce seznámil s obsahem
a důvodem rozpočtové změny přítomné občany a zastupitele. Rozpočtová změna tvoří přílohu č.2
tohoto zápisu.
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost pí. Jančovičová
Pí. Jančovičová žádá o pronájem prostranství před Hospodou u Bohouše. Prostranství bude sloužit
k umístění venkovního sezení dodané pivovarem Holba.
p. T. Šmok – můj osobní názor je, že to sezení by tam být nemělo, je to na výjezdu a na komunikaci.
Sezení by mohlo být např. před KD
p. R. Studený – souhlasí s názorem starosty, není to bezpečné ani pro řidiče a ani pro hosty
pí. L. Hejtmánková – tato žádost se schvalovala i vloni?
p. T. Šmok – ne je to poprvé
pí. R. Vágnerová – přiklání se k sezení před KD, ať si to žadatelka vybuduje
p. T. Šmok – to není dnes součástí žádosti. Starosta obce navrhuje pronájem veřejného prostranství
pro nájemce penzionu u Bohouše.
Usnesení nebylo přijato.
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b) Žádost p. A. Pávek.
P. A. Pávek žádá o pronájem části p.p.č. 854/1 v k.ú. Mladkov k uskladnění dřeva.
p. J. Kalášek – požaduje dodržení požární odstupové vzdálenosti od budovy bytovky
p. R. Studený – dotazoval se žadatele na upřesnění místa pro uskladnění
p. A. P. – žádá o případné urychlení pronájmu, aby mohl současný pozemek na kterém je dřevo
uskladněno, prodat ke stavbě RD místním zájemcům
p. B. Matouš – místo určí obec nebo žadatel?
p. T. Šmok – od toho jsou zastupitelé, v tomto případě se zdržím hlasování, do žádosti doplní žadatel
místo o které žádá.
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu 25 m2 části p.p.č. 854/1 v k.ú. Mladkov.
c) Prodej Multicar
Obec nabízí k prodeji nepojízdné vozidlo Multicar, minimální prodejní cena činí 13.000,- Kč.
p. R. Studený – jakým způsobem vyřešíme více zájemců o koupi?
p. T. Šmok – toto nebylo dořešeno a navrhuji, stažení tohoto bodu z programu jednání
So navrhuje stažení tohoto bodu z programu jednání.
ZO schvaluje stažení bodu Prodej Multicar z programu jednání.
f) Pamětní místo
Potomci po panu Katzrovi chtějí vybudovat -obnovit pamětní místo k událostem z května 1945
na místě u bunkru u dílen. Jedná se o kámen s nápisem v češtině a němčině:“ Nesuďme tedy více
jedni druhých a poučme se ze své minulosti“.
ZO souhlasí s vybudováním pamětního místa u bunkru na p.p.č. 832/1, 833/1.

Diskuse:
p. V. Š. – žádá, aby obec pomohla vyřešit dopravní situaci u chalup v Petrovičkách, je využívána jako
komunikace. A jezdím tam mnoho vozidel a cizí řidiči si zkracují cestu. Navrhuje osadit zpomalovací
pruhy z důvodu bezpečnosti a doplnit dopravní
značku.
p. T. Šmok – bude to projednáno a bude osazena dopravní značka
p. V. M. – poděkoval za vydání zpravodaje a dále navrhl, aby byla před obec osazena značka
informující o Nejvyšším vánočním stromu v obci.
pí. A. Kotyzová – žádá o aktualizaci vyhlášky podomního prodeje a umístit na dopravní značku před
obec.
p. T. Šmok – vyhlášku nemáme, museli bychom ji vytvořit
p. B. Matouš – na dopravní značku nelze nic umisťovat
p. T. Šmok – dopravní inspektorát to nepovoluje, můžeme to umístit na naše značky
pí. A. Kotyzová – navrhuje začít řešit úpravu parčíku u obecního úřadu, navrhuje oslovit
p. V. Matějku a požádat o návrh
pí. L. Hejtmánková – bude stanoven správce areálu v Dolanech, kde se bude žádat o pronájem?
p. T. Šmok – budeme to řešit, zatím je to předčasné
p. J. K. – upozornil na zanešené žlabovky a stav cesty ve Vlčkovicích
p. T. Šmok – zaměstnanci obce to vyčistí

Výpis ze zápisu č. 4 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 11. 6. 2015
Přítomní zastupitelé:
Lada Hejtmáková, Martina Jirčíková, Josef Kalášek, Alena Kotyzová, Bohuslav Matouš, Zbyněk
Severýn, Roman Studený, Teodor Šmok, Renáta Vágnerová
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Následovala zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období, kterou přednesl starosta obce.
Projektování veřejného osvětlení ve Vlčkovicích, Setkání seniorů v Mladkově, Běh do vrchu, hasičské
soutěže, Jednání na stavebním úřadě v Králíkách ohledně rekonstrukce NN ve Vlčkovicích, Kolaudace
MVE, Jednání v Isolitu a setkání dárců pro nadaci: S námi je tu lépe“, Kolaudace Vodičkovi rybníky,
Kontrola z EKOKOMU, Jednání s náměstkem hejtmana p. Duškem ohledně dopravy na Králicku,
Příprava na digitalizaci – kontrola čísel popisných.
Organizační záležitosti obce
a) Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury
Ing. Dana Plháková předkládá zastupitelstvu Plán
financování
obnovy vodohospodářské
infrastruktury ČOV a kanalizace v majetku obce Mladkov na období 2015 až 2024. SO seznámil
s obsahem plánu. Opotřebení ČOV je1,8% ročně, což činí 240 tis. Kč. Starosta obce navrhuje
schválení Plánu obnovy.
ZO schvaluje plán obnovy vodohospodářské infrastruktury ČOV a kanalizace v majetku obce
Mladkov na období let 2015-2024.
b) Zateplení prodejny potravin - zadávací materiál, komise
Firma DABONA s.r.o. předkládá nabídkový list v rámc i projektu „ Zateplení budovy č.p. 84 Mladkov“
na Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) Inženýrsko-investiční dozor, Technický dozor stavby,
Autorský dozor stavby, Závěrečné vyhodnocení akce, celkem za cenu 80 000,- Kč bez DPH. Firmu
obec zvolila na základě předchozí spolupráce, a z důvodu, že se jedná o zakázku malého rozsahu.
ZO schvaluje nabídkový list "Zateplení objektu čp. 84 Mladkov“ od společnosti DABONA s.r.o.
celkem za cenu 80 000,- Kč bez DPH.
Starosta obce navrhuje komisi pro výběr zhotovitele v tomto složení: Roman Studený, Bohuslav
Matouš a Zbyněk Severýn náhradníci Michaela Vaňková, Teodor Šmok. Otevírání obálek je předběžně
stanoveno v Mladkově dne 30. 6. 2015.
ZO schvaluje komisi pro výběr zhotovitele ve složení: Roman Studený, Bohuslav Matouš
a Zbyněk Severýn náhradníci Michaela Vaňková, Teodor Šmok.

Výzva k podávání nabídek. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zateplení obálky budovy včetně
výměny oken a dveří, instalace tepelného čerpadla a bivalentního zdroje (elektro kotel), rekonstrukce
podhledů v 1NP a výměna umělého osvětlení v prostorech 1NP. Předpokládaná hodnota celkem činí
4 mil. bez DPH. Termín realizace je stanoven do 30. 10. 2015. Od 14. 9. – do 30. 9. bude prodejna
zcela uzavřena. Starosta obce seznámil s obsahem výzvy k podávání nabídek.
p. B. Matouš – dotazuje se, zda zastřešení střešního prostoru bude řešeno v rámci zakázky?
p. T. Šmok – nelze to zahrnout do projektu zateplení, bude řešeno dodatečně.
ZO schvaluje výzvu k podávání nabídek včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování
nabídky.
Oslovení zhotovitelů – Starosta obce předkládá návrh oslovit pro zhotovení tyto firmy: STATING
3 s.r.o., Unitip s.r.o. HK, KPV systém Ústí nad Orlicí, Kerson s.r.o. Dobré, Danast s.r.o. Dobruška.
ZO schvaluje oslovení pro výzvu k podávání nabídek firmy STATING s.r.o., Unitip s.r.o. HK,
KPV systém Ústí nad Orlicí, Kerson s.r.o. Dobré, Danast s.r.o. Dobruška.
c) Valná hromada VAK a.s. Jablonné nad Orlicí
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. svolává Řádnou valnou
hromadu na den 18. června 2015 v sídle společnosti. Na tuto Valnou hromadu je nutné vyslat
zástupce obce. Místostarosta obce navrhuje pověřit účastí starostu obce Teodora Šmoka.
ZO pověřuje starostu obce Teodora Šmoka k účasti na Valné hromadě akcionářů společnosti
VAK a.s. Jablonné nad Orlicí.
d) Územní plán obce – požadavek p. L. F.
P. L. F. žádá o změnu v územním plánu obce Vlčkovice na pozemcích č. 206, 248, 249, 251 dle mapy
pozemkového katastru. Pozemky se nacházejí v lokalitě Kostelní vrch u Borku směrem na Adam.
Bylo požádáno o vyjádření pořizovatele SÚ Králíky - dle jejich vyjádření je zbytečné žádat o změnu,
uvedené pozemky jsou již v územním plánu určeny pro zemědělskou výrobu, kterou je možné na nich
provozovat. Starosta obce podal návrh na schválení žádosti o změnu územního plánu.
p. B. Matouš – z důvodu střetu zájmů se zdrží hlasování
Usnesení nebylo přijato.
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e) Zpráva policie
Obvodní oddělení Policie ČR Králíky předkládá zastupitelstvu obce Bezpečnostní zprávu za rok 2014.
Zpráva Policie ČR bude zveřejněna na webových stránkách obce.
ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR – oddělení Králíky za rok 2014.
f) LED osvětlení
Společnost Smart lumen s.r.o. předkládá výchozí cenovou nabídku pro obnovu veřejného osvětlení
na komunikaci od prodejny k odbočce k nádraží ČD. Osvětlení může být zapůjčeno na dobu 6 měsíců
na vyzkoušení, a poté je možné světla zakoupit. Montáž obec musí provést za vlastní prostředky.
p. A. Kotyzová – počítá se i v případě neschválení s lepším osvětlením v této části?
p. T. Šmok – ano, světla budou přidány.
Usnesení nebylo přijato.
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g) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru předkládá Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru. Předmětem kontroly
bylo plnění usnesení zastupitelstva obce. Kontrolní výbor na základě kontroly doporučuje
zastupitelstvu obce u usnesení: č.: 60,89/2014 a 34/2014 – pověřit starostu obce sepsáním urgence,
67/2014 – pověřit starostu obce sepsáním pachtovní smlouvy, 80/2014 – dokončení instalace
dopravních značek, 91/2014 – zveřejnit nabídku k pronájmu na úřední desku, 22/2015 – uložit
starostovi obce sepsání smlouvy do 30. 6. 2015. Zápis z jednání kontrolního výboru tvoří přílohu č. 2
tohoto zápisu.
ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru v předneseném znění.
Majetkové operace, rozpočet
a) Účetní závěrk a školy
Základní a mateřská škola Mladkov předkládá zastupitelstvu obce účetní závěrku za rok 2014
ke schválení. Proběhla i kontrola hospodaření školy za strany finančního výboru obce.
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2014 bez výhrad.

b) Účetní závěrka obce Mladkov
Účetní obce předkládá ke schválení účetní závěrku obce za rok 2014 a závěrečný účet obce za rok
2014. Obec Mladkov v roce 2014 hospodařila v souladu s rozpočtem obce a rozpočtovými změnami
schválenými ZO. Starosta obce seznámil přítomné s částkami závěrečného účtu, s výší dotací za rok
2014, a výší pohledávek a závazků.
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 bez výhrad.
c) Převod majetku od TJ Sport Mladkov
Mimořádná valná hromada TJ Sport Mladkov se na své zasedání usnesla na bezpodmínečném
a bezúplatném převodu Ski areálu na obec, žádá proto o uskutečnění druhého jednání o převodu
Skiareálu do vlastnictví obce.
pí. L. Hejtmánková – pro obec by to bylo personálně zatěžující, i když by to bylo fajn, kdyby to
vlastnila obec, ale s personálního i finančního to není pro obec výhodné
p. T. Šmok – vidí problém v tom, kdo by to dělal. Nejlepší bude, když se to prodá.
Starosta obce navrhuje schválení svolání jednání s výborem TJ Sport Mladkov.
Usnesení nebylo přijato.
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Po hlasování k tomuto bodu byla starostou obce povolena další diskuse.
p. V. M. – proč se nebude svolávat schůzka? Co s tím vlekem bude?
p. R. Studený – není o čem diskutovat, a rozhodnutí bude na TJ Sport, co bude dál.
p. Z. M. – když byl v minulosti zájem o koupi, tak obec i tě lovýchova byli proti. Měl jsem zájem
o koupi v roce 1992, bylo to smeteno ze stolu. A ja k to dopadlo? Hospoda rozpadlá, vlek se provozovat
nedá. Teď tělovýchova dokáže říct, aby to obec zaplatila, a my to budeme provozovat.
p. T. Šmok – co bylo v letech minulých bylo, doba se změnila a taková situace je. I na minulém
jednání zaznělo z řad občanů, že je dobře, že to obec nevzala.
p. Z. M. – všude se obecní úřady snaží, staví vleky například Němčičky nebo Čenkovice a zde je to
prakticky hotové jen to dokončit a vy nemáte zájem o přísun peněz. Navrhovali jste větrné elektrárny
pro získání peněz a toto nechcete.
p. B. Matouš – není mi jasný argument, že se obec zbavila hospody. Opravdu trváte na tom, aby obec
tudíž stát mluvila soukromníkům do toho, jak mají nakládat se svým majetkem? Lyžařský areál je
soukromý majetek a obec do toho nemá co mluvit. Obec nemá potřebné investice, které by do toho
mohla vložit.
p. Z. M. – samozřejmě, že byste do toho měli mluvit.
p. V. Matějka – byl to přeci převod z obce, tak mám dojem, že je to majetek obce ne tělovýchovy
p. Z. M. – není to tak, delimitačním protokolem to bylo převedeno na tělovýchovu. Chtěl jsem to
tenkrát kupovat, tak to vím.
p. B. Matouš – byl byste rád, kdybyste to koupil, abychom vám mluvili do podnikání?
p. Z. M. – nebylo by to mluvení do podnikání, tady vám nabízí vlek a vy tvrdíte, že nebudete mluvit
do soukromého podnikání.
p. B. Matouš – kombinujete tu dvě věci dohromady. Vy jste začal s určitými argumenty a já jsem si
dovolil vyjádřit svůj názor. Poslední čtyři roky neslyším nic jiného, co bylo v letech minulých,
ale nikdo nepřišel s řešením co do budoucna a kde na to sehnat peníze. Všichni řešíte minulost.
Minulost je pryč.
Poté byl jeden ze zastupitelů hanlivě nazván, který to vzápětí negoval.
p. V. M. – jsem pro to, abyste to nebrali a prodali to. Nejsou na to lidi, kteří to dají do provozu.
p. Z. M. – aby o to byl ještě zájem? P. Baier o to měl zájem a neprodali jste to.
p. T. Šmok – byl bych rád, aby se říkali argumenty platné. Ne ty co se vymýšlí a povídali se. P. Baier
nikdy neřekl, že to chce koupit. V tu dobu jsem dělal předsedu tělovýchovy. Byl bych rád, aby se
říkala pravda.
p. V. P. – jaká je situace s pozemky. Vlek je v dezolátním stavu. Kdo to koupí? V okolí je spoustu
vleků, kdo sem přijede.
p. T. Šmok – bude to věc toho kdo to koupí. Není pravda, že je vlek do šrotu. V Němčičkách to
provozuje tělovýchova ne obec a Čenkovice to prodávají.
pí. A. Kotyzová – na valné hromadě TJ Sport zaznělo to, že se to mělo převádět na obec dřív, ale že to
obec nechce a nemá na to peníze. Ale jeden ze členů žádal, aby se to znova projednalo s obcí, to mělo
být toto jednání. Ale výsledek by byl úplně stejný, proto jsme to zamítli. Tělovýchova to chce prodat,
když je ještě zájemce. A peníze nechce pro sebe, ale nechá je na účtu a až se dole na hřišti rozhodne
vybudovat víceúčelové sportovní zařízení, tak na to ty peníze dá.
p. Z. V. – měl o to zájem náš Honza, ale prostě jste to neodsouhlasili. Už to mohlo být dávno
v soukromých rukách.

p. Z. M. – vy na to máte kupce?
pí. A. Kotyzová – tělovýchova kupce (tazatele) má.
p. Z. M. – zaráží mě, že to obec nechce, může si vydělat peníze a získat pracovní místa. O větrné
elektrárny jste bojovali jako psi a mělo z toho být 300 tisíc.
p. T. Šmok – opět neříkáš pravdu, 300 tisíc mělo být za jednu vrtuli. Ale to sem nepatří.
Po tomto příspěvku starosta bouřlivou diskusi ukončil.
d) Smlouva na věcné břemeno
Společnost ČEZ distribuce a.s. předkládá zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení a vymezení věcného
břemene. Proběhla rekonstrukce vedení nízkého napětí, náhradu za zřízení věcného břemene nabízí
jednorázově 10000,- Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení VB služebnosti č. IE-12-2002937/VB/21 a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
e) Smlouva o poskytnutí dotace
Pardubický kraj předkládá ke schválení smlouvu o poskytnutí investiční dotace na „Odkanalizování
místní části Petrovičky“ ve výši 110.000,- Kč na projektovou dokumentaci.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od PK č. OŽPZ/15/21850 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
e) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá ZO rozpočtovou změnu č. 2/2015. Místostarosta obce seznámil s obsahem
a důvodem rozpočtové změny přítomné občany a zastupitele. Rozpočtová změna tvoří přílohu č. 3
tohoto zápisu.
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015.
Došlé spisy a žádosti
a) Příkazní smlouva DABONA
Společnost DABONA s.r.o. předkládá zastupitelstvu Příkazní smlouvu č. 1534/I na zpracování
průběžných provozních monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu „Kanalizace a ČOV
Mladkov“. Obec není schopna tyto dokumenty vzhledem k jejich rozsahu zpracovávat sama,
a proto starosta obce navrhuje smlouvu schválit.
ZO schvaluje Příkazní smlouvu č. 1534/I v částce 45 tis bez DPH na období 9 let od podpisu
smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
b) Žádost p. A. P.
P. A. P. žádá o pronájem části p.p.č. 854/1 k uskladnění dřeva, záměr pronájmu byl schválen
na minulém zastupitelstvu a zveřejněn na úřední desce. Žadatel doplnil žádost plánkem
s upřesněním místa pronájmu a velikosti.
p. R. Studený – žádost byla na dobu určitou?
p. T. Šmok – žádost je na dobu neurčitou. Někteří obyvatelé bytovek navštívili starostu obce s tím,
že pokud bude opět dřevo před bytovkou, co se teď uklidilo, tak si žádost podají taky a bude to tam
vypadat různě. Z toho důvodu jsem navrhl zastupitelstvu obce, aby byl pronájem na dobu určitou.
Aby nedošlo k přesouvání dřeva z horní části, a uklidnila se situace. A myslím, že to tam teď vypadá
dobře. U tohoto bodu se zdržím hlasování, protože jsem pak napadán.
ZO schvaluje pronájem části p.p.854/1 o výměře 25 m2 za cenu 2,-Kč/m2 za účelem
skladování dřeva na dobu 2 let s podmínkou, že nebude dřevo uloženo na kanalizačních
šachtách.
c) Knihovna- nákup výměnných souborů
Ředitelka Městské knihovny v Králíkách zaslala návrh dohody o odborné pomoci v oblasti nákupu
knih do výměnného fondu z důvodu získání financí pro nákup nových knih do výměny mezi
knihovnami. Starosta obce navrhuje přispět 3,- Kč na občana trvale žijícího v obci. Celková výše
příspěvku bude tedy 1614,- Kč.
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Městské knihovně v Králíkách ve výši 1614,- Kč.
d) Žádost o přidělení bytu
Sl. M. B. žádá o přidělení obecního bytu v čp. 85 po jeho uvolnění. Důvodem je potřeba většího bytu
pro výchovu očekávaného přírůstku.
ZO schvaluje po uvolnění bytu č. 4 v čp. 85 přidělení sl. M. B., za podmínek složení 3 měsíční
kauce.

e) Prodej pozemku
P. P. D. žádá o odkoupení p.p.č. 3/4 v k.ú. Vlčkovice o výměře 16 m2. Záměr prodeje byl řádně
zveřejněn na úřední desce obce a jiný zájemce se nepřihlásil. Starosta obce navrhuje proto pozemek
odprodat.
ZO schvaluje prodej p.p.č. 3/4. v k.ú . Vlčkovice výměře 16 m2 p. P. D. za cenu 20,-Kč/m 2
dle geometrického plánu bez nákladů spojených s převodem.
f) AUDIHELP
Zapsaný spolek AUDIHELP si dovoluje požádat ZO o příspěvek na poskytování služeb pro sluchově
postižené občany. Služby jsou poskytovány i pro občany Mladkova. Starosta obce navrhuje částku
1000,- Kč na rok 2015-2016 a pověřit účetní obce sepsáním dohody dle zákona č. 250/2000 Sb.
ZO schvaluje příspěvek pro AUDIHELP z.s. Ústí nad Orlicí ve výši 1000,- Kč na rok 2015- 2016
a pověřuje účetní obce sepsáním dohody.
g) Podpora výročí
Sdružení obcí Orlicko zaslalo zastupitelstvu obce podmínky dotačního programu „Podpora
významných výročí v členských obcích“. Žadatelem může jak obec, tak i škola, hasiči a ostatní spolky.
ZO bere na vědomí Dotační program „ Podpora významných výročí“.
h) Žádost oddílu mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Mladkov, oddíl mladých hasičů žádá o příspěvek na činnost oddíluna
období 2015. Starosta obce navrhuje přispět 7500,- Kč.
ZO schvaluje příspěvek MH na činnost ve výši 7500,- Kč.
8-0-1
i) Žádost p. P. S.
P. P. S. žádá zastupitelstvo o zajištění okamžité opravy okapů a svodů na obecní budově čp. 133.
Starosta obce již před zasedáním kontaktoval firmu k opravě těchto svodů a do 30. 6. 2015 budou
svody a okapy opraveny.
ZO bere na vědomí žádost p. P. S. a ukládá SO zajistit opravu svodů na čp. 133.
j) Žádost pí. P. J.
Pronájemce Hospody U Bohouše, žádá zřízení venkovního sezení před kulturním domem v Mladkově.
Jedná se o dva stoly a lavice. Obsluha bude pouze do 22 hodin.
p. B. Matouš – je pro zřízení sezení na náklady žadatelky
p. T. Šmok – místo k sezení bude až za rohem, ne před vestibulem
pí. A. Kotyzová – bude to pod okny u Jansů
p. T. Šmok – navrhuje schválení s omezením do 21 hodin
pí. R. Vágnerová – do 21 hodin je přes léto málo, navrhuje ponechat do 22 hodin
p. V. P. – navrhuje, aby si také zřídila toalety, aby nedocházelo k znečišťování okolí kulturního domu.
p. B. Matouš – neomezovat do 21 hodin, vyhlášku o rušení nočního klidu máme
ZO schvaluje zřízení umístění posezení před kulturním domem s provozem do 22 hodin.
5-1-3
Diskuse:
p. T. Šmok – informuje, že se na obec obrátil Úřad práce ze Žamberka ohledně schválení vyplácení
sociálních dávek občanům, kteří užívají ubytovací zařízení v Mladkově v hospodě U Bohouše. Starosta
obce oslovil pronájemce o doložení dokumentů k ubytování. Pronájemce ho nedoložil, a tudíž povolení
nedostali. Ti co jsou tam ubytovaní, tak si myslím, že tam dlouho nebudou, protože to za ně nebudou
platit. Ale mají to prodloužené o tři měsíce, než se tyto úřední záležitosti sjednotí. Pokud bude mít
někdo nějaké problémy, tak mi to nahlaste.
p. V. M. – proč do teď nejde kašna?
p T. Šmok – po neděli bude zprovozněna.
p. V. M. – na konci roviny u bývalé mlékárny je hromada posypového materiálu, nelíbí se mu to
a navrhuje to uklidit, aby se dal pozemek řádně osekávat. K rušení nočního klidu dále uvádí,
že v noci štěkají v obci čtyři až pět psů a ruší noční klid.
p. T. Šmok – nevím, zda je možné to psům zakázat?
p. V. M. – psům ne, ale majitelům
pí. A. Kotyzová – psi štěkají, když se něco děje, a pak jeden pes rozštěká celou vesnici
p. V. M. – ve vyspělých zemích je běžné, že se o svátcích neruší klid např. sekačkami. Dále k čemu
jsou reklamy na lékárně, když z toho nic není
p. T. Šmok – kanalizace tam musí ještě viset, a ostatní půjde dolů

p. V. M. – upozornil také na rozkopanou cestu u jeho domu
p. T. Šmok – bude dohodnuto s firmou VaK, aby cestu opravila. Jedná se o výkop po přípojce vody.
p. V. M. – upozornil také na zanedbanou úpravu parčíku
pí. A. Kotyzová – doufá, že taky parčík před obecním úřadem bude vypadat jinak, ale bohužel je
nutné z důvodu kácení stromů to odsunout na podzim
p. T. Šmok – bylo také upozorněno, že není přes dřeviny vidět do křižovatky. Bude nutné možná
změnit i kultury, aby nerostly tak vysoko
p B. Matouš – vzhled obce šel rapidně nahoru díky zaměstnancům obce, uznání zaslouží především
děvčata
pí. A. Kotyzová – navazuje příspěvek o vzhledu. Práce, které dřív dělaly členky ČK, jsou dnes hotové
a vypadá to dobře
pí. I. Studená – upozornila na pobíhání psů po hřbitově, a na exkrementy, kterými je hřbitov
znečišťován
p. V. P. – upozornil na roztrhané pytle s odpadky, po závodech hasičů. Navrhuje to řešit umístěním
kontejnerů přímo na cvičiště.
p. T. Šmok – také by bylo dobré třídit při těchto akcích odpad, nepořádek je dole, i když nejsou
soutěže
p. V. P. – upozornil také na klapající kanál u jeho domu
p. T. Šmok – zaměstnanci se na to podívají spolu s p. V.P.
p. Z. M. – do Mladkova vede Jiráskova cesta, vede stále? Cesta vedla v Petrovičkách kolem salaše,
teď tam už nevede.
pí. R. Vágnerová – Jiráskova cesta vede do Mladkova, ale v tom úseku vede již deset let po silnici
p. Z. M. – upozornil na špatnou slyšitelnost rozhlasu
p. T. Šmok – budou přidány další tlampače
p. Z. M. – dále se dotazuje, co je důvodem výstavby kanalizace v Petrovičkách, když tam není
dostatečný počet obyvatel a je čistírna u chalupy. Co to bude stát a kdo to bude platit?
p. T. Šmok – čistírna u chalupy byla vybudována pro restauraci a poté se napojily i některé chalupy.
Stávající čistička je zastaralá, není zkolaudovaná a povolená. Proto budou napojeny Petrovičky
do ČOV v Mladkově. Financovat to bude obec z dotací a stočné dražší nebude.
pí. L. Hejtmánková – také u domu manželů Š. by bylo dobré přidat tlampač rozhlasu
p. T. Šmok – pokud jsou mrtvé body, tak to bude řešeno

Poznámka: Výpisy ze zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text
z webových stránek obce.

11. dubna
27. dubna
12. května
12. května
1. června
27. června

Čermáková Anna
Frodlová Jaroslava
Macanová Monika
Tomáš Stanislav
Hubálková Magdaléna
Štefková Věra

převzatý

60 let
70 let
89 let
75 let
65 let
80 let

Dodatečné blahopřání do Vlčkovic:
2. února
17. února

Rousová Anna
Hegenbarthová Zdenka

75 let
75 let

„Život je jako kniha, některá kapitola je smutná, některá šťastná a vzrušující.
Ale pokud nikdy neobrátíte stránku, nikdy nebudete vědět, co obsahuje další kapitola.“

Pálení čarodějnic
V naší škole je již
dlouholetou tradicí „Pálení
čarodějnic“. Letos jsme se
všichni opět sešli 30. 4. 2015
na
zahradě
za
školou.
Nejdříve si děti ze ZŠ
společně s dětmi z MŠ opekly
špekáčky, zasoutěžily si a
poté jsme na vatru hodily
čarodějnici, kterou zhotovily
naše šikovné děti ve školní
družině.
Slíbili jsme si,
že
s čarodějnicí spálíme také
všechno zlé a všechny špatné
vlastnosti. Podaří se nám to?
Tak to zjistíme až příští rok.
Jana Faltusová, učitelka MŠ

Výlet „Školkáčků“ na zámek Potštejn

navštívit

Tentokrát jsme na výlet vyrazili autobusem
dohromady s Mateřskou školkou
z Těchonína.
Moc jsme se těšili na zámek, hraběnku, ale nejvíc
na dobrodružnou stezku parkem. Počasí nám sice
moc nepřálo, ale naší náladu nám nezkazilo.
Po příjezdu na zámek jsme si dali svačinku
a pak hurá do „Pohádkova“. Tady jsme měli za úkol
hledat známé pohádky, které se v „Pohádkově“
schovávají. Najdeme jich všech deset? Našli
a dokonce i jednu navíc. „Pohádkov“ je úžasný,
protože se najednou ocitnete mezi princeznami,
trpaslíky, uvidíte draka, čarodějnici, vodníka
a další pohádkové postavy.
Poté jsme vyrazili za zámeckým šaškem, který
řeší záhadu ztraceného obrazu. Proč a kam
překrásný portrét hraběnky Chamaré
zmizel?
Šašek má však pro strach uděláno, proto se vydá
obraz hledat, ale bez pomoci nás dětí a obyvatel
zámku tuto záhadu nerozluští. A tak s ním jdeme
komnaty paní hraběnky, dále její koupelnu i šatnu. Jenže rozmarná

hraběnka se věnuje jen své toaletě a tanci, který jsme si také vyzkoušeli. Na správnou
stopu nás přivede až tajemný zámecký mudrc Lukulus Kebulus z Lindu. Je sice
učený, ale trochu roztržitý. V zámecké knihovně studuje v knihách kouzelné lektvary
a ptá se hvězd na různá tajemství zdejšího zámku. Všechny nás také zasvětí do umění
alchymie a astrologie. A kde je ztracený obraz? My tuto záhadu rozluštili a teď je řada
na Vás.
Jelikož nás záhada vysílila,
dopřáli jsme
si odpočinek
a oběd. A již nás čekala
dobrodružná stezka
„Cestou
necestou“ v zámeckém parku.
Na
cestu
jsme
vyfasovali
tajemnou mapu, která nás
postupně
vedla
k
různým
stanovištím, kde jsme plnili dané
úkoly jako překážkovou dráhu,
hledání šatů pro hraběnku,
střelbu z kuše a další. Po splnění
všech úkolů na nás
čekala
sladká odměna.
Výlet se nám moc líbil a už teď se těšíme na výlet s rodiči do Olomouce,
kam pojedeme vlakem do ZOO.
Pavla Derková, učitelka MŠ

Vitamínový den ve škole
Naše škola se každým
rokem zapojuje do projektu
Ovoce a zelenina do
škol.
Cílem projektu je naučit děti jíst
jak ovoce, tak zeleninu. Tím
udělají něco správného pro své
zdraví. A i když se některé ovoce
nebo některou zeleninu nenaučí
jíst nebo je nemají rády, vždy se
snaží alespoň ochutnat. Mimo
pravidelných dodávek vitamínů
je součástí projektu doprovodný
program.
V květnu byl žákům školy
zaslán koš plný ovoce a zeleniny.
Dětem byla nabídnuta zelenina,
kterou někdo jedl úplně poprvé. Byl to fenykl a polníček. Dále pak ledový salát,
okurka, rajčata, papriky různých barev. Co se týče ovoce – děti poznaly ,,známé"
banány, mandarinky, pomeranče a jablka. Teď jen vymyslet, jak zeleninu s ovocem
zpracovat a co připravit za dobrotu, která by chutnala všem.
V rámci projektového dne děti poznávaly podle chutě různé druhy ovoce a zeleniny,
vytvořily si ovocný špíz. Samy si musely umýt a nakrájet ovoce, které si napíchly

na špejli. Tuto ovocnou "bombu" pak všichni s chutí snědli. Ze zeleniny si děti mohly
ochutnat dva saláty – jeden naslano a druhý nasladko.
A něco dobrého na zub můžete zkusit i Vy. Nabízíme recept na salát, který Vám
bude určitě chutnat:
ZELENINOVÝ SALÁT S POMERANČEM
Nakrájíme na menší kousky fenykl,
ledový salát, polníček a pomeranč. Podle
chuti přidáme med a labužníkům ještě
doporučíme vše posypat vlašskými
ořechy.
Věříme, že recept vyzkoušíte a že i Vám
bude salát chutnat.

Libuše Jungvirtová
vychovatelka ŠD, ZŠ Mladkov

Školní výlet do Prahy
Konec školního roku se přiblížil a ve škole jsme plánovali, kam se letos se
školáky rozjedeme na výlet. Že bychom se podívali do Prahy? Rodiče s návrhem
souhlasili a my jsme ve středu 27. května 2015 brzy ráno odjeli autobusem společně
s králickými žáky 8. tříd do hlavního města.
Každá škola měla svůj program. Naše cesta vedla od hlavního nádraží
na Václavské náměstí. První zastávka byla u sochy svatého Václava. Bylo příjemné
slyšet polskou průvodkyni, jak
vypráví skupině studentů o
české
historii
a
oni jí
na oplátku vyjmenovávají na
sousoší další čtyři patrony
české země - sv. Ludmilu,
sv. Prokopa, sv. Vojtěcha a sv.
Anežku českou.
Prošli jsme Václavským
náměstím, ulicí Na Příkopě a
Celetnou
ulicí
došli
na Staroměstské
náměstí.
Cestou jsme míjeli drahé
butiky i malebné obchůdky se
suvenýry. Líbila se
nám
koňská spřežení, stará auta,
limuzína i dvoukolová vozítka Segway.
Na Staroměstské náměstí jsme dorazili právě včas, abychom viděli Staroměstský
orloj v akci. Apoštolové na nás shlíželi z výšky, smrtka zvonila, kohout zakokrhal.
Vše bylo, jak má být.

Královskou cestou jsme
pokračovali na Karlův most. Své
umění tam ukazovali malíři
portrétů, karikatur i krajinek či
pražských zákoutí. Slyšeli jsme
ruštinu, němčinu, angličtinu,
potkávali
jsme
cizince
z asijských
zemí.
Doznívala
k nám
hudba
dixielandu.
Z
mostu
jsme
obdivovali
Národní divadlo,
Petřínskou
rozhlednu, Hradčany, na Vltavě
se kolébaly labutě, u břehu
kotvily nákladní lodě. U sochy
Jana Nepomuckého můžeme
vidět, jak se turisté dotýkají
podstavce sochy a doufají,
že nejznámější český světec jim přinese štěstí. Šli jsme si svá přání také posvětit.
Malostranským náměstím kolem kostela sv. Mikuláše a dále Nerudovou ulicí
jsme se blížili k cíli našeho výletu - k Pražskému hradu. Jistě všichni víme, že svými
rozměry představuje největší souvislý hradní komplex na světě. Budovy na prvním
nádvoří byly kvůli opravám oblečeny do modrého kabátu. Stihli jsme výměnu Hradní
stráže, tentokrát probíhala na třetím nádvoří. Tam jsme si také ukázali jezdeckou
sochu sv. Jiří bojujícího s drakem. Nakoukli jsme do katedrály sv. Víta, vyfotili se
u kašny na druhém nádvoří a chystali se na cestu k autobusu. Z vyhlídky
před hradem jsme se pokochali pohledem na červené střechy pod námi a utvrdili se,
že Praha je opravdu krásná.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Anketa ke školnímu výletu
Na otázku
naší školy.

,,Co se mi v Praze nejvíc líbilo?“ odpovídají žáci 1., 2. a 3. ročníku

Nelinka: Orloj, Karlův most, živé sochy a celá Praha
Eliška: Orloj, socha sv. Václava, Karlův most, výměna stráží, živé sochy a ,,mekáč“
Dominik: Národní divadlo, Václavské náměstí, Pražský hrad, Karlův most a sochy
na něm, živá stříbrná socha, melounová zmrzlina
Marian: Karlův most, Pražský hrad, Národní divadlo a živé sochy
Slávek: Pražský hrad, McDonald
Adélka: Karlův most
Kristýnka Š.: Orloj
Bořek: Karlův most
Kristýnka K.: Karlův most, chrám sv. Víta a budova Národního muzea
Karolínka: Karlův most, Národní muzeum, Pražský hrad a výměna stráží

Velikonoční zábava očima nejstarší členky „Babince“
Nácvik tanečního vystoupení začal už v zimních měsících. Pravidelně
třikrát
v týdnu, a to i v neděli, jsme nacvičovaly nejdříve v klubovně, a když se trochu
oteplilo, tak na sále. Naše vystoupení je asi stále složitější a vedoucí Alena Kotyzová
má představu o dokonalém předvedení celého vystoupení. Na nácvik chodíme
dobrovolně a 14 žen deset let pohromadě je malý zázrak.
Bude mít naše vystoupení takový úspěch jako minulé? To je otázka, která nás
provází až do Velikonoční zábavy. Sál se zaplňuje a nás jako pořadatele to těší,
ale „Babinec“ prožívá napětí a strach. Bude se to líbit? Proboha, ať se nám to povede,
když už tolik hodin stála příprava, ať něco nepokazíme. Každá máme v sále svoje děti
i vnoučata a tolik mladých lidí se na nás přišlo podívat. Naplněný sál čeká na naše
vystoupení, jak si ve svém věku dokážeme dělat ze sebe legraci.
Co zažíváme uvnitř toho kotle, ani neumím pojmenovat. V televizi a v novinách
se řeší, jak si mladí lidé neváží seniorů. Potleskem, křikem, tančením, že někdy
neslyšíme ani hudbu, nám posílají svoji mladou energii. Za vaše usměvavé tváře
a žádné pomluvy, že v našem věku se to už nehodí, vám děkujeme.

Neuvěřitelných deset let už takto tančíme. Přivedl nás k tomuto
kroku
nedostatek peněz v naší pokladně a řešily jsme to Velikonoční zábavou s bláznivým
nápadem předvést vlastní taneček, a tím přilákat lidi na sál. Ještě před zábavou se
říkalo desetkrát a konec, ale nevím, zda to bude pravda. Možná budeme zase toužit
po krásném okamžiku setkání s mládím, které nám už uplavalo po řece času.
Zábava se po našem vystoupení dostane do varu a parket je plný tanečních
párů. Pozoruji mladé, jak tančí a dobře se baví, ale hudba je zvukově náročná,
a tak odcházím domů spokojena.
Prožiji ještě jednou tyto krásné chvíle?
Marta Paďourová

Sláva vlasti, výletu,
Moravy

neupekli jsme se a viděli krásy

Název krátké reportáže vystihuje první červnovou neděli, kdy jsme vyrazili
na autobusový zájezd, který tradičně pro své členky i spoluobčany pořádá mladkovská
organizace Českého červeného kříže.
Optimistická předpověď počasí slibovala na 7. června azurovou oblohu,
30 stupňů, což znělo velmi sympaticky pro všechny, kteří byli na výletě vloni v Polsku,
kde slovy dědy Komárka z filmu Na samotě u lesa …“chcalo a chcalo“ .
Posádku autobusu firmy pana Pinkase tvořily převážně ženy, od babiček
po vnučky, a dva stateční muži, kteří se „babince“ nebáli.
Trasa našeho putování vedla přes Olomouc do Přerova a odtamtud
do malebných Buchlovic, kde nás čekala prohlídka zámku, skleníku s nepřeberným
množstvím druhů fuchsií a krásného parku, kde se hlasitě dožadovali naší pozornosti
pyšní pávi.

Krátce po poledni jsme dorazili do místa, kudy kráčely nejstarší dějiny naší
země, do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Moravy – na Velehrad. Mnoho
z nás už toto magické místo v minulosti navštívilo, ale za poslední roky, zejména v
souvislosti s návštěvou papeže Jana Pavla II., se tady mnohé změnilo. Prohlédli jsme si
překrásnou baziliku a lapidárium, kde je možné vidět „podpalubí lodi baziliky“ a na
400 metrů dlouhé trase se seznámit s odkazem tesaným mnichy. Součástí prohlídky byl
také komplex barokních krypt s tajemnou atmosférou. Vystaveno je tam také
vyznamenání Zlaté růže bazilice velehradské od papeže Jana Pavla II.. Zlatou růží se
může pochlubit kromě Velehradu už jen 6 dalších bazilik světa: Czenstochowa
(Polsko), Lurdy (Francie), Quadalupe (Mexiko), Mariazell (Rakousko), Aparecida
(Brazílie), Altötting (Německo), což dokazuje výjimečnost Velehradu.
Naše poslední zastávka byla v nedaleké Modré. Archeoskanzen je unikátním
projektem zahrnujícím 19 konstrukcí sídlištních, hospodářských i výrobních objektů,
budovu knížecího paláce a rekonstrukci velkomoravského kostela sv. Jana.

Dalším lákadlem v Modré byla Živá voda. V této expozici jsme se
seznámili
s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy.
Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé
Evropy. Nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů
a šířku 2 metry. Byly tam k vidění ryby chladných vod, horských potoků a řek.
Záplava krásných zážitků dala zapomenout na úmorný žár moravského slunce.
Cesta domů proběhla na rozdíl od zájezdů v minulých letech celkem v tichosti,
protože vysychajícím hrdlům už nezbývaly síly na zpěv. Tradice velela, aby na konci
výletu doplnili poutníci síly na společné večeři. Výbornou krmí nás poctili v restauraci
na Kocandě, o čem svědčí „spokojené“ foto účastníků (viz výše).
A pak už opravdu hurá domů.
Velké poděkování patří hlavním organizátorkám zájezdu Míle Bumbalíkové,
Aleně Kotyzové, Marušce Rousové a Obecnímu úřadu, který přispěl na úhradu
autobusu.
Za účastníky zájezdu
Ivana Marečková

Stavění máje
Jako
každý
rok,
tak i letos
30.
dubna,
se na návsi ve Vlčkovicích
sešli
mladí,
staří i děti,
aby společně postavili májku.
Děvčata (10 – 70 let) ozdobila
věnec, navázala pentle a pak
bylo na mužích, aby máj
postavili. Společně jsme dílo
oslavili malým občerstvením.

Ke konci měsíce nám ovšem
radost z pěkné májky někdo zkazil.
Nějaký dobrák nám přes noc májku
ze dvou stran do třetiny nařízl,
ale když zjistil, že by spadla
na elektrické vedení nebo nejbližší
dům, od nedodělané práce utekl.
Nakonec
se
májka
musela
z bezpečnostních důvodů předčasně
skácet.
ČČK Vlčkovice

Dětský den
1. června uspořádal ČČK Vlčkovice dětský den v kulturním domě. Členové ČČK
s panem J. Koskem připravili pro děti několik her a soutěží. Děti dostávaly za splnění
úkolů různé odměny. Pobavili se i dospělí, když museli po dětech soutěže opakovat.
Moc jsme se nasmáli. Děti byly spokojené. Poseděli jsme a popovídali si. Bylo to
pro všechny příjemně strávené pozdní odpoledne.
ČČK Vlčkovice

Mladí hasiči
V jarním období jsme
trénovali, jak nám jen
počasí
dopřálo,
hodně
tréninků
jsme
strávili
v provizorních prostorách
tělocvičny. Přesto jsme byli
schopní natrénovat a vyrazit
na dvoudenní
soutěž
do Svatého Jiří, která byla
tréninkem na okresní kolo
hry Plamen. V této soutěži
jsme utrhli 15. místo starší
a
17.
místo
mladší.
Po odběhnutí páteční části
soutěží následovala večeře
a večerní program v podobě
diskotéky, kde Mladkov opět
vládl parketu. Naši nejmenší s Lucinkou Langerovou v čele tančili bez přestání
až do večerky.
Další soutěž, na které jsme
zápolili, byla okrsková soutěž, kde
nejprve soutěžili děti a poté dospělí.
Zde jsme obsadili starší 3. místo
a mladší 2. místo a dostali jsme naše
úplně první medaile.
Třešničkou na dortu
byla
okresní soutěž hry Plamen konaná
na naší domácí půdě. Soutěž byla
dvoudenní a noc jsme strávili někteří
doma a ostatní v chatičkách na hřišti.
Zde starší
jakožto
nejmenší
a nejmladší v této kategorii obsadili
krásné 18. místo a mladší celkově
22. místo. Měli jsme možnost se

účastnit soutěže i za jednotlivce, kde se hodnotí děti bez ohledu na věk. Zde nás
reprezentoval za chlapce Víťa Vágner, který obsadil 29. místo, a za dívky se účastnila
Aňa Severýnová, která obsadila celkem 19. místo a Maruška Filipová, která ve svých
10 letech ukořistila místo 18.
Veselé příhody a hlášky
dětí
Při
čekání
na
disciplínu se nám ztratil
chlapec.
Po
minutě
hledání vylezl od řeky
z lesíka. Na otázku, co tam
děláš, k té řece už nechoď,
odvětil: „Já si tam schoval
věci“. Za moment přiběhly
děti z lesa, že tam našli
peněženku, jestli
není
naše, na to chlapec řekl:
„Já jsem si jí tam schoval,
aby mi ji někdo neukradl“.
Malé holčičky seděly na nových savicích, když jsme jim to vyčetli, přišel chlapec
ze starších a říká jim: „Jo holky, jako máme koupený nový speciální savice, musíte si
jich jako vážit a dávat na ně pozor a ne že na nich budete sedět“.
Faltusová Martina
vedoucí mladých hasičů
SDH Mladkov

Co se dělo a bude dít?
Zdálo by se, že před koncem školního roku a dvouměsíční pauzou se v našich
klubech pro menší a větší děti už nic velkého dít nebude – a přece! Před několika
týdny jsme přivítali do klubu několik nových, výrazně mladších dětí. Doslova nás
vzaly útokem! Jsme rádi a je nám s nimi veselo.
S odrostlejšími
dětmi
jsme
v květnu podnikli víkendovku společnou
s podobným klubem z Chrudimi.
V nejbližší době nás
čeká
slavnostní zakončení celoroční práce
a na přelomu prázdninových
měsíců
také tábor na základně SDH Mladkov
podle motivů Narnie.
Už teď vás zveme na první
srpnovou neděli, kdy se tábor otevře
i veřejnosti a děti, které se našeho tábora
neúčastní, se mohou zapojit do různých
her a bitev.

Od září nás čeká změna. Loučíme se s kazatelem Tomášem Pospíchalem,
kterého jste mohli potkat např. při rozsvěcení vánočního stromu. Celá jejich rodinka
se stěhuje do Vsetína. Nově se budete moci setkávat se staronovým kazatelem,
který tu působil v době, kdy sbor Církve bratrské zakoupil budovu dnešní modlitebny
a pustil se do její úpravy. Někteří ho také znáte z vyprávění a promítání fotek
o Ugandě. Po letech se Rostislav Staněk vrací na místo činu.
Za CB Mgr. Jana Severýnová

Ochrana zvěře
Touto cestou chceme poděkovat
všem dětem i dospělým, kteří se
zúčastnili hledání a vyhánění srnčat
a srnčí zvěře v jeteli před sečením.
Sešlo se nás celkem patnáct a věříme,
že to přispělo k tomu, že se žádné srnčí
neposeklo.

MS chce zakoupit do příštího roku deset
kusů plašičů zvěře, které budou instalovány
vždy před senosečí. Pořizovací cena jednoho
takového zařízení je 350 Kč. Pokud chcete
přispět, obraťte se na předsedu sdružení
J. Kaláška nebo pokladníka F. Melichara.
Za upřímnou pomoc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v sezóně 2016.
Za MS J. Kalášek

Slavnostní zahájení 30. ročníku Českého poháru
Starosta obce Teodor Šmok a Renata Vágnerová se dne 31. 3. 2015 zúčastnili
v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze (sídlo Senátu Parlamentu ČR)
slavnostního zahájení již 30. ročníku Českého poháru v Běhu do vrchu.

Setkání
proběhlo
za
účasti
představitelů světové i české atletiky.
Akce
se
konala
pod
záštitou
místopředsedy Senátu PČR Ing.
Ivo
Bárka.
Přítomní
měli
možnost
prohlédnout si Senát.
Slavnostní odpoledne provázeli Karel
Šklíba a Pavel Bárta, kteří patří mezi
zakladatele poháru a přítomným hostům
připomněli ne jednoduchý vznik
běhů
do vrchu na našem území a přiblížili
vrcholné akce tohoto sportovního odvětví
konané v ČR.
Součástí
této
události
bylo
i ocenění osobností běhů do vrchu
a pořadatelů významných
závodů.
Na závěr byla podepsána smlouva
o pořadatelství Mezinárodního poháru
mládeže v běhu do vrchu, který se
uskuteční 27.-29. 5. 2016 v Janských
Lázních.
Běh Mladkov – Suchý vrch patří
mezi 5 závodů v ČR, které nechyběli
v žádném z 30 ročníků Českého poháru.
Zakladatel poháru p. Karel Šklíba
vzpomněl též na p. Dobroslava Marečka,
který začal s pořadatelstvím
běhu
v Mladkově.
Letos se uskuteční 17. 05. 2015 již 33. ročník Memoriálu Dobroslava Marečka.
Renata Vágnerová a Teodor Šmok

Běh do vrchu
Dne 17. 5. 2015 se
uskutečnil již 33. ročník
Memoriálu
Dobroslava
Marečka - běhu do vrchu
Mladkov – Suchý vrch.
Závodu
se
zúčastnilo
celkem 101 závodníků.
98 jich běželo na
Suchý vrch a 3 závodníci
absolvovali Lidový běh na
Vysoký kámen. Nejrychleji
absolvoval trať Radek Hübl
z RunSport team Ústí nad
Orlicí s časem 0:39:25.
Musím zmínit nejstaršího
závodníka závodu
pana

Otakara
Svatoše
z Iscarexu
Česká
Třebová,
r. nar. 1934. Nejmladšímu závodníkovi bylo 11 let.
Velmi mě potěšila účast závodníků z okolních
vesnic. Pan Jindřich Bielčik z Lichkova se umístil
na 2. místě a pan Miroslav
Kosek
z Těchonína
na 5. místě. Organizaci
běhu
zajistilo celkem
29 pořadatelů.
Všem děkujeme za pomoc a těšíme se na další

ročník.

Renata Vágnerová a Teodor Šmok

Poznámka:
Fotografie
převzaty
www.iscarex.cz a od Jiřího Stodůlky.

z webových

V době od 14. 9. do 30. 9. 2015 bude uzavřena prodejna potravin
v Mladkově z důvodu rekonstrukce budovy.

stránek

CBA

Obecně závazná vyhláška
Obce Mladkov č.2/2015,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Zastupitelstvo obce Mladkov se na svém zasedání dne 15. 04. 2015 usnesením
č. 33/2015 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1. 4.
do 31. 10. lze:
a) kompostovat na vlastním, nebo pronajatém pozemku

b) trávu a rostlinné zbytky předávat pověřené osobě provádějící pojízdný sběr vždy
v pondělí v týdnu 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
za cenu 50,- Kč(multicar)
c) větve odděleně od ostatního materiálu předávat pověřené osobě provádějící pojízdný
sběr vždy v pondělí v týdnu 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
za cenu 50,- Kč (multicar)

Čl. 2
Zakazuje se zakládání skládek na veřejných a obecních pozemcích

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění.
Teodor Šmok-starosta v.r.

Ing. Roman Studený – místostarosta v.r.

Zveřejněno: 22. 04. 2015

Kompost dává zahradě výživu
Ovocné slupky, zbytky čaje, kávy, zeleniny, vaječné skořápky, posečená tráva,
listí, uvadlé květiny, papírové obaly a ubrousky, dřevitá vlna, třísky, piliny a trus
drobných zvířat v malém množství bývají sice považovány za odpad, ale pro naši
zahrádku a pokojové květiny jsou přímo pokladem.
Biorytmus kompostování
Ideální dobou k založení kompostu na zahradě je podzim. Správný kompost je
plný živých organismů a jako takový má svůj životní rytmus. Při jarním tání dochází
vlivem dostatečné vlhkosti a zvyšující se teploty k velmi rychlému rozkladu veškerého
bioodpadu nahromaděného přes zimu.
Na jaře zahradní kompost přeházíme na vedlejší kupu. Neodebíráme jej však
z horní vrstvy, ale z boku, aby v každé odebrané várce byly všechny naskládané
vrstvy! Každou dávku rozhodíme, aby se hmota provzdušnila. Nahoře je dobré udělat
mísu, aby po povrchu nestékala voda. Přeházený kompost necháme v klidu
do podzimu a už na něj nic nepřidáváme. Na místě původního kompostu můžeme
založit nový. Původní kompost na podzim přeházíme opět z boku přes hrubé
síto
a nezetlené stonky, větvičky či dřívka přidáme ke kompostu novému.
Kvalitní kompost zraje zhruba rok, lze z něj ale odebírat už po šesti měsících,
nejlépe v březnu a dubnu. Zralý kompost poznáme podle lesní vůně. Humusem
přihnojujeme záhony, trávník, stromy a keře. V poměru 1:1 se zahradní zeminou je
výborný také do květináčů.
Tipy pro správný kompost
Vhodné místo pro kompost je v polostínu, nejlépe pod stromem. Poměr zeleného
materiálu, jako jsou listí a zeleninový odpad, k hrubému materiálu, jako drcené větve,

by měl být přibližně 3:1. Asi 25 cm vysoká vrstva drceného dřevěného odpadu
větviček a pilin by měla tvořit základ kompostu. Druhou vrstvu tvoří promíchaný
odpad, posečená tráva (ideálně promíchaná s organickými zbytky z domácnosti)
nebo listí. Nakonec přidáme asi 2 cm mletého vápence (tlející hmota je příliš kyselá)
a nezapomeneme na dusíkaté hnojivo. Poté znovu přijde na řadu drcený odpad, tráva
a vápenec s hnojivem až po úplné naplnění kompostu (optimální je výška 1 m
s půdorysem 1x1 m).
V kompostu nesmí být velké množství vody, po velkých deštích by měla odtéct.
Na druhou stranu zase nesmí přeschnout, takže ho v horku zavlažujeme. Kompost
nikdy nesešlapáváme, musí být vzdušný, aby mohlo probíhat tlení.
Co do kompostu nepatří?
Kosti, zbytky masa, pecky, slupky z tropického ovoce, větve z tújí, listí
z ořešáků, popel z uhlí, plevel, rostliny napadené chorobami, plasty, kočičí,
psí a lidské výkaly.
(zdroj: příloha deníku Právo – Dům a bydlení)

AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, z.s.
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s. nepřetržitě, od loňského roku pracuje
na zdárném splnění požadovaných standardů pro získání Standardizace pro nové
programové období 2014 – 2020, díky kterým prokážeme, že jsme schopni se podílet
na realizaci programů financovaných z evropských fondů. Velkou část požadavků již
máme splněnou a v současnosti již dolaďujeme drobné nedostatky. Koncem srpna
bychom se měli dozvědět, jak jsme byli úspěšní. Vzhledem k těmto okolnostem
a časové prodlevě schvalování programů Evropskou komisí, nejsou v současné době
vyhlášeny nové výzvy pro žadatele. Dá se ale předpokládat, že v druhé polovině
letošního roku budeme již schopni podat zájemcům bližší informace.
Přesto nezahálíme a nabízíme služby v oblasti poradenství, prostřednictvím
seminářů pro NNO.
MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům
(dříve občanská sdružení) při přizpůsobení jejich základních dokumentů novému
občanskému zákoníku. V návaznosti na to v současné době připravujeme další
semináře, které se budou zabývat tématy - neziskové organizace uzavírá smlouvy,
nezisková organizace jako nájemce/pronajímatel, v roli spotřebitele, pořadatele akcí
pro veřejnost nebo jako žadatel o dotace. Na první semináře se budete moc těšit již
v červnu 2015. Přednášejícím těchto seminářů bude paní Mgr. Miroslava Bednářová.
Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s.,
facebookových stránkách, rozeslány emailem na všechny obce v území MAS
ORLICKO, z.s. a neziskovým organizacím.
V rámci příprav podpor pro neziskové organizace aktuálně vyzýváme neziskové
organizace k předkládání projektových záměrů na investice
do
zázemí
a technického vybavení v souvislosti s technickým a
přírodovědným
vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro Váš včelařský kroužek, nebo pro dílnu
modelářů? Zašlete své projekty na strategie@mas.orlicko.cz, nebo si sjednejte
konzultaci u slečny Alice Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také pro agendu místních akčních plánů,
kterou bude MAS ORLICKO realizovat ve spolupráci s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí
a která přinese mimo jiné více služeb pro školy v území (doučování, vzdělávání,
asistenty, výměnu zkušeností a další aktivity).
Aktuálně přijímáme také projektové záměry na pořízení vybavení pro rozvoj
mikropodniků do 10 zaměstnanců s méně než 3letou historií. Předběžnou výzvu
k předkládání projektů vyhlásila agentura CzechInvest a MAS ORLICKO nabídne
zájemcům konzultační podporu a pomoc při zpracování projektů ve spolupráci
s Agenturou. Bližší informace podá Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivních
chod úřadů“ probíhá aktuálně práce na tvorbě dodatku strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je spolupráce obcí
navzájem a kooperace s místní akční skupinou. Tento dokument by měl být dokončen
v průběhu měsíce června.
Následovat bude druhý kulatý stůl pro starosty obcí, na němž budou dodatky
strategií všech zapojených MAS projednány včetně tzv. Paktů spolupráce obcí
v regionu MAS. Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté schváleny na nejbližší valné
hromadě.
Stejně jako loni, v rámci projektu Jedeme všichni – projela další cyklojízda
naším územím.

O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z Opavska a 10.5. dorazil
na naše území v oblasti pod Králickým Sněžníkem. Z dalších akcí na tento rok
chystáme dvě představení cyklotrenažeru.
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Do posledního termínu podání
žádosti o proplacení (30.6.2015) zbývá dokumenty podat pouze posledním
5 žadatelům. Tím bude minulé období v realizační fázi ukončeno. Stále ještě máme
v kanceláři několik volných výtisků Knihy všech podpořených projeků. Máte-li
zájem, můžete si je u nás zdarma vyzvednout.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.mas.orlicko.cz.
Srdečně zdraví
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s.

Setkání seniorů
Na
pozvání
starosty obce a Sboru
pro občanské záležitosti
v Mladkově se dne 15. 5. 2015 sešlo
v Domě hasičů 45 seniorů.
V úvodním slově
starosta
krátce informoval přítomné o akcích
v obci, které se podařily v minulém
období zrealizovat a které se plánují
do budoucna. Poděkoval seniorům
za jejich celoživotní práci a přípitkem
popřál zdraví.
Na vystoupení dětí z místní
základní a mateřské školy se
každoročně všichni těší, neboť svými
básničkami, zpěvem, tanečky a hrou na flétny naladí slavnostní ráz této akce,
za což si děti i paní učitelky zaslouží velký dík.
Ženy z Babince zase svým tanečním vystoupením inspirovaly přítomné k zábavě
na parketu, k čemuž přispěla Svatebčanka, která hrála k tanci i poslechu skladby,
které potěšily tuto věkovou kategorie. O doplnění potřebné energie po tanečku se
postarala obsluha Domu hasičů, která zajišťovala občerstvení.
Doufáme, že opět v hojném počtu
rádi přijdete na další setkání seniorů,
které se tentokrát uskuteční dne 25. 9.
2015 v Kulturním domě ve Vlčkovicích
a na které jste srdečně zváni.
Ještě malá poznámka na závěr.
Na setkání seniorů jsou zváni občané
od 60 let, ale členky SPOZu chodí
blahopřát k těmto životním jubileím
-k 65., 70., 75. a 80. narozeninám
a poté již každý rok.
SPOZ Mladkov

Chcete se vyjádřit k aktuálnímu dění v obci? Chcete něco nebo
pochválit, popřípadě na něco upozornit? Napište nám.

někoho

Můžete využívat i placené inzertní služby (pro komerční účely) – celá strana A5
za 100,-Kč, ½ strany A5 za 50,-Kč. Platba vždy předem na Obecním úřadě
(bude sloužit jako sponzorský dar na náklady zpravodaje).
Zveřejnění blahopřání, poděkování, vzpomínek doplněné fotografií a pozvánek
na různé akce je zdarma.

27. 7. – 5. 8. 2015
Tábor dorostu Církve bratrské
na hasičském cvičišti SDH

25. 9. 2015
Setkání seniorů v Kulturním
domě ve Vlčkovicích
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