Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
těší nás, že svými názory, vzpomínkami či poděkováním jiným obohacujete tento
zpravodaj a tím nám pomáháte informovat ostatní občany o dění v našich obcích.
Rádi vždy uvítáme Vaše další příspěvky a náměty na zpestření obsahu této tiskoviny.
Oceňujeme snahu spoluobčanů, organizací i obecního úřadu o obnovu
či vybudování zajímavých i památných míst v naší obci. Na druhou stranu nás mrzí,
že tuto práci dokáže pár vandalů ničit. Například poškrábaná a počmáraná kaplička
v lese cestou od Matějků,
uražený
pískovcový
výtok
Pramene
knížete
Rostislava
nebo
sgrafity
„vylepšená“
čekárna ČD v Mladkově. Jsou to místa,
kam se rádi vracíme, kde rozjímáme
a odpočíváme, prostě kde nám je dobře.
Proto prosíme, mějme oči otevřené
a nenechme si nikým ničit to, co nám
většině dělá radost.
Děkujeme
našim
čtenářům
za příznivé hodnocení tohoto čtvrtletníku,
které slýcháme
při setkání
s nimi,
a jehož další výtisk obdržíte koncem
prosince.
(zdroj: Facebook – Obec Mladkov)

(Foto na titulní straně: Bohuslav Matouš)

Historie školy
Založení školy nelze přesně zjistit, ovšem první zmínka pochází z roku 1610,
kdy zde působil protestantský vedoucí školy Merden Zweiner. Škola byla dřevěná
s jednou učebnou a místností pro učitele a jeho rodinu. Budova stála jednou polovicí
nad potokem vedoucím z Německých Petrovic a byla stržena rozvodněným potokem
24. června 1763.
Novou školu nechal postavit tehdejší majitel panství Ota Althan (říšský hrabě)
v roce 1792. Tenkrát nová škola stála na místě té dnešní. Prošla spoustou přestaveb
a rekonstrukcí. Roku 1872 měla 2 učebny, 2 pokoje a kuchyň pro učitele, mimo to
jednu malou stáj a přistavěnou kůlnu na severní straně.
V roce 1871 stoupl počet žáků na 220 a bylo zažádáno o povolení 3. třídy.
Ta byla otevřena roku 1873 v domě Ferdinanda Kindlera a děti byly po 16 let
vyučovány v pronajaté místnosti. O zrušení třetí třídy se vedly spory už o rok později
r. 1874, kdy si místní obyvatelé stěžovali, že nejsou schopni platit třídu navíc.
Další zajímavá informace je založení pobočky Německého školního spolku roku
1887, o kterou se postarali „německy uvědomělí obyvatelé Mladkova, aby se postavila
hráz, stále dále pronikající slovanské záplavě“ – citace z kroniky.

Roku 1888 bylo rozhodnuto o postavení další školní budovy, a to tak, jak ji
známe dnes. A to z důvodů vlhkosti, malého osvětlení a toho, že ve škole bylo málo
místa pro všechny žáky. Stavba byla zadána staviteli Josefu Hübnerovi z Králík,
náklady činily 10 000 zlatých. Základní kámen byl položen 14. května 1889 a škola
byla dostavena 6. září 1890.
V roce 1919 se třetí třída zrušila pro malé počty žáků. Ovšem na místo toho byla
zřízena v jedné učebně česká škola s 20 žáky, proti které zpočátku protestovalo
německé obyvatelstvo. Do 30. let se situace zlepšila a vztahy byly dobré.
M. Mikula, kronikář

Toto je krátký výňatek asi nejzajímavějších informací z Kroniky Mladkova. Další údaje
z novější historie byly použity z webových stránek obce.

V r. 1892 zde učí 2 podučitelé, farář a učitelka ručních prací. Řídícím učitelem je
Julius Pausewang, který tu působí až do odchodu na odpočinek v r. 1920.
Po 1. světové válce je v jedné učebně německé školy zřízena česká škola, mnozí z žáků
neumí
ani
česky.
Prvním
učitelem
byl
Antonín Košťál.
V německé škole jsou ve 20. až 30. letech dvě třídy s celkovým počtem 70 – 80
žáků. Českou školu od r. 1927 učí K. Morávek. Navštěvuje ji 13 žáků. Ve 30. letech se
uvažuje o postavení nové české školy. K tomu byl u hřbitova zakoupen pozemek,
ale ke stavbě pro válečné události nedošlo. Protože se ve válce české rodiny většinou
odstěhovaly, česká škola zanikla.
Od 1. 11. 1940 byla zřízena Zemská škola domácího hospodaření
pro děvčata i z okolních obcí. V r. 1942 se ve škole zavádí místo kurentu normální
písmo. Do konce války se učí pouze v jednotřídce. Ve školním roce 1945 – 46 je škola
smíšená, dvoutřídní. Řídícím učitelem je Josef Hrabáček, učitel Antonín Kolda, později
Karel Špetla. Je zřízena lidová škola zemědělská a mateřská školka. Od školního roku
1957–58
přibylo dětí, je tu trojtřídka. 1965–66
probíhá přístavba školy.
Je vybudována ložnice pro MŠ a sborovna školy. 1967–68 je zde pouze dvojtřídka.
Roku 1974 je přistavěna kolna a zavedeno ústřední vytápění. Novým ředitelem je
Zdeněk Straka z Vlčkovic, kde byla škola zrušena a děti dojíždějí do Mladkova.
Od r. 1975–76 jsou zde pouze 4 ročníky, 5. ročník dojíždí do ZŠ Králíky.
V r. 1977–78 byla v budově čp. 133 zřízena školní družina. V r. 1978 – 79 došlo
ke sloučení škol Mladkov a Lichkov. V Mladkově se učí žáci 1. a 2. postupného
ročníku, v Lichkově žáci 3., 4., a 5. ročníku.
Na konci roku 1989 odchází do důchodu Zdeněk Straka a nastupuje nová
ředitelka Olga Karásková ze Žamberka. Ve škole se provádějí nákladné adaptace
– opravuje se rozvod vody, elektřiny, střecha. Družina se přestěhovala do školy.
V dalším roce pokračují opravy ve škole: kotelna, jídelna, dlažby na chodbách,
obklady na sociálních zařízeních, nátěry. V dalších letech se dělá nová fasáda.
Opravují se okna, staví nový komín. Ve třídách se opravují podlahy, je vybudováno
zázemí pro kuchyň, upravena nová šatna pro žáky.
V roce 2000 odchází do důchodu ředitelka Olga Karásková, na její místo přichází
Soňa Michaličková z Králík. Od 1. 1. 2003 škola vstupuje do právní subjektivity.
Jejími součástmi se stávají základní škola, školní družina, mateřská škola a školní
jídelna. Od školního roku 2006–07 Obec Lichkov vypovídá jednostranně smlouvu Obci
Mladkov a otevírá 1. a 2. ročník v Lichkově. Od září 2006 je v mladkovské
škole otevřen 3. ročník.

POSTŘEHY učitelky
(z notesu Zdeny Vejběrové)
ŠKOLA MLADKOV 1954 - 2. postupný ročník
V. V. – Je jednou z nejlepších žákyň. Velkou vadou je to, že má neupravené sešity.
Přetahuje linky, dělá kaňky. Žádným zásahem se nezlepšila. – Dobrá pionýrka. Pěkně
kreslí.
J. V. – Neukázněný. Rodiče oba v zaměstnání. „Vychovávají ho kamarádi“. Loňského
roku měl i 3 z chování. Je také nepozorný, někdy neví, co má dělat. Otec pozván
do školy, rozhovor s ředitelem.
J. V. - Špatně čte i píše. Ve škole je ukázněný, ale často jsou stížnosti na chování
venku (např. hází kameny po dětech). Nepříznivé rodinné poměry, rodiče rozvedeni.
Je často nepořádný (bačkory v šatně, tkaničky, neořezané pastelky).
V. D. – Je pravý opak svého bratra. Velmi neukázněný. Vyrušuje při vyučování (mluví
bez dovolení), všemu se nahlas směje. Špatně umí násobilku. Doma je často bit,
ale přesto se chování nelepší. Matka mu mnoho dovolí, co chce.
B. K. – Dobře se učí, ale někdy si ráda zalajdačí. (Měla např. 5 z čes. diktátu, vzor pán
– 1-4 p.). Ve škole je hodně upovídaná. Někdy se mi zdá, že je to její nějaká nemoc.
Zpočátku si matka myslila, že ji napomínám příliš často, ale později uznala, že se
ve škole nechová pěkně.
J. M. – Hodný hoch. Téměř nejlepší počtář ze třídy. Je trochu lítostivý (když se mu
kamarádi smějí – pláče). Na začátku š. roku pěkně psal. Nyní (1.X.) se v psaní zhoršil.
D. M. – V učení nejslabší z celého oddělení. Domácí úkoly, když vůbec napíše, tak jsou
naškrábané a úplně špatné, takže je vždy přepisuje ve škole. Je-li něco uloženo naučit se zpaměti, nenaučí se tomu. Rodiče nejeví zájem o škol. práci, jen tehdy,
ubližuje-li učitel jejich dítěti. Otec - člen JZD, do práce nechodí.
J. B. – Naprosto neschopný soustředit se alespoň chvíli na vyučování. Stále si s něčím
pod lavicí hraje. Nikdy neví, co má dělat. Velmi slabý v ruštině. Na začátku š. roku se
zdál být v chování mnohem lepší, než nyní. Je rád, když provede něco, čemu se
kamarádi smějí. Nosí nejvíc sběru.
M. K. - Dobře se učí. Letos se zlepšila ve psaní. Chování je také mnohem lepší než
loni. Má ten nepěkný zvyk, že kroutí tělem, když je vyvolána. – Při čtení polyká
koncovky.
M. Š. – Málo aktivní při vyučování. Málo se hlásí. Dobře čte, ale slova hodně dlouze
protahuje. Ve škole je její chování hodně jiné než doma. Doma je dost živá.

Vážení spoluobčané, chalupáři a návštěvníci Mladkova,
jen v krátkosti se zastavím u posledního příspěvku, který se týkal problematiky
odpadů v naší obci. Připadám si, jako kdybych psal úplně něco
jiného,
protože ve sběrných hnízdech to vypadalo
jako na skládce odpadů. Pořídil
jsem
fotky dne 28. srpna a týden před tím byl
v obci svoz dům od domu a o čtrnáct dní
dříve kontejnery
na
velkoobjemový
odpad. Na sběrném hnízdě byla vytvořena
černá skládka (odpad mimo
sběrné
nádoby) z plastů,
papíru,
koberců,
zbytků jídla atd.. To děláte úmyslně?
Černou
skládku
vytváří
každý,
kdo ukládá odpady jinak, než uvádí
Obecně závazná vyhláška - i mimo
nádoby ve sběrných hnízdech.
V minulém čísle jsme vás informovali o rekonstrukci prodejny potravin
a možném uzavření prodejny v měsíci září. Vzhledem ke komunikaci s vítězem
výběrového řízení na zhotovitele, který chtěl odstoupit, se nám podařilo s ním uzavřít
Smlouvu o dílo a tím dosud vynaložené finanční prostředky zefektivnit. Rekonstrukce
se bude realizovat se změnou termínů, se kterými vás seznámím.
Stavbu bude provádět firma STATING s.r.o. Hradec Králové za celkovou cenu
4 919 375,41 Kč včetně DPH.
Rekonstrukce budovy obsahuje:
• celkové zateplení pláště budovy
• výměna oken, dveří, vchodové budou posuvné, mříže
• chodníky a schody
• vytápění na tepelné čerpadlo vzduch – voda (jako škola)
• elektřina - osvětlení
Vnitřní zařízení dodá současný nájemce Folget s.r.o. Šumperk v hodnotě asi 2 mil. Kč.
• pokladní systém
• mrazáky a chladírny
• regály
• vozíky
Zahájení prací na venkovních úpravách se započalo v týdnu od 14. 9. 2015.
K uzavření prodejny dojde minimálně od 12. 10. do 25. 10. 2015 a maximálně
do 1. 11. 2015, to záleží na požadavku hygieny, která potřebuje týden na měření
azbestu v prostorách prodejny (vzhledem k manipulaci s azbestem).
Celkové ukončení prací, které nemají vliv na zateplení a vytápění (poskytnutí
dotace), bude do konce listopadu 2015.

V době uzavření prodejny je domluveno, že do Mladkova bude zajíždět v úterý
a pátek pojízdná prodejna pekárny z Letohradu. Dále zaměstnanci obecního úřadu
dvakrát v týdnu zavezou občany, kteří nemají žádnou možnost vlastní dopravyrodinné, do nejbližší prodejny Lichkov nebo Celné, Těchonín na nákup.
Věřím, že tyto těžkosti překonáme a budeme se těšit na pohodlnější nákupy
v novém prostředí.
Děkuji za pochopení
Teodor Šmok, starosta

Zřízení pamětního kamene - „Památník usmíření“
(poznámka redakce - překlad dopisu starostovi Mladkova panu Šmokovi )
Jménem celé skupiny Vám chci poděkovat za dlouhý informativní rozhovor
na radnici v Mladkově a za čas, který jste nám věnoval, abyste nám ukázal s láskou
a citem přebudovanou kapličku v lese a dovezl nás na místo u silnice na Lichkov,
kde bude stát pamětní kámen, na který se připevní pamětní tabule.
Překvapila nás velikost tohoto kamene, jenž bude zčásti zapuštěn do země
a bude stát zpříma a bude tedy ze silnice dobře viditelný. Vhodně a pěkně
naaranžovány jsou i kameny ležící v půlkruhu, srovnány jako zeď. Vysekané houští
v pozadí dodá místu zřetelné ohraničení. Naplánovali jste to velmi dobře a vytvořili jste
společně s pracovníky z obce a těžkou stavební technikou důstojné místo,
na které budete moci být hrdí a za které my budeme vděčni.
Jménem našich krajanů Vám chci upřímně poděkovat, že po delší době
plánování mohlo být toto místo zrealizováno. Naše upřímné poděkování chceme
vyslovit i obecní radě Mladkova, vlastníkům lesíka a louky, jakož i všem občanům
a občankám Mladkova.
To, co se odehrálo před 70 léty, se nedá vzít zpět. Úkolem každého člověka je,
aby pomocí dobrého, poctivého a upřímného spolužití utvářel klima v našich zemích.
Srdečné díky i za fotografie, které jste poslal do Králík do hotelu Zlatá labuť. Bylo to
pro nás všechny nadmíru potěšitelné překvapení.
Když jsme v pátek ještě jednou byli v Mladkově, kámen již stál a rovněž tabule
byla upevněna. Z tohoto místa je nádherný výhled na Mladkov a krásnou krajinu
v okolí.
S přátelskými pozdravy
a nejlepšími přáními
Sr. M. Theresia Wanitschek OP
Dr. Herbert Küttner

Nově instalovaný Památník usmíření, věnovaný obětem odsunu Sudetských Němců v Mladkově.
(foto: Bohuslav Matouš)

Dvojjazyčný text na pamětním kameni: Vezměme si ponaučení z naší minulosti.
Kdo jednou zažil válku, ví, co to znamená.
Proto žijme nadále spolu v míru.

Spisovatelka Gudrun Pausewang
Gudrun Pausewang se narodila 3.
3.
1928.
Své dětství prožila v domku na samotě za Mladkovem. Otec
byl synem místního ředitele školy a byl diplomovaný
hospodář, matka byla učitelkou mateřské školy. Domek si
postavili koncem dvacátých let. Získali sousední bažinaté
louky a začali si zde splňovat svůj sen o alternativním
způsobu života
a
hospodaření.
Vlastníma
rukama
zúrodňovali půdu, vysušovali, odvodňovali; založili rybník
(dnes zvaný Kavčák), zahradu, vysázeli ovocné stromy,
topoly, javory. Zažili při tom všem hodně strádání,
ale svoboda a
nezávislost jim
byla
nade
vše.
Přesto s nástupem henleinovců podlehl zvláště otec
nacistické ideologii. Z fronty, kam narukoval, se již
nevrátil.
(foto převzato z webu: http://www.databazeknih.cz/autori/gudrun-pausewang-22753)

Gudrun, nejstarší z šesti dětí, pomáhala matce s mladšími sourozenci během
války i na těžké 900 km dlouhé cestě jen s nejnutnějšími potřebami s ručním vozíkem,
kdy utíkali z Čech k příbuzným k Hamburku. Báli se, že se budou Češi za otcovy
názory rodině mstít. Po nelehkých začátcích v Německu vystudovala pedagogickou
školu. Krátkou dobu učila, pak přijala místo služebné ve Španělsku, aby se
zdokonalila v jazyce. Chtěla jít totiž učit na německé školy do Latinské Ameriky.
Postupně působila v Chile, Venezuele, Brazílii a Kolumbii. Tam poznala
svého

budoucího manžela Němce, který se sám staral o své 3 děti. Z krátkého manželství se
narodil syn, se kterým se vrátila do Německa. Zde žila s matkou a od r. 1972 -1989
učila nedaleko Fuldy a věnovala se psaní.
Po téměř 20 letech v r. 1964 navštívila svůj rodný domek; zde se seznámila
s novými obyvateli. Z pravidelných návštěv se vyvinulo pěkné přátelství trvající
do dnešních dnů. Na základě těchto osobních kontaktů byla ustavena v devadesátých
letech Nadace česko-německého přátelství. Mezi zakládající členy byla za německou
stranu Gudrun Pausewangová, českou stranu zastupoval ing. Toman z Prahy
a starosta obce J. Malošek. Nadace měla vizi o navázání dalších přátelských styků
v rozvoji kultury a poznání obou národů. Bohužel novým zákonem o nadacích
a nařízením vysokých vstupních poplatků byla Nadace zrušena, aniž mohla její
činnost začít a dostat se do povědomí a vzájemného pochopení obyvatel tohoto kraje.
Začátkem října v r. 2003 přijela paní Gudrun Pausewangová na pozvání
Mgr. Skopalové do České republiky. Měla interview v rozhlase, besedovala
s vysokoškoláky v Olomouci, na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, se studenty
na Gymnáziu v Žamberku a Králíkách. Pro veřejnost se konalo autorské čtení v Hradci
Králové a v Letohradě. Přesto, že jsme se o jejím pobytu v Čechách dozvěděli pozdě,
vyšla nám paní spisovatelka ochotně vstříc a místo odpočinku před zpáteční cestou
přijela i do Mladkova, kde se děj knihy „Vzpomínám na Rozinkovou louku“ částečně
odehrává. Do hodně zaplněné školní třídy, kde se beseda konala, vstupovala autorka
velmi dojatá. Byla to učebna, kam chodila do 1. třídy, kde učil její dědeček, ředitel
školy a dlouholetý kronikář obce. Pro všechny zúčastněné to bylo obohacující setkání
s člověkem, který viděl konec války a její důsledky tzv. z druhé strany. Měli jsme
možnost poznat tuto ženu s velkým životním rozhledem, která chápe současné
problémy a nezapomíná na to, že se na obou stranách stalo mnoho nelidského
ve válce i po ní.
Na svém kontě má 78 vydaných knih, z toho 22 pro dospělé, 20 pro děti
do deseti let a zbytek pro mladé lidi. Jejich námětem jsou hlavně čtyři okruhy - bída
lidí třetího světa, protiválečná témata, ochrana životního prostředí a problémy se
šířením extrémního radikalismu. Další ze svých knih přeložených do češtiny „Sága
rodu Rotwengelů“ tu byla představit v r. 2005. Jedná se o autobiografický román
o osudech čtyř generací žijících v Orlických horách.
Ve spolupráci s obecním úřadem v Mladkově v r. 2009 vydala překladatelka Mgr.
Skopalová knížku určenou mladé generaci, psanou hlavně pro syna autorky v době
jejího vážného onemocnění - „A ještě jsem ti chtěla říct“, kterou představily opět
na autorském čtení v naší obci.
Marie Rousová

Výpis ze zápisu č. 5 zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 2. 7. 2015
Přítomní zastupitelé:
Lada Hejtmánková, Alena Kotyzová, Roman Studený, Martina Jirčíková, Bohuslav
Teodor Šmok, Josef Kalášek, Zbyněk Severýn – omluven, Renáta Vágnerová

Matouš,

Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Jednání bylo řádně a včas svoláno, zveřejněno na úřední desce a v souladu se zákonem o obcích,
důvodem svolání je schválení dalšího postupu k realizaci dětského hřiště.
Pro jednání je navržen tento program:
1. Volba komisí
2. Výběr zhotovitele na zateplení prodejny čp. 84
3. Manažerská činnost – dětské hřiště
4. Výzva na zhotovitele – dětské hřiště
5. Diskuse a usnesení
Doplnění programu:
Návrh na doplnění programu podal starosta obce v bodech:
5. Změna územního plánu
6. Došlé spisy a žádosti
7. Koupě domu čp. 127
8. Diskuse a usnesení
1. Volba komisí
1.1) Komise pro návrh na usnesení byla zvolena ve složení: Bohuslav Matouš, Alena Kotyzová
1.2) Ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni: Renáta Vágnerová, Josef Kalášek
2. Výběr zhotovitele na zateplení prodejny čp. 84
Dne 30. 6. 2015 proběhl otevírání obálek nabídek na zhotovení zateplení prodejny. Celkem bylo
osloveno 5 firem a jedna si vyžádala podklady navíc. Nabídky přišli dvě. První od firmy Unitip
s.r.o. Hradec Králové s nabídkovou cenou 5 900 000,-Kč. Druhá od firmy Stating s.r.o. Hradec
Králové s nabídkovou cenou 4 919 375,41 Kč,- s DPH. Jediným hodnotícím kritériem byly cena,
proto komise pro výběr zhotovitele doporučuje zastupitelstvu obce zateplení prodejny firmu
Stating s.r.o.
ZO schvaluje zhotovitele zateplení prodejny čp. 84 firmu Stating s.r.o. Hradec Králové
za nabídkovou cenu 4 919 375,41 Kč,- s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
3. Manažerská činnost – dětské hřiště
Pro provádění manažerské činnosti starosta obce oslovil dvě firmy, které se tím zabývají.
Pro zpracování výzvy a manažerskou činnost pro dětské hřiště byla oslovena firma Redea
Žamberk a firma Dabona Rychnov nad Kněžnou. Odpověď přišla pouze od firmy Redea,
která nabídla provedení prací za cenu 20.000,-Kč s DPH.
Starosta obce navrhuje zadat provedení manažerských prací firmě Redea Žamberk.
ZO schvaluje pro provádění manažerské činnosti výstavby dětského hřiště firmu Redea
Žamberk.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh technické specifikace dětského hřiště
– ve specifikaci není určen materiál, z kterého budou prvky dětského hřiště zhotoveny, toto bude
ponecháno na dodavateli, dopadovou plochu navrhuje starosta obce provést z kačírku. Záruka
bude požadována na 10 let na konstrukční prvky a 2 roky na ostatní materiál. Starosta obce
navrhuje oslovit pět zhotovitelů:
Dřevoartikl s.r.o. Znojmo, Tewiko systems s.r.o. Liberec, Dřevovýroba František Smitka Přívětice,
TR Antoš s.r.o. Turnov, Bonita Group Service s.r.o. Tišnov.
ZO schvaluje oslovení pěti zhotovitelů: Dřevoartikl s.r.o. Znojmo, Tewiko systems s.r.o.
Liberec, Dřevovýroba František Smitka Přívětice, TR Antoš s.r.o. Turnov, Bonita Group
Service s.r.o. Tišnov.
Pro výběr zhotovitele je navržena komise ve složení: Lada Hejtmánková, Josef Kalášek, Renáta
Vágnerová. Náhradníkem je navržen Teodor Šmok.
ZO schvaluje komisi pro výběr zhotovitele ve složení: Lada Hejtmánková, Josef Kalášek,
Renáta Vágnerová, náhradník Teodor Šmok.

4. Výzva na zhotovitele – dětské hřiště
Starosta obce předkládá zastupitelstvu Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávku – Realizace dětského hřiště obce Mladkov. Tato výzva k podání nabídky je
zároveň zadávací dokumentací pro podání nabídek uchazečů v rámci předmětného zadávacího
řízení. Do výzvy bude zapracována požadovaná záruka.
ZO schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
– Realizace dětského hřiště obce Mladkov.
5. Změna územního plánu
Pořizovatel územního plánu obce obdržel prostřednictvím obce Mladkov žádost o změnu
územního plánu obce od p. Jiřího Duška. Žadatel žádá o změnu u p.p.č. 614/11 v k.ú. Vlčkovice,
která je nyní součástí zastavěného území zemědělské výroby, na výrobu průmyslovou.
Poblíž p.p.č. 614/11 v k.ú. Vlčkovice u Mladkova je navržena zastavitelná plocha výrobních
služeb. Z čehož je patrné, že s výrobou je v předmětném území počítáno. V případě,
že na p.p.č. 614/8, 615/2 a st.p. č. 124 v k.ú. Vlčkovice u Mladkova není provozována
zemědělská výroba, navrhuje pořizovatel změnu zemědělské výroby taktéž na plochu výroby
průmyslové, aby byla zachována jednotnost předmětného území.
ZO schvaluje změnu územního plánu u p.p.č. 614/11, 614/8, 615/2 a st.p. č. 124
v k.ú. Vlčkovice na plochu výroby průmyslové.
6. Došlé spisy a žádosti
a) Žádost letní tábor
Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů žádá prostřednictvím vedoucího tábora
p. Viktora Peška o pronájem prostor hasičského cvičiště v termínu od 27. 7. 2015 do 5. 8. 2015
pro pořádání dětského tábora. Starosta obce navrhuje prostor pronajmout bezúplatně.
ZO schvaluje pronájem prostor hasičského cvičiště Dorostové unii pro pořádání dětského
tábora bezúplatně.
b) Koupě pozemku
P. Roman Sepety nabízí k prodeji p.p.č. 293/1 v k.ú. Mladkov za cenu 5,-Kč/m2. Celková výměra
je 1 800 m2 a jedná se o lesní pozemek. Starosta obce navrhuje vzhledem k sousedícím obecním
pozemkům a vzhledem ke skutečnosti, že je nákup dalších pozemků od prodejce schválen,
pozemek odkoupit.
ZO schvaluje nákup p.p.č. 293/1 v k.ú. Mladkov za cenu 5,-Kč/m2 s úhradou nákladů
spojených s převodem.
7. Koupě domu čp. 127
Starosta obce navrhuje zastupitelům zvážení koupě domu čp. 127, pro budoucí rekonstrukci
na bytové jednotky se získáním dotace na přestavbu. Zastupitelé pověřují starostu obce
ke zjištění ceny domu a další podrobností.
Pověřuje starostu jednání ve věci o možném odkoupení čp. 127.
8. Diskuse a usnesení
V diskusi bylo projednáváno umístění reklam na budově lékárny a stav sousedního domu.

Výpis ze zápisu č. 6 zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 12. 8. 2015
Přítomní zastupitelé:
Lada Hejtmánková, Alena Kotyzová, Roman Studený, Martina Jirčíková – omluvena, Bohuslav
Matouš, Teodor Šmok, Josef Kalášek, Zbyněk Severýn, Renáta Vágnerová – omluvena
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.
Probíhala běžná agenda, zaměstnanci obce ukončili činnost na jeden měsíc a poté bude možnost
některé zaměstnat, probíhaly práce na likvidaci stromů po vichřici, doplnění dopravních značek.
Organizační záležitosti obce
a) Dětské hřiště – výběr zhotovitele
Pro zhotovení dětského hřiště bylo osloveno 5 firem k podání nabídky. Nabídky přišli pouze
od dvou firem a to od firmy Dřevoartikl s.r.o. s cenou 434.269,-Kč a od firmy Acerwoodway s.r.o.
s cenou 529.980,-Kč. Kritériem pro výběr byla nejnižší nabídková cena. Komise pro výběr
zhotovitele dětského hřiště provedla výběr a doporučuje zastupitelstvu obce firmu s nejnižší
nabídkovou cenou a to firmu Dřevoartikl s.r.o. s cenou 434.269,-Kč s DPH.
ZO schvaluje zhotovitele dětského hřiště firmu Dřevoartikl s.r.o. Znojmo s nabídkovou
cenou 434.269,-Kč s DPH.
ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
b) Smlouva o smlouvě budoucí – prodej Penzionu U Bohouše
P. T. H., z důvodu budoucí koupě žádá o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene. Jedná se
o prostory v majetku obce užívané Penzionem U Bohouše (sociální zařízení v přízemí i patře,
kulturní místnost) a zároveň obec užívá pozemky v majetku firmy Zakos s.r.o. (parkoviště).
Starosta obce informoval o jednání s budoucím majitelem, majitel pravděpodobně zamýšlí
ubytovávat sociálně slabší občany. Provozuje toto už v Letohradě a nejsou žádné problémy.
Smlouvu o zřízení věcného břemene necháme připravit právníkovi.
pí. A. Kotyzová – bude se jednat o budoucí prodej pozemků obci?
p. T. Šmok – v současné době se bude jednat o věcné břemeno obou stran
p. B. Matouš - můžeme zauvažovat o předkupním právu.
p. T. Šmok – bude s ním o tom jednáno
p. V. K. – jaká je kapacita ubytování? Jde o to, aby zde budoucí ubytovaní neměli trvalé bydliště.
Chce obec, aby zde měli trvalé bydliště?.
p. T. Šmok – to nevadí, dojde stejně ke změně zákona a výklad některých právníků je takový,
že pokud má někdo nájemní smlouvu, může se přihlásit k trvalému bydlení a nepotřebuje
souhlas vlastníka.
p. V. K. – dovedete si představit, co budou dělat lidé okolo?
p. B. Matouš – je to stejná situace jako když někdo koupí nemovitost v obci a bude dělat
nepořádek, taky mu nemůžeme nakazovat, co může a nemůže. Jsou tu dvě možnosti,
buď nedáme k dispozici sociální zařízení, z odkoupení sejde a budova bude chátrat,
protože stávající majitel se o ní nestará. Nebo se smíříme s tím, že někdo kdo chce podnikat
v pohostinství, si v tom regionu musí vzít něco navíc, aby se uživil. Bude lepší sociální ubytování
než hrací automaty. Rozumím vašim obavám.
p. V. K. – nevíte, kdo to bude, třeba vám nebudou chodit lidi ani do obchodu až se tady budou
někde válet.
p. T. Šmok – asi takový případ může nastat, teď tady je taky jeden. Majitel má páky na to,
aby takového člověka dostal odsud, pokud bude chtít být majitel solidní. Říkal, že si toto ohlídá.
Že si to hlídá i v Letohradě.
p. B. Matouš – v tom případě, až bude jednáno s právníkem o smlouvě, aby tam byl článek,
který stanoví, že v případě narušování soužití se s majitelem ukončí nájemní smlouva. To je
jediná páka, kterou máme.
p. V. K. – splňuje to statut ubytovacího zařízení?
p. T. Šmok – hovoříme o věcném břemeni, na nájemní smlouvu nepřistoupí, protože je
vypověditelná. Tato budou obě strany rovnocennými partnery. Ale možná to půjde vložit
i do věcného břemene. Statut ubytovacího zařízení to nesplňuje, současný nájemce měl dodat
podklady, ale nedodal je. Takže to bude muset novým nájemce vybudovat.
p. V. K. – co kdyby se to omezilo počtem lidí ze strany obce?
p. T. Šmok – určitě ze strany schválení hygienou. Obec to dostane na vědomí, že tady vzniklo
ubytovací zařízení, které splňuje podmínky.
pí. A. Kotyzová – na nájemce jsem se poptala v Dlouhoňovicích a myslím si, že on sám má
povahu, že nenechá, aby mu někdo dělal nějakou neplechu.
p. T. Šmok – on to říkal, a proto jsem se ptal v Letohradě na úřadě a tam problémy nejsou.
Má zájem, aby tam nebyly problémoví lidé. V zápise bude uvedena podmínka projednání výpovědi

a smlouva bude předložena zastupitelstvu obce ke schválení. Podmínky budou dojednány
na pracovním zasedání s majitelem.
ZO schvaluje uzavření vzájemné budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene s panem
T. H., Rybná 716/24, Praha jako budoucím vlastníkem majetku f. Zakos s.r.o. v Mladkově
budovy čp. 87 a p.p.č. 104/4 a obcí Mladkov na používání sociálního zařízení v čp. 178.
ZO ukládá starostovi obce projednat s právníkem podmínku výpovědi věcného břemene
v případě problémů s ubytovanými.
Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá ZO rozpočtovou změnu č. /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. 3/2015.
b) Právní normy a smlouvy Atlas consulting
Starosta obce informoval zastupitele o končící smlouvě s firmou Atlas consulting,
které poskytovala obci a škole aktuální změní zákonů a smluv po dobu 4 let. Navrhuje další
zakoupení 2 licencí, jednu pro obec a druhou pro ZŠ Mladkov na 4 roky za cenu 29.040,-Kč
s platností do 31. 1 2020.
ZO schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 29.040,-Kč firmě Atlas consulting.
c) BOZP u stavby zateplení potravin
Z důvodu zabezpečení Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci při zateplení prodejny potravin byla
oslovena firma Dabona, která předkládá nabídkový list k zabezpečení koordinátora této činnosti
po dobu stavby a zabezpečí to osoba provádějící stavební dozor. Cena za tuto službu činí 15.000,bez DPH.
p. B. Matouš – jak to vypadá s termínem stavby a kdy bude prodejna uzavřena?
p. T. Šmok – to je nutné ještě dohodnout, bude to trochu později než v polovině září.
ZO schvaluje nabídkový list na zabezpečení koordinátora BOZP.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost o přidělení bytu
Manželé S. žádají o přidělení bytu v domě čp. 109. Starosta obce navrhuje odložit rozhodnutí
na příští zasedání, po projednání podmínek s manželi S.. Řešením by byl pronájem bytu dceři
manželů Sršňových.
ZO odkládá přidělení bytu na příští zasedání.
b) Žádost o kácení stromu
Pí. Lada Hejtmánková žádá o pokácení dvou stromů na obecním pozemku p.p.č. 9 z důvodu
vážného poškození zdraví a poškození majetku při případném pádu stromů. Kácení bude
zajištěno obcí Mladkov.
ZO schvaluje pokácení dvou stromů na p.p.č. 9.
Diskuse:
p. B. Matouš – informuje, že probíhá oprava dolního pramene Knížete Rostislava a dalšího
odpočinkového místa. Zajišťují to Lesy ČR.
p. T. Šmok – bude nutné umístit ještě lavičku k Rozinkové louce s informační tabulí. Na příští
rok uděláme plán umístění laviček na odpočinková místa.
p J.Kalášek – v sobotu 22.8. proběhne na náměstí Sraz veteránů.
Dále bylo diskutováno o opravě osvětlení vánočního stromu, akcích Rozsvěcení vánočního stromu
a Česko zpívá koledy, funkcích nového webu obce a turistickém informačním systému.

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

11. března
23. června
7. července
21. srpna

Malošková Petra
Kalášek Ondřej
Weindlich Pavel
Baláčová Kristýna

Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. J.J.Rousseau

16. července
17. července
26. července
31. července
2. srpna
2. srpna
22. srpna
28. srpna
12. září
17. září
17. září
29. září

Kaška Miroslav
Petříková Drahomíra
Štěrba Jiří
Tobiášek Václav
Hubálková Růžena
Netušilová Marta
Krejčí Václav
Kosek Jiří
Matějka Václav
Kotyza Václav
Pešek Václav
Kubová Jana

70
60
82
65
70
91
75
65
75
60
92
70
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Stárnout a přitom zůstat mladým je největší poklad. - německé přísloví

Matějka Jiří
Pacík Zdeněk

72 let
77 let

Vzpomínka na paní Dolečkovou
Veršíčky moje, ty jsou jenom prosté,
jako to polní kvítí, co na mezi roste.
Nevoní líbezně, jako růže pěstěné,
možná, že málo kdo po nich se ohlédne.
Málo kdo je vidí, je v nich jen kus žití
prostých našich lidí.

Paní Marie Dolečková - Krausová odešla 25. června 2015 ve věku 90 let.
Byla jednou ze členek, které před 60 lety založily ČČK v Mladkově. Lidová básnířka
svůj nelehký život, lásku k přírodě a rodnému kraji vepsala do svých veršů. Malá část
jejího díla byla vydána knižně. Psaní veršů a pravidelná návštěva kostela, to byla
náplň celého jejího života.
Děkujeme
ČČK Mladkov

Mateřská škola
Mateřská škola v Mladkově má dlouholetou historii. Vznikla již v roce 1928
a naplno začala pracovat 18. 2. 1929. Mateřská škola se nachází v jedné budově se
základní školou, s kterou úzce spolupracujeme. Jsme sloučení v jeden právní
subjekt. Naším zřizovatelem je Obec Mladkov. Mateřská škola je jednotřídní
s kapacitou 22 dětí. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Objevujeme
svět kolem nás“.
V letech 2011-2012 došlo k celkové rekonstrukci budovy, a to k zateplení
budovy, ke změně způsobu vytápění budovy z tuhých paliv na tepelné čerpadlo
a k výměně oken. V současné době se chystá rekonstrukce zahrady. Materiální
vybavení je na velice dobré úrovni. Nábytek a hygienická zařízení i vybavení
pro odpočinek odpovídá počtu dětí.
V listopadu v roce 2014 jsme zvítězili v soutěži „DOMESTOS PRO ŠKOLY“
a získali tak 100 000,- KČ na zlepšení prostředí toalet. Během vánočních prázdnin
proběhla firmou Sefir rekonstrukce toalet.
Hračky pro děti jsou postupně doplňovány. Děti tak mají bohatý výběr stavebnic
a jiných pomůcek. Zápis dětí do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Děti jsou

přijímány na základě žádosti rodičů a po ukončení zápisu rodiče obdrží písemné
rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. Velkou výhodou naší školky je neplacení
školného.
Co nabízíme:
- pobyt v menším kolektivu
- adaptační program
- plavecký výcvik
- návštěva solné jeskyně
- Mikulášskou besídku
- společná příprava vánoční besídky se ZŠ
- návštěvy různých kulturních akcí
- karneval
- výlety s rodiči
- společné výlety se ZŠ
- loučení s předškoláky
- kulturní vystoupení na „Vítání občánků“
- kulturní vystoupení na setkání seniorů
- Drakiádu
- tvoření s rodiči
Nadstandartní aktivity:
• spolupráce s PPP
• spolupráce s Policií ČR
• spolupráce s hasiči
• kroužek hry na zobcovou sopránovou flétnu
• kroužek angličtiny
Za MŠ napsala Jana Faltusová

Pasování předškoláků
V pátek 26. června jsme se slavnostně loučili s předškoláky Tomášem, Eliškou,
Natálií, Lucií a Karolínou. Král je pasoval mečem na školáky a královna je ozdobila
krásnou šerpou. Na památku jim byly předány pamětní listy a památníčky
s věnováním a podpisy dětí i učitelek. A ještě jedno překvapení! Poprvé k ukončení své
„školkovské“ docházky pasovaní školáci dostali absolventské čepice.
Pavla Derková DiS., učitelka MŠ

Víčko k víčku pro „Myšičku“
Již po druhé v tomto roce jsme
rozesílali víčka od PET lahví. Tentokrát to
opět byla „mišička“ Michalka z Třebechovic,
které jsme poslali 2 pytle víček (celkem 6).
Zároveň si u nás vyzvedla 3 pytle víček
i Charita Zábřeh, která je daruje čtyřleté
Julince. Moc děkujeme všem
za
pomoc
při sběru víček a i nadále budeme pomáhat
dalším dětem.
Pavla Derková DiS., učitelka MŠ

Školáci u vojáků na Adamu
V předposlední červnový školní týden se naše mladkovská škola spolu
s ostatními okolními školami zúčastnila oslavy Dne ozbrojených sil u Vojenského
zařízení 5512 Mladkov na kopci Adam.
Abychom se rozcvičili, na Adam jsme se vydali pěkně po svých – tedy pěšky.
Vojáci totiž pro nás měli připravenou sportovně brannou soutěž družstev.
Naši skupinu jsme pojmenovali Mravenci. Procházet budeme sedmi kontrolními
stanovišti v terénu a plnit úkoly. Než jsme se dostali na start, pobyli jsme
u profesionálních hasičů, kteří na Adam přijeli z nedalekých Králík. A protože většina
dětí v Mladkově patří mezi dobrovolné hasiče, je jim práce hasičů blízká. Nejvíce
je však bavilo vyzkoušet si vakuovou matraci, která zajistí dokonalou fixaci celého
těla. Zraněný je pak transportován jako v sádrovém lůžku. A již jdeme na start!
Tarzan bylo první stanoviště,
kde jsme
zdolávali
lanovou
překážku
dokonce
nad tankovým příkopem. Všichni do jednoho
jsme
tento
úkol
dokázali
splnit.
Na stanovišti Orlí oko jsme si zastříleli
ze vzduchovky na terč. Nastřílené body se nám
přičetly k předcházejícímu úkolu.

Sanitka je třetí stanoviště. A jak název
napovídá, jednalo se o pravidla
poskytování první pomoci. Vyzkoušeli
jsme si, jaké to je dýchat pomocí
kyslíkové bomby a oživovali jsme
figurínu. Již ze školy jsme věděli,
že masáž hrudníku se provádí 30krát
za sebou a potom následuje dýchání

z plic do plic. Abyste při masáži srdce nemuseli počítat, v duchu si zpívejte koledu
Rolničky, rolničky.
Na K-S-37 ,,Na rozhledně“ jsme neplnili žádné úkoly, ale prohlédli si pěchotní
srub a historické zbraně. Na pátém stanovišti příhodně pojmenovaném Jeníček
a Mařenka jsme si připomněli orientaci v terénu a na mapě. Po správně
zodpovězených otázkách jsme hledali a dle zadání našli poklad v podobě balíčku
sladkostí.
Přešli jsme louku směrem na sever a došli k dalšímu plnění úkolu pod názvem
Hrr, na ně. V kategorii házení granátů na cíl byla v našem družstvu Mravenců
úspěšnější děvčata. Na posledním stanovišti Herkules jsme společnými silami
přemísťovali pneumatiku za pomoci lana po stanovené dráze a na konci ji nasadili
na kůl. V tu chvíli jsme si opravdu připadali jako řecký bůh Herkules, který byl
obdařen nadlidskou silou. Než se naše body sečetly, podívali jsme se na práci psovodů
z Olomouce. Při konečném vyhodnocení dostalo každé družstvo tašku plnou
odměn a ,,Účastnický list v branné soutěži.“
A kolik jsme získali my malí Mravenci bodů? Podívejte se na naše školní stránky
zsamsmladkov.cz, kde v záložce ,,Základní škola – Fotogalerie – Den ozbrojených sil“
je vše zdokumentované.
Všem bez výjimky, kteří pro děti tento plnohodnotně strávený den na Adamu
uspořádali a podíleli se na něm, patří veliké poděkování. Všichni na nás byli velice
milí, vstřícní, usměvaví. A počasí nám také přálo. Moc se nám u vojáků líbilo.

Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

školy

Školní rok začal
S 1. zářím přišel nový školní rok. Již tradičně se scházíme společně s rodiči,
prarodiči a dalšími hosty, abychom s panem starostou přivítali ve škole všechny žáky
a zejména naše prvňáčky. Na uvítanou dostanou uvítací list, keramickou medaili
s letopočtem nástupu do školy
a školní
potřeby
s dárky
od zřizovatele. A právě proto,
že je začátek školního roku,
ráda bych Vás seznámila s naší
činností.
K 1. 1. 2003 se škola stala
organizací,
příspěvkovou
zřizovatel sloučil základní školu,
školní družinu, mateřskou školu
a školní jídelnu pod jedno
ředitelství
základní
školy.
Zřizovatel zřizuje na škole
školskou radu, ta se skládá
ze tří členů: 1 zástupce
pedagogů, 1 zástupce zřizovatele
a 1 zástupce nezletilých žáků. Oficiálně jsme jednotřídní škola s 1., 2. a 3. ročníkem.
Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání
Školička. Velkým bonusem naší školy je samostatná výuka předmětu Český jazyk
a Matematika v 1. ročníku. Žáci tak nejsou vyučování ve třech spojených ročnících.

Úkolem školy je učit a zároveň vychovávat. Proto náš vzdělávací program
obsahuje projekty a aktivity, které bych zde nastínila.
1. Osmým rokem jsme zapojeni do celorepublikového projektu ,,Recyklohraní“,
jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Ve škole třídíme papír, plast a sklo.
2. Šestým rokem jsme zapojeni do projektu ,,Ovoce a zelenina do škol“. Projekt je
určen žákům 1. stupně. Produkty jsou dětem dodávány zdarma, bez finančního
příspěvku rodičů. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, balené
ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, které neobsahují konzervanty
ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky.
3. Již řadu let podporujeme odběr mléčných výrobků z programu ,,Školní mléko“.
Děti mateřských škol a žáci základních škol mají nárok na 1 mléčný výrobek
každý vyučovací den za státem a Evropskou unií dotované
ceny.
4. Finanční částkou podporujeme humanitární sbírku pro:
• fond Sidus – podpora nemocných dětí,
• občanské sdružení Chrpa na podporu hiporehabilitace,
• občanské sdružení Pesos na podporu opuštěných zvířat
5. V rámci zdraví každoročně absolvujeme plavecký výcvik v Plaveckém středisku
v České Třebové.
6. Celoročně sbíráme pomerančovou kůru a léčivé byliny, které od nás odebírá
výkupna Byliny Lukavice.
7. Pořádáme sportovní dopoledne, Mikulášské čertování a Mravenčí olympiádu.
8. Pečeme vánoční perníčky pro rodiče.
9. Již čtvrtým rokem chodíme vždy v červnu za zvířátky na statek ke Koskům
do Vlčkovic. Zároveň zde oslavíme Den dětí a ukončení školního roku
netradičními závody v obratnosti, rychlosti, postřehu a zručnosti.
10. Jezdíme na školní výlety.
Během školního roku spolupracujeme s oddělením mateřské školy.
Mnoho aktivit je společných. Nejvýznamnější pro nás je prezentace celé školy
na veřejné vánoční besídce v Domě hasičů, která se již stala opravdu tradicí.
Rodiče se na ní též podílí, a to výrobou krásných kostýmů pro
své
děti.
Vystavujeme výrobky se zimní a vánoční nebo jarní a velikonoční tématikou
v Základní škole v Králíkách. Každoročně za námi přichází Mikuláš se svoji družinou.
Společně slavíme ,,Vítání jara“ na školní zahradě a ,,Vítání léta“ v místním kostele.
Nacvičujeme kulturní vystoupení jak pro seniory, tak pro nové občánky Mladkova.
Jezdíme na vánoční koncerty žáků ZUŠ v Králíkách a na taneční vystoupení ,,Tančíme
pro radost“ na Střelnici do Králík. Žákům školy a dětem mateřinky nabízíme kroužek
anglického jazyka a hru na flétnu.
Školní jídelna pro všechny děti zajišťuje celodenní pitný režim, takže si školáci
nemusí nosit lahve s pitím, jako to bývá v jiných školách. Zároveň ve vedlejší
hospodářské činnosti nabízíme vaření pro cizí strávníky.

V naší škole se nám pracuje velmi dobře, zřizovatel je nám nakloněn a rodiče
vstřícní. Věříme, že tomu tak bude nadále i v příštích školních letech.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Soutěž DOMESTOS PRO ŠKOLY – nové toalety v naší
škole?
Vážení obyvatelé Mladkova, rodiče dětí školou povinných a naši příznivci,
v minulém školním roce se naše mladkovská základní škola a mateřská škola
zúčastnila soutěže "Domestos pro školy", a stali jsme se jedním ze čtyř výherců této
soutěže. Výhrou pro naši školu pak byla rekonstrukce umývárny a toalet
pro mateřskou školu v ceně 100.000,- Kč. Společně s příspěvkem z rozpočtu našeho
zřizovatele - Obce Mladkov - pak byly toalety kompletně zrekonstruovány do moderní,
funkční a barevně hravé podoby, která se všem určitě líbí.
Protože stejná soutěž je organizována i v letošním roce, opět se zúčastníme
a budeme chtít opět vyhrát. Každá ze čtyř vítězných škol letos získá hlavní výhru
v podobě rekonstrukce toalet v hodnotě 200.000,- Kč a současně také získá
100.000,- Kč ve zboží od partnerů projektu – Rako (keramické obklady) a Ravak
(sanitární vybavení). Soutěž má celkem pět kol, ve kterých budeme plnit zadané úkoly.
První kolo začíná 14. září 2015, ale již nyní můžeme sbírat body za nákup produktů
Domestos.
Prosíme tedy všechny naše rodiče dětí, kamarády, příznivce a všechny obyvatele
Mladkova o podporu v soutěži, kdy takové účtenky na zakoupené produkty značky
Domestos můžete odevzdat ve škole do speciálního boxu umístěného v hlavní chodbě
školy. Dále je potřeba, abyste vyjádřili svou podporu naší škole formou hlasování
pro námi plněné úkoly v soutěži. Hlasovat je možné po vašem zaregistrování na adrese
www.domestosproskoly.cz a to až do 22. listopadu 2015, kdy soutěžení končí.
Předem děkujeme všem za podporu a přejme si, abychom i letos byli úspěšní
v této soutěži a společně tak vybojovali další vylepšení hygienického zařízení školy.
Libuše Jungvirtová
ZŠ a MŠ Mladkov

ČČK Vlčkovice děkuje!
Turisté, kteří projíždějí Vlčkovicemi na Adam,
se zastaví u rozcestníku. Tento rozcestník nově vyrobil
ve svém volném času a na své náklady pan Jindřich
Doleček. Krytinu na stříšku daroval pan Dušek z firmy
„Kovokrab“. Nově je pod stříškou umístěn i malý zvon.

V polovině turistické cesty na Kostelní vrch stojí
staleté lípy srdčité, jejichž květ je léčivý. Vždy tam stál
obrázek Panny Marie, který rovně renovovali
i s lavičkou Dolečkovi. Lavička slouží k odpočinku
a ke krásnému výhledu do okolí. Za jasného počasí je
vidět pohoří Jeseníků, Praděd a sjezdovky na Dolní
Moravě, prostě panoramata.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se o obnovu přičinili a stále se
starají.
Takových lidí je málo.

Děkujeme

Pouťové muzicírování - Tradiční oslava pouti v Mladkově
Nedělní pouťové odpoledne
se každý rok nese v duchu hudby.
Do místního kostela si přicházejí
návštěvníci poslechnout zajímavé
skladby, které si pro ně přichystali
žáci ZUŠ z Králík a ze Žamberka.
Pozadu nezůstali ani malí zpěváčci
z místní MŠ a ZŠ i
Mladkovská
kapela dospěláků. Všichni společně
se na závěr těší na sladké pohoštění,
o které se jako vždy starají ženy
z Babince, které napečou výborné
pouťové koláčky. Výtěžek z této akce
- dobrovolné vstupné
(letos se
vybralo 5 640,- Kč) vždy věnují na opravu a zvelebení kostela.

“Červenokřižačky“
oslavovaly
Od zimy jsme se těšily, že se
sejdeme v klubovně a tam si zazpíváme
u bramboráků a pivečka. Čas plynul
a na
plánovanou
akci
došlo,
až když nás Míla Kopecká dne 30. 6.
pozvala k sobě na dvoreček, kde jsme
společně oslavily „konec
školního
roku“.

Trochu neplánovaně jsme si podobnou oslavu zopakovali dne 31. 8., kdy jsme
zase při opékání buřtů „ukončily prázdniny“. Tentokrát se nás sešlo 19 žen
a 1 harmonikář, který odvážně podpořil náš zpěv.
Jelikož se nám obě setkání velmi vydařila, doufám, že si podobnou sešlost brzy
zopakujeme.
Alena Kotyzová

Mladí hasiči
Sezónu v požárním sportu jsme zakončili
na okresním kole hry
Plamen
v Mladkově.
Přes léto měly děti
prázdniny od
školy
i od „hasičáku“. V létě se naše vedoucí podílely
na organizaci letního tábora, který pořádal
SDH Lichkov. Tábor byl pořádán dobrovolnými
hasiči, přesto na něj mohly jet i děti – nehasiči.
Letošním tématem
bylo
SUPERHRDINOVÉ,
tímto směrem byly vedeny i soutěže, které děti
na táboře absolvovaly. Tábora se z našeho
kolektivu zúčastnilo celkem 10 dětí. Počasí se
vydařilo a většinu času jsme strávili u bazénu
a různými vodními radovánkami. Na tábor jsme
vyrazili do Štítů, kde jsme se zastavili podívat
v areálu Aleše Valenty, kde děti trénujícím
vytvořily příjemnou atmosféru srovnatelnou například s hokejovým

skokanům
fanclubem.
Dále za námi dojeli profesionální hasiči ze stanice v Králíkách, kteří nás naučili
dávat první pomoc a poté jsme měli prohlídku auta a zábavu s hasební pěnou.
Na táboře vzniklo spoustu nových přátelství, díky tomu došlo k prohloubení vztahů
mezi dětmi SDH Mladkov a SDH Lichkov i dětí z jiných obcí.
Pokud někdo z rodičů dětí,
které na táboře byly, postrádáte
nějaké věci, je na stránkách
www.rajce.net (uživatel SDH
Lichkov, složka Tábor
2015
ztráty a nálezy) fotogalerie věcí,
které nám na táboře zůstaly ☺.
Nyní nás čekají tréninky
na podzimní kola hry Plamen
konané v D. Dobrouči.

Bc. Martina Faltusová, vedoucí mladých hasičů SDH Mladkov

Tábor dorostu Církve bratrské na základně SDH
Na přelomu prázdninových měsíců se mladkovská hasičská základna proměnila
v kouzelnou zemi Narnii plnou elfů, dryád, mluvících zvířat, králů a královen – stejně
jako v loňském roce. Tábora se účastní děti z třebovského a mladkovského klubu
a jejich setkávání probíhá i během roku.
Letos se ale vlády nad touto
zemí ujal krutý Miráz a bylo
potřeba znovu vydobýt svobodu pro
Narnii a její krále a královny.
Závěrečné
velkolepé
bitvy
se
zúčastnila spousta externistů, také
z Mladkova. Všem tímto děkujeme!
I když to už s obyvateli Narnie
vypadalo zle, obzvlášť po tom,
co temné síly povolaly armádu
černých bojovníků, nakonec zvrátily
průběh bitvy ve prospěch Narnie
lesní postavy všeho druhu – živé
stromy, víly atd.
Příjemné chvilky, kterých jste
se mohli zúčastnit i vy, jsme zažili
při návštěvním dni, který byl
zároveň takovým dnem otevřených
dveří. V tomto roce jsme dokonce
museli
povolat
místní
hasiče
k zásahu
proti
neodbytným
útočícím vosám, které se ubytovaly v jídelně. Také hasičům díky. Od října se začínáme
scházet k přípravám nad dalším táborem a už se těšíme!
Za sbor CB Jana Severýnová

Kanalizace není odpadkový koš
Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem
na prostředí a život kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás ale začít především
sám u sebe. Je to velmi jednoduché, jen je třeba se trochu nad svým jednáním
zamyslet.

Všechno má svůj řád - tedy i kanalizace
Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a firem.
Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během
běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:
• biologický odpad – zbytky jídel, ovoce, zelenina
• tuky a oleje – fritovací i ostatní oleje z domácnosti, motorové oleje (po jejich
vychladnutí slijte do PET lahví a dejte do popelnice)
• veškeré hygienické potřeby – vložky, inkontinentní pleny, dětské vlhčené
ubrousky
• chemikálie a další nebezpečné látky – jedy, žíraviny, kyseliny
• léky (nepotřebné a prošlé odneste zpět do lékárny)
• staré barvy a ředidla
• zbytky čistících prostředků a pomůcek – plastové závěsné čističe wc, kartáčky,
hadry, igelity
• látky, které by mohly způsobit ucpání potrubí
Záchodová mísa není odpadkový koš
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím problém
s odpadem nezmizí, ale začíná.
Do kanalizace
nepatří zbytky
potravin,
kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů, a to ani po jejich rozmělnění
v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými
pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení
průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková
skutečnost může v nemovitosti napáchat je snad každému zcela zřejmé. Skutečností
je, že používání drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen
s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném
vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské
pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící
textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy
tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů.
Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru,
rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v
čerpacích stanicích
odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení
kanalizace i suterénů napojených nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál
projde celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku
v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech
také jako součást odpadu zlikvidovat.
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických
a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné a mají
výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné
látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může
zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.

Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě
rozhodně neprospívá.
Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme však vždy tu vodu
čistou. Z vody znečištěné nemůže být život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum
a neznečišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí.
(zdroj: http://www.bvk.cz/zakaznikum/odpovedi-faq/co-do-kanalizace-nepatri/)

V Mladkově musí například zaměstnanci obce čistit od výše uvedených odpadů
koš v čerpací stanici č.1 minimálně 1x měsíčně (někdy i častěji).

Zákaz vstupu do lesů není pro nic za nic, stále hrozí
nebezpečí
Už jsou to bezmála dva měsíce, kdy velká noční bouřka ruku v ruce s vichřicí
polámala stromy a brala s sebou všechno, co nebylo pevně spojeno se zemí.
A ani v současné době není v lesích bezpečno. „Při prudších poryvech větru se stále
stává, že dopadávají jednotlivé stromy s narušeným
kořenovým
systémem,
případně doposud zavěšené odlomené větve či vrcholky zachycené v korunách stromů,"
podotýká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Zákaz vstupu do lesů
v některých oblastech je tedy podle ní odůvodněný.
Zákaz vstupu platí
Bouřka tehdy vyhnala hasiče k více než čtyřiceti zásahům. „Takovou spoušť
po vichřici nepamatujeme hodně dlouho, možná od orkánu Kirill před deseti lety,
ale ani ten neničil v takovém rozsahu jako teď," řekl bezprostředně po vichřici Deníku
starosta Nekoře Jiří Pomikálek. Právě oblast kolem Nekoře a Šedivce byla jednou
z nejvíce postižených a vstup do lesů zde bude ještě více než měsíc zakázán.
„Zákaz vstupu do lesů platí na katastrálních územích Lichkov, Mladkov a
Dolní
Boříkovice, a to do 12. října 2015. Dále se do lesů nesmí na Šedivci, v Nekoři,
na Pastvinách a ve Studeném," sděluje Eva Jouklová s tím, že tam zákaz vyprší o den
později.
Lidé neposlouchají
Lidé ale zákaz často minou a pokračují dál. „Přestože jsou všude na vstupních
cestách do porostů i uvnitř lesních komplexů vyvěšena upozornění na uzavření oblastí,
lidé je nerespektují," říká mluvčí. Tím, že lidé zákaz neposlouchají, vystavují sami sebe
nebezpečí. „Zbytečně riskují, ale také ztěžují práci všem, kteří se podílejí na zpracování
následků kalamity," upozorňuje mluvčí Eva Jouklová.
Cesty jsou sice všechny uvolněné a průchozí již zhruba od počátku srpna,
nicméně
v porostech
se
stále
intenzivně
zpracovává
kalamitní
dřevní hmota a podél cest jsou skládky se dřevem, často do výše až tří metrů.
„Po porostech a cestách se pohybují těžební stroje, například harvestory, vyvážecí
soupravy, přibližovací traktory
a rovněž soupravy odvážející dřevní hmotu. Lesní cesty

jsou poměrně úzké a vyhýbání je obtížné a nebezpečné," uvádí mluvčí. Lidem tak stále
hrozí nebezpečí.
Poznámka redakce – z článku vyjmuta pouze část textu
(zdroj:http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/zakaz-vstupu-do-lesu-neni-pro-nic-za-nic-stale-hrozinebezpeci-20150904.html)

Chata na Adamu v zajetí padlých velikánů
Noční bouře v noci na středu 8. 7. 2015 lámala stromy, brala střechy, zastavila
vlaky a komplikovala dopravu na silnicích. I ČEZ vyhlásil kvůli velké kumulaci poruch
na elektrickém vedení kalamitní stav – např. v Mladkově nešel el. proud cca 36 hodin.
Škody, které řádění živlů v noci
na středu způsobilo, jsou obrovské.
V krajině padlo bezpočet stromů.
Velikánů rostoucích staletí, ale pak
během několika minut sražených
vichřicí k zemi. Síla přírody nás znovu
upozorňuje na respekt, který bychom
k ní, my lidé, měli mít. Jak dopadla
oblast, která patří mezi turisticky
hojně
navštěvované,
vidíte
na
připojené fotografii. Kašparova chata
na Adamu zůstala v zajetí padlých
velikánů, naštěstí chatě samotné ani
lidem se nic nestalo. Odnesla to jen
dvě auta zaparkovaná před chatou.
Ale
les
na svazích
k Českým
Petrovicím je natolik poškozen, že bude z velké části vykácen. Jistě i do budoucna
však toto místo zůstane oblíbeným cílem milovníků jednoho z nejkrásnějších výhledů
do krajiny.
Doufám však, že pustošící větrná smršť se sem ale na hodně dlouho nepodívá.
Josef Kvičera
(zdroj:http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/chata-na-adamu-v-zajeti-padlych-velikanu20150711.html)

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MAS ORLICKO, z.s.
Zveme všechny zájemce zajímající se o právní problematiku v neziskových
organizacích na další nabídku semináře.
Pozvánka na seminář
MAS ORLICKO, z.s. pomáhá neziskovým organizacím aneb Postavení NNO
v právních vztazích souvisejících s jejich činností ve dnech: 29. září 2015
v 16 hodin Dlouhé Třebové a 13. října 2015 v 16 hodin v Červené Vodě

Program semináře:
Právní úvod do oblastí, které NNO nejčastěji řeší v běžných vztazích s okolními
subjekty. Zaměříme se na praktické informace pro zástupce a členy NNO. Konkrétně
otevřeme problematiku kupních smluv, dohod, nájemních vztahů a případných
reklamací. V průběhu semináře probereme i náležitosti potřebné pro pořadatele
akcí pro veřejnost a zmíníme i problematiku postavení NNO při žádostech
o dotace.
Přednášející: Mgr. Miroslava Bednářová
Účastnický poplatek: 100 Kč (pro přihlášené účastníky), 150 Kč (pro nepřihlášené).
Poplatek je splatný v hotovosti na místě.
K účasti na semináři se registrujte na telefonním čísle: 734 313 330

Setkání starostů u kulatého stolu
Uspořádáním druhého kulatého stolu vyvrcholí aktivity projektu „MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Setkání starostů se uskuteční
22. září v Českých Libchavách. V rámci programu budou prezentovány aktivity
tohoto projektu, jehož nositelem je Sdružení místních samospráv ČR.
Při této příležitosti seznámíme i s aktuálním vývojem programového období
2014 – 2020, přípravou strategie i dalšími novinkami v MAS ORLICKO z.s.
Vzdělanost i přístup k dotacím pro školy podpoří projekty MAP
Na podzim letošního roku proběhne příprava žádosti na realizaci Místních
akčních plánů vzdělávání napříč celým územím MAS. S projektem budou školy
a jejich zřizovatelé podrobně seznámeni během podzimu tohoto roku, samotná
realizace začne v roce 2016. Cílem projektu je podpora škol ve vzdělávání,
ale i zajištění efektivity čerpání dotací. MAS ORLICKO si klade za cíl realizaci projektu
efektivně propojit s následnou technickou pomocí školám při čerpání dotací v rámci
šablon z OP VVV, který by měly být vyhlašovány od roku 2016.
Poděkování
Jménem spolku MAS ORLICKO, z. s. bychom chtěli touto cestou poděkovat všem
městům, městysům a obcím v naší územní působnosti, za projev podpory a kladného
vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených s hlavní
činností našeho spolku.
Manažerka Ing. Ivana Vanická a kolektiv spolupracovníků MAS ORLICKO, z.s.

Poradenské středisko z.s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí,
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 14. 10. 2015 /STŘEDA/ od 8.00 hod. do 13.00

hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny
drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncovky,
baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé
kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného
prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,
ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnost ve II. NP.

Šmejdům vstup zakázán
Ve spárech podvodných podomních prodejců, nabízejících „výhodné" zboží
či služby, uvíznou ročně tisíce lidí. Předejít hořkým důsledkům, které mohou zejména
starší občany stát nejen velké peníze, ale i zdraví, by pomohla vyhláška,
která podomní a pochůzkový prodej v příslušném katastru zakazuje.
Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace Greta Mazalová tato
opatření vítá. Zná totiž mnoho případů, kdy byli spotřebitelé podomními prodejci
přesvědčeni k podpisu nevýhodných smluv. Radí, aby lidé v žádném případě
obchodníky nevpouštěli domů. „Těch praktik pořád přibývá. Prodejci jsou anonymní,
nemají legitimace nebo je mají falešné. Když je seniorka sama doma a stojí nad ní dva
chlapi, tak jim vše ze strachu podepíše. A těžko se pak zjišťuje, o koho šlo," řekla.
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace má síť poraden, kde podvedeným lidem
proškolení certifikovaní poradci pomáhají domoci se práva. Ovšem triky podomních
prodejců jsou podle Grety Mazalové stále zákeřnější. „Tvrdí například, že jsou
ze sociální služby, a lidé si myslí, že jim jdou zdarma vysát koberec. Oni jim vysají
kousek, pak jim přístroj prodají za plnou cenu, i když je použitý. Protože je přesvědčí,
že jej dnes koupí se slevou. Ale pod podmínkou, že ve smlouvě musí být datum
z minulého měsíce, protože teď už ta sleva neplatí a prodávají to běžně daleko dráž.
Lidé jsou rádi, že zboží pořídili se slevou, ale přitom už nemohou od smlouvy odstoupit,
jak jim to umožňuje zákon ve lhůtě čtrnácti dnů, protože datum je dřívější. A podle toho
data je to dřívější," řekla Greta Mazalová, která upozorňuje na to, že podomní prodejci
využívají zvláště momentu překvapení. Na nečekanou nabídku lidé mohou reagovat
nerozvážně, aniž by se s někým poradili.
Ačkoliv na Orlickoústecku v současnosti SOS – Asociace svého pracovníka
nemá, mohou se na ni lidé obracet telefonicky, prostřednictvím zpoplatněné infolinky
na čísle 900 10 10 10. Záležitosti týkající se obrany spotřebitelů řeší bezplatně
Občanská poradna.
(zdroj:http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/smejdum-vstup-zakazan-20150303.html)

V Králíkách se brání nájezdům šmejdů.
Vracejí se i přes zákaz
Po opakovaných oznámeních od občanů, které obtěžovali podomní prodejci,
se radní v Králíkách rozhodli znovu připomenout, jak se proti šmejdům mohou lidé
bránit. Ačkoli ve městě platí zákaz podomního prodeje už téměř deset let,
tuto informaci nedávno znovu vyvěsili na stránkách města.

„Opatření máme v tržním řádu už dlouho, ale byla o tom velmi malá povědomost.
Máme zprávy od lidí, že prodejci chodí po domech a pořád něco nabízejí, takže jsme
pro ně chtěli mít odkaz, aby se uměli bránit," uvedla starostka Jana Ponocná,
která upozorňuje, že jinak mají málo možností se proti neodbytným obchodníkům
vymezit.
Informace se k seniorům dostane také prostřednictvím pracovníků zajišťujících
terénní pečovatelskou službu. Která čísla mají v případě obtěžování prodejci vytočit,
mají uvedená na kartičce. „Nechali jsme pro každou domácnost vyrobit cedulku
s kontakty. Doporučujeme buď volat na městský úřad, nebo využít policii,"
doplnila starostka.
Podle jejích
informací se
prodejci v Králíkách
nejčastěji pohybují
v organizovaných skupinách: „Přijedou sem autem, někdy i dodávkou, a rozprostřou se
po městě. Nejvíc neodbytní jsou prodejci energií, speciálně jedna firma, která vyšle partu
vyškolených mladých mužů v oblecích a kravatách."
Na svou důvěřivost doplatila dvojice seniorů z obce poblíž Králík, která se
nechala umluvit čtveřicí žen a vpustila je do domu. I když se jim podvodnice podařilo
brzy vystrnadit, posléze zjistili, že jim zmizely úspory v řádu desítek tisíc korun.
Anna Štegnerová v návaznosti na případ okradení seniorů připomněla, jak mají lidé
v případě obtěžování postupovat: „Jestliže se jim někdo snaží vetřít do domu, je třeba,
aby byli skutečně opatrní a okamžitě se chopili telefonu. Pokud jsou dotyčné osoby
neodbytné, doporučuji hned volat linku 158. Přesvědčíte se sami, s jakou rychlostí
váš pozemek opustí."
(zdroj:http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/v-kralikach-se-brani-najezdum-smejdu-vraceji-se-i-preszakaz-20150609.html)

Výstava auto-moto veteránů
Dne 22. 8. 2015 proběhla na mladkovském náměstíčku výstava
pokladů z kůlen a garáží místních milovníků historických vozidel. Akci doprovázelo
příjemné letní počasí, dobrá nálada a k potěšení tvůrců akce i velký zájem jak
místních, tak i projíždějících obdivovatelů historie. Bylo zde ke zhlédnutí
21 motocyklů, 11vozidel a 3 jízdní kola.

(foto: Bohuslav Matouš)

Velké díky patří všem vystavovatelům, Obecnímu úřadu Mladkov a Sboru
dobrovolných hasičů Mladkov.
Příští rok bychom rádi výstavu zopakovali a rozšířili ji o historické fotografie.
Zda-li vaše kůlna, půda či garáž ukrývá také nějaký poklad, budeme rádi,
když se k nám připojíte.
Cvrček team

Po přečtení posledního zpravodaje z Mladkova bych rád doplnil článek o zvonech
(z Mladkovské kroniky), který zrevírováním zvonů za 2. světové války. Jak se zde ocitly
současné 2 zvony a kdo má na tom zásluhu? Pan Zdeněk Stojan z Mladkova.
Když se v Králíkách přestavovala rozlučková síň z evangelického kostela,
ubourala se věž (aby to nepřipomínalo kostel) a dva zvony, které se sundaly dolů,
nechal pan Stojan se svolením tehdejšího p. starosty z Králík odvézt ke kostelu
v Mladkově, kde mohly být použity jako zvony CO.
Zásluhou pana faráře z Nekoře (kam tehdy farnost Mladkov patřila) pana Karla
Výprachtického, byly zvony instalovány a zařízen el. pohon. Zvony však nezvonily
dlouho. Jistý pan B. si stěžoval, že „ruší“ klid a tak se opět odmlčely, aby po několika
letech opět mohly zaznít. Po čase však nastaly problémy jak s el. ovládáním,
tak s vlastní mechanikou.
V roce 1990 byly instalovány el. hodiny
a s nimi i opraveny zvony a jejich el. pohon.
Zvony jsou sladěny zvukově a myslím, že slouží
nám všem již 25 let.
Ohlašují radostné,
ale i smutné zprávy, doprovázejí smuteční průvod
při pohřbech, ale také vyzvánějí poledne, zrovna
tak jako v Praze a jistě by bez nich bylo tak trochu
ve vesnici smutno.
Ne všechny obce se mohou
2 zvony chlubit a v poledne slyšet jejich hlahol.
Pan farář K. Výprachtický má také velikou
zásluhu na opravě celého kostela zvenčí i zevnitř,
takže kostel ostudu naší obci nedělá. Letos je tomu
30 let, co zemřel.
Technické parametry zvonů

(foto: Jan Kožnar, 11. 5. 1980)

Větší zvon:

průměr
motor
váha

128 cm
1,5 kW
1350 kg

Menší zvon:

průměr
motor
výška
váha

109 cm
1,1kW
80 cm
1100 kg

Umíráček přemístěn do Petroviček
34 cm
průměr
motor
120 W
výška
30 cm
váha
30 kg
Jan Kožnar

Vaše připomínky
Panu Zdeňku Stojanovi se nelíbí, že při zveřejňování výpisů ze zasedání
zastupitelstva obce (dále jen ZO) uvádíme jen iniciály diskutujícího, který vznese
připomínku či svůj názor při veřejném zasedání ZO. Rád by však znal konkrétní
osobu, která si jistě za svými názory stojí, a tudíž jí nevadí zveřejnění celého jména.
Jelikož v našem čtvrtletníku nemůžeme měnit text v zápisu z jednání
zastupitelstva obce, převzatý z webových stránek obce Mladkov, požádaly jsme
o odpověď pana starostu, který objasní, jak tuto záležitost řeší zákon o přístupu
k osobním údajům.

Odpověď starosty obce:
Zveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva
Zápis z jednání zastupitelstva zveřejňovat není povinností obce. Zápis je běžnou
informací, kterou má každý právo získat na žádost, občan obce dle zákona o obcích
§ 16 odst. 2 a ostatní dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím. V takovém případě bude nahlížet do zápisu s osobními údaji
jak fyzických, tak právnických osob. Nemůže ale tyto úplné informace šířit
a zveřejňovat, pokud obsahují chráněné osobní údaje. Pokud by je chtěl zveřejnit,
musel by zápis anonymizovat.
Chráněné osobní údaje jsou: adresa, datum narození, rodné číslo
a v případě menších obcí i jméno. Mohou být uváděny jenom údaje,
které nevedou k identifikaci konkrétní osoby. V našich zápisech tedy nebudo u
uváděny ani iniciály. Se zveřejněním by musela každá osoba předem souhlasit.
Jinak se obec vystavuje možné sankci až do výše 1 mil. Kč.

Teodor Šmok, starosta

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

Dotazník k výzkumu percepce regionální identity
obyvatel Králicka

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při výzkumu vnímání regionální
identity obyvatel obcí na území ORP Králíky. Dotazník je určen obyvatelům obcí
spadajícím pod správu obce s rozšířenou působností Králíky. Výsledky výzkumu
budou použity pro zpracování mé diplomové práce na ústavu sociálního rozvoje
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Vaše názory jsou pro mě velmi cenné, neboť mi umožní poznat, jak obyvatelé
žijící na území ORP Králíky vnímají své území a jeho specifika. Na níže uvedené otázky
neexistuje správná nebo špatná odpověď, cílem je zachytit Váš osobní názor.
Dotazník je anonymní, všechny sdělené informace jsou důvěrné a budou využity
pouze k výzkumným účelům. Dotazník má 27 otázek a jeho vyplnění Vám zabere
max. 10 minut.

Dotazník je dostupný
pod odkazem Aktuality.

na

webových

stránkách

obce

www.mladkov.cz

Děkuji Vám za spolupráci!
Bc. Cecílie Grusová

14. 10. – Bílá pastelka (veřejná sbírka pro nevidomé)
20. 11. – Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov
29. 11. – Rozsvěcení vánočního stromu
9. 12. – Česko zpívá koledy
12. 12. – Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
19. 12. – Vánoční koncert pěveckého sboru CORALE ze Žamberka
20. 12. – Vánoční bohoslužba v modlitebně CB

CVIČÍME PRO ZDRAVÍ
Skupinové cvičení k posílení a udržení
celého pohybového aparátu
Cvičení zvládne každý bez rozdílu věku a je určeno i těm,
kteří začínají mít problémy se zády v důsledku ochabování svalstva celého těla.

Začínáme 1. října 2015
Cvičíme v klubovně každé pondělí a čtvrtek
(19-20 hodin).

POČÍTAČOVÝ KURZ
pro úplné začátečníky i mírně pokročilé
(pro seniory i mladší generaci)

Během 10 lekcí se budete moci naučit základům práce s počítačem:
- psaní a úpravu textu
- seznámení se s internetem
- posílání zpráv pomocí e-mailu, atd.

Kurz bude probíhat v počítačové učebně v budově zdravotního střediska
v Mladkově každý pátek v čase 18 –19 hod. od 20. 11. 2015
Zájemci se prosím hlaste do 31. 10. 2015
na tel. 605 819 468 (p. Kotyzová)
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