Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
letos začínáme zajímavostmi z Vlčkovic, protože historii této části naší obce
málokdo z Mladkova (možná i z Vlčkovic) zná. Jediná kronika obce, a to německá,
se po válce ztratila. Pravděpodobně si ji někdo z německých obyvatel při odsunu
odvezl. Díky velkému zájmu pana Jiřího Koska z Vlčkovic, který po dobu 13 let sbíral
informace o historii obce z archivů i vzpomínek místních pamětníků, máme
k dispozici zajímavý přehled událostí tohoto regionu v uplynulých letech.
V obsahu textu se vyskytují také části opsané z dochovaných archivních materiálů.
A protože se podařilo najít informací poměrně dost, budou zveřejněny i v dalším čísle
zpravodaje.
Změna termínu uzávěrky Zpráv z Mladkova
Abychom Vám mohli vždy ke konci čtvrtletí doručit nové číslo zpravodaje včas,
museli jsme po domluvě s Tiskárnou Jedlička v Orličkách změnit termín uzávěrky
pro další vydání. Tato změna bude uvedena vždy na poslední straně.
Děkujeme všem dopisovatelům za jejich příspěvky, Vám všem za přízeň a opět se
těšíme na Vaše připomínky a náměty pro další červnové vydání místního zpravodaje.
A blíží se Velikonoce – svátky probouzející se přírody, vonících květin
a rozzářených dní. Přejeme Vám jejich příjemné prožití.

Historie Vlčkovic1
Osídlení místa, kde se Vlčkovice nacházejí, byl původně celý prostor zalesněn
a základ ke vzniku obce byl dán dřevaři, kteří jsouce stále zaměstnáni v okolních
a zdejších lesích, vystavěli si zde první dřevěné domky snad již ve 12. až 13. století.
Mnohem později vznikl zde selský dvůr, a to na hořejší východní straně nynějších
Vlčkovic (nyní č.p. 1), brzy po něm pak hned vedle něho druhý (nyní č.p. 4).
Další uprostřed obce (nyní č.p. 38 a 39) a poslední čtvrtý na straně západní (nyní
č.p. 29). Pátý statek s zavřeným dvorem č.p. 36 vznikl až po roce 1840 na čisté louce.
První usedlíci Němci nazývali osadu Wildsdorf, pravděpodobně podle divokého
rázu tehdejší krajiny. Později pak jmenovali osadu Wölfsdorf. (Že by zde bývali i vlci?
O tom vypráví i ústní podání příhody mladých manželů o zimní cestě na saních
s novorozencem na křtiny.) Toto jméno osady se uchovalo i další desetiletí.
První mně známá zmínka o vsi Wležkowicze pochází z roku 1516, kdy stárnoucí
Jan ze Žampachu z finančních důvodů prodal některé vsi, včetně Mladkova, a některé
si ponechal. S názvem Wležkowicze nebo Wlckowice se můžeme setkávat ještě
i v Tereziánském katastru v roce 1654. Mezi léty 1677-1771 se objevují v různých
dokladech oba názvy, český i německý. Po tomto datu se už v Josefovském katastru
používá názvů německých Wöllsdorf i Wolsdorf. Po druhé světové válce a po osídlení
obce českými zemědělci a řemeslníky byla pak obec přejmenována na původní český
překlad názvu obce – Vlčkovice.
Titulní strana – kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Vlčkovicích

Prvním dosud známým písemným soudním dokumentem o obci s názvem
Wölfsdorf je doklad o sporu potomka prvních usedlíků Schlezingerů z r. 1636 se
sousedem Jeřábkem. Když se přidržím onoho r. 1636, Vlčkovice patřily do majetku
a správy panství pánů Kyšperka, jímž toho času byl Jiří Achác z Losenštejna.
Zboží toto opět prodáno bylo 30. června r. 1643 Adamu Mikulášovi Vitanovskému
z Vlčkovic. Tento v r. 1651 zemřel a panství zdědil ještě neplnoletý syn Ignác Theodor
Hynek Jetřich Vitanovský z Vlčkovic.
V letech 1651-1661 spravoval Kyšperské
panství jeho poručník, strýc Vilém Alexandr
Vitanovský. Když se Jetřich Vitanovský podruhé
oženil, své ženě k narozeninám daroval pozemky
na územích nynějších obcí Studené, Vlčkovice
a Vitanov již s těmito názvy. Roku 1681,
10. května, ve věku 37 let bezdětný Jetřich
zemřel a vdova a nabyvatelka panství Johana
Magdalena
Vitanovská,
rozená
hraběnka
Hrzánová z Harrasova, veškeré majetky spojila
v jeden celek.
Duchovní správou Vlčkovice v roce 1636
patřily pod farní správu v Lukavici. (Pro informaci
Kyšperk tou dobou ještě farní kostel neměl,
jen zámeckou kapli) a tak i Adam Mikuláš
Vitanovský s jeho paní jsou pochováni ještě
v Lukavici.) Farní správa měla tou dobou hezky
velký obvod svého působení 21 obcí, mimo to
i osady, kde kostelů nebylo. K těchonínskému
kostelu v té době patřily i Vlčkovice.
Pouť před kaplí 12. 9. 1928

Až 14. září 1706 byla od Lukavice oddělena
část obcí a zřízena farnost Nekoř. Byly k ní
přifařeny obce: Bredůvka, Bořitov, Údolí,
Studené, Vlčkovice, Stanovník, České Petrovice,
Celné, Těchonín, Sobkovice a Dolní a Horní
Nekoř. V té době zde byl farářem Jan Hubálek
a pomáhali mu dva kaplani, z nichž jeden
neustále jezdil po přifařených obcích. Pod kostel
v Těchoníně patřily Vlčkovice a to znamenalo,
že na bohoslužby se každou neděli chodilo
již z části neexistující cestou do Těchonína.
A nejen to, i zemřelí se na tamní hřbitov
pochovávali.
V letech
1834-36
na
pozemku,
který
věnoval
pan
Hentschel
z čp.
4,
byla na obecní
náklady
vystavěna
kaple
s přístavbou, v níž byla zřízena jednotřídní škola.
Zděná kaplička Narození Panny Marie byla i se
školou r. 1836 dostavěna a téhož roku pouze

Oltář s vánočním betlémem (rok 1928)

Oltář dnes

posvěcena tehdy úřadujícím farářem v Nekoři
Františkem Voříškem. Za něho byl vikariát
i s kaplany před r. 1843 přenesen do Králík.
Kaple stála a cesty za bohoslužbou skončily,
pohřbívalo se však nadále v Těchoníně.
Až v r. 1888 byla opět od p. Hentschla
obcí vykoupena část pozemku a postaven
obecní hřbitov. Ten již splňoval veškeré církevní
náležitosti a byl 14. října 1888 řádně vysvěcen.
Při této církevní akci byl za veliké slávy též
řádně svěcen nový zvon v místní kapličce.

Mezi lety 1928-38 šindelová střecha byla nově pokryta azbestovými šablonami,
které slouží dodnes. Zvon byl začátkem druhé sv. války zrekvírován pro vojenské
účely německé armády jako ve většině obcí. Větších úprav kaple doznala až v letech
1975-78 za úřadu p. faráře Karla Výprachtického, jenž si vše sám zařídil
a organizoval. Jako první se během r. 1976 kaplička otloukla. Brigádničili tu chlapi
místní i z obcí okolních.
Nakonec kaplička zazářila hladkou omítkou a novými dveřmi. Zedník,
p. Slavík z Nekoře, tu odpracoval mnoho hodin a sám ještě vyškrabal a vyspároval
kamenný sokl. Dále byly odstraněny všechny praporce i červotočem napadené lavice,
kazatelna i oltář. Místo oltáře je nový stolec, mramorovou dlažbou se překryly staré
dlaždice, nové lavice s vytápěním a je též nové vyobrazení křížové cesty. Jiný zvon sem
byl převezen až v r. 1977 ze zchátralé kapličky v Petrovičkách. „Je pouze litinový se
špatným zvukem, ale je.“, řekl pan farář. Dodnes se prakticky nepoužívá. Na opravu
varhan už z finančních důvodů nedošlo. Škoda, že p. Výprachtický 6. 7. 1985 náhle
zemřel na mozkovou mrtvici, to by jistě varhany po nějakém čase také zněly jako
nové.
Jiří Kosek

Vážení spoluobčané,
po zimě, která sice byla mírná, ale mokrá a mráz opět poškodil komunikace
v obci, přichází období realizace plánů na rok 2016.
Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet obce, ale zcela jistě bude nutné
do rozpočtu zasahovat podle situace a úspěšného čerpání dotací. Z akcí pod dotací
máme v plánu provést rekonstrukci osvětlení ve Vlčkovicích, rekonstrukci a přístavbu
garáže u domu hasičů čp. 29, projektovou přípravu na rekonstrukci budovy obecního
úřadu čp. 95, projekt rekonstrukce chodníků od náměstí k domu čp. 80,
která proběhne současně při opravě komunikace č. II/311, návrh a realizaci zeleně
u základní školy, park na křižovatce, u prodejny potravin a parčík u obecního úřadu.
Také jsme zadali zhotovení záměru na opravu sakrálních památek: u domu čp. 134
(Scholzů), Petrovičky u čp. 1 – Kalvárie, Na přechodu – Kříž Josefa Zuigeho.
Tyto všechny akce nejsou záležitostí letošního roku, některé se přesunou do roku
2017. Ve Vlčkovicích ještě dojde k úpravě chodníku u Kulturního domu. V současné
době probíhá rekonstrukce sociálního zařízení bytu v čp. 124.

Ještě upozorňuji na včasné placení poplatků dle OZV obce, abyste nemuseli
platit penále za pozdní placení - termín do 31. 3. 2016.
Děkuji všem občanům, kteří svým zodpovědným a osobním přístupem třídí
odpady do pytlů, čímž přispívají k lepší čistotě v obci (kolem kontejnerů) a zvyšují
finanční přínos od EKOKOMU. Likvidace bioodpadů bude probíhat stejně jako
v minulém roce.
Předem děkuji za provedení úklidu kolem vašich domovů v nastávajícím jarním
období.
Přeji krásné a klidné jaro 2016
Teodor Šmok - starosta

Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 18. 12. 2015
Zastupitelé:
Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4), Bohuslav
Matouš (5), Zbyněk Severýn (6) - omluven, Roman Studený (7), Teodor Šmok (8), Renáta
Vágnerová (9) - 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.
- probíhají dokončovací práce na prodejně potravin
- jsou připravovány výzvy na dotace na další období
- starosta obce podal informaci ke kotlíkovým dotacím z jednání, kterého se zůčastnil
Organizační záležitosti obce
a) Inventarizace majetku
Místostarosta obce seznámil přítomné se směrnicí k provedení inventarizace za rok 2015,
která obsahuje také složení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Dále seznámil přítomné s Plánem inventur. Inventury započnou dne 18. 12. 2015 a končí
11. 1. 2016.
ZO schvaluje Směrnici č.1/2015 pro provedení inventarizace za rok 2015.
ZO schvaluje Plán inventur na rok 2015.
b) Zateplení čp. 95
Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem, provést projekt na zateplení budovy obecního
úřadu a hasičské zbrojnice. Je možno čerpat z dotačních výzev na zateplení budov, žádost je
nutné podat do 15. 4. 2015. Výzvy jsou bez výměny otopného systému a druhu vytápění.
Dotace ve výši 80 – 85%. Bylo provedeno posouzení firmou UNITIP, projektantkou z firmy
Dabona. Na budově obecního úřadu je potřeba provést hydroizolaci, opravu soklů a fasády
a zrenovovat řezbářské práce na štítu budovy. Původní vzhled zůstane zachován. Dále navrhuje
zadat architektovi návrh parku u OU.
p. B. Matouš – pokud nebude dodržen původní vzhled, odstoupíme od smlouvy? Hydroizolace
bude provedena podříznutím?.

p. T. Šmok – ano vzhled musí být zachován. Podříznutí budovy nelze provést, bude provedeno
odkopání zeminy a svislá izolace.
p. B. Matouš – bylo by možné vstoupit do jednání s Českou poštou ohledně odprodeje budovy
pošty?
p. T. Šmok – ano, oslovíme Českou poštu
pí. L. Hejtmánková – půjde zateplit budova KD bez změny vytápění?
p. T. Šmok – to nelze, je nutné řešit i změnu vytápění
p. B. Matouš – je šance se domluvit s ČEZem na přeložce vedení a odstranění sloupu el. vedení
na parkovišti před prodejnou, před rekonstrukcí komunikace?
p. T. Šmok – je to složité jednání, ale oslovíme ČEZ
p. X. Y – navrhuje, zjistit dotace na sportoviště. Což by bylo pro občany účelnější.
p. R. Studený – zateplením snižujeme provozní náklady budov. Na sportoviště bude možná jiný
zdroj financí.
ZO schvaluje zadání projektové dokumentace firmě Unitip a firmě Dabona na zateplení
budovy obecního úřadu čp. 95 a zateplení a změnu vytápění budovy hasičské zbrojnice
čp. 29.
c) Malé památky
Pardubický kraj poskytuje dotace na opravy malých památek. Obec oslovila čtyři restaurátory
pro návrh oprav. Starosta obce navrhuje připravit projektový záměr na opravu u malých památek
a nabídku na zhotovení oprav. Památky: U Šolců – bude přemístěna do parku, Svatá trojice
u čp. 1 Petrovičky – havarijní stav památky z roku 1837 – odhad cca 150.000,- Kč,
Kříž na zemské hranici na přechodu do Kamenczyku z roku 1777, Pomníček u skály k Lichkovu
a oprava kašny.
Starosta navrhuje nechat p. X vytvořit záměr oprav a sl. X připravit nabídku na zhotovení oprav.
pí. A. Kotyzová – nesmíme zapomenout na sochu Sv. Jana Nepomuckého.
p. T. Šmok – bude opravena v další vlně oprav.
ZO bere na vědomí zadání zhotovení záměru oprav malých památek.
c) Žádost dovolená
Starosta obce žádá zastupitelstvo o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2014.
Vzhledem k tomu, že nečerpá ani náhradní volno a dovolenou jen v nejnutnějším případě.
Jedná se o 13 dní dovolené.
ZO schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené starostovi obce za rok 2014.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A A × A Z ×
Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá zastupitelstvu obce rozpočtovou změnu č. 6/2015. 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. 6/2015.
b) JUDO Hradec Králové a p. X
MUDrX. Y. předseda oddílu JUDO HK žádá o pronájem sálu KD Mladkov a prostor u bunkru
K- ve dnech 16.7. – 30.7.20166 pro dětský výcvikový tábor judo Sokola Hradec Králové.
Sdružení K-35 p. X. Y žádá o pronájem pozemků u bunkru K-35 v Petrovičkách a sálu KD
v termínu 31.7. – 20.8.2016.
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem za cenu 600,- Kč/den pro JUDO HK a za cenu
500,- Kč/den p. X.
ZO schvaluje pronájem sálu KD Mladkov a prostor u bunkru K-35 oddílu JUDO Hradec
Králové za cenu 600,- Kč/den a náklady za elektřinu, vodné a stočné.
ZO schvaluje pronájem sálu KD Mladkov a prostor u bunkru Sdružení K-35 p. X. Y za cenu
500,- Kč/den a náklady za elektřinu, vodné a stočné.

c) Kupní smlouva Živa
Společnost Živa Klášterec nad Orlicí předkládá obci kupní smlouvu na prodej komunálního
sekacího traktoru Kubota za cenu 465.865,- Kč s DPH. Nabízí obci platbu rozložit do tří
čtvrtletních splátek. První splátka musí být uhrazena do 31. 12. 2015. Společnost nabízí tuto
cenu po slevě. Ostatní nabídky stejné sekačky byly za cenu 499 tis. Kč a více. Starosta obce
doporučuje traktor zakoupit.
p. J. Kalášek – dle jeho názoru je cena dost vysoká.
p. T. Šmok – jedná se o profesionální stroj, cena tomu odpovídá.
pí. A. Kotyzová – nemohlo by na nákup traktoru dostat dotaci občanské sdružení?
p. R. Studený – nevíme, zda je to možné, ale podíváme se na to.
p. X. Y – navrhuje řešit sekání areálu dodavatelským způsobem.
p. R. Studený – cena za službu bude vysoká.
pí. L. Hejtmánková – byly zjišťovány a jiné nabídky?
p. R. Studený – ano už na jaře při sestavování rozpočtu. Tento typ vychází nejdráž, ale jedná se
o profesionální stroj, které je vhodný na velké plochy. Plánuje se mimo obec sekat fotbalové hřiště
a hasičské cvičiště.
p. B. Matouš – bude možné zakoupit traktor v příštím roce?
p. T. Šmok – zlevněná nabídka platí do konce roku.
Starosta obce navrhuje schválit zakoupení traktorové sekačky za cenu 465.865,- Kč.
ZO nepřijímá usnesení se schválení zakoupení traktorové sekačky.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N A N N Z × A A ×

d) Žádost p. X. Y
P. X. Y žádá o změnu smlouvy na pronájem pozemku na smlouvu kupní z pohledu nového
občanského zákona. P. X. Y potřebuje dát pozemek do zástavy z důvodu povolení ke stavbě.
ZO schvaluje změnu smlouvy na pronájem na smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej
pozemku se základní sazbou 5,- Kč/m2 a sankcemi uvedenými v zásadách prodeje
pozemků.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost p. X. Y
P. X. Y žádá o opravu přístupové cesty k RD. Návrh opravy by předpokládal osazení silničních
obrubníků po obou stranách komunikace včetně položení frézinku s postřikem a uválcováním.
Jedná se o plochu cca 68 m2. Dále žádá prodloužení vedení veřejného osvětlení k RD.
p. T. Šmok – oprava bude provedena při opravě komunikací v obci, bude ještě posouzeno navržené
řešení frézinku s postřikem. Vedení veřejného osvětlení bude prodlouženo přidáním jednoho sloupu.
p. J. Kalášek – dotazuje se, jak je to s vybudováním cestu u čp. 109
p. T. Šmok – cesta je zatížena poplatkem ve výši 280.000,- Kč za vyjmutí ze zemědělského
půdního fondu. V příštím roce bude vybudována dočasným řešením s odkloněním od čp. 109.
ZO bere na vědomí žádost o opravu přístupové cesty a prodloužení vedení veřejného
osvětlení.
b) Žádost o prominutí poplatku
Paní X. Y žádá o prominutí poplatku za stočné za rok 2015 pro maminku paní X. Y. Důvodem je
celoroční pobyt maminky v nemocnici.
Starosta obce navrhuje po projednání se zastupiteli žádost odložit a oslovit vodárny, zda i oni
upustí od placení vodného.
ZO odkládá žádost o prominutí poplatku.
Diskuse
p. B. Matouš – jaká je stav dodržení závazků firmou Antee
p. R. Studený – modul SMS je zprovozněn a řešení modulu zabezpečení trvá.

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 28. 1. 2016
Zastupitelé:
Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4) - omluvena,
Bohuslav Matouš (5), Zbyněk Severýn (6), Roman Studený (7), Teodor Šmok (8),
Renáta Vágnerová (9)
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.
- přípravy akcí na rok 2016, hlášení za rok 2015
- proběhlo jednání s Českou poštou
- řešena stížnost na kácení stromu ve Vlčkovicích – sdělení dle IŽP – nebylo shledáno porušení
zákona
- pracovníci obce provádí údržby zeleně a kácení stromů
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nutnosti rekonstrukce koupelny v čp. 124,
z důvodu špatného stavu koupelny a změny zdravotního stavu pronájemce. Odhadovaná cena je
ve výši 120 tisíc Kč. Starosta obce navrhuje zastupitelům schválení opravy koupelny.
ZO schvaluje rekonstrukci koupelny v čp. 124.
Organizační záležitosti obce
a) Malé památky
Starosta obce z důvodu plánovaných oprav malých památek oslovil čtyři restaurátory pro návrh
oprav. Dva restaurátoři předložili návrh oprav malých památek. Oceněny byly čtyři památky.
Starosta obce navrhuje opravit památku Kalvárie v Petrovičkách u čp. 1, která je v havarijním
stavu. Cena za její opravu je odhadnuta na 160 tisíc Kč a je plánováno ji financovat částečně
z dotace. Starosta obce proto připravil žádost o dotaci na opravu této památky a žádá o schválení
podání žádosti.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu památky Kalvárie v Petrovičkách u čp. 1.
b) Zateplení čp. 95
Na minulém zasedání byl projednán záměr zateplení budovy obecního úřadu. Starosta obce
proto oslovil firmu Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou a firmu Unitip s.r.o. Hradec Králové
pro přípravu projektu na zateplení a získání dotace. Firma Dabona s.r.o. předkládá cenovou
nabídku na projekt a administraci, technický dozor včetně stavebního dozoru za cenu
315 tisíc Kč. Firma Unitip s.r.o. nabídku nepředložila.
ZO schvaluje zadání projektové dokumentace firmě Dabona s.r.o. na zateplení budovy
obecního úřadu čp. 95.
c) Výroční zpráva 2015
Starosta obce přednesl přítomným výroční zprávu o poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb. Dvě žádosti byly podány a také zodpovězeny. Výroční zprávy je přílohou č. 2
zápisu ze zasedání.
ZO schvaluje Výroční zprávu obce Mladkov za rok 2015.
Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočet 2016
Zastupitelstvo obce na svém pracovním zasedání projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2016.
Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu s členěním na paragrafy.
Starosta obce navrhuje doplnit do rozpočtu částku na opravu bytu a návrh rozpočtu obce
zveřejnit na úřední desce obce. Návrh rozpočtu obce je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZO schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2016.

b) Orlicko
Sdružení obcí Orlicko předkládá zastupitelstvu obce projekt „Žijeme spolu“. Cílem projektuje
zavedení systematického přístupu ve vzdělávání dětí základních škol v obcích Sdružení obcí
Orlicko se zaměřením na výuku o přírodopisu dějepisu a zeměpisu území Orlicka. Dále zvýšení
regionální sounáležitosti a hrdosti na území, kde žijí a zlepšení vzájemného poznání sousedních
příhraničních regionů Orlicka a Kladska se zaměřením na děti a mládež. Sdružení obcí Orlicko
žádá spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt
ve výši 1960,- Kč a v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši
12 902,- Kč splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019. Vzhledem ke skutečnosti,
že z poskytnutých informací nebyl zastupitelům jasný smysl projektu a jeho potřebnost,
navrhuje starosta obce odložit tento bod na příští zasedání a pro vysvětlení pozvat zástupce
Sdružení obcí Orlicko.
ZO odkládá schválení spolufinancování projektu „Žijeme spolu“.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A × Z A Z A A
Sdružení obcí Orlicko předkládá obci přehled tří aktivit a stav jejich rozpracovanosti.
Sdružení obcí Orlicko žádá
o spolufinancování projektu „Kladsko-Orlicko-Sněžník“,
jehož partnerem je Sdružení obcí Orlicko na spolufinancování financování nákladů na přípravu
žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt ve výši 5017,- Kč a v případě schválení dotace
na spolufinancování realizace projektu ve výši 38570,- Kč, splatného v rovnoměrných splátkách
v letech 2017-2020. V diskusi zastupitelé řešili přínos pro obec i u tohoto projektu. Starosta obce
navrhl schválit připojení k projektu.
ZO nepřijímá usnesení ke spolufinancování projektu „Kladsko-Orlicko-Sněžník“.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N N N × N N N A N

c) Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Mladkov
Základní škola v rámci soutěže Domestos obdržela výhru na rekonstrukci sociálního zařízení
ve výši 300 tisíc Kč. Ředitelka ZŠ proto oslovila firmu Sefír Ústí nad Orlicí pro zhotovení cenové
nabídky na rekonstrukci. Firma předložila dvě nabídky jednu za cenu 670 tisíc Kč a druhou
za cenu 605 tisíc Kč. Starosta obce navrhuje schválit rekonstrukci za nabídkovou cenu
670 tisíc Kč.
ZO schvaluje provedení rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole Mladkov
pro chlapce a dívky za cenu 670 tisíc Kč.
Došlé spisy a žádosti
a) Odpuštění stočného
Paní XY a pan XY žádají obec Mladkov o odpuštění poplatku za stočné ve výši 1350,- Kč za paní
XY, která v účtovací době v Mladkově nebydlela a byla v domově na Červené Vodě.
Starosta informoval zastupitele o rozhodnutí správce vodovodní sítě, který od poplatku za vodné
neupustil. Místostarosta obce navrhuje v tomto případě od poplatku upustit.
ZO schvaluje upuštění od placení stočného za paní XY.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A × A Z A Z A

b) TJ Sokol Těchonín
TJ Sokol Těchonín fotbalový oddíl žádá o pronájem prostor KD Mladkov, za účelem odpoledních
sobotních tréninků fotbalového mužstva od ledna do března 2016 v čase od 16 – 17.30 hod.
Starosta obce navrhuje pronajmout prostory za cenu 250,- Kč/hod.
ZO schvaluje pronájem KD Mladkov fotbalovému oddílu TJ Sokol Těchonín za cenu
250,-Kč/hod.
c) Česká pošta
Společnost Česká pošta předkládá obce záměr převést místní pobočku na formu obsluhy Pošta
Partner provozovanou třetí osobou. Starosta informoval o výsledcích jednání s ředitelkou České

pošty, která nabízela tuto službu obci. Obec nemá kapacity pro tuto službu, a proto budou
hledáni případní partneři a stanovisko obce bude zasláno do konce měsíce března.
ZO odkládá stanovisko ke službě Pošta Partner.
d) Dopis hejtmana Pak
Hejtman Pardubického kraje žádá obce o soupis míst v obci s nedostatečně pokrytým signálem
mobilních operátorů, pro jednání s operátory o dokrytí území kraje. Místostarosta obce
informoval o pokrytí signálu mobilních operátorů na území obce. Některá místa budou navržena
k jednání.
ZO bere na vědomí dopis hejtmana Pardubického kraje.
e) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta žádá o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Již v minulých letech
se obec k této kampani připojila a to nákupem vlajky a jejím vyvěšením. Starosta obce navrhuje
se ke kampani opět připojit.
ZO schvaluje připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky
dne 10. března na budově Obecního úřadu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Z A A × A A A A A
f) Nákup elektřiny na burze
Obec nakupuje energii na burze již 4 rokem, nejsou s tím žádné problémy. Tento nákup je
pro obec finančně výhodnější a jsou zapojeny všechna odběrná místa. Starosta obce navrhuje
v nákupu energií pokračovat pro další rok pokračovat.
ZO schvaluje nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze pro rok 2017.
g) Prodej vozidla Favorit
Pan XY žádá o prodej hasičského osobního vozidla Škoda Favorit. Toto vozidlo je v nepojízdném
stavu a pro obec již nepotřebné. Místostarosta obce navrhuje vozidlo prodat za symbolickou cenu
1000,- Kč.
ZO schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Favorit pro pana XZ za cenu 1000,- Kč.
Diskuse
p. B. Matouš – jak proběhlo jednání s firmou Antee
p. R. Studený – firma přijala připomínky ze strany obce. Pro další postup navrhuje firmu zavázat
termínem dodělání zabezpečení obecního webu.
Poznámka: Výpisy ze zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý
z webových stránek obce.

Velikonoční zvyky a tradice
Velikonoce jsou křesťanskými oslavami konce období půstu a připomínají
poslední dny Ježíše Krista, jeho smrt i vzkříšení. Pohanská tradice se váže k oslavám
Velikonoc jakožto svátkům jara a svým způsobem rovněž jakéhosi vzkříšení,
znovuzrození a probouzení přírody. Na jaře se příroda budí k životu zpět po zimě.
Je to období zeleně a veselých barev květů, slunečních paprsků a uvolnění po tuhé
zimě. Tyto svátky oslavují i plodnost a nový život všeobecně, pro křesťany je to

největší svátek v roce. Název Velikonoce je odvozen od Velké noci – noci, kdy vstal
Ježíš Kristus z mrtvých.
Velikonoce nemají jedno pevné datum, kdy jsou slaveny. Konají se vždy v neděli
po prvním jarním úplňku. Velikonoční neděle pak může připadat na jakékoliv datum
v rozmezí od 22. března do 25. dubna.
Z historie Velikonoc
Křesťané vnímají Velikonoce jako slavnost ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Touto nocí, kdy k události došlo, je Velká noc. O slavení Velikonoc se dočteme
v Bibli. Z biblických zápisů vyplývá, že tyto oslavy navazují na původní Pesach
a spojují starozákonní přechod Židů přes Rudé moře a Ježíšovo zmrtvýchvstání.
Původně byly tyto svátky nazývány Pascha nebo Pesach - svátky izraelské
pospolitosti. Byla to první ze tří slavností, která byla spojená s obětováním
prvorozeného dobytčete ze stáda, jakožto památka vysvobození židovského národa
z egyptského otroctví.
Názvy dnů ve velikonočním týdnu
Velikonoční týden se nazývá týdnem pašijovým, jednotlivé dny v tomto týdnu
mají své názvy a pojí se s nimi i některé pověry.
Květná neděle je poslední postní nedělí. Podle Bible v tento den přijíždí Ježíš a jeho
učedníci oslavit do Jeruzaléma svátek Pesach. Název této neděle je odvozen z květů,
které připomínají palmové větve s květy, kterými lidé přijíždějícího Ježíše vítali
a kterými se zdobí kostely. Na Květnou neděli se tradovalo, že:
 Nemá se nic péct, aby se nezapekl květ na stromech a ten by pak neměl žádnou
úrodu.
 Spolknout jednu až tři svěcené kočičky zajistí zdravý krk po celý následující rok.
Zvyky na Květnou neděli: Svěcené kočičky se zastrkávaly za kříž či svatý obrázek,
jinde se zase dávaly do sklepa. Obydlí se zametalo zelenými ratolestmi, aby všechna
neřest tam zahynula.
Modré pondělí je posledním masopustním pondělím. Název Modré pondělí je
pravděpodobně odvozen od látky, která se ten den vyvěšovala v kostele. Dříve se
kostely zdobily modrým či fialovým suknem. V tento den by se nemělo pracovat
ani nic dělat.
Šedivé úterý - V tento den se důkladně vymetalo a uklízelo obydlí.
Škaredá středa - Říká se jí též Smetná nebo Sazometná. Podle tradice se v tento den
mají vymetat komíny. Podle pověry, budete-li se v tento den mračit, pak Vám to
zůstane tak po celý rok. Podle Bible je Škaredá středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše.
Zelený čtvrtek - Na Zelený čtvrtek se naposled do Velikonoc rozezní zvony. Říká se,
že odlétají do Říma. Znovu se ozvou až na Bílou sobotu. Název čtvrtku je odvozen
od toho, že se nosilo mešní roucho. V tento den se traduje, že je zdravé jíst něco
zeleného, to proto, aby byl člověk zdravý po celý následující rok. Také se tradovalo,
že kdo se tento den ráno omyje ranní rosou, ten má pevné zdraví (a krásu)
na následující rok rovněž zajištěno. Kromě zeleného se doporučuje jíst na zelený

čtvrtek i med, uchrání nás před žihadly a uštknutím. Med se maže na speciální pečivo
zvané jidáše, které má tvar provazu a připomíná provaz, na kterém se Jidáš oběsil,
když polibkem zradil Ježíše.
Na Zelený čtvrtek by se neměl nikdo s nikým hádat, jinak nás hádky a neshody
budou provázet celý rok. Také bychom si rozhodně v tento den neměli od nikoho
půjčovat, ale pokud dříve půjčené dnes vrátíme, pak si k nám údajně najdou cestu
i peníze. Chcete-li mít hojnost peněz, zacinkejte mincemi v kapse při zvuku zvonů
právě na Zelený čtvrtek. Na Velikonoce bychom měli mít na stole zelené osení, zelenou
jarní dekoraci. Čtvrtek je dnem, kdy se hodí nejpozději toto osení si zasít. Při běžné
pokojové teplotě nám totiž poroste 8 až 10 dní. Vhodným osením je ječmen
nebo pšenice, ale můžete si zasadit třeba řeřichu. Ta vyraší už do pěti dní a navíc je
velmi chutná na chleba s máslem.
Velikonoční triduum - Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří
velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Toto „třídení" začíná večerní
eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli.
Velký pátek - V tento den byl podle Bible Ježíš souzen, odsouzen a ukřižován.
Pro křesťany dnes platí přísný půst. Na Velký pátek se prý podle tradice otevírá země
a vydává své poklady. V tento den se nemá nic půjčovat, ale ani darovat
nebo prodávat. Na Velký pátek neperte prádlo, nemělo se ani pracovat na poli
nebo spát v sadu.
Bílá sobota - V tento den končívá půst, který trval celých předešlých 40 dní. Na bílou
sobotu se v domácnostech uklízí, pečou se mazance a velikonoční beránci, zdobí se
vajíčka a pletou pomlázky. Příprava na oslavy Velikonoc jsou v plném proudu.
Pro Křesťany je tento dnem rozjímáním, v sobotu večer pak začínají vigilie
– velikonoční bdění a tím se začíná slavnost Kristova, jeho vzkříšení.
Zvláštní tradice se v tomto dni váže k ovocným stromům. Za jejich „probuzení"
k příští úrodě se postřikovaly vodou, někde hospodyně během zvonění otírala stromy
čerstvě zadělaným těstem mazance nebo jiného obřadního pečiva. Nejčastěji lidé
stromy třásli.
Ke katolickým obřadům Bílé soboty dodnes patří Svěcení vody, nové křty
dospělých a obnova křesťanského slibu věřících. Název Bílá sobota pravděpodobně
pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci
(vigilii). Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem. Před vigilií se
před kostely světil paškál - oheň, od kterého se zapalovala velikonoční svíce.
Hospodyně předtím uhasily ohně doma a znovu je rozžhly až polínkem rozpáleným
od paškálu. Z ohořelých dřev se pak zhotovovaly křížky, které se nosily na pole,
aby dobře rodilo. Někde se dávaly uhlíky za trám domu na ochranu před požárem.
Popelem z posvěceného ohně se posypávaly louky.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) - Pro křesťany jde o nejdůležitější svátek
roku. Je to den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. V kostele se světí jídlo, které se pak podává
u slavnostní tabule. Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu",
neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním
dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo.
Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání
chleba" ("mši svaté") a tento den nazvali "dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy
zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu.

Velikonoční pondělí je někdy nazýváno i Červené pondělí a následuje po neděli
Zmrtvýchvstání Páně. V našem prostředí je spojeno s nejrůznějšími zvyky a tradicemi,
které souvisí s přechodovými rituály končící zimy a začínajícího jara. Tyto pondělní
zvyky vesměs vystupují z křesťanského rámce chápání Velikonoc.
Tradice velikonoční pomlázky
První zmínka o velikonoční pomlázce pochází ze 14. století. O velikonočním
pondělí se jí prý šlehali manželé a milenci. Ospalci byli zas časně zrána poléváni
studenou vodou či se do vody dokonce házeli, aby se probrali.
Muži a chlapci si pletou pomlázku z vrbových proutků, na konci ji ozdobí
stuhami a s pomlázkou vyrážejí v pondělí Velikonoční za ženami a děvčaty na koledu.
Pomlázkou bývá krom spletených proutků také nazývána výslužka z koledování.
Do různě velkých pomlázek z různého počtu vrbových proutků se vplétala barevná
stuha. Malé pomlázky se nosily stočené v kapse, se středně velkými se chodilo
na koledu a těm téměř dva metry dlouhým se říkalo obřadní pomlázky.
Šleháním pomlázkou se ženám předává svěžest, mladost, ohebnost, mládí
a zdraví. Svobodná děvčata chlapcům za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy.
Malování vajec
Malovaná vajíčka dávají děvčata a ženy koledníkům o Velikonočním pondělí
jakožto výslužku za koledu. Zdobená vajíčka patří k jedněm ze symbolů velikonočního
veselí. K malování na vajíčka se váže už ne tolik známá legenda. Při svém putování
Ježíš a jeho učedník Petr přišli do jednoho statku a žádali u hospodyně o kousek
chleba. Ta však v celém obydlí ani kousek chleba neměla, avšak v tu chvíli uslyšela
kdákání slepice, tak seběhla dolů do kurníku a pohostila je alespoň čerstvým vejcem
v teplém popelu upečeném. Když pocestní odešli z domu, chtěla poklidit ze stolu
skořápky, když je však chtěla smést, zjistila, že ty jsou zlaté.
Symbol vejce je symbolem nového života, plodnosti, životní síly, narození,
návratu jara, bezpečí (díky skořápce) i zárodečného chaosu, ze kterého vzniká celý
svět. Existuje velké množství technik, jak vajíčka zdobit. Vybrat si můžete jakoukoliv
techniku, která Vás láká či je Vám blízká a vyzkoušet ji, nebojte se experimentovat
a zkoušet třeba i přírodní barvení vajíček. Technik barvení a zdobení je mnoho
a každá má své kouzlo, i vyžaduje jinou dávku času, trpělivosti i jisté zručnosti.
Symbol velikonočního beránka
Symbol beránka je velice starý, byl rozšířen již za dob starých pohanů.
Židé beránka zabíjeli na paměť vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví. V křesťanství
je památkou Krista – beránka Božího, jeho nevinnosti, čistoty i poslušnosti. Beránek
jakožto obřadní pokrm je znám již od doby středověku. Protože si beránčí maso
nemohl dovolit každý, peklo se pečivo v podobě beránka. Tato tradice se nám
dochovala dodnes.
Možná si říkáte: A co velikonoční zajíček? Tato tradice čokoládových
velikonočních zajíčků je u nás v dnešní době také již poměrně rozšířena, není však
naše původní, ale je převzatá z Německa.
(zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz/velikonocni-zvyky-a-tradice)

Péče o zahradu na jaře
Jaro nám pomalu, ale za to jistě, začíná klepat na dveře a také naše zahrádka se
začíná probouzet k životu. Po dlouhém zimním spánku, kdy nabírala novou sílu,
opět vyžaduje pravidelnou péči, aby nás mohla těšit svou krásou. Poradíme Vám,
jak o zahrádku pečovat právě v tomto období.
Ochrana proti škůdcům
S přicházejícím jarem se probouzí k životu nejen rostliny, ale také jejich hlavní
nepřátelé – tedy škůdci. Je proto vhodný čas na ošetření rostlin vhodnými postřiky.
Ošetřete ovocné stromy, živé ploty i okrasné rostliny. Správné načasování některých
postřiků je rozhodující a závisí na stádiu květních poupat - lze tak předejít
případnému ohrožení včel i ostatního užitečného hmyzu.
Jarní výsadba rostlin na zahrádku
Na jaře lze vysazovat živé ploty, ovocné stromy, růže, maliníky, borůvky,
jahodníky (na konci měsíce března) i některé druhy zeleniny a bylinek (mrkev,
karotku, ředkvičky, předpěstovaný raný salát, petržel, špenát, cibuli, česnek, hrách
či kopr). Před výsadbou půdu v záhoně dobře provzdušněte, provápněte, zarovnejte
a vyberte z ní všechny rostlinné zbytky. Nejsou-li venkovní podmínky ideální,
s výsadbou ještě vyčkejte, případně rostliny dostatečně chraňte před ranními mrazíky
(jutovou textilií, bílou netkanou textilií, hlubší výsadbou, apod.).
Do pařeniště nebo skleníku lze vysadit předpěstované letničky, například
hledíky, salvie, ostálky, aksamitníky, rudbekie, astry, letní fialy, čínské karafiáty,
kokardy, slaměnky, sporýše, statice, máky, šátery nebo chrpy.
Plevel opět začíná růst
Kromě rostlin a škůdců, se začíná k životu probouzet také plevel, jenž je noční
můrou mnoha pěstitelů. Na každý plevel platí něco jiného a chcete-li nad ním vyhrát,
je potřeba vědět, jak s ním účinně bojovat. Doporučuje přečíst si nějaký článek
o plevelech v zahradě a vhodné ochraně proti nim.
Řez ovocných stromů, okrasných keřů a růží na jaře
Pokud jste tak neučinili doposud, začněte s řezem ovocných stromů a růží.
V tomto období věnujte péči zejména jádrovinám a bobulovinám, kterým můžete
pomocí řezu dodat novou vitalitu, podpořit nebo omezit bujení a regulovat tak kvalitu
a bohatost jejich plodů i květů. Na jaře se provádí zejména řezy udržovací (odstranění
starých větví, větví směřujících směrem do koruny stromu, atd.).
Řez proveďte také u okrasných keřů a stále zelených dřevin. Růže řezejte
až na nejspodnějším větvení – díky tomu zabráníte tloustnutí starých stonků
a podpoříte růst výhonků nových.
O slovo se hlásí také trávník
Nezapomeňte ani na ošetření trávníku. Ten vyžaduje pravidelné prořezávání
a provzdušňování. Také z něj vyhrabávejte starou trávu a listí, přihnojte vhodným
hnojivem a začněte se sekáním, které podporuje jeho hustotu.
(zdroj: http://www.chovatelka.cz/clanek/pece-o-zahradu-na-jare)

4. ledna
12. února
21. února
4. března

Mužíková Viktorie
Jetmarová Vendula
Orešanský Dominik
Franková Štěpánka

Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka
v kruhu dětí.
Goethe

21.
23.
26.
19.
23.

ledna
ledna
února
března
března

Pazderová Olga
Tušla Vladimír
Řezníčková Anna
Jansová Marie
Urbanová Marie

70
75
70
65
83

let
let
let
let
let

Mladí jsme jenom jednou, ale s humorem můžeme zůstat navždy nedospělí.
A. Gliver

Občanská statistika ke dni 31. 12. 2015
stav k

celkem

muži

ženy

31. 12. 2004
31. 12. 2005
31. 12. 2006
31. 12. 2007
31. 12. 2008
31. 12. 2009
31. 12. 2010
31. 12. 2011
31. 12. 2012
31 12. 2013
31. 12. 2014
31. 12. 2015

528
536
539
528
536
530
527
527
537
536
549
543

270
272
271
266
273
277
274
277
283
284
289
284

258
264
268
262
263
253
253
250
254
252
260
259

z toho děti
0-14
99
94
84
77
75
67
65
67
62
55
60
62

z toho
dospělí
429
442
455
451
461
463
462
460
475
481
489
481

V produktivním věku je 349 občanů.
Nejstarší žena je narozena v roce 1924 a nejstarší muž je narozen v roce 1923.
Průměrný věk obyvatel 43 let.
V loňském roce se narodilo 6 dětí a zemřelo 9 občanů.

Zápis do MŠ
Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří“ spojený se zápisem do Mateřské
školy v Mladkově, pro školní rok 2016/2017, který se koná 17. 5. 2015 od 10 hodin
do 15,30 hod.
Mateřská škola nabízí pro děti mnoho aktivit, mimo jiné i hru na zobcovou
sopránovou flétnu, výuku anglického jazyka, plavecký výcvik, navštěvujeme solnou
jeskyni, pořádáme tvořivé dílny s rodiči. Spolupracujeme s PPP v Ústí nad Orlicí
a s logopedií.
Nabízíme individuální přístup ke každému dítěti a také adaptační program.
Každé úterý v květnu v době od 9 hod do 10 hod k nám můžete přijít nahlédnout.
Přijďte se na nás podívat, už se na Vás těšíme.
K zápisu si přineste předem vyplněnou přihlášku společně s potvrzením
od lékaře.
Tyto
dokumenty
naleznete
na
našich
webových
stránkách
www.zsamsmladkov.cz, případně v MŠ.
učitelky MŠ

Plavání „ŠKOLKÁČKŮ“ v České Třebové
Na začátku ledna
jsme zahájili plavecký
výcvik společně s žáky
základní školy. Celkem
nás
čeká
10
lekcí
a jelikož nejsme žádná
„béčka“, chodíme plavat
do
velkého
bazénu.
Tady se učíme základy
plavání pomocí různých
pomůcek
a
hlavně
formou her.
A co už umíme? Potápět hlavu, bublat do vody,
hravě zvládneme přeplavat bazén, ale také skákat
do vody z můstku. Za naši velkou dřinu jsme
odměněni hraním v malém bazénu a relaxací
ve vířivce. Plavání se nám mooóc líbí, ale pěkně nás
i unaví. ☺
děti a učitelky mateřské školky
Pavla Derková DiS.

Výsledky zápisu do 1. třídy
K únorovému zápisu do1. ročníku
naší Základní školy v Mladkově se dostavily
dvě děti z Mladkova a dvě děti z Celného.
Byla pro ně připravena stanoviště,
kde plnily jednotlivé úkoly. Pojmenovávaly
geometrické tvary a barvy. Třídily ovoce a
zeleninu, jmenovaly členy zvířecích rodin.
Hledaly na obrázcích rozdíly a naopak
hledaly
stejné
dvojice.
Sestavovaly
rozstříhaný obrázek a počítaly až do deseti.
Podle
obrázkové
osnovy
nám
převyprávěly
pohádku
O
perníkové
chaloupce nebo O veliké řepě. Všechny děti
již umí zavázat smyčku na šněrovadle!
Na závěr zarecitovaly básničku nebo
zazpívaly písničku. Za svoji šikovnost si
vybraly dárečky, které pro ně vyrobili žáci
ve školní družině.
Fotografie ze zápisu najdete na našich
webových
stránkách
školy:
www.zsamsmladkov.cz

Mgr. Soňa Filipová
ředitelka školy

Babinec oslavil 10 let
Deset let je už dost dlouhá doba, aby stála za ohlédnutí a hodnocení společně
prožitých let. Taneční skupina „Babinec“ v roce 2015 oslavila 10 let od svého založení.
Za všechno mohou peníze, a to i při založení taneční skupiny. Pokladna ČČK je
prázdná, ples se nevydařil a tak co dál. Jedině „Velikonoční zábava“ je poslední šance.
A jak zajistit návštěvnost? Přijďte se podívat na vystoupení, kde si ženy dokážou
ze sebe dělat legraci. Plný sál čekal na překvapení a tak už deset let připravujeme
na „Velikonoční zábavu“ taneční vystoupení. Stále nás baví nacvičovat každý rok nový
taneček, na který návštěvníci čekají.
Žádná z nás při prvním vystoupení netušila, že deset let bude náš babinec
pohromadě a třikrát v týdnu secvičovat nová půlnoční překvapení.
Deset let a dost, to bylo naše motto. Co je to za drogu, co nás opět spojilo
při nácviku nového vystoupení? I letošní „Velikonoční zábava“ bude s tanečkem.
Držte nám palce, ať do dalších let Alenu Kotyzovou napadají nové inspirace
a děvčatům hlavně zdraví a chuť do skotačení v dalším desetiletí.
Každé nové vystoupení bylo poprvé pro Mladkováky, ale vyjížděly jsme i do obcí
v okolí a to vše celkem 73krát.
Uvádím stručný přehled v jednotlivých letech:
2006
 zábava v Mladkově
2007
 Valentýn ČČK v Ústí nad Orlicí
 zábava v Mladkově
 důchodci v Mladkově
 ples ČČK v Ústí nad Orlicí
 posvícení v Lichkově
2008
 zábava v Mladkově
 okresní hasičská akce v Lichkově
 důchodci v Mladkově
 pečovák v Letohradě
 důchodci v Záchlumí
 důchodci v Kunvaldě
 konference hasičů v Jamném nad Orlicí
 oslava narozenin na chalupě v Petrovičkách
 opět pečovák v Letohradě
 důchodci v Líšnici
2009
 ples boříkovických fotbalistů v Králíkách







MDŽ v Lichkově
zábava v Mladkově
důchodci v Mladkově
důchodci v Kunvaldě
posvícení v Lichkově

2010
 školní ples v Kunvaldě
 důchodci v Klášterci nad Orlicí
 zábava v Mladkově
 stavění máje v Záchlumí
 hasičská
pouť
u
kláštera
na Hedeči
 důchodci v Mladkově
 vítání léta na hřišti v Kunvaldě
 důchodci v Kunvaldě
 humanitární jednotka ČČK
na hasičárně v Mladkově

S panem Hemalou, který uváděl 1. Freshsenior fest. Tento
festival se konal dne 7. - 9. 6. 2013 v Praze jako setkání
klubů Sensen z celé republiky.

2011
 důchodci v Sobkovicích
 hasičský ples v Nekoři
 hasičský ples v Lichkově
 sportovní ples v Klášterci nad Orlicí
 MDŽ v Lichkově
 oslava narozenin ve Studeném
 ples ČČK v Ústí nad Orlicí
 zábava v Mladkově
 slavnost Floriána na Hedeči
 důchodci v Mladkově
 výročí hasičů v Bystřeci
 oslava narozenin v Králíkách
 důchodci v Kunvaldě
2012
 oslava narozenin v Králíkách
 zábava v Mladkově
 důchodci v Mladkově
 krajská hasičská akce
ve Výprachticích
2013
 hasičský ples v Těchoníně
 ples ČČK v Ústí nad Orlicí
 zábava v Mladkově
 důchodci v Mladkově
 setkání Senzačních seniorů v Praze
 Svátky dřeva v Žamberku
 posvícení v Lichkově
2014

Projekt Sensen (Senzační senioři) vznikl při Kontu
Bariéry a náš klub Babinec z Mladkova se do tohoto
projektu zapsal jako 1. v Pardubickém kraji. Za svou
činnost jsme v Praze dne 7. 12. 2013 obdržely toto
uvedené ocenění.










hasičský ples v Dolním Třešňovci
ples boříkovických fotbalistů v Králíkách
ples SRPŠ v Klášterci nad Orlicí
maturitní ples v Králíkách
ples ČČK v Ústí nad Orlicí
zábava v Mladkově
důchodci v Mladkově
důchodci v Dlouhoňovicích

2015
 hasičský ples
v Dolních Libchavách
 ples ČČK v Ústí nad Orlicí
 zábava v Mladkově
 stavění máje v Záchlumí
 důchodci v Mladkově
 hasičská akce v Lichkově
 důchodci v Kunvaldě
do března 2016
 country ples v Kunvaldě
 MDŽ v Lichkově
 ples ČČK v Ústí nad Orlicí

Marta Paďourová

Zpráva o činnosti SDH Mladkov
Naše součastná základna činí 93 členů. Z toho je 21 mladých hasičů. Výbor se
schází pravidelně každý měsíc a řeší přípravu akcí, činnost v naší organizaci a pokyny
Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí.
Největší zátěží je pořádání akcí na hasičském cvičišti - nejprve pálení čarodějnic
- okrsková soutěž
- okresní kolo dospělých
V polovině května se již připravovaly překážky pro nácvik dětí na soutěž,
která se konala 29. - 30. 5. 2015. Naše děti se umístily ve zlatém středu soutěžících.
31. 5. startovali po dětské soutěži dorostenci a dorostenky, tento víkend byl náročný
jak pro obsluhy, tak technickou četu.
Při přípravě a pořádání soutěží jsme dohromady odpracovali 1150 hodin.




Po celý rok se na vybudovaném cvičišti, prováděly údržby a opravy v celém
areálu. Letošní rok byl náročný díky soutěžím, které náš sbor zajišťoval.
Sběr železného šrotu
Vybudování nové šatny pro výjezdovou jednotku





Opravy a práce na veteránech k přehlídce při 125. výročí hasičů v Lichkově
Tradičně opravy a zprovoznění osvětlení na nejvyšším živě rostoucím vánočním
stromě v ČR.
Nové vymalování sálu domu hasičů
Odpracovalo se zde 348 brigádnických hodin.

V rámci činnosti naší organizace je také oprava a údržba techniky, kde se
odpracovalo 675 brigádnických hodin.
Naše soutěžní činnost v letošním roce: zúčastnili jsme se okrskové
soutěže 16. 5. 2015 v Mladkově. Zde naši muži a ženy předvedli dobrou připravenost
a na této soutěži se umístili na prvních místech. Dali se dohromady také muži 2,
kteří ukázali, že ještě nepatří do starého železa.
V rámci prevence jsme se zúčastnili všech školení pořádané OSH. Na úseku
represe bylo provedeno 2 krát námětové cvičení, kterého se zúčastnila naše výjezdová
jednotka. Mezi nejdůležitější patřily naše výjezdy k požárům.
Zpráva o zásahu JSDH v Mladkově do dne 13. 12. 2014
10. 1. 2015 - Mladkov technická pomoc při čerpání vody ze sklepa, a čištění kanálu
před p. Čermákem
12. 1. 2015 - Mladkov technická pomoc při náledí na silnici do Lichkova
8. 7. 2015 - Technická pomoc při úklidu popadaných stromů
14. 8. 2015 - požár lesa Mladkov, kde naše jednotka po dohašení hlídala 12 hodin
9. 9. 2015 - požár louky Těchonín
23. 11. 2015 - Technická pomoc při náledí na silnici do Lichkova
Poděkování:
Na závěr bychom chtěli poděkovat ženám z Červeného kříže, obci Mladkov
a všem ostatním za obrovskou pomoc při všech akcích sboru.
Nadcházející akce v letošním roce
16. 4.
Sběr železného šrotu
21. 4.
Vyhodnocení soutěže požární ochrana očima dětí
27. - 28. 5. Okresní kolo dětí hry Plamen
29. 5.
Okresní kolo dorostu
11. 6.
Okresní kolo dospělých
V.Kapacová
SDH Mladkov

Dětský karneval
Dne 27. února proběhl Dětský karneval. Dům hasičů byl plný masek, břišních
tanečnic, princezen, loupežníků a jiných pohádkových či nadpřirozených bytostí.
Vedoucí, alias Bohyně, měly pro děti připraveno mnoho soutěží, her a hlavně
bohatou tombolu, o kterou se postarala spousta sponzorů a za kterou bychom rádi
poděkovali.
Karnevalu se zúčastnila i spousta dětí z okolních vesnic, za což jsme velmi rádi.

Snad se všem karneval líbil a doufáme,
že se příští rok sejdeme znovu!
vedoucí dětí SDH Mladkov
Kristýna Faltusová

Tříkrálová sbírka 2016
Celkem bylo vybráno 15 582,00 Kč, ve Vlčkovicích 4 180,-Kč.
Děkujeme všem dárcům za příspěvek na charitativní účely pro potřebné.
Za pořadatele Jana Severýnová
Za obec Mladkov Teodor Šmok - starosta

Co chystáme v CB?
Někteří z Vás jste už zahlédli, nebo i zaslechli nového kazatele Rosťu Staňka,
kterého jsme do našeho společenství přivítali od září. Společně s ním přišla i nová
chuť sdílet se s Vámi mnohem víc o naději, kterou jsme získali s vyznáním Ježíše
Krista jako Božího syna a Pána nad naším životem. Chystáme pro Vás několik akcí:
Srdečně zveme všechny, kdo si kladou otázky jako: Existuje život po životě?,
všechny, koho nesemlela vlna konzumu a hon za zbožím, jídlem, věcmi, adrenalinem,
ale kdo hledáte... na Velký pátek 25. března 2016 od 17 hodin do modlitebny CB.

Ofirika – nejedná se o překlep, ale správně usuzujete, že se jedná o Afriku.
Rosťa Staněk opět prožil několik týdnů v Jižním Súdánu, kam jel už po několikáté
zvěstovat evangelium - radostnou zprávu o Ježíši. Jak se mu tam vedlo, jaká
nečekaná překvapení jejich výpravu čekala po cestě a mnohem víc Vám přijede
povyprávět 22. 4. od 18:00 v Mladkově v modlitebně CB.
Za CB Jana Severýnová

Ohlédnutí za mysliveckým večerem
V měsíci lednu pořádal zdejší myslivecký spolek jednu z nejnavštěvovanějších
kulturních akcí pro přátele myslivosti a přírody v naší obci. K tanci a poslechu zahrál
již tradičně svůj každoročně nejnáročnější maratón pan Arnošt Štěrba, za což mu
patří veliké poděkování. Akce je svým rázem celkově velice náročná na přípravu,
proto jsme krom plného pracovního nasazení členů našeho spolku požádali o pomoc.
Děkujeme především paní kuchařce, ženám z ČČK za výbornou kuchyni
a dalším za profesionální obsluhu nahoře (výčep) i dole (peklíčko). Touto cestou
chceme poděkovat také všem sponzorům, obecnímu úřadu a ZŠ a MŠ.

Ze získaných darů pořídí spolek léčiva a jadrné krmivo pro zvěř a dále
na dofinancování nákupu fotopasti v loňském roce. Máme tak možnost monitorovat
jaká zvěř se tu vyskytuje, v jakém období se tu zdržuje a můžeme lépe sledovat její
stáří a kvalitu.
Přikládáme pár obrázků z našeho fotolovu zvěře z naší honitby. Jsme rádi,
že naše společné úsilí bylo odměněno Vaší účastí a těšíme se na shledání v příštím
roce.
Josef Kalášek (předseda MS)

Tip na jarní výlet
S přicházejícím jarem se v mnohých z nás probouzejí cestovatelé a začínáme
plánovat, kam se podívat o víkendu, kam letos na dovolenou…
Měla bych pro vás jeden tip na výlet. Zajeďte si do Litomyšle. Budete určitě
nadšeni zámkem, parkem, mnoha stavebními památkami a letos na jaře si můžete
výlet ještě obohatit o návštěvu výstavy Astronomické tradice v Pardubickém kraji.
Tato výstava věnovaná astronomickému bádání v Pardubickém kraji potrvá
v Regionálním muzeu v Litomyšli až do 8. května. Expozici zachycující astronomické
tradice na území dnešního Pardubického kraje litomyšlské muzeum připravovalo dva
roky ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. Začíná nejstaršími výzkumy
nebeských jevů a pokračuje přes jednotlivé osobnosti dějin astronomie
až do současnosti.
Kromě výstavních panelů výstava nabízí i astronomické přístroje
ze 16. – 20. století ze sbírek Národního technického muzea. Jistě budete se zájmem
sledovat působení např. britského barona Johna Parishe (1774–1858), který v roce
1815 koupil žamberské panství a zapsal se i do dějin astronomie našeho kraje. Parish
byl milovníkem přírodních věd a zvláštní zálibu měl v astronomii, a tak se začátkem
40. let rozhodl vybudovat poblíž svého zámku hvězdárnu, která měla na svou dobu
vybavení na vysoké úrovni. Po jeho smrti v roce 1858 byla observatoř zbořena a její
vybavení bylo prodáno do Vídně, Madridu a Tübingenu, některé přístroje se dodnes
nacházejí i v Národním technickém muzeu v Praze.
Návštěvníci z Vlčkovic a Mladkova se dočkají na výstavě pravděpodobně velkého
překvapení, když zjistí, že část výstavy je věnována Marii Hrudkové mladší.

Marie Hrudkova ml.,
William Herschel Telescope
na ostrově La Palma

Na výstavním panelu zaměřeném na mladé
profesionální astronomy pocházející z Pardubického kraje
se mimo jiné píše: „Představitelkou mladé generace
profesionálních astronomů je Marie Hrudková (*1981),
pocházející z Vlčkovic u Mladkova. Odmalička byla
přitahována
astronomickou
problematikou,
proto po maturitě na žamberském gymnáziu začala v roce
2000 studovat na Matematicko - fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v Praze fyziku. V průběhu studia se pak
specializovala na astronomii a astrofyziku. V centru jejího
zájmu se ocitla problematika extrasolárních planet
– tj. planet nacházejících se mimo sluneční soustavu, které
věnovala svou diplomovou práci, za níž obdržela
Bolzanovu
cenu
udělovanou
studentům
rektorem
Univerzity
Karlovy
za mimořádně
objevné
práce.
Od roku 2005 pak pokračovala doktorským studiem
na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze,
kde se nadále věnovala výzkumu extrasolárních planet
a psaní disertační práce s názvem Planets by other suns
(Planety jiných Sluncí). Druhý rok studia strávila na ostrově

La Palma na Kanárských ostrovech, kde jako astronomka pracovala pro dalekohled
Isaac Newton Telescope. V roce 2009 ukončila doktorské studium a získala
postgraduální pozici na observatoři v německém Tautenburgu. Od ledna 2011 pracuje
na ostrově La Palma jako astronomka pro Isaac Newton Group of Telescopes.
Část pracovní náplně věnuje vlastnímu výzkumu, jímž je hledání extrasolárních planet
u červených obrů pozorovaných vesmírnou misí Kepler. To vyžaduje mnoho
pozorovacího času na čtyřech dalekohledech, z nichž dva jsou na ostrově La Palma,
jeden v Tautenburgu a jeden na observatoři McDonald v Texasu. Většinu času však
tráví na ostrově La Palma prací pro William Herschel Telescope, kde je zodpovědná
za přístrojové vybavení dalekohledu a bezproblémové pozorování.“
Myslím, že se mnou bude většina čtenářů tohoto čísla Zpráv z Mladkova, které je
věnováno z velké části Vlčkovicím, souhlasit, že je velmi příjemné číst o tom,
že i z malé vesnice se může nadaný a pracovitý mladý člověk propracovat tak daleko.
Určitě tomu napomohlo i to, že zájem o hvězdy a vesmír se u Marie Hrudkové ml.
začal projevovat opravdu už v útlém dětství.
Jak sama mladá astronomka říká, v sedmi letech byla jejím prvním
astronomickým problémem otázka, co se nachází na opačné straně Měsíce.
Představovala si, že odtamtud vede tunel do vesmíru ☺.
Hezké jarní výlety za poznáním vám všem přeje
Ivana Marečková
Použitá literatura:
BOŠTÍK, Martin: Astronomické tradice v Pardubickém kraji. In Pomezí Čech a Moravy a Slezska: sborník prací
ze společenských a přírodních věd. Regionální muzeum Litomyšl, 2015.

Tip na nedělní vycházku nebo výlet?
Ruku na srdce - kdo z nás ví, co to jsou
smírčí kříže a kde jsou. Smírčí kříž je kamenný
kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal
hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve středověku,
a platilo to po celé Evropě, bylo možno při trestání
provinilce uplatnit systém tzv. smírčího práva,
kdy byl provinilci uložen nezřídka nějaký úkol,
kterým měl odčinit svůj zločin. Takovým úkolem
kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být
i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě,
kde byl zločin spáchán a tyto kamenné kříže byly
ve své době nedotknutelné. Některé byly neumělé,
jednoduché a jiné zase zdobné, s letopočtem
nebo textem.
Podobným symbolem je křížový kámen,
což je kříž vytesaný do kamene. Tyto se vyskytují
více na území Moravy. Výjimečně se dá najít
kruhová stéla, což je kámen ve tvaru kruhu
a v něm vytesaný kříž. Zajímavostí bývají
vyobrazení různých nástrojů, znaků, ale také
symbolů řemesel postižených.

Foto J. Kosek

Toto je potvrzeno zachováním tzv. smírčích smluv, jedním to z nástrojů trestního
práva konce středověku, ve kterých je výslovně zmíněno postavení kamenného kříže
jako výrazu pokání a usmíření mezi rodinami oběti a vrahem v zájmu dosažení smíru.
Několik se jich vyskytuje na Ústecku i Rychnovsku. V okolí je jeden smírčí kámen
na katastru Bystrce a v Jablonném pod hřbitovem je kruhová stéla. Jeden smírčí kříž
stojí v Dolní Čermné, jeden ve Verměřovicích a další třeba v Sopotnici. Dva smírčí
kříže jsou při cestě z Rybné nad Zdobnicí na Litický Chlum a do Vamberka. Jeden je
i ve Vamberku. Jeden z těch nejlépe provedených je přímo nad Vlčkovicemi
pod borkem na Kostelním vrchu. A jak se tam dostal?
Místní omladina v r. 1975 připravovala na Adamu dřevo na vatru k pálení
„čarodějnic“. Jindra Dolečků mezi bunkry E-236 (starý mazák) a A-160 (na skále)
sbíral klestí i mezi malými smrčky zalesněné paseky, jíž se od lesního požáru
v r. 1970 říkalo „na spáleništi“. Tu si všiml kousek od cesty zvláštního kousku
pískovce s vysekanými písmeny, jenž vyčníval asi 20 cm ze země. Ze zvědavosti začal
odhrabávat zeminu a zjistil, že je to součást velkého kamenného kříže. Při stavbě
bunkru ho dělníci při výkopových pracích pravděpodobně zaházeli.
Druhý den se s kamarády vrátili vyzbrojeni krumpáči a lopatami. Kříž vykopali,
s traktorem vytáhli z jámy, po lyžinách naložili na dvoukolák a dovezli jižně
pod „Frimlův borek“, tak 10 m pod ohniště každoročního pálení čarodějnic.
Zde vykopali novou jámu a kříž do 70 cm zatemovali hlínou a kamením. Jindra poté
pískovec pečlivě očistil a zjistilo se, že se jedná o tzv. smírčí kříž pocházející z r. 1750.
Roku 1984 skupina zájemců o tyto památky založila Společnost pro výzkum
kamenných křížů při Městském muzeu v Aši. Cílem jejich práce je evidence a ochrana.
I kříž nad Vlčkovicemi už je digitálně zaměřen a požívá ochrany státní památky.
Kdo chce znát více informací k tomuto tématu, ať si sežene souborné dílo
Kamenné kříže Čech a Moravy. A těm, koho jsem přesvědčil nebo nalomil,
přeju úspěšné hledání.
Jiří Kosek
Poznámka redakce:
Věříme, že se po vzoru jiných okolních obcí obecní úřad i sami občané postarají
o zvelebení prostoru kolem této významné státní památky.

Něco málo o počítačovém kurzu
Na konci listopadu loňského roku jsem se účastnila deseti lekcí počítačového
kurzu, který se konal v budově zdravotního střediska v obci Mladkov.
Na začátku tohoto kurzu jsem o práci s počítačem něco málo věděla, chtěla jsem
se však v některých oblastech zdokonalit a znalosti si prohloubit. Byla jsem velice
překvapena milým a vstřícným přístupem naší lektorky Kristýny Faltusové, která nám
vše podrobně vysvětlila a ochotně pomohla v každé situaci.
Pokud se tento kurz bude někdy v budoucnu opakovat, vřele ho všem
doporučuji.
Lenka Sokolíková

Ochotníci ve Vlčkovicích
Po roce kulturní sál ve Vlčkovicích opět na chvíli ožil divadelním představením.
Hostoval zde soubor ochotníků „Kočovné divadelní společnosti Bouda“ z Těchonína
a okolí.
Tato ochotnická představení mají vždy své neopakovatelné kouzlo – mnohdy se
člověk pobaví a pookřeje více, než když hrají profesionálové… Není totiž jednoduché
pro neherce „nést kůži na trh“.
Hry Svěráka a Smoljaka, navíc se spoluautorstvím velkého českého vynálezce,
filozofa a dramatika Járy Cimrmana, předem zaručují úspěch. Letos si divadelníci
vybrali hru Akt (rodinné drama se zpěvy a tanci). Během hry se z různých míst
hlediště ozýval smích, jak komu která situace či narážka přišla komická. Myslím, že si
každý našel ve hře to své a odcházel spokojený. Diváci zaplnili prakticky celý sál.
Sešlo se na 60 lidí z Vlčkovic a okolí.
Je hezké, že v dnešní uspěchané době jsou lidé, kteří si najdou čas, aby se
scházeli a ještě pro pobavení ostatních nacvičovali divadlo. A dělali to třeba ještě
v jedenadevadesáti letech, jako je tomu u pana Ladislava Filipa!!
Mgr. Marie Hrudková

Několik postřehů k prodejně potravin
Seznámila jsem se s částkou za kolik korun byla provedena úprava prodejny
potravin. Ale…já ani řada občanů naší obce nejsme spokojeni.
V prvé řadě: malý prostor na odkládání tašek a předávání zboží z košíků.
Pojízdné vozíky jsou na nic, protože zboží se musí stejně předat do košíků,
protože opět špatný přístup. Dále, když si chci zakoupit maso nebo uzeniny, musím
stále držet košík, většinou už plný vybraného zboží a není kam si jej odložit – chybí
malá rampa, jaká byla v minulé prodejně. Nejhorší však je, co se změnila vedoucí
prodejny – chybí zásadní sortiment, a to chléb a drobné pečivo. Stále slyším
při stížnosti, že si musím přijít odpoledne, a podobně. Tato prodejna má sloužit
převážně mladkovským občanům. Každý přece nemá možnost si zajet do okolních
měst k většímu nákupu. Dokonce jsem zaslechla, když paní u kasy se ptala mé
vnučky, proč si kupuje 4 koblihy – prý se nedostane na další zájemce. No promiňte,
ale to si přece nemůže dovolit. V sobotu jsem o půl desáté nenašla ani jeden rohlík,
ani jednu housku a žádný chléb – pouze balený. Nebýt pana Sršně, který dopadl jako
já a který se nabídl, že jede do města a tam si zakoupí potřebné pečivo, tak nevím,
jak bych dopadla. A podotýkám, že jsem nebyla sama. Za vedení paní Kaláškové toto
se nikdy nestalo.
Také mám dojem, že v prodejně je více drogistického zboží, proč? U paní Šlajzové
se dají některé přípravky zakoupit dokonce levněji. Proč tedy takový sortiment
v prodejně potravin? Také je málo ovoce a to co skladujete je často velmi staré
a bez chuti. Domnívám se, že by měl být větší sortiment potravinářských výrobků.
Také jsem postrádala delší dobu tvaroh a jogurty z Litomyšle, které jsou velmi chutné.
Je důležité při objednávání zboží vědět, co si přeje zákazník a dle toho objednávat.
To mi prozatím v této nové prodejně chybí.
Děkuji za pochopení.
Eva Pacíková

Mezinárodní den žen
Proč se slaví MDŽ? Znáte tradici a vznik tohoto „známého“ svátku?
Přiznám se, že na tyhle otázky bych úplně přesně nedokázala odpovědět a jistě
nejsem sama. Když se řekne MDŽ, vždy se mi vybaví scény z dobových filmů
či seriálů, ve kterých jsou ženy obdarovávány karafiátem. Vyhledala jsem tedy, jaká je
vlastně historie MDŽ.
A co se o tomto svátku píše?
Ačkoli se MDŽ slaví každý rok 8. března, základní myšlenka tohoto svátku není
dnes už tolik známá. Pro některé muže je 8. březen dnem, kdy koupí květinu
či čokoládu své přítelkyni, manželce či kolegyni, nebo jim alespoň popřejí,
pokud vůbec.
Nejčastěji bývá tento den spojován s československým socialistickým režimem,
čemuž bezpochyby přispěly okázalé slavnosti 8. března na počest žen, typické
především rudými karafiáty, oslavami na pracovišti a verši představitelek Svazu žen.
Právě kvůli spojení s bývalým režimem přestali v současné době někteří tento den
slavit, neboť se podle nich jedná pouze o uměle vytvořený komunistický svátek.
Skutečnost je ale jiná. Počátky tohoto významného dne sahají hlouběji do historie,
mnohem dále než vůbec komunistické hnutí vešlo u nás ve známost.
Mezinárodní den žen se slaví už od počátku 20. století a s komunistickým
režimem v Československu jeho vznik nesouvisí. Původní základní myšlenkou MDŽ je
občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích
procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění genderové diskriminace.
MDŽ by tedy neměl být spojován s komunismem, ale s mnohaletým mezinárodním
bojem za ženská práva a rovnoprávnost mužů a žen.
Vznik a vývoj MDŽ
Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států
na nadcházející světovou válku. V této době se začaly ženy zasazovat o svá práva
a pronikat tak do veřejného života.
V březnu roku 1857 stávkovaly americké ženy z textilních továren za zlepšení
pracovních podmínek. V roce 1907 se konal první mezinárodní sjezd socialistických
žen ve Stuttgartu. Právě zde padl návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely
a požadovaly volební právo. Této konference se účastnilo téměř 60 delegátek
z 15 zemí. Důvodem proč se měly ženy v boji za svá práva scházet v jeden určitý den,
byla snaha upozornit na tuto problematiku širokou veřejnost, jak ženy, tak také
muže.
Další stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka švadlen v New Yorku
v roce 1908. Ženy považovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo
a ukončení zaměstnávání dětí. Od tohoto roku se pak ve Spojených státech začal
slavit poslední únorovou neděli „Národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden
o dva roky později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen
v Kodani, kdy se z tohoto dne stal mezinárodně oslavovaný den na návrh Clary

Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí.
Clara Zetkinová prosadila pořádání mezinárodního svátku za účelem boje
za volební právo žen. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly o rok později, v roce
1911, v několika evropských zemích (v Dánsku, Německu, Švýcarsku), mimo jiné také
v Rakousko-Uhersku. Ženy s podporou mužů požadovaly na rozsáhlých
demonstracích volební právo a konec diskriminace v zaměstnání.
Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce 1913. V následujícím roce se
po celém světě konaly v období kolem 8. března demonstrace proti válce. Později se
dnem žen stal tedy 8. březen, který se ustálil po první světové válce a to především
vlivem demonstrace žen a jejich protestních akcí proti 1. světové válce konaných
v Petrohradě 23. února roku 1917. Po abdikaci cara byla ustavena prozatímní vláda,
která schválila volební právo žen. Podle juliánského kalendáře připadá tedy MDŽ
na 23. únor, podle gregoriánského kalendáře na 8. března.

MDŽ dnes
MDŽ byl oficiálně uznán OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. V tomto
roce MDŽ uznalo také mnoho národních vlád. V roce 2001 vydal generální tajemník
OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém současné doby
- nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil na to, že je třeba
do rozhodovacích procesů zapojit více žen, neboť jejich přístup může v mnohém
přispět v předcházení konfliktů a zajišťování míru. Dnes je MDŽ demonstrací
za odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky žen a připomínkou boje
za jejich rovnoprávnost.
MDŽ a 8. březen je tedy možná částečně poznamenán svou komunistickou
minulostí, kdy se ho komunistická politická elita v Československu zmocnila k využití
své propagandy. Jde však o den uznávaný v různých částech světa. Připomínat
a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená podporovat a souhlasit
s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině
a ve veřejném životě vůbec.
Tento den může být také připomínkou, že ačkoli došlo v určitých oblastech
k výraznému zlepšení v postavení a právech žen, stále ještě není situace ve všech
oblastech a také ve všech státech uspokojující. Je nutné dále prosazovat
rovnoprávnost žen a mužů a v některých zemích je navíc nutné dále bojovat za ženská
práva, kterých se tam ženám nedostává ještě ani nyní, v 21. století. MDŽ nám tedy
připomíná, že boj za ženská práva a rovnoprávnost ušel už dlouhý kus cesty, dlouhý
kus cesty má ale ještě před sebou.
Lenka Mužíková
Použité zdroje:
http://padesatprocent.cz/cz/proc-se-slavi-mdz
http://www.projektintegrace.cz/index.php?strana=aktuality&id=16

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

16.
21.
27.
29.
11.
26.

4.
Sběr železného šrotu
4.
Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí
- 28. 5. Okresní kolo dětí hry Plamen
5.
Okresní kolo dorostu
6.
Okresní kolo dospělých
6.
Pouťové muzicírování
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