Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
jsme v závěru roku 2015, a proto bych ráda za celou redakční radu poděkovala
všem dopisovatelům za jejich příspěvky, bez kterých bychom neměly co vydávat.
Milí čtenáři, děkujeme Vám za Vaši přízeň. Přijměte od nás přání pokojného
prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, v blízkosti svých známých, přátel
a všech, kterých si vážíte a máte je rádi.
Do nového roku 2016 přejeme štěstí a především zdraví Vám i Vašim blízkým.
Za redakční radu Alena Kotyzová

Začněte s námi rok dobrým skutkem!
Tříkrálová sbírka 2016
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a městech tradiční
Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do našich domácností přání štěstí, zdraví
a pokoje, předají lidem drobné dárky a informace o činnosti Charity, a všem občanům
nabídnou možnost přispět potřebným.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence si
získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří podporovat některé služby
na Orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu 504 skupinek koledníků celkem
2.309.509,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita
v souladu se záměry zejména na:
- zajištění služby domácí hospicové péče
- zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
- zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní místo
v České Třebové
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016
- Zajištění služeb na Orlickoústecku:
- Charitní pečovatelská služba
- Domácí hospicová péče
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Občanská poradna
- Centrum pod střechou v Letohradě
- Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně
- Rodinné centrum Kopretina Sloupnice
- Přímá pomoc
- Mimořádné situace
_________________
(Foto na titulní straně: archiv CB)

- Fond na rozvoj současných projektů
- Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz
www.uo.charita.cz

Něco málo z historie…
Kde nalezneme první zprávu o Třech králích?
V Bibli nalezneme krátkou zvěst o Třech králích v evangeliu svatého Matouše.
Kapitola druhá pojednává o mudrcích z dálného východu, kteří vedeni hvězdou, došli
přes Jeruzalém do Betléma, aby se poklonili právě narozenému Spasiteli Ježíši Kristu.
V evangeliu se nehovoří, jak jsme zvyklí z vyprávění o králích, o jejich počtu,
ale o mudrcích z východu, kteří přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se
jednalo o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové
byli tři.
Jakým způsobem vznikala tradice Tří králů? Co všechno vlastně o těchto
mužích víme?
Označení králové se objevuje až v 6. století. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou
s nimi spojována až v lidových vyprávěních o století později. Nejstarší král Kašpar
z Persie podle legendy přináší darem Ježíšovi zlato. Zlato bylo kovem symbolizujícím
moc a bohatství. Prostřední indický král Melichar v rukou drží symbol modlitby
- kadidlo (vonná směs pryskyřic zejména z kmene kadidlovníku), které sloužilo
k vykuřování obydlí. Používá se často při různých náboženských obřadech
i při meditacích. Poslední v řadě přichází král Etiopie Baltazar s černou tváří,
který nese myrhu. Myrha je černohnědá pryskyřice. Byla používána jako vonná
a balzámovací mast a byla uchovávána v kadidle. Pro své léčivé účinky byla dražší
než zlato. V současné době nalezneme v různých parfémech, zubních pastách,
pleťových vodách a jiných moderních kosmetických přípravcích.
Tříkrálové koledování by se neobešlo ani bez patřičných oděvů. Existují nějaké
zprávy o tom, jaké zvyky a obleky se v tradici objevují?
Již od dávných dob během svátků Tří králů koledníci oděni v bílých převlecích
a s korunkami ozdobenými zlatými kříži obcházeli stavení. Oslava příchodu Ježíše
v lidových zvycích byla pojímána různým způsobem, ale z různých zdrojů se dá nalézt
několik shodných prvků. Koledníci vykuřovali kadidlem místnosti proti nečistým
silám, kropili svěcenou vodou obydlí, zpívali koledy o Třech králích. Zároveň všem
přáli do nového roku a zapisovali daný rok společně se symboly K†M†B† nad dveře
domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu od hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.
Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen "Tří králů". Ale není tomu
tak. Jsou zkratkou latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej
tomuto domu." Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce (Bůh), Syna
(Ježíš Kristus) a Ducha Svatého.
(zdroj: http://zdar.charita.cz/archiv-aktualit/trikralova-sbirka-ma-koreny-v-hluboke-historiilidstva/)

V Mladkově a ve Vlčkovicích proběhne Tříkrálová sbírka o víkendu
2. - 3. ledna 2016. Více informací naleznete na plakátech.

Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku 2015 a jsme v době adventu, který by měl být časem klidu,
pokory a přípravy na vánoční svátky a především zimní období, ve kterém se zužitkují
výsledky ukončeného hospodářského roku. Rok 2015 je prvním funkčním rokem
nového zastupitelstva obce, které vzešlo z voleb v říjnu 2014 a tak začátek roku a celé
první pololetí bylo ve znamení příprav na rozjezd jednotlivých akcí i vzhledem
k ukončenému dotačnímu období 2007-2013 a ještě neznámému období 2014-2020.
Využili jsme výzvy na dotace pro dětské hřiště a zateplení se změnou vytápění
veřejných budov pro prodejnu potravin s ukončením ještě v letošním roce.
Zvládli jsme projektové přípravy, stavební povolení a podání žádostí v termínech
stanovených v podmínkách pro dotace a s překvapením jsme uspěli v obou případech.
Vzhledem k finanční náročnosti jsme stáli před rozhodnutím, zda obě akce realizovat.
Padlo kladné rozhodnutí a provedli jsme výběrová řízení. U prodejny potravin jsme
vysoutěžili cenu o 980 tis. Kč nižší a když mělo dojít k podpisu smlouvy, společnost
chtěla od zakázky odstoupit pro finanční nezajímavost, ale nakonec došlo k podpisu
smlouvy o dílo. Dětské hřiště jsme vysoutěžili za cenu nižší o 160 tis. Kč proti
projektovému rozpočtu. Vybudování bylo za celkovou cenu 434 269,-Kč s dotací
ve výši 303 988 Kč. Prodejna potravin byla zhotovena za celkovou cenu
4 371 122,61 Kč s dotací ve výši 2 511 245,95 Kč a méněpráce činily 548 252,80 Kč.
Vnitřní zařízení v prodejně dodala společnost Folget, spol. s. r.o. Šumperk.
Je dokončena oprava střechy na kostele sv. Jana Křtitele v Mladkově s finanční
spoluprácí obce, která trvala 8 let.
Ještě ke stavbě rozhledny u Kašparovy chaty, kterou zahájilo Sdružení obcí
Orlicka a je hotová projektová dokumentace schválená okolními obcemi. V současné
době probíhá úspěšné jednání s Lesy ČR, které mají vážný zájem o výstavbu tohoto
objektu.
Dále došlo k rekonstrukci dvou bytových jednotek a oprava komínových těles
s oplechováním na domě čp. 85.
Počátkem roku 2016 se budou platit poplatky za odpady, které zůstávají ve výši
roku 2015. Mění se svozový plán u domovního odpadu z lichých týdnů na sudé týdny,
tzn. svoz roku 2015 končí 53. týdnem a svoz roku 2016 začíná 2. týdnem a pokračuje
4., 6. atd.
Na rok 2016/2017 je připraven projekt na výměnu veřejného osvětlení
ve Vlčkovicích, napojení kanalizace z Petroviček na ČOV Mladkov, připravujeme
opravu tří malých památek, opravu obecního úřadu, parkovou úpravu v obci,
kolem školy, komunikace, výměna kotle na zdravotním středisku a obec již nebude
kromě vytápění lékárny znečišťovat ovzduší v obci. Vše je závislé na čerpání dotací.
Přeji Vám všem jménem vedení obce příjemné prožití Vánoc, štěstí, zdraví
a klidný nový rok 2016.
Teodor Šmok
starosta

Výstavba nového dětského hřiště

Úprava terénu před výstavbou

Dokončení dětského hřiště

Výpis ze zápisu č. 7 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 24. 9. 2015
Přítomní zastupitelé:
Lada Hejtmánková, 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.
Omluveni: Roman Studený, Lada Hejtmánková
Smlouva č. 15236553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí
Dne 14.9.2015 byla na obecní úřad doručena Smlouva na poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
na akci Zateplení budovy čp. 84 Mladkov. Fond se zavazuje poskytnout příjemci tj. obci Mladkov
dotaci ve výši 147 720 Kč ze státního rozpočtu a z rozpočtu Evropské unie z Fondu soudržnosti
v maximální souhrnné částce 2 511 245,95 Kč. Dotace celkem 2 511 245,95 Kč.
Další podmínky: celkový topný výkon 0,011 MW s teplotní charakteristikou 3,0 vzduch-vodatepelné čerpadlo, výměna otvorových výplní, zateplení stěn a stropů o celkové výměře 1 241 m2.
Udržitelnost projektu min. 5 let.
Ukončení realizace 31.12.2015 a závěrečné vyhodnocení akce 30.11.2016.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu č. 15236553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

Výpis ze zápisu č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 8. 10. 2015
Přítomní zastupitelé:
Lada Hejtmánková, Martina Jirčíková, Josef Kalášek, Alena Kotyzová, Bohuslav Matouš
- omluven, 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.
Na úvod jednání starosta obce udělil slovo zástupci firmy Alberon p. __________, jak bylo
dohodnuto zastupiteli na pracovním zasedání, který spolu s projektantem p. _________ informoval
o záměrech položení optického kabelu v obci. První etapa je již hotova a optický kabel je položen
od železničního mostu směrem k hospodě. V současné době je připravena druhá etapa
kdy povede kabel kolem kostela poté ke škole odtud k bytovkám a k bývalým celnickým
bytovkám. Na tuto etapu předložil zastupitelstvu projekt a poprosil o jeho schválení. Optický
kabel umožní přenos vysokorychlostního internetu, IP telefonování, IPTV televize, přenos signálu
pro HD kamery.
p. T. Šmok – u kostela bude nutné provést protlak pod zámkovou dlažbou.
p. ________ – všechny komunikace budou provedeny protlakem
Poté starosta pokračoval v řádném jednání zastupitelstva obce.
Organizační záležitosti obce
a) Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003349/VB/1
Společnost ČEZ Distribuce předkládá ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemcích č. 1061 a č. 1063/1 v k.ú. Mladkov. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemeno činí 1000,- Kč. Jedná se o povolení přístupu na uvedené pozemky s důvodu případných
oprav elektrického vedení.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003349/VB/1.
ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
b) Nákup sekačky KUBOTA
Firma Živa Klášterec nad Orlicí zaslala obce zlevněnou nabídku zahradního traktoru Kubota
G23HD za cenu 377.902,- Kč z původních 490.000,- Kč bez daně. Starosta obce dává tuto
informaci zastupitelům na vědomí a doporučuje o tomto nákupu do budoucna uvažovat.
V současné době nemá obec prostředky na zakoupení.
ZO bere na vědomí cenovou nabídku na nákup zahradního traktoru.
c) Právní služby pro obce a výše příspěvku
Město Letohrad nabízí obci uzavření dohody o poskytování právních služeb. Na pracovním
zasedání byla řešena potřebnost těchto služeb pro obec a z diskuse vyšlo, že obec tyto služby
využívá jen nárazově. Starosta obce nedoporučuje uzavírat dohodu na poskytování právních
služeb.
Starosta obce navrhuje původní návrh uzavření dohody na poskytování právních služeb
s městem Letohrad.
ZO nepřijímá usnesení k uzavření smlouvy na poskytování právních služeb.
d) Montáž indikátorů topných nákladů čp. 133
Firma ISTA nabízí obci výměnu indikátorů topných nákladů v čp. 133 za celkovou cenu
14 426,- Kč. Starosta obce doporučuje výměnu indikátorů vzhledem ke stáří a stavu současných
indikátorů topných nákladů.
p. Z. Severýn – se dotazuje, zda bude možné odečíst indikátory dálkově i na obci?
p. T. Šmok – odečet bude provádět firma ISTA, ale bylo by to možné.
ZO schvaluje výměnu indikátorů topných nákladů za celkovou cenu 14.426,- Kč s DPH.

Majetkové operace, rozpočet
a) Žádost o poskytnutí finanční půjčky TJ Sport Mladkov
Vypuštěn z jednání.
b) Předání a převzetí sport. areálu Dolany od TJ Sport Mladkov
TJ Sport Mladkov překládá obci předávací protokol k předání areálu v Dolanech. Starosta obce
navrhuje komisi pro fyzické převzetí areálu ve složení: Renáta Vágnerová, Teodor Šmok, Bohuslav
Matouš.
ZO schvaluje komisi pro převzetí areálu v Dolanech ve složení: Renáta Vágnerová, Teodor
Šmok, Bohuslav Matouš.
c) Dům čp. 127
Starosta obce na základě pověření zastupitelstva prověřil prodejní cenu za dům čp. 127 včetně
přilehlých pozemků. S majetkem disponuje insolvenční správce dlužníka, který obci nabízí
majetek za cenu 150.000,- Kč a zároveň zasílá souhlas všech věřitelů a návrh kupní smlouvy
pro případný prodej. Zastupitelstvo obce se tímto zabývalo již na předchozích zasedání s cílem
uvedený dům koupit. Starosta obce proto navrhuje zastupitelům zakoupení domu a podepsání
kupní smlouvy.
pí. L. Hejtmánková – budou nějaké další výdeje s nákupem?
p. T. Šmok – ano, daň z převodu nemovitosti.
p. J. Kalášek – musí mít tato budova energetický štítek?
p. T. Šmok – tato stavba ho mí nemusí.
ZO schvaluje koupi domu čp. 127 včetně přilehlých pozemků za cenu 150.000,- Kč
a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
d) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá zastupitelstvu obce rozpočtovou změnu č. 4/2015. 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. 4/2015.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost o vyjádření stavby Petrovičky st.p. č.29/2
Pan __ a paní ________ žádají o vyjádření ke stavbě rekreační chalupy na st.p.č. 29/2 a p.p.č. 374
v k.ú. Petrovičky z důvodu výjimky vzdálenosti od sousedního pozemku obce. Starosta obce bude
požadovat napojení na kanalizaci vzhledem k předpokládanému využití pro ubytování. Souhlasí
také s výjimkou, za podmínky instalace zádržných systémů na střeše domu.
ZO schvaluje stavbu rekreační chalupy na st.p. č. 29/2 a p.p.č. 374 s výjimkou vzdálenosti
od sousedního pozemku.
b) Žádost o odkoupení p.p.č. 42/1 v k.ú. Mladkov a žádost p.p.č. 30/6
Pan ________ žádá o prodej p.p.č. 42/1 a pan __________ žádá o prodej p.p.č. 30/6 obě
v k.ú. Mladkov ke stavbám rodinných domů k trvalému bydlení za podmínek stanovených
v Zásadách o pro nájmu a prodeji pozemků.
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 42/1 a p.p.č. 30/6 v k.ú. Mladkov.
c) Žádost o odkoupení p.p.č. 326/4
Pan ________ žádá o prodej p.p.č. 326/4 v k.ú. Mladkov, uvedený pozemek slouží jako příjezdová
cesta k jeho domu. K tomuto prodeji již zastupitelstvo jednalo na zasedání č. 7/2007 a bylo
dohodnuto odměření části tohoto pozemku. Starosta obce navrhuje udělat pochůzku zastupitelů
k uvedenému pozemku, protože se jedná o lesní pozemek. Zastupitelé souhlasí s pochůzkou
v příštím týdnu. Starosta obce navrhuje zveřejnit záměr prodeje pozemku.
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 326/4 v k.ú. Mladkov.
d) Odprodej části p.p.č. 578/2 a 578/3 v k.ú. Vlčkovice
Pan ________ žádá o odprodej části p.p.č. 578/2 a p.p.č. 578/3 v k.ú. Vlčkovice. Jedná se
o narovnání současného stavu, uvedené pozemky žadatel využívá.
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 578/2 a p.p.č. 578/3 v k.ú. Vlčkovice.

e) Žádost o používání p.p.č. 578/2 k přístupu
Pan _______ žádá o používání p.p.č. 578/2 v k.ú. Vlčkovice k přístupu na občasné přejíždění
na svůj pozemek. Zastupitelstvo obce souhlasí s využíváním uvedeného pozemku. Starosta obce
vydá povolení k užívání.
ZO bere na vědomí používání p.p.č. 578/2 v k.ú. Vlčkovice k přístupu k domu čp. 8.
f) Oznámení o příspěvku na opravu kostela v Mladkově
Římskokatolická farnost Králíky zaslala obci Oznámení výsledků zasedání komise Národního
památkového ústavu, která doporučila Ministerstvu kultury poskytnutí příspěvku na opravu
kostela v Mladkově ve výši 160.000,- Kč. Starosta obce z požadavku na pracovním zasedání
zajistí instalaci zádržných systémů sněhu na opravované střeše.
ZO bere na vědomí oznámení o příspěvku na opravu kostela.
g) Budova čp. 87 Penzion u Bohouše
Obec obdržela nabídku prodeje Penzionu u Bohouše od majitele p. ________ za cenu 1,5 mil Kč,
cena může rozdělena do 3-4 splátek. Důvodem je odstoupení zájemce o koupi penzionu.
Se současným nájemcem budou řešeny prostory obce, které nájemce využívá.
ZO bere na vědomí nabídku na prodej Penzionu u Bohouše.
h) Přidělení bytu pro manželé ________
Na pracovním zasedání bylo projednáno přidělit byt sl. ____________, na místo manželů _________.
Žádost proto byla podána sl. ________. Starosta obce proto navrhuje přidělit byt žadatelce.
p. R. Studený - z důvodu střetu zájmů se zdrží hlasování.
ZO schvaluje přidělení bytu v čp. 109 sl. _________.
7-0-1
i) Žádost o bezplatný převod vozidla Multicar
Myslivecké sdružení Mladkov žádá o bezúplatný převod starého nepojízdného vozidla Multicar
pro potřeby Mysliveckého sdružení a jejich členů. Starosta obce navrhuje bezúplatný převod
na MS.
p. R. Studený - požádal p. J. Kaláška o upřesnění, zda vozidlo bude sloužit MS nebo se jedná
o snahu získat vozidlo pro soukromé účely.
p. J. Kalášek - potvrdil, že vozidlo bude sloužit MS Mladkov.
p. R. Studený - v tomto případě souhlasí s převodem.
p. J. Kalášek - z důvodu střetu zájmů se zdrží hlasování.
ZO schvaluje bezúplatný převod vozidla Multicar pro Myslivecké sdružení Mladkov.
6-0-2
j) Žádost Alberon
Firma Alberon předložila obci projekt vedení optického kabelu. Zastupitelstvo obce souhlasí
s trasou vedení kabelu s tím, že bude bezplatně napojena škola a i provoz bude bezplatný, jak
bylo přislíbeno v úvodní řeči zástupce firmy Alberon a uděluje starostovi obce právo podepsat
smlouvu o provedení stavby firmě Alberon.
ZO uděluje starostovi obce právo podepsat smlouvu o provedení stavby firmě Alberon.
Diskuse:
p. _________ – dotazuje se, jak to bude s umístěním dopravních zrcadel. Zda se musí dát žádost,
nebo zda rozhodne obec.
p. T. Šmok – zrcadlo je zakoupeno, zítra bude instalováno.
Dále bylo diskutováno o podrobnostech provedení zateplení prodejny potravin.

Výpis ze zápisu č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 25. 11. 2015
Přítomní zastupitelé:
Lada Hejtmánková, 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.
- Dokončena výstavba dětského hřiště, terénní úpravy ponechány na jaro
- Provedeno zateplení prodejny potravin – závady budou odstraněny do 18.12.
- Proběhlo přezkoumání hospodaření obce finančním odborem krajského úřadu – nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky
- Proběhlo jednání s firmou Urbaplan – upřesnění lokalit územního plánu
- Starosta spolu s místostarostou se zúčastnil - Setkání starostů v Litomyšli
- Starosta se zúčastnil správní rady Kralický sněžník o.p.s. – postupuje se k ukončení činnosti
- Proběhla kontrola krizového řízení obce – bez závad
- Jednání k vybudování cyklostezky ohledně trasy a financování se zúčastnil starosta obce.
- Proběhlo jednání k opravě komunikace č. II/312 směr Celné, bude provedena oprava chodníku
u kašny a doplněno vodorovné značení na náměstí
- Starosta s místostarostou se zúčastnili Setkání s 1. náměstkem ministra vnitra – zavedení
azylové ubytovny v Králíkách
Organizační záležitosti obce
a) Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Mladkov
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov předkládá zastupitelstvu obce ke schválení výroční zprávu za školní
rok 2014/2015. Starosta obce přednesl přítomným i zastupitelům znění zprávy a navrhuje
zastupitelstvu schválení Výroční zprávy školy.
ZO schvaluje Výroční zprávu ZŠ a MŠ Mladkov.
b) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru předkládá zastupitelstvu obce ke schválení zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 30. 9. 2015. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky v plnění
usnesení, z toho důvodu nemá kontrolní výbor pro zastupitelstvo žádné úkoly. Zápis z jednání
kontrolního výboru č. 3 je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru.
c) Cyklostezka Letohrad - Králíky
Starosta obce seznámil přítomné s plánovanou trasou cyklostezky z Letohradu do Králík,
které byla projednána na setkání starostů obcí v Jablonném nad Orlicí. Předpokládaný finanční
náklad je 100 mil. Kč. Podíl dotace je 65% a vlastní zdroje 35%. Provozní náklady jsou
předpokládány ve výši 400 tis. Kč ročně. Financování by mohlo být řešeno úvěrem ve výši
35 mil. Kč. Po rozdělení po obcích na obec Mladkov připadá 8% což činí předběžnou splátku
196 tis. ročně po dobu 15 let. V případě odstoupení okrajových obcí v projektu by mohla činit
splátka 250 tis. ročně po stejnou dobu. Starosta obce informoval o pravděpodobném postupu
výstavby. V první etapě Letohrad – Jablonné n.O. a ve druhé Jablonné n.O. – Králíky.
_________ – se dotazuje, kdy bude realizována výstavba, jaký bude povrch cyklostezky a zda byl
pořádán kraj o finanční příspěvek.
p. T. Šmok – předpoklad realizace je rok 2017, povrch bude asfaltový a kraj přispěje
na projektovou dokumentaci.
ZO bere na vědomí informaci o plánované cyklostezce Letohrad-Králíky.
Majetkové operace, rozpočet
a) Stočné 2016
Na základě Zprávy z posouzení následného monitoringu roku 2014 v oblasti provozování
a finanční udržitelnosti Kanalizace a ČOV Mladkov, je nutné uvést do souladu cenu stočného
s relevantní finanční analýzou projektu. Po dobu 10 let musí obec dodržovat podmínky
dle projektu. Starosta obce proto předkládá zastupitelstvu obce návrh ceny stočného pro rok

2016 ve výši 38,52 bez DPH, tedy 44,30 Kč/m3 včetně DPH ke schválení. Zvýšení bude řešeno
přílohou č.1 ke smlouvě o odvádění odpadních vod.
ZO schvaluje stočné pro rok 2016 ve výši 38,52Kč/m3 bez DPH ( 44,30 Kč/m3 s DPH)
s účinností od 1.1.2016.
b) Rozpočtové provizorium
Starosta obce navrhuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na počátek roku
2016. Jedná se o čerpání za měsíc 1/12 známých nákladů z předešlého roku a závazků,
které byly známy na začátku roku. Provizorium bude platné do schválení řádného rozpočtu.
Starosta obce seznámil zastupitele také se stavem financí ke konci roku, a s platbami do konce
roku.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na počátek roku 2016.
c) Poplatek za odpady
Starosta obce seznámil přítomné s OZV č. 2/2015 o poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí
550,- Kč. Poplatníkovi, který má trvalý pobyt ve správním obvodu obce Mladkov, se poskytne
sleva 100,- Kč. Další slevy a úlevy jsou uvedeny v OZV. Do vyhlášky budou v bodě 2. d) doplněni
držitelé ZTP a ZTPP
p. R. Studený – nesouhlasí s návrhem výše poplatku. Zdražuje poplatek trvale bydlícím a naopak
zlevňuje poplatek rekreantům. Navrhuje ponechat výši poplatku a výši slev stejné jako v loňském
roce.
p. T. Šmok – snižujeme poplatek rekreantům, protože jsou znevýhodněni ti, co odpad třídí.
A někteří trvale bydlící taky odpad netřídí.
p. Z. Severýn – souhlasí s ponecháním stejných cen jako vloni.
Starosta obce nechává hlasovat o protinávrhu.
ZO schvaluje protinávrh cen poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši poplatků a slev roku 2015.
8-1-0
d) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá zastupitelstvu obce rozpočtovou změnu č. 4/2015. 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. 5/2015.
e) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Firma STATING s.r.o. předkládá zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
„Zateplení budovy č.p.84 Mladkov“. Předmětem dodatku je odsouhlasení provedených víceprací
a méněprací, které jsou obsaženy ve změnovém listu č.1. Dodatkem se mění i cena díla, která činí
4.371.122,62 včetně DPH.
pí. L. Hejtmánková – dotazuje se, kdy bude termín předání stavby, a zda bude proveden
přístřešek nad schody?
p. T. Šmok – termín předání byl 20.11.2015, v předávacím protokolu jsou uvedeny závady,
které budou odstraněny do 18.12. Závady, které nelze odstranit, budou řešeny reklamací.
Přístřešek se prozatím stavět nebude.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Zateplení budovy č.p. 84 Mladkov“.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost o pomoc v hmotné nouzi
Úřad práce Vysoké Mýto žádá obec o souhlas ve smyslu §33 odst. 6 zákona č. 111/20006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Starosta obce vytvořil odpověď
na žádost, kterou přednesl zastupitelům, s tím že OU neeviduje dotyčnou osobu na území obce.
ZO bere na vědomí žádost Úřadu práce o souhlas obce a odpověď starosty obce.
b) Žádost o finanční příspěvek
Gymnázium Žamberk žádá o finanční příspěvek k pokračování v pořizování šatních skříněk
pro žáky školy. Starosta obce navrhuje odložit tento bod do tvorby nového rozpočtu. Zastupitelé
s návrhem souhlasí.

ZO odkládá žádost o finanční příspěvek.
c) Žádost o odkoupení p.p.č. 326/4
Pan _________ žádá o prodej p.p.č. 326/4 v k.ú. Mladkov, uvedený pozemek slouží jako příjezdová
cesta k jeho domu. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce a jiný zájemce se
nepřihlásil. Starosta obce po provedené obchůzce navrhuje pozemek neprodávat k budoucímu
využití na stavební a pouze ho pronajmout.
p. B. Matouš – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů.
p. J. Kalášek – navrhuje ponechat prostor pro točnu a pozemek prodat. Případně i sousední horní
pozemek. Jako stavební využit v budoucnu zřejmě nebude.
p. R. Studený – souhlasí s tím, že pozemek není vhodný pro budoucí stavbu rodinného domu
a s ponecháním prostoru pro otáčení vozidel.
p. T. Šmok – navrhuje ponechat točnu a cestu do lesa. Provést zaměření pozemku s částečnou
úhradou zaměření žadatelem. Navrhuje bod odložit a provést šetření na místě se žadatelem.
7-1-1
d) Odprodej
Pan ________ žádá o odprodej části p.p.č. 578/2 a p.p.č. 578/3 v k.ú. Vlčkovice. Záměr prodeje
byl zveřejněn a jiný zájemce se nepřihlásil. Starosta obce navrhuje provést na náklady žadatele
odměření požadované již zastavěné části pozemku.
ZO schvaluje odprodej části p.p.č. 578/2 a p.p.č. 578/3 v k.ú. Vlčkovice po zaměření
již zastavěné části pozemku dle požadavku žadatele.
e) Žádost o odkoupení p.p.č. 42/1 v k.ú. Mladkov a žádost p.p.č. 30/6
Pan _______ žádá o prodej p.p.č. 42/1 a pan ______ žádá o prodej p.p.č. 30/6 obě v k.ú. Mladkov
ke stavbám rodinných domů k trvalému bydlení za podmínek stanovených v Zásadách
o pronájmu a prodeji pozemků. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce a jiný zájemce
se nepřihlásil. Starosta obce navrhuje pozemky pronajmout a uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí
k prodeji pozemků.
p. R. Studený - z důvodu střetu zájmů se v případě pozemku č.30/6 zdrží hlasování.
ZO schvaluje pronájem p.p.č. 42/1 v k.ú. Mladkov panu _______ na období 1 roku a uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí za účelem výstavby RD.
ZO schvaluje pronájem p.p.č. 30/6 v k.ú. Mladkov panu _______ na období 1 roku a uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí za účelem výstavby RD.
8-0-1
f) Dopis zastupitelstvu
Pan ________ zaslal obci dopis, ve kterém vyjádřil svůj názor na práci zastupitelstva. Zastupitelé
se s tímto dopisem seznámili na svém pracovním zasedání. Starosta obce nabídl přečtení dopisu,
ale přítomní občané přečtení nepožadovali. Znění dopisu bude otisknuto v příštím vydání
Zpráv z Mladkova.
ZO bere na vědomí dopis p. V. Matějky.
h) Smlouva o poskytnutí dotace v požární ochraně
Krajský úřad Pardubického kraje zaslal Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje
JSDHO v roce 2014. Na úhradu nákladů na školení členů výjezdové jednotky obce Mladkov
a úhradu výjezdů k zásahům a věcné vybavení jednotky, které zůstane v majetku obce.
Dotace bude poskytnuta ve výši 11.936,- Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z PaK a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Diskuse:
p. J. Kalášek – dotazuje se, zda je znám viník, který rozbil zábradlí ne mostě k nádraží?
p. T. Šmok – ano je znám přepravce, který to způsobil.
p. T. Šmok – informoval o vývoji stavby rozhledny u Kašparovy chaty. Proběhlo jednání s Lesy
ČR, které přejímají stavbu rozhledny.
p. B. Matouš – dotazoval se, zda firma Antee dostála svým závazkům s novým modulem
k zabezpečení částí obecního webu?

p. R. Studený – prozatím nový modul nebyl dodán. Bude prověřeno, zda je již hotov.
Poznámka: Výpisy ze zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý
z webových stránek obce.

31. října

Bučmej Jakub

Budeš-li pozorně naslouchat dětem, budeš se pořád smát.

Steve Allen

Vítání občanků
Rodiče,
příbuzní
i
přátelé
zaplnili obřadní síň a slavnostně jsme
přivítali čtyři děti do naší obce – Petru
Maloškovou, Ondřeje Kaláška, Pavla
Weindlicha a Vojtěcha Kubového.
Děti z MŠ zpestřily tuto událost
svým vystoupením a několik slov
rodičům zaznělo také od starosty
obce. Na závěr se rodiče podepsali do
kroniky, maminky obdržely kytičku a
našim novým občánkům byl předán
malý dárek.
Fotografie v kolébce je památkou na slavnostní vítání občánků.
Marta Paďourová

(foto: Bohuslav Matouš)
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Čermák Karel
Doubínek Josef
Hejkerlík Vojtěch
Hrudková Marie
Pácha Josef
Vodičková Hana
Slanina Ladislav
Pešková Iluše
Faltusová Jana
Pacíková Eva
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Pamatuj, že veselost je nejlepší recept pro dlouhý život. Neboť smích je nevysychající
pramen sebedůvěry a odvahy.
Shaw

Tobiášek Václav
Macanová Monika

65 let
89 let

V minulém čtvrtletníku byl chybně uveřejněn název článku paní Derkové
„Víčko k víčku pro Myšičku“. Jelikož byla při přípravě zpravodaje aktivní funkce
automatických oprav v textovém editoru, došlo bohužel k této chybě. Nejedná se tedy
o zvíře, ale o jméno holčičky. Správný název článku měl být „Víčko k víčku
pro Mišičku“. Paní Derkové se tímto ještě jednou omlouváme.
Lenka Mužíková

RYTÍŘ Z NOSU V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Rytíř z Nosu vyhlásil soutěž pro všechny, kteří spolu s ním chtějí bojovat
proti rýmě a bacilům, a proto se letos poprvé přihlásila i naše školka.
Naším úkolem bylo poslouchat pohádky, ve kterých rytíř učí děti,
jak dodržovat správné hygienické návyky, zdravě jíst a tak předcházet
onemocnění.
Podle 3 zadání nakreslit Rytíře z Nosu, obrázky nahrát na soutěžní web
a pak již stačilo hlasovat.
SLYŠTE, SLYŠTE!!!!

Umístili jsme se na 4. MÍSTĚ a vyhráli tak 3D NÁSTĚNKU.
Děkujeme všem za hlasování!!!

Návštěva solné jeskyně Krystal v Žamberku
Stejně jako v loňském roce, tak i letos
jsme s dětmi z mateřské školy začali
navštěvovat
solnou
jeskyni
Krystal
v Žamberku. Nejprve si děti hrály s krystaly
soli a poté relaxovaly za zvuku šumění moře
a příjemné hudby.
Pobyt v solné jeskyni pomáhá
při zánětech horních i dolních dýchacích
cest, poruchách spánku, nefunkčnosti
štítné žlázy, chorobách zažívacího ústrojí
i srdce, onemocnění kloubů a revmatických
potížích. Jeskyně je postavena hlavně
ze soli z Mrtvého moře.
Dětem se návštěva moc líbila a určitě přispěla k posílení jejich zdraví.
Jana Faltusová
učitelka MŠ

Náš výlet s rodiči do ZOO v Olomouci
Náš odložený červnový výlet je konečně tady! Společně s rodiči jsme nejdříve
vyrazili autem do Ústí nad Orlicí a odtud jsme dál chtěli pokračovat vlakem.
No jo, ale ten měl tak velké zpoždění, že jsme se teda na nádraží pěkně nudili.
A hurá - už jede! Náladu jsme si spravili svačinkou a nějakou dobrůtkou, mňam!
Cesta nám v teplíčku krásně ubíhala a než jsme se nadáli, byli jsme v Olomouci.

Na Svatý Kopeček jsme frčeli MHD, ještě vyšlápnout kopec a naše ZOO je tu!
Než se rozdělíme ještě společné foto na památku. Co kdyby se nám náhodou někdo
ztratil? A pak již spěcháme za zvířátky, kterých je tu spousta, že si nemůžeme ani
všechna zapamatovat. Ti, kteří jsou zdatní, vyšlapují schody na vyhlídkovou věž
a zdolávají překážky v lanovém centru. Ten, kdo se nebojí, přejde i pohupující
dřevěnou lávku, která vede přes výběh makaků (druh opic) a pak volně navazuje
na stezku přímo mezi ně. No a koho už bolely nožičky, tak se nechal povozit safari
vláčkem.

Počasí nám také přálo a cesta nazpátek už byla brnkačka. Výlet se nám
mooooóc líbil a děkujeme rodičům, že nám věnovali svůj čas.
Děti z mateřské školky a jejich učitelky

Soutěž Domestos pro školy – nové toalety v naší škole?
ANO!
Děkujeme všem rodičům dětí, kamarádům, příznivcům a všem obyvatelům
Mladkova, kteří nás podpořili svým hlasováním a účastí v soutěži "Domestos
pro školy".
Naše škola skončila na 2. místě, které nám zajistilo výhru v podobě
rekonstrukce toalet v hodnotě 300.000,- Kč.
Děkujeme ještě jednou a těšíme se na další spolupráci s Vámi všemi.
Libuše Jungvirtová
ZŠ a MŠ Mladkov

Čekání na čerty
Každý rok touto dobou
všechny děti myslí na to, jestli
byly hodné nebo zlobivé.
Otázku "přijdou dnes čerti?"
slýchá snad každá maminka.
Stejně jako vloni i letos
jdu do školy a přemýšlím,
jestli čerti přijdou. Dokonce
už mám
připravenou
básničku. Když jsme ráno
všichni sedli do lavic, netrvalo
dlouho a už byli za dveřmi.
Čert, anděl a Mikuláš. Čert se
zlobil a hudroval, Mikuláš
všem domlouval a andílek
nám sladkosti rozdával.
Byl to moc krásný den a nikoho z nás si čert neodnesl do pekla.
Adéla Bulová
žákyně 3. ročníku ZŠ Mladkov

Mikulášské čertování
Dnes je 4. prosince a my, žáci naší mladkovské školy, jsme šli do tělocvičny,
kde jsme měli takzvané Mikulášské čertování. Soutěžili jsme v pěti disciplínách
a pak jsme také soutěžili o to, kdo bude králem střelců.
Popis disciplín:
1) házení dřevěnou kostkou na cíl
2) shazování kuželek míčkem
3) kop na bránu

4) slalom – chůze s míčkem na lžíci
5) běh na čas
Nakonec jsme si zahráli o titul krále střelců, kdy jsme se navzájem vybíjeli
míčem. Celé Mikulášské čertování se mi moc líbilo.
Slávek Zapletal
žák 3. ročníku ZŠ Mladkov

Zápis prvňáčků
Ve středu 3. února 2016 se koná od 15,00 hod do 16,30 hod zápis žáků
do Základní školy v Mladkově. Bonusem naší malé školy je samostatná výuka
prvňáčků v předmětu Český jazyk a Matematika.
Během zápisu si děti prověří znalosti v poznávání barev, geometrických tvarů,
zvířátek a jejich mláďat. Budeme třídit ovoce a zeleninu a počítat do pěti.
Podle obrázků převyprávíme známou pohádku a na konec se těšíme na písničku
nebo básničku.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Charitativní sbírka
Charitativní sbírka pro Diakonii
Broumov byla letos opět úspěšná.
Sebralo se 46 pytlů a 54 krabic
materiální pomoci.
Děkujeme všem, kteří věnují
"nepotřebné věci potřebným".

Adventní hudební setkání
V Mladkově akce „Česko zpívá koledy“ jako každoročně proběhla u nejvyššího
vánočně ozdobeného živě rostoucího smrku v České republice, zapsaného v České
knize rekordů. Bohužel nám však počasí letos nenabídlo příliš vánoční atmosféru.
Místo sněžení pršelo, a tak jsme se raději přesunuli do modlitebny Církve bratrské,
která sousedí s naším rekordním vánočním stromem.
I přes nepřízeň počasí se k překvapení pořadatelů sešlo přibližně 40 zpěváčků
i zpěváků, kteří si, jak je již u nás zvykem, zazpívali podle zpěvníku 17 koled.
Venku se pak dospěláci zahřáli punčem a děti čajem s punčovou příchutí, aby jim
nebylo líto, že „těm starším to pitíčko tak voní“. K zakousnutí opět měli připraveno
sladké i slané pohoštění.

V letošním roce se ještě pod záštitou Obecního úřadu v Mladkově,
místního klubu Sensen - Babinec z Mladkova a členek ČČK bude konat další vánoční
akce, na kterou bychom rádi pozvali místní i přespolní občany.
V sobotu 19. 12. 2015 se ve 14 hodin poprvé v našem kostele sv. Jana Křtitele
představí pěvecký sbor Gymnázia Žamberk CORALE, pod vedením sbormistryně
Ivy Mimrové. Tento sbor již řadu let rozdává svým zpěvem radost v okolních městech
a obcích, a proto doufáme, že i v našich myslích navodí krásnou vánoční náladu.
Za ČČK Alena Kotyzová

Zdobení vánočních perníčků
Tak jako se na Pouťové muzicírování pečou už
tradičně sváteční koláče, rozhodly se členky
mladkovského ČČK, že při příležitosti koncertu
pěveckého sboru Corale napečou a ozdobí perníčky.
Pečení se opět
uskutečnilo ve školní
kuchyni
a hotové
perníčky
se
pak
zdobily
v klubovně,
kde se sešly nejen
mladkovské ženy tří
generací, ale i dva
mladí muži (členky
ČČK, zaměstnankyně
naší
školy
i další
maminky s rodinnými
příslušníky). V dobré náladě se během odpoledne
podařilo vyzdobit přes 500 perníčků.
Jsem moc ráda, že při většině akcí v naší obci tak
dobře dokážou ve shodě spolupracovat mladí s těmi
„trochu“ staršími. Děkuji všem, kteří nám pomohli
vytvořit sladké překvapení pro členy pěveckého sboru Corale i návštěvníky jejich
vánočního koncertu.
Za ČČK Alena Kotyzová

Mladí hasiči
V září jsme zahájili naší soutěžní
sezónu. Letos se nám poštěstilo a na
školení vedoucích mládeže jsme poslali tři
nové členy sboru: Denisu Novotnou,
Dominika
Studeného
a
Markétu
Vorlickou, kterou jsme nalákali ze
Sobkovic.
Pilně jsme trénovali na podzimní
kolo hry Plamen, které se letos konalo
v Dolní Dobrouči. Zdravíčko a úrazy nám
nepřály, tak jsme na soutěž z celkových
20 dětí vyrazili pouze s 11. Naši starší zde
vybojovali 18. místo a mladší celkově
22. místo.

Po soutěži jsme si mohli trénink
trochu odlehčit, a proto nám vedoucí
vymysleli „Halloweenskou party“. Na party
jsme se ustrojili do strašidelných masek a
vyrazili s menším občerstvením,
které
nám maminky nabalili, si tuto akci
jaksepatří užít.
Další schůzky jsme věnovali přípravě na naše kulturní
které pro pobavení a odlehčení předvádíme na Výroční valné hromadě.

vystoupení,

Bc. Martina Faltusová
vedoucí mladých hasičů
SDH Mladkov

Výroční valná hromada
Pohled na nastoupenou jednotku
mladých hasičů přináší velmi optimistický
pohled na budoucnost naší vesničky.

Tvoří dobrou partu a díky velkému obětavému a kreativnímu nasazení jejich
vedoucích dokázali připravit téměř třičtvrtěhodinové pásmo.
Nejdříve jsme se pobavili nad hasičsky upravenou verzí klasické pohádky
o Popelce. Všechny děti si užily tanec v různých sestavách a své křivky rozvlnily
i holky vedoucí!
Na závěr jsme si s nimi
všichni zazpívali dvě vánoční
písně, které měli mladí
hasiči se svými vedoucími
krásně
nacvičené
i s bohatým doprovodem.
Děkujeme za krásný
předvánoční zážitek!
Jana Severýnová

(foto: Stanislav Studený)

Ráda bych touto formou chtěla ještě jednou poděkovat všem zúčastněným,
kteří se podíleli a vypomáhali na hasičských akcích. A popřát Vám příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho štěstí a zdravý v novém roce.
V. Kapacová
SDH Mladkov

Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli, která letos připadla už
na 29.11., jsme rozsvítíli vánoční strom.
Této události ovšem předcházela řada dramatických
okamžiků. První z nich se odehrál už v létě, kdy nám našeho
rekordmana, na kterého jsme byli patřičně hrdí, očesala
ničící vichřice.
Nemohu si odpustit krátkou úvahu: Když na konci
srpna 2001 maloval Aleš Lamr nástěnnou malbu uvnitř naší
modlitebny, vyslovil tenkrát až jakési proroctví – „Dvě pyšné
věže, váleti se budou vleže“ – Ježíš je alfou a omegou,
začátkem i koncem nad pyšnými městy a jejich byznysmeny.
O čtrnáct dní později byl spáchán teroristický útok
na americká dvojčata… Spojilo se mi to s tím, jak Mladkov

přišel o svou chloubu, pýchu. Náš vánoční strom, sice stále rekordman, ale už ne
v plné své nádheře. Vedlo mě to k zamyšlení o vlastní pýše a pokoře a chtěla jsem se
s vámi podělit. I tak nás dokázal i letos spojit a přivést k sobě blíž, alespoň na ten
okamžik.
Další dramatické chvilky si jistě zažili hasiči při sundávání poničeného osvětlení,
opravě a následném rozvěšení zpět na strom. Mockrát chci poděkovat za jejich čas
a houževnatost.
Děti z Klubu Krále také zažily
horké chvilky při nacvičování
doprovodné scénky. Nejvíce asi
znervózněli
vedoucí
i
děti,
když zjistili, že po celou dobu bude
přítomna
reportérka
rozhlasu
Pardubice a natočí o celé akci
reportáž. První adventní neděli
ale děti předvedly velmi milé
představení o naději, která dokáže
znovu oživit pokoj, víru a lásku.
Kazatel Rosťa Staněk rozšířil
hlavní myšlenku scénky i adventu
a to, že naději přinesl Ježíš Kristus
(foto: Stanislav Studený)
a advent je očekáváním na Jeho příchod.
S dramatickými okamžiky ještě nekončíme, na poslední chvíli se naši hudebníci,
sourozenci Kubátovi, dozvěděli, že potřebujeme jejich doprovod i venku,
a tak v polních podmínkách hráli a zpívali v dešti, který přišel navečer, přestože celý
den sypal sníh.
Holky hasičky nás obsloužily horkými nápoji a byly k dispozici u občerstvení, které se
slétlo spontánně ze všech koutů od dobrovolných dárců. Holkám i všem kuchtíkům
dobrot také děkujeme. Stejně tak i oběma Josefům Kaláškovým za dovezení zvířátek
do stáje, Romanu Antuškovi za aparaturu, Romanu Studenému za moderování, všem,
kdo se podíleli na stavbě stánku, či se jakkoli zapojili a přispěli k tomu, že nám strom
září a připomíná, že jsme v čase adventu – očekávání na příchod.
Jana Severýnová

Reportáž Rozhlasu Pardubice o rozsvícení mladkovského stromu najdete
na webové stránce:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3528503#.Vmrnrmw6BFY.facebook

Myslivecké sdružení Mladkov přeje všem občanům příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2016 a těší se na hojnou účast
na Mysliveckém večeru.
Myslivosti zdar!

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od 1.1.2016
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2015 ke změnám okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně
z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba,
kolaudace, změna užívání, obnova katastrálního operátu, převody bytů
do os. vlastnictví…), že mají dle § 13 a) z. č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové
přiznání do 1.2.2016.
OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna číslování parcel,
změna výměry parcel, změna druhu pozemku, změna poplatníka daně z pozemku.
Nájemce může být poplatníkem daně z pozemku pouze u pronajatých pozemků
evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Po skončení obnovy
katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem
a poplatníkem se stává vlastník.
Jak změna výměry parcel, změna číslování parcel, změna druhu pozemku
i změna poplatníka daně z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými
pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitých věcí je tedy povinen
podat řádné nebo dílčí daňové přiznání.
Elektronická podání naleznete na adrese: http://adisepo.mfcr.cz
Nepodá-li poplatník přiznání, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné
tvrzení daně (dle § 250 zákona č.280/2009 Sb.).
Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz
nebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku,
tel.: 465 678 111.
Ing. Miroslav Buryška
ředitel odboru

Ceník stočného na rok 2016
V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě usnesení
zastupitelstva obce Mladkov č. 88/2015 ze dne 25. 11. 2015 se stanovuje
cena stočného na rok 2016 ve výši 38,52 Kč/m3 (44,30 Kč/m3 včetně DPH)
voda odvedená s účinností od 1. 1. 2016.
Teodor Šmok, starosta

Autobusové jízdní řády 2015/2016
odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky
4:57

6:02

7:02

9:02

13:02

14:02

15:02

16:02

17:02

19:02

(42)

(20)

(42)

(31)

(20)

(42)

(31)

(20)

(20)

(31)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíždějí autobusy se 3 minutovým časovým předstihem.
První spoj jede pouze z Mladkova.
Všechny spoje jedou v pracovní dny.
odjezdy směr Mladkov, u kostela - Žamberk
4:49

5:53

7:04

10:58

12:58

13:56

14:58

16:58

18:58

(20)

(31)

(42)

(20)

(20)

(42)

(31)

(31)

(20)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíždějí autobusy se 4 minutovým časovým posunem.
Všechny spoje jedou v pracovní dny.
20 – nejede od 23.12.15 do 31.12.15
31 – nejede 31.12.15
42 – nejede od 23.12.15 do 31.12.15, od 1.7.16 do 31.8.16

odjezdy směr Mladkov, u kostela - Těchonín
5:30
(X, 20)

9:25
(1, 3, 5, 10)

15:05
(X, 20)

1, 3, 5 – jede v pondělí, ve středu a v pátek
10 – nejede od 23.12.15 do 1.1.16, 28.3.16, od 5.7.16 do 6.7.16, 28.9.16, 28.10.16, 17.11.16
20 – nejede od 23.12.15 do 31.12.15
X – jede v pracovní dny

odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky – Jeseník (dálková doprava)
11:44 13:37 17:05

19:03

(R, 45)

(R, X, †, 31, 35)

(R, 7, 17)

(R, X, †, 6, 30, 31)

odjezdy směr Mladkov, u kostela – Žamberk – Praha (dálková doprava)
6:47

9:02

11:57 15:25 17:25

(R, X, 31)

(R, X, 6, †, 30, 31)

(R, †, 35)

(R, 45)

(R, 7, 17)

R – k jízdence je možné zakoupit místenku
X – jede v pracovní dny
† - jede v neděli a státem uznané svátky
6 – jede v sobotu
7 – jede v neděli
17 – jede také 28.3.16, nejede 27.12.15, 27.3.16
30 – nejede 24.12.15
31 – nejede 31.12.15
35 – nejede od 24.12.15 do 26.12.15, 1.1.16, 27.3.16
45 – nejede od 24.12.15 do 26.12.15, od 31.12.15 do 1.1.16
(zdroj: http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=5&tt=11263,2&sv=&ttnm=Mladkov)

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů
v novém roce 2016 připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a dobrou spolupráci.
Vše nejlepší přeje kolektiv pracovníků MAS ORLICKO, z.s.

Vidět a být viděn
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené
viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho
neviděli buď vůbec, nebo příliš pozdě. Pokud se k takovému neosvětlenému chodci
připojí další nebezpečné faktory jako je např. mlha, úzká silnice, nebezpečná krajnice,
náledí, nepozornost řidiče – ale i chodce apod. je to jen krůček k dopravní nehodě,
která je často tragická. Ve většině případů by k takovému neštěstí nemuselo dojít
kdyby…ale to v životě neplatí a nikomu život nevrátí.
Reflexní prvek na oblečení může zachránit lidský život. Je to nejen
prevence chodců, převážně dětí, ale také velmi oceňovaný bezpečnostní prvek
u řidičů, kteří mohou na chodce a cyklisty lépe reagovat.
V případě, že si chodec obleče velmi tmavé oblečení (černé nebo tmavě modré),
je řidič schopen ho rozpoznat na vzdálenost 18 metrů. Viditelnost chodce se zlepší,

když zvolí světlejší oblečení. V červené barvě je vidět na 24 metrů, v žluté
na 37 a v bílé až na 55 metrů. Chodec s reflexním prvkem však zvýší svou viditelnost
až na 200 metrů.
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích kromě jiného
předpokládá, že chodci v obcích i mimo obce budou muset za snížené viditelnosti
používat na svém oblečení reflexní prvky. Dodejme hned, že podobná ustanovení už
nějakou dobu platí v okolních zemích, včetně Slovenska.
Nejedná se tedy o nějaké překvapivé a nové ustanovení, ale zásadu, která je
v Evropě běžná. Jde o snahu zvýšit bezpečnost chodců. Testy ÚAMK a dalších
autoklubů prokázaly, že při maximální rychlosti povolené mimo obce (90 km/h) není
motorista za špatné viditelnosti většinou schopen bezpečně zastavit před chodcem,
který se vynoří ze tmy, mlhy nebo za sněžení a podobně. Zkrátka nevhodné tmavé
oblečení bez reflexních prvků v místech, kde není noční osvětlení, ohrožuje bezpečnost
jak samotného chodce, tak i motoristy, který se s ním může dostat do střetu.
Podobně nebezpečná je i snaha motoristy vyhnout se podobnému střetu ostrým
vybočením. Až polovina takovýchto vyhýbacích manévrů, která končí havárií,
má za následek těžké zranění nebo dokonce smrt. Jde totiž o nárazy do stromu
či staveb podél silnic.
Je tedy dostatek důvodů, proč zavést povinnost používání reflexních prvků
pro chodce za snížené viditelnost mimo obce i na českých silnicích. Podle zkušeností
expertů se jeví jako nejvhodnější používání reflexní vesty. Pokud jde o umístění
jednotlivých prvků, jako např. elastického proužku, jsou nejvhodnějším umístěním
kotníky nohou.
Pokud jde o ty, kdo nebudou toto nové ustanovení zákona o provozu
na pozemních komunikacích dodržovat, vláda, která návrh změn schválila, navrhuje
pokutu ve výši od 1500 až do 2500 korun.
(zdroj: http://www.policie.cz/clanek/videt-a-byt-viden-301590.aspx,
http://www.uamk.cz/item/3261-nejen-duben-bezpe%C4%8Dn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD,
www.reflexnideti.cz, http://www.uamk.cz/item/3298-reflexn%C3%AD-prvky-pro-chodce)

VÁNOCE – ČAS JÍDLA?
Článek nutričních specialistů IKEM věnovaný vánočnímu hodování ...
Vánoce patří v České republice k největším a nejoblíbenějším svátkům.
Ulice rozzářené tisíci světel, slavnostní výzdoba a koledy znějící na každém kroku
nenechají nikoho na pochybách, že je tu jedno z nejkrásnějších období v roce. Nastává
období vzájemné úcty, lásky, přátelství, ozdob, dárků a dobrého jídla.
Je opravdu smutnou realitou, že pro mnoho lidí jsou Vánoce, a zejména oslavy
Nového roku svátky přejídání. Hospodyně i její pomocníci s vypětím všech sil (v duchu
spílajíce "těm strašným Vánocům - už aby to bylo za námi") navaří, napečou
a nakoupí takové množství jídla a pití, které by jim normálně stačilo na měsíc.
A potom to všechno za několik dní zkonzumují ("přece to nenechám zkazit - to by byl
hřích, když už to stálo tolik peněz a námahy").
Ruku na srdce - kdo z nás si dokáže v tyto svátky zachovat tvář vyznavače
zdravého životního stylu a odolat pokušení zdolat talíř vanilkových rohlíčků,
mísu bramborového salátu s majonézou nebo hromadu plněných čokoládových
figurek ze stromečku? Kdo z nás pak neúpí při potížích, které si sám
způsobí, popřípadě s děsem pohlíží na váhu?

Přitom ještě před sto lety si mohla běžná česká rodina o smaženém kapru
na štědrovečerním stole jen zdát. Dle tradice totiž mělo být na vánočním stole devět
(popř. sedm) chodů. Jídlo bylo skutečně rozmanité, jedly se oplatky s medem
(česnekem, šípkem…), různé kaše (prosná, krupicová, hrachová) – u Slovanů velmi
rozšířený způsob přípravy pokrmů – vařené a sušené ovoce, zasmažené polévky,
houbové nákypy, jablečný závin a různé pečivo, ale suverénně nejrozšířenějším
pokrmem byl houbový kuba.
V bohatších domácnostech se jedl zajíc, vepřové řízky nebo různé ryby
na připomenutí Krista. Kapr nebyl obvyklým jídlem, a když už byl na štědrý večer
připravován, tak zásadně na modro. Před večeří a po večeři se vzpomínalo na mrtvé,
kteří u večeře nemohou být. Pro mrtvé se dával pod stůl kus chleba, do okna hrneček
medu a do rohů se házel hrách nebo jiné boby. Po večeři se neuklízelo nádobí, jen se
přes něj přehrnul ubrus, aby si dušičky mohly vybrat. Zbytky po večeři se dávaly
domácím zvířatům, zakopávaly k ovocným stromům a házely do studny. Vánoční
pečivo se zdobilo křížem, nebo starými slovanskými motivy. Pečivo ve tvaru
hospodářských zvířat se věšelo na chlév. Bystrému jistě neušlo, že cukroví ve tvaru
domácích zvířat je běžné dodnes.
Každoročně řada lidí zažívá místo „šťastných a veselých“ velice krušné chvíle
a skončí s žaludečními a střevními potížemi, záněty žlučníku nebo slinivky v rukou
lékaře. A jak pomoci tělu bez odborného zásahu?
Potíže způsobené těžko stravitelným jídlem pomůže odstranit malé množství
nejlépe hořkého alkoholu (pomáhá rozpustit a následně strávit tuky a podporuje
produkci žaludeční šťávy). Pokud máme doma některý z léků obsahujících enzymy
slinivky břišní (např. z volně prodejných Gastrix), můžeme užít dvě tablety. Chlazený
běžný nápoj (čaj, voda bez bublinek) po doušcích pomůže zklidnit rozbouřený žaludek.
Pokud jsou obtíže způsobeny nemírnou konzumací alkoholu, je vhodné organismu
dodat dostatečné množství tekutin nejlépe ve formě chlazeného iontového nápoje
2-3 litry (různé směsi dostanete v lékárně). Postačí i běžná minerální voda
bez bublinek. Vhodné je dodat ztýranému tělu také cukr - nejlépe hroznový, který je
možné přidat do nápoje.
Procházka na zdravém vzduchu pomůže nejen dokysličit mozek, ale jistě uleví
i těžce zkoušenému zažívacímu traktu ve správném pohybu. Pokud ani tato opatření
nezklidní bolesti hlavy, budete muset užít běžné léky, které ji zmírní. (Ibuprofen,
Paralen apod.).
Vánoce jsou svátky, které by měli vyvolat v lidech klid, mír a lásku.
Bohužel mnoho lidí před svátky nakupují nehorázné množství jídla a tak potom
vypadá, že jsou to pouze svátky obžerství. Vyhněme se dojídáním „zbytků“
ze svátečního stolu, konzumaci cukroví na snídani, svačinu i večeři. Potom si
nebudeme muset dávat novoroční předsevzetí, které bude spočívat v plánování
hubnoucího programu.
Šťastné a veselé Vánoce
(zdroj: http://www.sensen.cz/aktuality/2013/vanoce-%E2%80%93-cas-jidla/)

Čertování
Postavičky
Mikuláše,
anděla a čertů jsou zřetelným
symbolem především pro děti,
že začíná vánoční období.
Děkujeme všem, kteří se
podílejí na zachování krásné
tradice,
při
které
dětem
dopřejí zažít pocit spojený s
trochou strachu, ale i těšení se na nadílku.
(foto: Martina Beňová)

Sv. Mikuláš - patron nejen dětí
Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku 250 ve městě Pataře, v rodině
zbožných a bohatých křesťanů. Po smrti rodičů rozdal velkou část svého majetku
chudým a potřebným lidem. Aby unikl projevům vděčnosti, vydal se na pouť
do Palestiny.
V maloasijském městě Myra zemřel v té době biskup. Novým biskupem se měl
stát ten, kdo vejde následujícího rána do chrámu. Tím byl putující sv. Mikuláš,
který se zpočátku vzpíral, ale nakonec biskupský úřad přijal. Svůj biskupský úřad
poctivě vykonával až do své smrti, někdy kolem roku 345.
Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným,
jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných.
Svatý Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí.
Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství. Ve východních církvích
je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii).
(zdroj: http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/sv.-mikulas/drive-a-dnes/patron-nejen-deti)

Snahou každého světla je prozářit tmu…
Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo,
které rozvážejí skauti. Světlo se zapaluje každý rok v Betlémě
a pak putuje napříč Evropou. K nám do Česka světlo přichází
z Vídně, kde je rakouští skautové předávají delegacím z celé
Evropy. Pro české země jej přebírají skauti z Brna a ti je pak před
čtvrtou adventní nedělí rozvážejí do kostelů a na náměstí.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vánoční_zvyky_a_pověry)

V Mladkově si pro betlémské světlo jako každý rok můžete přijít na Štědrý večer
24. 12. 2015 ve 20 hodin do místního kostela sv. Jana Křtitele, kde proběhne
vánoční mše. Nezapomeňte si vzít lucerničky nebo svíčky, abyste mohli světlo
bezpečně donést do svých domovů.

Dopis zastupitelům obce Mladkov
Zastupitelé obce Mladkov,
po mé poslední účasti na veřejném zasedání zastupitelstva obce jsem se rozhodl
napsat dopis, ve kterém bych chtěl vyjádřit svůj názor na práci zastupitelstva.
Podivný je už způsob voleb do zastupitelstva. Kandidovat by měli lidé, kteří mají
nějakou vizi, co v Mladkově změnit, aby se obec rozvíjela. Zatím je to tak, že někdo
obejde pár lidí, složí jakous takous kandidátku nehledě na to, jestli se ti lidé někde
angažovali, anebo pro obec něco udělali. Ti pak chodí na schůze jen proto,
aby odhlasovali to nebo ono, případně se po nástupu do funkce vehementně dožadují
o zvýšení odměn za práci v zastupitelstvu, aniž by cokoliv udělali. A to ještě žádná
kandidátka v Mladkově neměla volební program. To je více méně rarita.
Já jsem se jako jeden z mála občanů zúčastňoval zasedání, protože mě zajímalo,
jak se bude Mladkov rozvíjet. Nikdy jsem nekritizoval něco, co nebyla pravda nebo co
by mělo obci nějak ublížit. Vždycky to byly konkrétní připomínky. Až jsem se
na posledním zasedání dozvěděl od jednoho ze zastupitelů, že jsem snad porušil
základní principy demokracie! To, že budou zastupitelé na konkrétní připomínky
reagovat tímto způsobem, to je vrchol!
Před osmi lety, když jsem poukazoval na to, že by se mělo něco změnit
v TJ Sport Mladkov, že není něco v pořádku, konkrétně v lyžařském oddíle, mluvilo se
tenkrát o fúzi s obecním úřadem. Tenkrát byl dokonce ve volebním programu rozvoj
lyžařského areálu v Petrovičkách. Kam až tato situace do dnešního dne dospěla?
Vlek, který měl sloužit obci a Tělovýchovné jednotě (dále jen TJ), sloužil skupině
lidí do té doby, dokud bylo na výplatu odměn. Že je potřeba investovat hlavně
do zasněžování, to nikoho nenapadlo. A tak se vyplácely odměny, i když už na ně
nebylo a ještě se zaměstnal starosta TJ Sport, aniž by odvedl za korunu práce.
Stalo se nakonec to, že se TJ Sport Mladkov dostala do schodku 160 tis. Kč. Tomu se
bez nadsázky dá říci „tunel“. Kde se vzalo, tu se vzalo a dlužnou částku zaplatila obec,
prý na podporu sportu! Jaký to nesmysl, když TJ již několik let neuspořádala jedinou
sportovní akci? Po léta, co jsem pracoval v TJ a měli jsme tenkrát rozpočet 30 tis. Kč
ročně, nám nikdo nedal ani korunu.
Lyžařské areály po celé ČR po loňské sezóně investovaly do rozvoje a zkvalitnění
služeb. A co v Mladkově? Smutný pohled na vlek, který již není delší dobu v provozu
a k tomu Chalupa pod Adamem? Do té doby služby na velmi nízké úrovni a nyní už je
také zavřená.
Namítnete, že to je věc TJ. Vždyť ta už ale neexistuje. A tím, že jste z obecního
rozpočtu uvolnili částku na záchranu Lyžařského vleku, jste převzali za vlek
zodpovědnost! A teď dáváte ruce pryč!
Kdo ví, jak by se zastupitelé obce zachovali, kdyby její dva členové nebyli
současně členy TJ. A ještě něco. Výstavbu areálu v Petrovičkách financoval místní
národní výbor Mladkov, poté byl dán do užívání TJ Sokol a nyní o osudu tohoto
areálu rozhodují lidé, kteří tuto situaci zavinili! No to snad ne!

Také jsem se dočetl v jednom zpravodaji, že byl na zasedání zastupitelstva
schválen rozvoj obce. Já jsem na tomto zasedání osobně byl a o rozvoji obce tam
nepadlo ani slovo. Nebo snad rozvoj obce znamená zametené náměstí, posečená tráva
a zateplená prodejna potravin? To jsou běžné povinnosti OÚ a na to má obec
dostatečné množství zaměstnanců a techniky.
A ještě něco. Přečetl jsem si zápis z jednoho zasedání a to co tam předvedl
zastupitel p. Matouš, nad tím zůstává rozum stát. Jeho výroky o tom, že když v obci
někdo bude dělat nepořádek, že zastupitelstvo s tím nemůže nic dělat? No to snad ne!
Také jsem upozorňoval na vzhled obce. To ale nikomu z vás nic neříká. Naše obec by
měla být branou do Orlických hor, upravená, aby lákala turisty a v zimě lyžaře.
K tomu dobře fungující služby, včetně ubytování a restauračních služeb. Zatím se
tady chystá, že bude z restaurace ubytovna pro sociálně slabé. Na adresu pana
Matouše, který tento nesmysl obhajuje: Dobře fungující restaurace se zájmem
o zákazníka, nemusí tuto činnost provozovat.
Před časem, již po několikáté, skupina žen, převážně seniorek, uspořádala
krásný koncert v kostele pod názvem „Pouťové muzicírování“. Co úsilí, starostí a práce
tato akce znamenala. Za to jim vřelé díky.
Co ale při pohledu do kostela? Velmi malý zájem občanů Mladkova o tuto akci.
Ale vždyť to je pouť – svátek všech Mladkováků! Jestliže ale většině občanů tento
svátek nic neříká, tak to je opravdu špatné. A účast zastupitelů, až na pořadatelky
akce, téměř žádná!
Vše, co jsem zde uvedl, říkám s plnou zodpovědností, nikoho neurážím
a nepomlouvám. Vede mě k tomu jen a jen zájem o budoucnost obce. Zasedání
zastupitelstva se už nebudu zúčastňovat. Konkrétní připomínky jsou podle pana
Matouše útokem na demokracii! Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda
druhého! Výuka o demokracii na zasedání zastupitelstva nepatří.
Václav Matějka

Reakce TJ Sport Mladkov na dopis pana Matějky
Vážení občané,
po seznámení s obsahem otevřeného dopisu p. Václava Matějky, který dle jeho
názoru popisuje situaci v TJ, jsme se rozhodli seznámit občany Mladkova se
skutečností.
Zmiňovaná fůze s obecním úřadem o společném provozování lyžařského areálu
proběhla poprvé v roce 2011. Rozvoj areálu byl plánován ve volebním programu obce
v r. 2014.
Do doby, kdy se neplatilo nájemné za pozemky, byl provoz lyž. areálu 4 dny
v týdnu. S nástupem platnosti nájemní smlouvy na užívané (i neužívané) pozemky,
byl provoz areálu provozován celý týden s cílem zajištění dostatečné výše finančních
prostředků na činnost TJ a zkvalitnění služeb pro veřejnost. Uvedená skupina lidí
tedy sloužila lyžařskému vleku a tím i široké veřejnosti, každý při svém vlastním
zaměstnání. Odměna za odvedenou práci byla sloužícím členům lyž. oddílu vyplácena
pouze tehdy, kdy to finanční situace umožnila. Byly i roky, kdy členové finance
půjčovali na úhradu nájemného, či na opravu rolby.

O nutnosti výstavby technického zasněžování věděli všichni členové. TJ má
vypracovaný projekt na zasněžování (taky nebyl zadarmo), ovšem náklady na jeho
provedení přesahovaly možnosti TJ. V tuto dobu se začalo vyjednávat s obecním
úřadem o případné spolupráci.
O zaměstnání předsedy TJ rozhodla celá valná hromada. Jeho každodenní
pracovní náplň musela být dle požadavků výboru evidována. Po dobu jeho pracovního
úvazku u TJ areál hřiště nikdy nevypadal lépe. Díky tomu se nevyplácelo za praní
dresů a údržbu hřiště členům fotb. oddílu. Také dořešil spoustu administrativních
problémů.
Povinnost úhrady za pronajaté pozemky, v počáteční výši 215 tis., později
navýšené na 245tis., byla, ať byl sníh, nebo nebyl. Opakující se špatné zimy donutili
TJ požádat o pomoc obecní úřad. Za celou dobu provozování sportovišť se tak nikdy
nestalo, veškeré náklady za všechny oddíly a za chalupu si vždy TJ hradila sama.
V každém oddíle jsou i dnes členové, kteří svoji práci dělají zcela zdarma.
Uvedená částka 30tis. na činnost fotb. oddílu v 80. letech znamenala to, co dnes
cca 300tis. Pamatujeme období, kdy rozpočet fotb. oddílu přesahoval 150tis. (?)
V současné době TJ jedná o odprodeji celého areálu.
V zastupitelstvu je 5 členů TJ.
Lyžařský vlek byl postaven v akci Z členy TJ Sokol Mladkov a předán do jeho
užívání hospodářskou smlouvou od MNV, který tuto akci zaštiťoval a dozoroval.
Členové TJ

Mladkov v novinách
V sobotní příloze Mladé fronty DNES - Víkend ze dne 5. 12. 2015 objevila paní
Martina Beňová malý článek o Mladkově. Každá zmínka o naší obci ji vždy potěší
a myslí si, že ostatní by mohla také. Především ji zaujala poslední věta z článku pana
Pokorného: „Do Mladkova jsem vyjel sice naslepo, ale strašně se tam toužím vrátit.“
Český výletník – výlet naslepo
Před časem jsem si pořídil kartu Českých drah, která umožňovala cestovat
vlakem v daný den úplně libovolně. Díky této“ permanentce“ jsem mohl uskutečnit
svůj vytoužený experiment „výlet naslepo“. Neboli jezdit po kolejích tak dlouho,
dokud se mi nezalíbí vystoupit v nějaké stanici. Ať už podle krajiny nebo podle názvu.
Vyhrál Mladkov, nádražíčko téměř na hřebeni Orlických hor, o kterém jsem
nikdy dřív neslyšel. Rozhlédnu se po peróně, mám hlad, a tak jdu do vesnice
– kilometr po značce. Atmosféra jako z českého filmu o outsiderech na malé vesnici,
něco jako „Díra u Hanušovic“: strohý kostel, kašna na náměstí a hospoda s menu
ručně napsaným obyčejnou tužkou. Potetovaná mladá servírka nosí obrácený kříž
na krku jako nějaká satanistka. Přitom je milá. A opravdu upřímně se ptá, jestli mi
chutnalo.
Coby výletník tvrdím, že všude je něco k vidění. Mladkov nebyl výjimkou.
Začíná tam naučná stezka „Betonová hranice“ skrz bunkry zvané řopíky. Fascinující
je, že podle jedné z tabulí jich mělo vyrůst v Československu až 10 tisíc. Člověk tady
snadno podlehne vlastenecké úvaze, jestli jsme s těmi nacisty neměli v roce 1938
bojovat, když jsme měli tak hezké opevnění.

Jenže pak jsem došel k takzvanému „převrácenému bunkru“. Tento řopík nálož
převrátila na bok. To si Němci po obsazení hor jen tak hráli – zkoušeli, jestli by ty
bunkry dokázali vyhodit do povětří.
Vracím se lesní cestou od tvrze Bouda do Těchonína, známého utajovanou
armádní nemocnicí proti ebole. Ta do téhle tajemné krajiny taky vysloveně pasuje.
Do Mladkova jsem přijel sice naslepo, ale strašně se tam toužím vrátit.
Jakub Pokorný

Vítejte v Mladkově - Návštěvníky obce nebo jen projíždějící turisty vítají reklamy,
které nemají již mnoho let žádné opodstatnění. (foto: Václav Matějka)

Předvánoční rozjímání
Blíží se konec roku 2015 a s tím očekávané rozsvícení vánočního stromu v naší
obci. Obyvatelé naší obce a návštěvníci Mladkova si fotografují náš strom a málokdo si
uvědomuje, co to dá práce jej udržovat a zajistit bezpečné rozsvícení a celou jeho
údržbu.
V letošním létě byl větrem poškozen vršek stromu, sousedovi to skácelo
mohutnou břízu a u některých domů byla poškozena částečně i střecha.
A proto profesionální hasiči z Králík a Sbor dobrovolných hasičů z Mladkova
pod vedením Ing. Studeného nám opět připravili strom ke svátečnímu rozsvícení.
Tento článek vyjde až po jeho slavnostním zahájení za zpěvu koled a občerstvení,
které připravily mladé hasičky z naší obce. Dodatečně tedy děkuji všem, kdo se
podíleli na bezpečném osvícení našeho, tak krásného stromu, který je v mém blízkém
sousedství. Těším se, až se každý z návštěvníků pozastaví a obdivně okomentuje
krásu, kterou nám právě připravují oddaní občané naší obce. Málokdo si to
uvědomuje, co to dá práce, připravit krásnou atmosféru vánočních svátků.
Pod stromem je opět instalovaná salaš s ovečkami, která dotváří celou
atmosféru. Já osobně jsem šťastná, že právě v blízkosti tohoto dění bydlím a mám
na Štědrý den narozeniny i svátek, a tak to prožívám více než ostatní obyvatelé naší
obce.

V době, kdy ve světě není klid a stále se dějí velice smutné události,
jako např. ve Francii, tak bychom si měli všichni uvědomit, že se stále odcizujeme,
protože se většina věnuje počítačům a televiznímu vysílání a zapomínáme, že pokud
se lidé přestanou vzájemně setkávat a sdělovat si vzájemné prožitky, nebude to ani
v našem státě dobré. Možná, že se někteří pousmějí, ale berte to vážně. Ani naší
republice se to nevyhne.
A nyní k trochu příjemnějším zážitkům. Naše děvčata z Červeného kříže opět
napekla bramboráky a zajistila pro naše členky pohoštění a všechny zúčastněné si
pochvalovaly pohodu. Setkáváme se pouze v ženském složení. I když v naší organizaci
jsou také muži, ale jeden právě zemřel a druhý se odstěhoval do Ústí nad Orlicí
a založil si vlastní rodinu. Ale napadl mě takový plán společně s Martou Paďourovou,
že bychom se mohly setkávat i s muži seniory. Jedenkrát za čtvrt roku ve zdejší
klubovně by každá organizace zajistila malé občerstvení, případně někoho, kdo hraje
na nějaký hudební nástroj, a tak bychom se opět sjednotili.
Jsme obec, která má většinu obyvatel z řad seniorů, a tak bychom se rádi
setkávali, abychom utužovali vzájemné soužití. Zvažujte prosím tento návrh. Byla
bych ráda, kdyby se náš plán uskutečnil. Pokud nám obec vyhoví, tak prosím
o sdělení paní Martě Paďourové a ostatní bychom zajistili v rámci našich možností.
Ale chce to spolupráci všech složek v naší obci.
Děkuji za pochopení.
Eva Pacíková

Koledy spojily Orlickoústecko s Českem.
A bylo nás slyšet!
Orlickoústecko – Ve středu 9. prosince úderem 18. hodiny se celé Česko rozeznělo
společným zpěvem. Pětici tradičních koled a známou písničku si zanotovali i lidé
na Orlickoústecku, kde má akce Česko zpívá koledy obrovskou podporu díky
nadšeným pořadatelům z obcí, spolků i řad jednotlivců. Náš pomyslný sbor se
při pátém ročníku celorepublikové akce opět rozrostl. Děkujeme!
Letos se totiž v okrese zpívalo ve dvaceti městech a vesnicích, vedle obcí
z Orlickoústecka se k nám tradičně přihlásila i Sloupnice z pomezí Svitavska.
Na východě Čech, kde se zpívalo na šedesáti místech, je Orlickoústecko
rekordmanem.
Česko zpívá koledy mělo premiéru v Přívratu, Skořenicích a Hnátnici
a obnovenou premiéru v Lanškrouně. Těší nás, že města a vesnice, kde se akce poprvé
konala loni, se znovu přihlásily i letos.
„Je to hezká předvánoční akce. Znala jsem ji, zjistila jsem si víc a na základě
rozhovoru s paní ředitelkou školy jsme Skořenice přihlásily," uvedla premiéru v obci
u Chocně starostka Eva Frnková. Lidé si ve Skořenicích zazpívali na návsi
u stromečku společně s dětmi ze základní a mateřské školy. V Přívratu u České
Třebové zpívání zapadlo do hezké mozaiky adventních akcí, při kterých se místní
scházejí u velkého adventního věnce na návsi. Včera je hudebně doprovodila
Řetůvanka a nechyběl kotlíkový gulášek.

Do Lanškrouna se koledy vrátily po roční pauze, z farní zahrady se zpívání
pod taktovkou Kulturního centra přemístilo na náměstí J. M. Marků. Díky ředitelce
mateřské školy v Hnátnici se letos poprvé zpívalo i tam, představily se děti i flétnový
soubor Acri Tibia.
Na loňskou úspěšnou premiéru Česko zpívá koledy navázali v Dolní Čermné,
Černovíru, Králíkách a v Lukové. „Pro velký úspěch jsme přidali víc koled," prozradila
o letošním zpívání Ivana Hamplová z Dolní Čermné, kde se zpívalo s muzikou Honzy
Dostála a sborem Jitřenka. V Králíkách na Velkém náměstí program rozšířili
o vystoupení nejmenších dětí ze ZUŠ a sboru seniorů.
V našem sboru samozřejmě nechyběli tradiční účastníci. V České Třebové před
zpíváním k nebi vyletěly balónky, které nesly dětská přání Ježíškovi, ve Vysokém Mýtě
pořadatelé z DDM přidali pět písniček i občerstvení. Kdo neznal slova, pomohlo mu
auto s obrazovkou, kde běžely texty…
Kde se zpívalo:
Brandýs nad Orlicí (nám. Komenského)
Černovír (hostinec U Bobše)
Česká Třebová (Staré náměstí)
České Heřmanice (u vánočního stromu na náměstí)
Dolní Čermná (náměstí)
Helvíkovice (na statku č.p. 49)
Hnátnice (mateřská škola)
Králíky (Velké náměstí)
Lanškroun (náměstí J. M. Marků)
Lichkov (před hasičskou zbrojnicí)
Lukavice (altán na návsi)
Luková (před kulturním domem)
Mladkov (u vánočního stromu u modlitebny)
Přívrat (náves)
Skořenice (na návsi u vánočního stromu)
Sloupnice (před restaurací u Labutě)
Sopotnice (Farská zahrada)
Ústí nad Orlicí (Mírové náměstí)
Vysoké Mýto (nám. Přemysla Otakara II.)
Žamberk (pivovar)
Za podporu akce v Ústí nad Orlicí děkujeme Pekařství a cukrářství Sázava, Konzumu,
SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, ČČK a jednotě bratrské.
Šárka Mikulecká
(zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/koledy-spojily-orlickoustecko-s-ceskem-a-bylo-nasslyset-20151209.html)

Také máte vlastní komentář k životu v naší obci? Také se chcete vyjádřit
k aktuálnímu dění? Chcete něco nebo někoho pochválit, popřípadě na něco
upozornit? Napište nám.

2. – 3. 1. 2016
27. 3. 2016

Tříkrálová sbírka
Pomlázková zábava
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