Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čas neuvěřitelně rychle letí a další třetina roku je za námi. V tomto čísle
zpravodaje pokračujeme zajímavostmi z historie Vlčkovic. Tentokrát je příspěvek
zaměřen hlavně na školu. A jak to tak bývá, náhoda Vás někdy zavede na nové cesty,
k novým lidem, k nečekaným setkáním, ale i zajímavostem, o kterých bychom mohli
vědět, ale přesto nevíme. Tak tomu bylo i v případě dvou příspěvků o lidech, kteří se
tu narodili a pro které je malířství velkou zálibou. Ačkoliv Vám některá jejich díla
můžeme zprostředkovat alespoň jako malé obrázky, v tištěné černobíle verzi
zpravodaje však bohužel tak nevyniknou. Barevná verze je pouze na webových
stránkách obce www.mladkov.cz.
Opět děkujeme všem pravidelným dopisovatelům za jejich příspěvky a těšíme se
na Vaše další připomínky, názory i vzpomínky, kterými obohacujete tento zpravodaj.
Abyste Zprávy z Mladkova dostali do svých domovů včas, připomínáme změnu
termínu uzávěrky, který je vždy uveden na zadní straně posledního čísla.
Přejeme Vám klidné prožití letních dnů plných zážitků a nových poznání
při dovolených či jen krátkodobých výletech – no prostě léto jak má být.
________________________________
Titulní strana – škola ve Vlčkovicích dříve a dnes

Pokračování historie Vlčkovic
Místní chalupář, filharmonik a skladatel Radek Žalud na téma stavby kapličky
napsal a složil zpěvohru s názvem Vlčkovická zima. Folklorní soubory Radost a Lipka
z Pardubic představení nastudovaly a s úspěchem uváděly v Pardubicích a okolí
v letech 2011 a 2012, nejblíže nám v neratovském kostele dne 29. prosince 2012.
Ještě něco ke zmíněné škole. Škola zde bývala ještě dříve, a to někdy začátkem
19. století. Vyučovalo se tu dnes již v r. 1986 vyhořelém stavení č. p. 46.
Před požárem jistě vypadala dřevěná rozpadající se chaloupka jinak, než když sloužila
před 150 a více lety jako škola. Během let 1834-36 se vystavěla na obecní náklady již
zmíněná kaplička s přístavbou, jež měla od prvotního záměru sloužit školnímu
vyučování. Byli jsme obec převážně německá a tak se vyučovalo pouze německy.
(Obdobná kaplička se školou stojí nejblíž v Dolní Lipce, ale i jinde.) Třída se prý
postupně vybavovala a v r. 1838 uvedena byla do provozu k vyučování dětí.
Pro představu, škola, to byla kamenná chodba, 1 velká místnost s kamny, lavicemi,
tabulí a dřevěný šuplíkový záchod za domem. Vyučovalo se jen, pokud bylo vidět.
Vnučka to ve srovnání s dneškem nemůže pochopit.
Poněvadž dětí přibývalo, zakoupila pak obec r. 1868 domek č. p. 7, kde byla
přistavěna větší třída a škola téhož roku byla přemístěna. Ta původní obci sloužila
i nadále a to jako potřebné bydlení pro nejchudší až do r. 1945. Ani tato však
po letech nesplňovala nároky na školu kladené. Z tohoto důvodu obec rozhodla
postavit větší školu ve středu obce na jejím jižním okraji.
V létě r. 1901 byl položen základní kámen a v r. 1902 byla dostavěna na obecní
náklady škola nová – dvoutřídní a opět jen s německým vyučováním, jež bylo koncem
toho roku zahájeno. Ze sčítání obyvatel v r. 1910 vím, že v obci bylo 317 Němců a jen
2 Češi (Kosek Václav a Barbora z č. p. 29) a 4 jiné národnosti. Čechů bylo mnohem
více, ale ze strachu z pronásledování z německé strany češství úředně nepřiznali.

Velká změna nastala až po rozpadu rakousko-uherského mocnářství.
Cituji z české školní kroniky: „Jak působilo na zdejší Němce vyhlášení Československé
republiky, o tom muselo by se psáti mnoho kapitol. Stačí pouze jako charakteristika,
že p. starosta Ferd. Schlesinger prohlásil veřejně, že se raději oběsí, nebo svůj statek
prodá, než by v republice žil. Ovšem pak neučinil to ani ono a klidně zůstal
ve Vlčkovicích i v té nenáviděné čsl. republice. Působil-li kdy převrat 28. října na Němce
dojmem tak deprimujícím, docela jinak tomu bylo u zdejších Čechů. Ti jako by byli
probuzeni z letargického sna, do nějž je Rakousko po dobrém i po zlém ukolébalo, hned
procitli k čilému národnímu životu. Zásluhu o to má zejména učitel Píša z matriční školy
v Těchoníně. Jakmile začali se po převratu zřizovati menšinové školy, přišel i on
do Vlčkovic s návrhem, aby zdejší Češi o podobnou školu se postarali.“ (Zapsal 1 učitel
a správce české školy Václav Uhlíř.)
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Třída s německými žáky – 9. 11. 1923

Právě jeho byl nápad přesvědčit vitanovské občany, aby pro zdar věci posílali své
děti do menšinové školy ve Vlčkovicích, načež při zápisu bylo 7 dětí z Vlčkovic
a 23 z Vitanova. Sešlo se mnoho hostů, Čechů z okolních vesnic, Nekoře, Klášterce,
Mladkova, Těchonína, ale nejvíce jich bylo z Pastvin. Škola byla jimi přeplněna
a na všech tvářích značila se radost a národní hrdost. Vyučovalo se zatím v jedné třídě
německé a to ještě polodenně. Jeden týden 4 hod. dopoledne německy a 3 hod.
odpoledne česky a příští týden opačně.
Německý učitel Baier byl koncem října r. 1920 ustanoven správcem školy
v Mladkově a tamtéž se odstěhoval. Tím bylo umožněno z učitelova bytu zřídit opět
třídu, sice malou, ale již českou. Bylo místo i na kabinet a místnost pro českého
učitele. Třída byla od německé obce pronajata za úředně stanovenou částku 400 Kč
ročně. Tvrzení Němců o šikaně německého národa zanedbatelnou českou menšinou
v poválečné době popírají i výsledky sčítání obyvatel z 19. února 1921. Němci 196,
Češi 73, 4 jiné národnosti. Čas ubíhal a od r. 1930 jsme měli i mateřskou školku.
A jak k tomu došlo?
Návrh na zřízení přišel v listopadu r. 1929 z inspektorátu v Šumperku a toho se
okamžitě ujali již zmínění pánové Kosek a Janeček. U Čechů se to v obci nedalo
ani mysliti, poněvadž žádný z nich příhodnou místnost neměl. S Němci se o místnost
pro školku nedalo vůbec mluvit, jak byli tímto nápadem rozdrážděni. Proto přišel
v úvahu domek pana Josefa Albla z Vitanova č. p. 82. Dne 3. ledna bylo o umístění
rozhodnuto, na stavební úpravy uvolněno 500 Kč a nájemné pro p. Albla stanoveno

1200 Kč ročně. Po zajištění bydlení pro pěstounku Annu Mičánkovou z Kuřimi u Brna
započalo 17. února 1930 první zaměstnání v mateřince se 14 dětmi.
Další zlomovou událostí
byl r. 1938. Ve druhé polovině
září jsou v obci ubytováni
dělostřelci a telegrafisté a je
znatelný sílící neklid a napětí
mezi Čechy a Němci. Změny
opět nastaly po mobilizačím
rozkazu z pátku 24. září.
Většina Němců mobilizačního
rozkazu uposlechla. Několik
mužů (asi 5) uprchlo v noci
za hranice do Kladska. Jinak
byl ve Vlčkovicích v týdnu
napětí celkem klid.
České děti (ročník 1931 - 1932)
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a francouzských spojenců s Hitlerem 28. září, nastává doba ponížení a smutku.
Opět cituji školní kroniku: „Němečtí občané projevují svou radost způsobem mnohdy
nehorázným a surovým. Ve škole se pravidelně vyučovalo až do 10. října, kdy bylo již
na bíledni, že v pondělí 11. října přijde obec obsazovat vojsko německé. Od 1. října
do 10. žili jsme v strašné nejistotě. Nedocházela pošta, poněvadž evakuace
mladkovského pošt. úřadu byla provedena již v prvních dnech říjnových. Naše vojenské
útvary opouštěly Vlčkovice, mizejí připravené baterie, telefonní vedení. Přetížená auta
odvážejí železné překážky a pevnostní zařízení. A když poslední naše záštita – hlídky,
Stráže obrany státu, dne 10. října naposledy nocovaly na Studenci nad Vlčkovicemi
a ustoupily k Studenému, začali jsme se žáky balit školní pomůcky. Stěhování školy
narazilo však na nečekané obtíže, nebylo povozů. Sedláci s povozy odváželi z Adamova
kopce cement a dříví (vždyť byl zadarmo), o záchranu školních zařízení nikdo nedbal.
Konečně na rozkaz četnické stanice v Klášterci sehnal jsem dva žebřiňáky a školní
zařízení jsme na čtyřech fůrách v děšti odvezli do pastvinné školy. Toho dne objevily se
již ve Vlčkovicích německé prapory a řečníci měli slavnostní řeči. V pondělí byly
Vlčkovice obsazeny. Žáci české školy vyjma vitanovských musí navštěvovat školu
německou. Zapsal učitel Antonín Špinler.“
Německá škola se po poválečných prázdninách r. 1945 již neobnovila. České děti
od začátku nového školního roku chodily pěšky do nedalekých Pastvin. Zásluhou
p. Juliuse Petříka č.p. 48 a p. Keprty Josefa č.p. 11 byla škola ve Vlčkovicích opět
otevřena 19. února 1946 s 19 žáky vedená učitelkou Jarmilou Pražákovou
z Kyšperka. Vyučovalo se tu jen ve větší německé třídě, a to 1. až 5. ročník.
Dne 29. října 1953 byl ustanoven správcem školy učitel Straka z Bludova a chyběl byt
pro učitele s rodinou. Ještě během podzimu se byt stavebně upravil z bývalé české
třídy, kabinetu a učitelského pokoje. Pan „řídící“, jak se mu v obci říkalo, zde vyučoval
až do jejího zrušení v pátek 28. června 1974 pro nedostatek žáků. Školní děti od této
doby dojíždí do Mladkova nebo Pastvin, ty starší pak do Klášterce, Králík
nebo Žamberka.
Jak využít prázdnou budovu? Z toho důvodu o prázdninách proběhly stavební
úpravy, kdy se celá budova školy přeměnila na školku. Ta se sem přemístila z dolního

konce obce z č. p. 23. Tato se naopak upravila na bydlení pro učitele, jenž se sem
ze školy přestěhoval. Od 1. září útulek (tak se mu říkalo) zaplnilo 21 dětí a téměř
polovina je opět z Pastvin. Až v červenci r. 1979 došlo k větší přestavbě a modernizaci
včetně elektrického vytápění.
Přesto stále klesající počet dětí zapříčinil uzavření i této školky, a to dne
30. června 1992 po 101 letech služby dětem. Nepotřebnou školní budovu obec
Mladkov ještě téhož roku pronajal p. Josefu Richtrovi, majiteli f. Naturtip s. r. o.,
jež vyráběla hračky. Po jeho odstoupení si v r. 1997 v budově zřídil provozovnu
řezbářství p. Hrudka Štefan. Po splacení dohodnuté částky v r. 2002 přešla budova
do jeho majetku. Tolik ve zkratce něco o obci, kapličce a škole.
Kosek Jiří

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé letošní vydání čtvrtletníku Zprávy z Mladkova.
Jak je zvykem, rád bych Vám v několika řádcích přiblížil aktivity obce pro následující
období.
Stojíme na prahu školních prázdnin a období dovolených, ale i v tomto klidném
a odpočinkovém období, bych Vás rád požádal o účast na anketě Kompostéry
pro domácnost, které bychom rádi pro Vás získali s podporou dotace a podpořili tak
tzv. domácí kompostování. Anketní lístek naleznete v tomto vydání. Proto Vás prosím
o jeho vyplnění a vrácení, abychom mohli včas podat žádost o dotaci a kompostéry
pro Vás získat.
V průběhu léta zahájíme připravovanou rekonstrukci Domu hasičů v celkové
hodnotě 2,5 milionu korun. Polovina částky bude uhrazena ze státní dotace
a 350 tisíc korun přispěje Pardubický kraj. V rámci rekonstrukce proběhne přístavba
garážového stání, vybudování školící místnosti a šaten pro výjezdovou jednotku.
Nesmím také zapomenout na zateplení celého pláště budovy, výměnu oken a vrat
a v neposlední řadě změnu zdroje vytápění na tepelné čerpadlo.
I základní škola dozná během prázdnin další změnu a tou bude rekonstrukce
sociálního zařízení. Financování této přestavby bude z poloviny hrazenou výhrou
základní školy v hodnotě 300 tisíc korun v soutěži Domestos pro školy.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hezkou dovolenou, dětem krásné
prázdniny a mnoho slunečných dní.
Roman Studený
místostarosta obce

Zápis č. 2 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 10. 3. 2016
Zastupitelé:
Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2) - omluvena, Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4),
Bohuslav Matouš (5) - omluven, 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.
- probíhaly přípravy a podání hlášení za rok 2015
- probíhají přípravy na zateplení čp. 29
- byly zajišťovány záměry na opravy malých památek a rekonstrukci komunikace k zastávce ČD
- pracovníci obce provádí údržby zeleně a kácení stromů
- firma Arboret přijede připravit projekty na úpravy parkové zeleně
Organizační záležitosti obce
a) Oprava chodníků Mladkov
Vzhledem k plánované rekonstrukci povrchu komunikace v obci od křižovatky směrem na Celné,
starosta obce navrhuje provést také opravu chodníků v tomto směru. Na uvedenou akci je nutné
zpracovat projekt, a proto byl osloven Ing. Burianec, který nabízí zpracování projektu za celkovou
cenu 87.000,- bez DPH. Obec bude žádat o dotaci na opravu chodníků. V křižovatce bude
vybudován zpomalovací blok – ostrůvek, který požaduje vybudovat SÚS.
p. J. Kalášek – bude se dotace vztahovat i na projekt?
p. T. Šmok – ano, jsou to uznatelné náklady.
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace DS Hradec Králové
Ing. Buriancem za cenu 87.000,- bez DPH na rekonstrukci chodníků od křižovatky
k odbočce na zastávku.
b) Zateplení čp. 95
Z rozhodnutí zastupitelstva obce na minulém zasedání, bylo firmě Dabona zadáno zpracování
projektu na zateplení budovy Obecního úřadu. Zpracování projektu včetně posudků, výběrového
řízení na dodavatele, podání žádosti o dotaci a všech dozorů je vyčísleno na 315.810,- Kč s DPH.
Firma Dabona proto předkládá Návrh příkazní smlouvy na akci „Zateplení objektu obecního
úřadu v Mladkově“. Na zateplování budov je vyhlášena další výzva do 30. 6., kterou by mohla
obec využít. Starosta obce navrhuje provést v letošním roce projekt a výběrové řízení a stavbu
provést a dalších letech.
p. R. Studený – jaký je poměr dotace a vlastních zdrojů?
p. T. Šmok – je to 40% dotace a 60%vlastní zdroje, pokud bude ale vysoutěžená cena nižší pak se
dotace nekrátí a dostaneme se na poměr tak jako na prodejně potravin asi 55 – 60%. Byl také
zpracován cenový návrh firmou Unitip v částce cca 1,5 mil Kč. Je to ale bez výměny oken
a odizolování zdiva.
p. R. Studený – je dán termín zpracování projektu?
p. T. Šmok – do 25.4 z důvodu podání žádosti.
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na akci „Zateplení objektu obecního úřadu
v Mladkově“, a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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c) Rekonstrukce domu hasičů čp. 29
Místostarosta obce seznámil zastupitele s plánem rekonstrukce domu hasičů. Součástí
rekonstrukce bude přístavba garážového stání, výměna vrat o oken. Řešeno bude také zateplení
pláště budovy a výměna zdroje vytápění. Odhadovaná cena dle vypracované studie je 2,5 mil. Kč.
Cena projektu činí 50 tis. Kč. K financování je požádáno o státní dotaci ve výši 50% nákladů
a v současné době uvažuje Pardubický kraj o podpoře těchto projektů ve výši přibližně
500 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce „Přístavba hasičské zbrojnice“ za cenu
2,5 mil. Kč s podmínkou získání státní dotace.
d) Rekonstrukce VO Vlčkovice - žádost
Z důvodu plánované rekonstrukce nadzemního elektrického vedení ve Vlčkovicích je nutné
provést také rekonstrukci veřejného osvětlení, které bylo umístěno na sloupech elektrického
vedení. K finančnímu zajištění akce byla podána žádost o dotaci ze státního programu EFEKT.
Dále byla zajištěno zpracování cenové nabídky firmou Energo a p. Mlynářem. Předpokládaná
celková cena činí 588.436,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vlčkovicích
v roce 2016.
e) Malé památky
Starosta obce poptal cenové kalkulace na dvě památky socha Kalvárie Petrovičky 160 tis. Kč
a na kříž Josefa Ziugaeho u hraničního přechodu 115 tis. Kč bez původních schodů a se schody
182 tis. Kč. Dotace je možno získat v poměru 70% dotace a 30% vlastních zdrojů. Zastupitelé
navrhují památky obnovit do původní podoby včetně schodů. Starosta obce navrhuje podat
na zmíněné památky žádost o dotaci ze Státního zemědělského půdního fondu.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na sochu Kalvárie Petrovičky a na kříž Josefa
Ziugaeho na SZIF.

Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočet 2016
Zastupitelstvo obce na minulém zasedání schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2016. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu podány žádné připomínky.
Místostarosta obce seznámil přítomné se zněním rozpočtu a navrhuje rozpočet v této podobě
schválit. Rozpočet obce je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016.
b) Orlicko - projekty
Sdružení obcí Orlicko předkládá zastupitelstvu obce projekt „Žijeme spolu“. O tomto
bylo již jednáno na minulém zasedání. Vzhledem k nedostatku informací o přínosu
nebylo rozhodnuto o podpoře. Projekt podporují také ředitelé škol včetně ředitelky
v Mladkově. Starosta obce navrhuje vzít tuto informaci na vědomí a pozvat zástupce
k bližšímu vysvětlení.
ZO bere na vědomí projekt „Žijeme spolu“.

projektu
projektu
naší ZŠ
projektu

Starosta obce dále seznámil s výší příspěvků pro Sdružení obcí Orlicko na již probíhající projekty,
k jejichž poskytování se obec v minulosti zavázala. Jedná se o členský příspěvek ve výši
13.150,- Kč, příspěvek na provoz lyžařských tratí ve výši 5.468,- Kč, projekt Na běžkách ve výši
2.015,- Kč a projekt Orlické hory a Podorlicko ve výši 2.124,- Kč. Tabulka příspěvku je přílohou
č. 3 zápisu ze zasedání.
ZO schvaluje příspěvky pro Sdružení obcí Orlicko dle rozpisu (viz příloha č.3).
c) Sdružení místních samospráv – příspěvek
Sdružení místních samospráv ČR zaslalo fakturu k úhradě členských příspěvků za členství obce
ve výši 2000,- Kč plus příspěvek 1,- Kč na občana obce. Celková částka je tedy 2543,- Kč. Obec je
dlouholetým členem tohoto sdružení, které mimo jiné prosazuje rozpočtové určení daní.
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu členského příspěvku SMS ČR za rok 2015 ve výši
2543,- Kč.

d) Příspěvky organizacím
Z důvodu legislativních změn je nutná změna systému poskytování příspěvků místním
organizacím z rozpočtu obce Mladkov. Starosta obce ukládá finanční komisi a účetní obce
připravit směrnici pro poskytování těchto příspěvků na příští zasedání.
Zastupitelstvo obce ukládá finanční komisi připravit na příští zasedání směrnici
pro poskytování příspěvků místním organizacím.
e) Spolufinancování charity Králíky
Obec Mladkov (543 obyv.) se takto zavazuje poskytnout na podporu fungování sociální služby
v Králíkách finanční příspěvek ve výši 1 850,- Kč. Příspěvek bude použit na podporu fungování
sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2016, kdy uvedená služba
sociálního poradenství bude poskytována Charitou prostřednictvím občanské poradny.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 850,- Kč
na podporu fungování sociální služby v Králíkách.
f) Zpráva inventarizace
Předseda UIK předkládá ke schválení zprávu z provedené inventarizace majetku obce za rok
2015. Počáteční stav hodnoty majetku obce činil 69.555.682,28 Kč a konečný stav činí
75.349.326,04 Kč. Zpráva z provedené inventarizace je přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu z provedené inventarizace majetku obce za rok 2015.

Došlé spisy a žádosti
a) Zpráva Policie ČR
Obvodní oddělení Policie ČR Králíky předkládá ZO Bezpečností zprávu za rok 2015. Zpráva
obsahuje přehledy Prevence kriminality, dále přehled trestné činnosti páchané v rámci OOP
Králíky – rozbor jednotlivých skutkových podstat, přehled o přestupková činnost páchaná
v rámci OOP Králíky a dopravní situaci v roce 2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Bezpečnostní zprávu Policie ČR.
b) Česká pošta
Společnost Česká pošta předkládá obci smlouvu o zajištění služeb. Účelem této Smlouvy je
zajištění bezvadného poskytování služeb ČP třetím osobám prostřednictvím „Zástupce (obec).
Zastupitelstvo obce na pracovním zadání vyslovilo návrh na zachování kamenné v Mladkově,
dokud je to ze strany Česká pošty možné. Starosta obce proto navrhuje rozhodnutí schválit.
Zastupitelstvo obce schvaluje zachování kamenné pošty v Mladkově.
c) Kácení dřevin Petrovičky
Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje,
který je odpovědí na stížnost pí. Náhlíkové, na vykácení dřevin pracovníky obce u komunikace
v Petrovičkách. Z uvedeného dopisu vyplývá, že nedošlo k neoprávněnému kácení, ale o údržbu
zeleně v dané lokalitě.
Na vědomí stanovisko SUS Pardubického kraje.

Diskuse:
p. X. X – připomněl instalaci světla veřejného osvětlení na komunikaci k jeho domu a déle na stav
dřevin u kapličky pod dílnami.
p. T. Šmok – seznámil zastupitele s požadavkem provozovatele výherních automatů, který by rád
znal stanovisko zastupitelstva obce k umístění těchto zařízení v obci.
Zastupitelstvo v diskusi vyslovilo své stanovisko, které je záporné k umístění automatů v obci.
p. A. Kotyzová – dotazuje se, co se udělá se smlouvou s fy. Synergion
p. T. Šmok – nájemní smlouva je zrušena oznámením k červenci roku 2015.
Dále bylo diskutováno o umístění vitríny na budově prodejny k informování občanů o dění v obci.

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 10. 3. 2016
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)
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 těžební práce v Petrovičkách
- byla dokončena oprava bytu nad lékárnou
- proběhla oprava plotu a chodníku u dětského hřiště
- probíhá příprava dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Organizační záležitosti obce
a) Sdružení obcí Orlicko a zapojení do projektů
a1) Žijeme spolu
Hlavním cílem projektu je zavedení systematického přístupu ve vzdělávání dětí základních škol
v obcích Sdružení obcí Orlicko se zaměřením na výuku o přírodopisu, dějepisu a zeměpisu území
Orlicka. Dalšími cíli projektu jsou 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. Ředitelka ZŠ Mladkov se zúčastnila jednání k představení projektu
a spatřuje v něm přínos i pro naši školu.
Zastupitelstvo obce Mladkov schvaluje zapojení obce Mladkov do spolufinancování
projektu Žijeme spolu, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko na:
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016
na projekt Žijeme spolu ve výši 1 960 Kč
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši 12.902,- Kč
splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019.
a2) Kladsko - Orlicko - Sněžník
Projekt řeší vybudování přírodě blízkých rekreačních stezek pro terénní cyklisty v území jižní
části Orlických hor – v Bukovohorské hornatině. V rámci prvé etapy bude v masívu Suchého
vrchu a v jeho blízkém okolí vybudováno celkem 20 km přírodě blízkých stezek - singltreků,
skládající se celkem z 12 dílčích úseků a ze třech okruhů lehkého a středně obtížného
charakteru. Hlavním nástupním místem bude Červenovodské sedlo u komunikace I/11 mezi
Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou.
A. Kotyzová – s projektem singltreků nesouhlasí, cest je tam dostatek, a tyto cesty do lesa nepatří,
s vybudováním parkoviště souhlasí
T. Šmok – částka na tuto etapu je určená především na parkoviště, singltreky budou řešeny
až v další etapě, tento názor bude starosta prezentovat ve SOO
B. Matouš – parkoviště podpoří, ale částka je dle jeho názoru určená především na singltreky
Starosta obce po ukončení diskuse přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Mladkov
schvaluje zapojení obce Mladkov do spolufinancování projektu Kladsko-Orlicko-Sněžník.
Zastupitelstvo obce nepřijímá usnesení k zapojení obce Mladkov do projektu
Kladsko-Orlicko-Sněžník.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N N N N Z × N Z N
b) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru přednesla zprávu z činnosti za uplynulé období. Finanční výbor
provedl kontrolu pokladní hotovosti. Ve spolupráci se starostou a místostarostou připravil
rozpočtový výhled. K uloženému úkolu – připravit směrnici pro poskytování příspěvků

organizacím, navrhuje vzhledem k výši částek vyplácet finanční prostředky formou darů.
Zpráva finančního výboru je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu finančního výboru.
c) Hospodářský výsledek ZŠ
Hospodářský výsledek za rok 2015 činí 17.177,83 Kč. Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov žádá
o převedení částky 10.000,- Kč do rezervního fondu a částky 7.177,83 Kč do fondu odměn.
Zastupitelstvo s navrženým rozdělením výsledku souhlasí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ v Mladkově za rok 2015.
Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá zastupitelstvu obce rozpočtovou změnu č. 1/2016. Místostarosta obce
seznámil s obsahem a důvodem rozpočtové změny přítomné občany a zastupitele. Rozpočtová
změna tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016.
b) Dary spolkům
Finanční výbor navrhuje místním spolkům poskytnout dary na jejich činnost. Vzhledem
k velikosti obce a prospěšnosti jednotlivých akcí, kde bude kladen význam na práci s mládeží,
sportovně tradiční akce, společensko-kulturní a charitativní činnost. S částkou bude počítáno
v rozpočtu obce a s přidělením daru pověřuje starostu obce. Zastupitelstvu obce budou věnované
výše darů dány na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje udělování darů místním spolkům na jejich činnost pro práci
s mládeží, sportovní, tradiční společenskou, kulturní a charitativní činnost a přidělením
pověřuje starostu obce.
c) Udělení pravomoci k provádění rozpočtových opatření
Na základě ustanovení §84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů předkládá starosta obce zastupitelstvu obce návrh udělení pravomoci pro starostu obce
k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva a starostovi
a místostarostovi provedení rozpočtových opatření na závěr roku.
Zastupitelstvo obce uděluje pravomoc pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření
mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
d) Rozpočtový výhled
Starosta obce předkládá rozpočtový výhled na období 2016 (2017)- 2019. Rozpočet roku 2016
máme schodkový a na roky 2017 – 2019 počítáme s výhledem rozpočtu vyrovnaným. V rozpočtu
je v kapitálových a investičních výdajích rezerva na přípravu dotovaných projektů přibližně
v částce 500 tis. Kč. Vzhledem k úspěšnému hospodaření a zvyšování majetku obce
a zkušenostem z minulých let doporučuji ponechat jako rezervu na bankovních účtech
1,7 mil. Kč pro možnost financování krizového období. Rozpočtový výhled je přílohou č. 4 zápisu
ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019.
Došlé spisy a žádosti
a) Poplatky za odpady
Pan XXXXX žádá o prominutí poplatku za poplatníka XXXXX, důvodem je dlouhodobý pobyt
mimo ČR a dalším žadatelem je pan XXXXX, který žádá o prominutí poplatku za XXXXX,
důvodem je také dlouhodobý pobyt mimo ČR.
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za odpady na rok 2016 za poplatníka
XXXXX a XXXXX vzhledem k dlouhodobým pobytům mimo ČR.
b) Prodej pozemku
b1) Žádost p. XXXXX
Pan XXXXX žádá o prodej p.p.č. 5/2 v katastrálním území Mladkov za účelem výstavby
rodinného domku k trvalému bydlení.

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 5/2 v k.ú. Mladkov
za účelem výstavby RD k trvalému bydlení.
b2) Žádost manželé XXXXX
Manželé XXXXX žádají o zahájení jednání obce Mladkov se Státním pozemkovým úřadem
o provedení bezúplatného převodu p.p.č. 861/2 v k.ú. Mladkov, který je v současné době
vlastníkem této parcely. Na této pozemkové parcele má každý z bydlících v řadových domech svůj
díl zahrádky a je jejich nedílnou součástí bydlení. Díl zahrádky na této parcele manželů XXXXX
by rádi vlastnicky dořešili odkupem od obce Mladkov.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o převod pozemků na obec Mladkov od Státního
pozemkového úřadu.
c) Žádost Orlickoústecká nemocnice
Orlickoústecká nemocnice žádá o finanční podporu dvou projektů. Prvním z nich je „Jícnová
echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce - Srdce jako na dlani“. A druhým je
„Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor STAN. Starosta obce navrhuje podpořit částkou
10.000,- Kč první z projektů a částkou 5.000,- Kč druhý projekt. Místostarosta obce navrhuje
vzhledem k výši podpory v minulých letech a výdajům obce v letošním roce podpořit oba projekty,
každý částkou 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje 5 000 Kč na projekt „ Srdce jako na dlani“.
Zastupitelstvo obce schvaluje 5000 Kč na projekt „ Od dřevěného stetoskopu po fetální
monitor STAN“.
d) Loterie u Bohouše
Na základě ustanovení § 45 odst. 3 loterního zákona ve spojení s § 27 odst. 3 správního řádu je
obec účastníkem v řízení k vydání povolení k provozování loterie. Obec je oprávněna vyjádřit
v řízení své stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, své vyjádření musí odůvodnit
z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Starosta obce zjišťoval porušení
pořádku u Policie ČR nebo u MěÚ Králíkách, a není evidován žádný případ porušení veřejného
pořádku. Z toho důvodu navrhuje zastupitelstvu vzít dané oznámení na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí řízení k povolení k provozování loterie.
d) Kompostéry
Starosta obce seznámil přítomné s možností získání dotace až ve výši 85% nákladů na pořízení
domácích kompostérů na podporu komunitního kompostování. Kompostéry by mohli občané
získat v případě podpory obce zdarma nebo za velmi nízkou cenu. Získáním dotace se v současné
době zabývá Sdružení obcí Orlicko, s jehož podporou by mohla být pořizovací cena ještě nižší.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost získání dotace na pořízení domácích
kompostérů.
Diskuse:
p. B. Matouš – dotazoval se, zda firma Antee již dokončila závazky k provozu webových stránek
obce.
p. R. Studený – všechny systémy dokončeny nejsou, a bude osloven zástupce firmy
p. B. Matouš – dotazuje se, zda je již předáno obci sportoviště v Dolanech.
pí. R. Vágnerová – fyzicky bude předáno v průběhu května a června.

Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 18. 5. 2016
Zastupitelé:
Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4), 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
v těchto bodech:
- přípravy na rekonstrukce Božích muk u čp. 134 – návrh záměru opravy
- Ozelenění ploch v Mladkově- vizualizace
- Oprava veřejného osvětlení v obci
- Pochůzka ve Vlčkovicích na rekonstrukci OO a poptávka na zhotovitele
- Lesní práce a úprava obecních ploch
- Vymalování čekárny obvodního lékaře
- Zateplení obecního úřadu a rekonstrukce domu hasičů
- Alberon jednání ohledně stavby metropolitní sítě
- Setkání seniorů
- Prodejna potravin - jednání ohledně reklamací
Organizační záležitosti obce
a) Kompostéry
Starosta obce na minulém zasedání seznámil přítomné s možností získání dotace až ve výši 85%
nákladů na pořízení domácích kompostérů na podporu komunitního kompostování. Kompostéry
se dodávají o objemu 215, 340, 450, 675, 800, 900, 1050, 1400 a 2000 litrů. Starosta obce
navrhuje kompostéry do 900 litrů poskytnout zdarma, nejprodávanější variantu 1050 litrů
za cenu 45,- Kč, velikost 1400 litrů za 316,- Kč, a největší 2000 litrů za cenu 589,- Kč. Starosta
obce navrhuje poskytnout jeden na samostatnou domácnost.
T. Šmok – p. B. Matouš přislíbil vytvoření anketního lístku
A. Kotyzová – navrhuje anketní lístek přiložit do zpravodaje
T. Šmok – souhlasí s přílohou zpravodaje
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vytvoření písemné ankety za účelem zjištění
zájmu občanů o jednotlivé druhy kompostéru s termínem ukončení do 18. 7. 2016.
b) Delegát na VH
K účasti na Valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., je
nutné zvolit zástupce obce. Zastupitelstvo obce navrhuje k účasti na VH starostu obce po dobu
jeho funkčního období. Zastupitelstvo obce navrhlo k účasti starostu obce a v době jeho
nepřítomnosti zajistí účast místostarosta.
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, delegování pana Teodora Šmoka
jako zástupce obce Mladkov, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64,
IČ: 48173398, po dobu jeho funkčního období na všech valných hromadách, konaných
od 28. 06. 2016. V době nepřítomnosti starosty zastoupí delegáta místostarosta
Ing. Roman Studený.
Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2016
a ke schválení rozpočtovou změnu č. 3/2016. Místostarosta obce seznámil s obsahem a důvodem
rozpočtových změn zastupitele obce. Rozpočtové změny tvoří přílohu č. 2 a č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016.
b) Účetní závěrka obce
Účetní obce předkládá ke schválení účetní závěrku obce za rok 2015 a závěrečný účet obce za rok
2015. Obec Mladkov v roce 2015 hospodařila v souladu s rozpočtem obce a rozpočtovými
změnami schválenými ZO. Místostarosta obce seznámil přítomné s částkami závěrečného účtu,
s výší dotací za rok 2015, výší pohledávek a závazků. Starosta obce seznámil s výsledkem
přezkoumání hospodaření obce. Závěrečný účet a účetní závěrka je přílohou č. 4 zápisu
ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 bez výhrad.

c) Účetní závěrka školy
Základní a mateřská škola Mladkov předkládá zastupitelstvu obce účetní závěrku za rok 2015
ke schválení. Místostarosta obce seznámil zastupitele s předloženými dokumenty. Účetní závěrka
je přílohou č. 5 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2015 bez výhrad.
d) Dotace od Pardubického kraje
d1) Dotace Dům hasičů
Pardubický kraj předkládá zastupitelstvu obce Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
účelové investiční dotace na výstavbu – rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – GŘ
HZS ČR – 2016
Evidenční číslo smlouvy OKŘ/16/21800. Dotace se poskytuje do výše 2/3 skutečně poskytnuté
investiční dotace MV – GŘ HZS ČR, maximálně 350.000,- Kč. Dotace MV – GŘ HZS ČR je
přislíbena ve výši 1.249.000,- Kč. Dotace jsou určeny pro plánovanou rekonstrukci hasičské
zbrojnice.
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové
investiční dotace na výstavbu – rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu
MV – GŘ HZS ČR – 2016 evidenční číslo smlouvy OKŘ/16/21800 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
d2) Dotace Územní plán
Pardubický kraj předkládá zastupitelstvu obce Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora
územních plánů. Dotace se poskytuje ve výši 148.225,- Kč, tj. výši maximálně 70% ze skutečných
nákladů podporované etapy územního plánu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora územních
plánů evidenční číslo smlouvy OR/16/21951 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
e) Prodej a nákup pozemků
e1) Žádost p. X.Y
Pan XXXXX žádá o prodej p.p.č. 5/2 v katastrálním území Mladkov za účelem výstavby
rodinného domku k trvalému bydlení. Záměr prodeje byl schválen na minulém zasedání
zastupitelstva obce. Starosta obce podotkl, že vzhledem ke změnám, které přinesl NOZ č.89/2012
Sb, nemůže obec uplatnit podmínky na prodej pozemků které má stanoveny v Zásadách prodeje
a pronájmů pozemků. Stavba je součástí pozemku a tak musí být jeden vlastník i ve vztahu
ručení bankám. Je také problematický prodej s cenovým zvýhodněním. Starosta obce navrhuje
platit zálohu, a poté dle doby do kolaudace platit doplatky v různé výši. Zastupitelstvo obce se
shoduje, že není jasný způsob jak to zaručit ve vztahu k obce a stavebníkovi, a zabránit
obchodování s pozemky.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zjistit možnost úpravy smlouvy na prodej
pozemků za účelem výstavby RD pro trvalý pobyt se zvýhodněním a návrh smlouvy
předložit na příštím zasedání.
e2) Pozemek hasičárna a XXXXXX
Pro budoucí rekonstrukci hasičské zbrojnice je nutné dokoupit od spoluvlastníků rodiny XXXXX
pozemek vedle zbrojnice p.p.č. 137/14 která vznikla z p.p.č.137/1 o výměře 20 m2 za cenu
20 Kč,-/m2. Při zaměření hranic pozemků byl zjištěn rozdíl i v hranicích pozemků a proto
starosta obce navrhuje pozemek v majetku obce p.p.č. 1153 o výměře 45m2 odprodat za cenu
50,- Kč/m2 rodině XXXXX, která s uvedenými změnami souhlasí.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi p.p.č. 137/14 v k.ú. Mladkov za celkovou cenu
400,-Kč od rodiny XXXXX.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 1153 v k.ú. Mladkov za celkovou cenu
2.250,- Kč spoluvlastníkům rodiny XXXXX.

e3) Žádost XXXXX
Pan XXXXX žádá o prodej p.p.č. 42/2,4 v k.ú. Mladkov k výstavbě RD. Vzhledem k tomu, že mezi
uvedenými parcelami leží p.p.č. 42/3 v k.ú. Mladkov, která je v majetku Státního pozemkového
úřadu, starosta obce navrhuje o uvedený pozemek SPÚ požádat.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č 42/2,4 v k.ú, Mladkov
o celkové výměře 355 m2 za účelem výstavby RD.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na SPÚ o převod pozemku 42/3
v k.ú. Mladkov o výměře 501 m2 na obec Mladkov bezúplatně a pověřuje starostu obce
podáním žádosti.
e4) Směna pozemků
Starosta obce předkládá návrh směny pozemků s p. XXXXX a paní XXXXX , p.p.č. 70, 140, 147
v k.ú. Vlčkovice o výměře 132 m2 - a obcí Mladkov p.p.č. 578/2 v k.ú. Vlčkovice o výměře 132 m2
z důvodu narovnání vlastnických vztahů k místní komunikaci pro obec Mladkov. Zastupitelstvo
s uvedeným návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků s manželi XXXXX a obcí Mladkov o stejné
výměře přibližně 132 m2 na p.p.č. 70,140,147 v k.ú. Vlčkovice v jejich vlastnictví a obcí
Mladkov na p.p.č. 578/2 v k.ú. Vlčkovice a majetku obce Mladkov.
f) Rekonstrukce hasičské zbrojnice – dofinancování, státní dotace
Místostarosta obce informoval o jednání ne MV GŘ HZS ČR, kde byla obci schválena dotace
ve výši 1.249.000,- Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Jednou z podmínek úspěšného
čerpání dotace je schválení v zastupitelstvu a dále je nutné schválit dofinancování akce
z rozpočtu obce Mladkov. Cena přestavby je vyčíslena na 2.499.000,- Kč, 1.249.000,- Kč bude
poskytnuto z dotace a 350.000,- Kč bude poskytnuto Pardubickým krajem. Obci zbývá
dofinancovat 900.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování rekonstrukce hasičské zbrojnice z rozpočtu
obce ve výši 900.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z MV GŘ HZS ČR ve výši 1.249.000,- Kč.

Došlé spisy a žádosti
a) Žádost o byt pí. XXXXX
Paní XXXXX žádá o přidělení bytu v Mladkově o velikosti 1+1 nebo 1+2 k trvalému pobytu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o byt.
b) Žádost o byt sl. XXXXX a p. XXXXX
Sl. XXXXX a p. XXXXX žádají o přidělení bytu v Mladkově v čp. 124. Důvodem je přírůstek
do rodiny a kratší cesta do zaměstnání.
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu sl. XXXXX a p. XXXXX.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A Z A A A A A A
c) Uzavření MŠ
ZŠ a MŠ Mladkov předkládá obci na vědomí na uzavření MŠ v době letních prázdnin v termínu
od 1. 7. 2016 do 19. 8. 2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření MŠ v době letních prázdnin v termínu
od 1. 7. 2016 do 19. 8. 2016.

Diskuse:
V diskusi zastupitelé řešili přístupy na internetové stránky obce, stavební úpravy hasičské
zbrojnice a parkové úpravy v obci.
Poznámka: Výpisy ze zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý
z webových stránek obce.

Vítání občánků
Obecní
úřad
v Mladkově
přivítal dne 30. dubna 2016 nové
občánky – Viktorii Mužíkovou,
Vendulu Jetmarovou a Jakuba
Bučmeje
a
jejich
příbuzné
na tradičním „Vítání občánků“.
V očích přítomných se často zaleskne i slza, když děti z mateřské školy svými
básničkami a písničkami vítají své budoucí kamarády.

Místostarosta Roman Studený popřál
hodně štěstí a pohody při výchově.
Rodičovství, to je krásná a zodpovědná část
společného
života.
Položením
dítěte
do kolébky, zapsáním rodičů do kroniky
a předáním kytičky a malého dárku je
vítání občánků ukončeno.
Ještě na památku fotografie dítěte
v kolébce.
Marta Paďourová

(foto: Bohuslav Matouš)

2. dubna
12. dubna
14. dubna

Vyšohlídová Oldřiška
Kalous Václav
Prokopcová Věra

70 let
75 let
60 let

16.
28.
3.
11.
16.
27.

dubna
dubna
června
června
června
června

Prokopec Josef
Studená Božena
Řezníček Ludvík
Matějková Helena
Filip Jiří
Štefková Věra

60
75
60
70
65
81

let
let
let
let
let
let

Život člověka je takový, jaký si ho jeho myšlenky udělají.
Marcus Aurelius

Urbanová Marie
Pešek Václav
Melichar Petr
Slanina Ladislav

83
92
40
82

let
let
let
let

Vzpomínka na pana Miroslava Vodičku
Dne 4. 5. 2016 tomu bylo 11 let, co navždy odešel náš
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Miroslav Vodička.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka na pana Dobroslava Marečka
Když nás navždy opustí osoba blízká a drahá, neztratíte ji
najednou; ztrácíte ji postupně a dlouho – jak plyne čas, přestanou jí
docházet dopisy, z polštářů vyvane její vůně a nakonec se vytratí
i její šaty ve skříni a prádelníku.

28. 3. 1925 – 6. 5. 2011

Stále přibývá částí, které z ní postrádáte. A jednou přijde den,
kdy zvlášť silně pocítíte, že vám nějaká určitá část chybí, a tehdy si
uvědomíte, že je pryč, navždycky – a pak zas přijde další den
a další určitá chybějící část.
John Irving

Děkujeme, že nezapomínáte.
Ivana a Jiří

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem smutečním hostům, kteří se přišli
rozloučit 22. dubna s paní Marií Urbanovou a také za krásné květinové dary.
Poděkování taky patří Pohřební službě v Žamberku – panu Janatovi, slečně Janatové
a paní Pacíkové za smuteční řeč. Dále pak rodině Filipových za přípravu i úklid
kostela, panu faráři za projev k zesnulé a všem ostatním, kteří se podíleli na
důstojném pohřbu zemřelé Marušky.
Děkuji taky panu MUDr. Dolečkovi za ochotu, kterou jsem potřeboval
pro nemocnou přítelkyni, a jeho návštěvy k nemocné.
Maruška měla ráda lidi, několik let byla předsedkyně Konzumu. Byla aktivní
členkou ČČK a to od roku 1958. Zúčastnila se akcí, které ČČK zajišťoval, a to hlavně
při soutěžích SDH v Mladkově, kde bylo potřeba péče o zraněné, hlavně mládež.
Navštěvovala občany při výročích kulatých narozenin. Jako členka SPOZ byla u lidí
oblíbená a žádaná. Nejvíce času trávila na zahrádce. Milovala kytičky a uměla o nich
vyprávět i veršovat.
Konvalinka a pomněnka
jsou dvě kvítka nevinná,
jedna volá nezapomeň
a druhá buď upřímná…
Maruško, za Tvou upřímnost Ti mockrát děkuji a nikdy na Tebe nezapomenu!
Čest její památce!
přítel Ruda

Květnové aktivity v mateřské školce
Měsíc květen byl přímo „nadupaný“ aktivitami naší
školky. Začali jsme ukázkou dravců od pana Šulce, který
nám představil některé druhy ptáků – např. orla, volavku,
čápa bílého, ale i malé liščátko a velkou polární lišku.
Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací z jejich života,
vyzkoušeli si jejich
přivolání na ruku,
ale také nám byly
zodpovězeny naše
zvídavé otázky.
A že jich bylo!
Následovalo vystoupení dětí na „Vítání
občánků“, kde jsme našim nejmenším –
Kubíčkovi, Viktorce a Vendulce – zazpívali
a přednesli básničky. Dále jsme připravili
„Besídku pro maminky“, na kterou děti

pilně nacvičovaly pásmo básniček, písniček
a také dva tanečky. Maminkám jsme také
předali drobné dárečky – kytičku v květináči,
portrét svojí maminky v rámečku a malou
šperkovnici vyrobenou z nanukových lžiček.
Poté společně se žáky ZŠ nás čekalo
vystoupení na „Setkání seniorů v Domě
hasičů“. I tady jsme rozdali malé dárky,
které vyráběli naši školáci. Také se do naší
školky konal zápis, přihlásilo se celkem
devět dětí. Už se na ně moc těšíme!
A jelikož už bylo „práce“ dost, tak nastal čas na zaslouženou odměnu. Nejdříve
proběhlo promítání na velkém plátně ve třídě ZŠ, kde jsme viděli „Podmořský svět
ve 3D“ a pak ještě následovala pohádka ve 2D. Také nás přijeli navštívit manželé
Kocůrkovi, kteří nám zazpívali a zahráli na tradiční indiánské nástroje. Nakonec
k nám zavítalo Divadélko U dvou sluncí s pohádkou „Příběhy kočky Micky“, která se
dětem moc líbila.
A co nás ještě čeká v červnu? Vystoupení ZUŠ „Tančíme pro radost“ v Králíkách,
Den dětí u vojáků na Adamu, společný výlet s rodiči vlakem do Fajnparku v Chlumci
nad Cidlinou, návštěva Policie ČR v Králíkách a loučení s předškoláky.
Derková Pavla DiS.
učitelka MŠ

Výlet do Perníkové chaloupky v Rábí u Pardubic
Na výlet se naše mateřská škola
vydala společně s dětmi a učitelkami z MŠ
Těchonín. Letos jsme navštívili „Perníkovou
chaloupku“ v Rábí u Pardubic. Byli jsme
přivítání průvodcem, který nám podal
zajímavý výklad o pohádce Perníková
chaloupka a dovedl nás k „prstovému
tlustoměru“,
kde
jsme
si
změřili
ukazováček, zda je dost vykrmený. Teprve
poté jsme mohli vstoupit do vesničky
z perníku, kde se nám sliny jen sbíhaly.
Tady nám průvodce vyprávěl zajímavosti
z příběhu
Jeníčka
a
Mařenky,
jak
zapomněli
zaklepat,
pozdravit,
nepoprosili, kradli, lhali…
Pak jsme se vydali na návštěvu
Ježibaby,
kdo
nezapomněl
pozdravit
a poprosit, dostal za odměnu perníček.
U paní Ježibaby jsme viděli vyrábění
dekorativních perníčků z forem. Viděli jsme
také koště paní Ježibaby, které ukrývala
v tajuplné skříni.

Domů jsme si odvezli spoustu perníčků,
které jsme si koupili. Nezapomněli jsme také
navštívit Nebe plné andílků. Viděli jsme
i strašidelné peklo, kde se spoustu dětí bálo.
A co patří k výletu? No přece pořádná
svačina. Po vydatném posilnění jsme se vydali
na hrad Kunětická hora. Výlet se nám vydařil
a odnesli jsme si spoustu nezapomenutelných
zážitků.
Jana Faltusová, učitelka MŠ

Společný výlet s rodiči na Kašparovu chatu
Na společný výlet rodičů s dětmi spojený s noclehem na Kašparově chatě
na Adamu jsme se vydali v odpoledních hodinách 27. 5. 2016. Sraz jsme měli před
budovou školy. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli vydat na dlouhou cestu.
Všichni jsme se divili, s jakým elánem a rychlostí se děti blížily k vytyčenému cíli.
Šli jsme asi hodinu.
Po příchodu na chatu jsme si
opekli
buřty.
Děti
měly
dostatečný prostor pro hry a
dovádění. Velkou odměnou
pro
mnohé
z nás
byl
zmrzlinový pohár. Myslím si,
že výlet se všem moc líbil.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat
provozovatelce
Kašparovy chaty p. Anně
Honzákové a p. Zdeňku
Lechnýřovi za sponzorský dar
„ubytování zdarma“.
Jana Faltusová, učitelka MŠ

Výlet školáků
Je úterý 24. května a my
jedeme na školní výlet na Tvrz Orlici
do Letohradu. Moc jsme se na něj
těšili. Ráno jsme šli ze školy
na vlakové nádraží. Vlak nás dovezl
do Letohradu. Z nádraží jsme šli
pěšky na Tvrz Orlici, kde na nás
čekala vlastnoruční výroba knihy.
Ujala se nás paní průvodkyně, která
nás zavedla na stanoviště, kde jsme
plnili různé úkoly. Například jsme

tiskli obrázky na papír, vybarvovali je, řešili hádanky, lepili jsme kousky materiálu
potřebného na výrobu knih na listy papíru. Už víme, že ke zhotovení knihy
potřebujeme gázu, kapitálek, motouz, voskovanou niť, kožní klíh, knihařské plátno
a lepenku.
Nakonec
jsme
sešili
voskovanou nití všechny listy
papíru a pomocí klihu celý
svazek listů vlepili do desek.
Již téměř hotovou knížku jsme
vložili do lisu a vlastnoručním
utažením lisu ji v něm zpevnili.
Všichni jsme si odnášeli svoji
vlastní knížku, ze které máme
ještě teď velkou radost. Tu nám
nezkazil ani déšť, když jsme šli
zpátky na vlak a jeli domů.
Po celou dobu se nám věnovali
studenti ze Středního odborného učiliště z Lanškrouna, kteří se tam oboru knihař učí.
Postřehy některých žáků:
Slávek: Nejvíc se mi líbila výroba knihy a kopie Ďáblovy bible, která tu byla
vystavena. Váží 75 Kg a délka hřbetu je téměř 1 metr. A bylo to hodně poučné.
Bořek: Líbilo se mi vyrábět knihu a jet vlakem. A ještě výr velký a Ďáblova bible.
Adélka: Bylo to prima a moc se mi to celé líbilo. A viděli jsme mývala a výra. Bylo to
krásné.
Nela: Nejvíc se mi líbilo, jak jsme sešívali listy do knížky. Sice mi připadalo divné,
jak můžeme sešít voskovanou nití papír, ale pak mi došlo, že ničím jiným by to nešlo.
Stela: Moc se mi výlet líbil a mám na něj pěknou památku.
Eliška M.: A ještě se mi líbila Ďáblova bible a výr a mýval.
Kristýnka: Líbilo se mi, jak jsme vyráběli obal na knížku.
Dominik: Mně se líbilo vybarvovat obrázky a jak v rybníku plavali ohromní sumci.
A ještě se mi líbil mýval a sova. A jak jsme jeli vlakem a pak mi chutnal oběd.
Marian: Knihu, kterou jsem si vyrobil, si schovám a jednou si na výlet na Tvrz Orlici
vzpomenu.
žáci 2. a 3. ročníku
Základní školy v Mladkově

Den rekordů v Králíkách
Letos jsme se po delší odmlce
aktivně zapojili do sportovního ,,Dne
rekordů“, který každoročně pořádá
Základní škola v Králíkách. Z naší školy
jsme přihlásili nejzdatnější jedince.

A těmi jsou: Nela Michalčáková, Dominik Adam a Bořek Nejedlý.
Všichni závodili v I. kategorii, tzn. za žáky 2. a 3. ročníku. Soutěžilo se
v disciplínách: běh na 50 m, 300m, skok daleký a hod míčkem. Konkurence byla
veliká, sjeli se atleti z Červené Vody, ze Štítů, z Heřmanic a samozřejmě z Králík.
S prázdnou jsme však neodjeli. Bořek získal zlatou medaili v hodu míčkem za 32,3 m.
Gratulujeme.
Soňa Filipová, ředitelka

Návštěva hasičů v Králíkách
Koncem měsíce dubna letošního roku děti
navštěvující základní školu a také mateřskou školu
společně vyjely do Králík k návštěvě Hasičského
záchranného sboru. Zde si všichni mohli prohlédnout
vybavení stanice hasičů a také jejich speciální hasičské
vozy. Pracovníky HZS jim byl poskytnut poutavý výklad
o tom, k čemu se "náklaďáky" používají, prohlédli si
samotná auta zvenku i uvnitř, a také jim byla
předvedena speciální výstroj hasičů pro tzv. chemické
zásahy (likvidace nebezpečných látek apod.). Děti si
mohly osahat různé nástroje, pomůcky a vybavení, ale také si na vlastní kůži
vyzkoušely sezení v hasičských autech.
Závěrem návštěvního dne byla dětem
umožněna překvapivá atrakce
– hasiči je
pomocí vysokozdvižné plošiny vynesli do
výšky. Sice pár metrů
nad zem, ale ne
každý měl odvahu vznést se do "oblak".
Tento návštěvní den se nám všem líbil
a všem hasičům v Králíkách tímto
mnohokrát děkujeme.
Foto z návštěvy je možné shlédnout na
internetových stránkách naší školy.
Libuše Jungvirtová, vychovatelka

Diakonie Broumov
Sociální družstvo
Již 13 let každoročně ČČK Mladkov organizuje pro Diakonii Broumov sbírku již
nepotřebných věcí v našich domácnostech, které jsou ale potřebné jiným. Jedná se
o veškeré oblečení, obuv, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony, látky, domácí
potřeby (např. nádobí bílé i černé, skleničky, apod.), přikrývky, polštáře, deky, peří,

kabelky, batohy, hračky, menší elektrospotřebiče (i nefunkční), knihy, časopisy
a drobné předměty z domácnosti.
Diakonie Broumov již 22 let poskytuje lidem pomoc v sociální nouzi a vytváří
pracovní příležitosti pro osoby handicapované a sociálně znevýhodněné na trhu práce.
Připravuje materiální pomoc jednotlivcům i celým rodinám, organizuje humanitární
dodávky při živelných pohromách a provozuje ubytovny pro sociálně slabé. V ochraně
životního prostředí byla oceněna Ministerstvem životního prostředí za dlouhodobý
program předcházení vzniku odpadů.
I když náš ČČK tuto sbírku organizuje jen 1-2krát do roka, je možno kdykoliv
(nejlépe po domluvě s paní Bumbalíkovou) dát výše uvedené nepotřebné věci zabalené
v pytlích nebo krabicích před klubovnu u zdravotního střediska v Mladkově.
Děkujeme všem, kteří přispějí na dobrou věc.
Vlčkovice

Dětský karneval
ČČK ve Vlčkovicích pořádal 12. 3. 2016
tradiční dětský karneval. Předsedkyně
místní skupiny zahájila karneval tím,
že pozvala děti na parket, abychom si
prohlédli
masky.
Následovalo
předtančení mažoretek ZŠ Žamberk.
Pro děti i dospělé bylo připraveno
bohaté občerstvení
a tombola. Jako
každoročně
se
smažily
tradiční
koblihy, které mají
vždy velký úspěch.
Děti
se
potěšily
s robotem Emilem, který svítí, zvoní a vydává různé zvuky. Účast
letos byla rekordní. Vše se vydařilo k všeobecné spokojenosti.

Stavění máje
Letošní stavění máje opět proběhlo
na návsi ve Vlčkovicích před kulturním
domem v pátek 29. dubna. Děvčatům se
ozdobení věnce a májky moc povedlo.
Avšak chlapci a muži měli ztíženou práci
při vztyčení májky, když zjistili, že někdo
ukradl bezpečnostní šrouby. Nakonec se
vše zdařilo a odměnou bylo malé
občerstvení.
Kácení máje již proběhlo bez
problémů 31. května.

Dětský den
28. května se uskutečnil v kulturním domě dětský den. Děti se účastnily
různých soutěží a úkolů, za které dostávaly odměny. Pro děti, rodiče i sousedy bylo
zajištěno občerstvení s hudbou. Všichni si to moc užili.
Michaela Kosková

SDH Mladkov
Členové výjezdové jednotky letos opět dělali sběr železného šrotu. Celkem se
podařilo po celé obci sesbírat zhruba 3 vozy železa. Tímto bychom chtěli srdečně
poděkovat všem, kteří nám při této akci šrot poskytli.
Na okrskové soutěži konané na Dolní Moravě za Mladkov soutěžila dvě družstva
mužů. Starší muži se umístili ve své kategorii na 2. místě a mladší muži zvítězili jak
ve své kategorii, tak i v soutěži celkové a domů si přivezli putovní pohár okrsku.
Důležitým úkolem tohoto období pro nás byla příprava sportovního areálu
na soutěže, které zde letos pořádáme. Při těchto přípravách zde naši členové strávili
hodiny a hodiny času. Největší akcí,
kterou jsme zde pořádali, bylo okresní
kolo hry Plamen, ve které soutěží mladí
hasiči. Tato soutěž se konala ve dnech
27. - 28. května. Soutěže se zúčastnilo
celkem 70 družstev mladých hasičů
a
na
jejím
chodu
se
podílelo
65 rozhodčích a 60 „mladkováků“
zajišťujících obsluhu a technickou četu.
Na prvním místě se v obou kategoriích
umístila družstva z Lukavice v Čechách
a starší žáci z Lukavice nás budou
společně s družstvy z Kunčic a Dolní Dobrouče reprezentovat na krajském kole.
Soutěžní víkend pokračovat v neděli okresním kolem dorostu, kde soutěžilo
celkem 5 družstev a 30 jednotlivců v různých kategoriích. Z každé kategorie opět
3 zástupci postupují na krajské kolo, kde budou reprezentovat okres Ústí nad Orlicí.
Po celý závodní víkend byla k nahlédnutí naše stará technika.
Bc. Martina Faltusová
Člen výboru SDH Mladkov
Mladí hasiči
Letos jsme opět vyrazili na soutěž do Svatého Jiří. Jezdíme sem moc rádi, je to
totiž soutěž s přespáním, která se nekoná v Mladkově. Bohužel nás potrápili úrazy
a tak jsme byli nuceni jet o zmenšeném počtu a někteří mladší soutěžili i za starší
družstvo. Soutěž ve Svatém Jiří je takový trénink na Plamen, který se konal u nás

v Mladkově. Ve Svatém Jiří jsme přespávali ve stanech a tančili jsme zde na diskotéce.
Celkově jsme se umístili následovně, mladší na 14. místě a starší na 17. místě.
Stejně
jako
loni
se
na soutěži dospělých mohli
účastnit i družstva dětí. Soutěž
se konala v krásném prostředí
na Dolní Moravě. Pro děti zde
bylo velké vyžití: prolézačky,
houpačky a trampolína. Soutěž
jsme si užili a celkově jsme se
umístili mladší na 3. místě
a starší na 2. místě.
Další soutěž, které jsme se
účastnili, bylo okresní kolo hry
Plamen konané v Mladkově.
Přespávali
jsme
v našich
chatkách a večer jsme si užili i bleskovou show. Počasí nám konečně přálo, a proto
jsme si mohli po odběhání všech disciplín užít vodní radovánky. Na domácí půdě jsme
vybojovali mladší 21. místo a starší 20. místo.
Bc. Martina Faltusová
Vedoucí mladých hasičů

V dubnu jsme se mohli alespoň malinko ohřát pohledem na rozpálenou Afriku.
Kazatel Rosťa Staněk podnikl letos v lednu mimo jiné výpravu do kmene Ofirika.
O své cestě a zážitcích nám přijel povyprávět a promítl i spoustu krásných fotek.
V květnu nás navštívil Petr Horáček, který se vypravil do Bangladéše a Indie,
kam proudí finanční pomoc pro ty nejpotřebnější, kterou zajišťuje Nadace
mezinárodní potřeby. Promítání fotek a videí doplnil poutavým vyprávěním a okořenil
historkami.
Obě akce se velmi vydařily, přesto že nepřišlo moc místních. Člověk odchází
s vděčností za místo, kde žije, za zaměstnání, školy, služby, bezpečí, svobodu.
Jana Severýnová

Červen – měsíc myslivosti
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu jara
a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového
života v přírodě. Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě
dost lidí myslí, ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního
prostředí zvěře. A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových
životů, pečujeme o klid v přírodě, bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme

životní prostředí zvěře. Myslíme na dostatečné zabezpečení krmiv pro zvěř na dobu
strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita, ale především kvalita a rozmanitý sortiment
krmiv.
Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý a mohli bychom jej rozebírat ještě
velmi dlouho. Musíme si však uvědomit, že provoz myslivosti není sport, kdy dělám to,
co mě baví, a co ne, to vynechám. Myslivost je složitá hospodářská činnost skládající
se z celé řady povinností a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží především
k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale také k zachování ekologické
úrovně a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak výrazně poničená, by i v budoucnu měla
zůstat hlavním faktorem přežívání člověka na této planetě.
Tradice “ Červen - měsíc myslivosti a ochrany
přírody “, vznikla v roce 1959. Od té doby
každoročně bývá tento měsíc takto prezentován.
V červnu nastává čas rodičovské péče o nové
potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči
a ochranu.
Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě
ohleduplně, choďte přírodou potichu a možná i vy
uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak
stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby na něm
neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti
místo opusťte, aby k němu mohla jeho máma. Člověk svou činností svět přetváří,
podmaňuje si čím dál více přírodu, ale zároveň působí svou činností i negativně na své
životní prostředí. Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin,
probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši
lesníků a myslivců, pocitem uspokojení nad tím, že jejich práce pro přírodu není
zbytečná. Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým tvorem má asi také každý
milovník a návštěvník lesa. Jenže právě období prvních týdnů života mláďat mohou
návštěvníci lesa nechtěně ztěžovat a to především hlukem, který plaší zvěř
a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom místě a také umožněním volného pobíhání
psů. Chovejme se právě v tomto období v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě
ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme také náležitou pozornost volnému pohybu
psů.
(zdroj: www.lesycr.cz)
Za naše sdružení dodáváme informaci, která bude brzy velmi aktuální.
Ze získaných prostředků bylo místním spolkem zakoupeno šest kusů plašičů zvěře.
Děkujeme všem, kteří přispěli, a doufáme, že naše společné úsilí přispěje k ochraně
zvěře a ptactva při blížících se senosečích.
předseda MS Josef Kalášek

Život je jen náhoda …
Přiznám se, že věřím tomu, že nic v životě se neděje náhodou, i když pro to
nemám žádné racionální vysvětlení.
V sobotu 23. ledna jsme s přáteli vyjeli do Ústí nad Orlicí navštívit známého
aktivního člena Českého sdružení přátel betlémů a předsedu redakční rady časopisu

Betlémy a betlémáři pana Ludvíka Mátla, abychom se pokochali krásou ústeckých
papírových betlémů v ústeckých domácnostech a na výstavě v městském muzeu.
V pozdním zimním odpoledni jsme byli v muzeu jedinými návštěvníky,
takže pozornost jeho pracovnic byla soustředěna jenom na nás ☺.
NÁHODOU jednou z nich byla manželka Mladkováka Jardy Kotyzy paní Jiřina,
která se ke mně srdečně hlásila a naše nečekané setkání po mnoha letech
komentovala slovy: „No to je teda náhoda, seš tady dnes už druhá Mladkovačka!
Před chvílí odjela Alenka Štefková, přivezla nám obraz na výstavu.“ Nevěříc svým uším,
přeptala jsem se ještě jednou na jméno oné Mladkovačky, ale odpověď byla stejná!
Došlo mi, že šťastná NÁHODA mi nabízí možnost získat po dlouhých 50 letech
kontakt na sousedku, se kterou jsme prožívaly krásné roky bezstarostného dětství
v Mladkově. Požádala jsem paní Jiřinu o zprostředkování kontaktu na Alenku a díky
její ochotě jsem za několik dní dostala její mailovou adresu. Zanedlouho už běhaly
naše maily po trase Hamuliakovo u Bratislavy - Hradec Králové, kde teď s manželem
bydlím. Je toho hodně, na co rády v dlouhatánských dopisech vzpomínáme,
ale samozřejmě, že nás zajímá i náš současný život.
Když jsem o lednové sobotě plné náhod vyprávěla Alence Kotyzové, dostaly jsme
nápad, že by bylo zajímavé v dalším vydání Zpráv z Mladkova o Aleně Šalamonové
(Štefkové) napsat, protože kromě neobvyklého profesního života má i zajímavého
koníčka – malířství.
V naší debatě padlo i jméno dalšího mladkovského rodáka Luboše
Kosohorského, který se také dlouhodobě věnuje malířství. Podařilo se nám získat
od obou jejich medailonky a jsme rády, že vám je můžeme nabídnout.
Ivana Marečková

Ing. Alena Šalamonová
Alena Šalamonová, rozená Štefková, pochází z Mladkova,
kde se svými rodiči a staršími sourozenci Evou a Zdeňkem
prožila krásný čas svého dětství. Rodina v Mladkově pobývala
přes dvacet let. Toto období bylo pro její pozdější tvorbu i celý
život mimořádně významné. Tam našla zalíbení v půvabné
harmonii krajiny Orlických hor. Po přestěhování do Žamberka
v roce 1967, kde navštěvovala druhý stupeň ZDŠ
a gymnázium, ji cesta za vzděláním zavedla do Prahy na České
vysoké učení technické. Tam poznala svého budoucího
manžela a po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT se přestěhovali na Slovensko do Bratislavy,
kde si založili nový život.
Svoji profesní kariéru zasvětila
technice a energetice. Pracovala jako manažerka v mnohých
energetických společnostech a v současnosti se na Ministerstvu hospodářství SR
v Bratislavě věnuje mezinárodním vztahům v energetice.
Výtvarné umění je její celoživotní zálibou. Aktivně se mu věnuje již několik let
v ateliérech zkušených výtvarníků. Olejomalbě se věnuje v ateliéru MgA. Jany
Březinové v Bratislavě, abstraktní malbě v ateliéru výtvarníka Gabriela Wagnera
v Senci. Ve své tvorbě se soustřeďuje hlavně na krajinomalbu. K jejím oblíbeným
technikám patří kromě malby olejem i pastel, ráda používá i akvarel a akryl anebo
techniku koláže.

Inspiraci pro svoji tvorbu nachází nejen v malebnosti jejích rodných východních
Čech, ale i v kouzlu Dunajské nížiny. Ráda mění prostředí a tvoří i v jiných koutech
Evropy, kam se vydává na svoje cesty. Svůj malířský stojan ráda rozkládá všude tam,
kde ji zaujme tajemná hra světla a barevných tónů, které souzní s jejím vnitřním
naladěním.
Maluje to, co cítí, že má být namalované. A tak
krajina, ale i abstraktní tvorba jí přinášejí široký
výběr možností jak obohatit nejen svůj život, ale
i život ve svém okolí. I když ji její civilní zaměstnání
zavedlo na jiné chodníčky než umělecké, výtvarnou
tvorbu považuje za přirozenou součást svého života.
Podněcuje její představivost a přitahuje mysl do míst
plných očekávání, vzrušení, údivu a radosti.
Na jejích výstavách máte možnost vidět kromě
abstraktní tvorby její tvorbu krajinářskou, pro kterou
nachází inspiraci v zimních lesních tišinách, v objetí dunajských ramen, ale i ve
slunečném Toskánsku, jehož klidnou a harmonickou krásu si zamilovala.
Pokud přijmete pozvání do jejího světa, bude to pro vás příležitost na chvíli se zastavit
a načerpat osvěžení, radost i povzbuzení do dalších období.
Svoji
tvorbu
autorka
vystavovala
na
společných
i
samostatných
výstavách
v Bratislavě, Senci, Popradě – Spišské Sobotě,
Trnavě a též v Čechách v Žamberku
a v Branné.
Je členkou Klubu přátel umění v Ústí nad Orlicí
a s rodným regionem je neustále v kontaktu.
Její obrazy budou letos k zhlédnutí od 5. srpna do
2. září 2016 na společné výstavě „Ústecký salon“,
každoročně pořádanou Klubem, kde jeho členové
mají možnost vystavovat svoji tvorbu.
Jste srdečně zváni na vernisáž výstavy 5. srpna v Galerii pod radnicí v Ústí
nad Orlicí, kde se můžete s autorkou setkat i osobně.
Výstavy:
2012 – Senec, Městské kulturní středisko, „Farebné trblietanie“, společná výstava
seneckých výtvarníků
2013 – Trnava, Vyšší územní celek, „Duchovní zdroje energie života“, společná výstava
malujících energetiků
2014 – Senec, Městské kulturní středisko, „Dotyky barvy – olejomalba“
2014 – Žamberk, Městské muzeum, Alena Šalamonová - Obrazy, samostatná výstava
při příležitosti výstavy regionálních výtvarníků Podorlicka
2014 – Poprad - Spišská Sobota, Podtatranská knihovna, „Krajina jako skrytý
autoportrét“, samostatná výstava,
2015 - Bratislava, výstavní sál Univerzitní knihovny, „Barevné souznění“, společná
výstava skupiny bratislavských výtvarníků
2015 – Branná, Muzeum železničního vodárenství, „Potulky zamilovanou krajinou“
2015 – Trnava, společná výstava malujících energetiků Slovenska
Ivana Marečková, Ing. Alena Šalamonová

Mladkovský rodák - malíř a celník Luboš Kosohorský
Rodákem je a cítí se být, i když se stal Žamberákem.
Světlo světa spatřil poprvé 2. ledna 1951 v chaloupce, která dodnes stojí vedle
lichkovského kostela. Narodil se jako druhorozený syn Milušky Kosohorské
(roz. Pichnerové), v onom domku, kde bydlel jeho dědeček švec František Pichner se
svou ženou Toničkou (Antonií). S bratrem Jaroslavem a maminkou strávil své rané
dětství v lesácké vile na stráni nad Mladkovem. Časem se společně přestěhovali do
1. patra rohového domu na mladkovském náměstí. V místním hostinci pracovala jeho
maminka jako výborná kuchařka a on později vypomáhal často jako číšník.
Po vychození mladkovské základní školy (do 5. tř.), dojížděli oba bratři do Králík
na „měšťanku“. Tam si jeho kreslířského nadání poprvé všiml pan učitel Tlapák
a nabádal „výrostka“ i jeho maminku, aby šel kluk studovat malířství nebo něco
od „kumštu“. Rodinné podmínky však nebyly tomuto nápadu nakloněné a Luboše
vyslala rodina na praktičtější obor do Pardubic. Vystudoval zde průmyslovku
(elektro-slaboproud). Po vojně se chvilku ohřál v Tesle, ale pak se vrátil zpět do svého
rodiště a nastoupil službu jako celník v Náchodě a posléze
na blízkém hraničním přechodu Lichkov - Dolní Lipka.
U cizinecké policie si odsloužil 25 let. Oženil se, přestěhoval
do Žamberka a k malování se vrátil jako ke svému koníčku
na prahu třicítky. Přes svou ženu Zdeňku se začátkem
80. let seznámil s žambereckým malířem Eduardem
Landou. Toto dvacetileté přátelství odstartovalo také
samostudium dějin umění, výtvarných technik a zájem
o krajinářskou tradici Orlických hor (A. a J. Slavíček.,
V. Sedláček, A. Hudeček, A. Fišárek, R. Wiesner).
Vystavovat začal na počátku 90. let, coby „nedělní malíř“.
To mu přineslo další kontakty na regionální výtvarníky
a vazby na ně. V přístupu k umění ho tehdy nejvíce ovlivnil
letohradský malíř a sochař Jaroslav Tschöpa. Stále více ho
svět malířství uchvacoval a dětství prožité v bezprostřední
blízkosti kopcovité krajiny a hor mu poskytlo hlavní
2011 – Zemská brána
a celoživotní malířský motiv – krajinu malovanou přímo
v terénu.
V roce 1999 se mu s výsluhou splnil sen,
vydat se na volnou nohu, jako malíř autodidakt,
občasný kurátor, galerista, ilustrátor a dokonce
obchodník s uměním a zemědělskými stroji
v jedné osobě. V roce 2007 byl přijat do Unie
výtvarných umělců České republiky, s níž
pravidelně vystavuje. Dalším důležitým přítelem
se pro něj stal figuralista Jaromír Krosch, se
kterým se dnes výborně doplňují při společných
výstavách.
Svůj sen studovat umění na vysoké škole
přenesl i na svou dceru Lenku (nar. 1981),
která studovala v letech 1999 – 2007 v Brně
na Fakultě Výtvarných umění (FaVu VUT) malbu

2013 – Žamberk – pole za městem

a kresbu v ateliéru Václava Stratila, Jiřího Načeradského, Petra Veselého. Tyto umělce
mohl také Luboš Kosohorský osobně poznat a seznámit se i s dalšími výtvarníky
tzv. Brněnského okruhu. Dcera nakonec zakotvila jako výtvarný pedagog na Brněnské
ZUŠ, odtud lze vysledovat i společné pedagogické záměry v pořádání plenérů
a výtvarných kurzů pro děti a dospělé.
Na závěr bych ráda odcitovala pár vět Mgr. Jana Trdého, kurátora a autora
výjimečného textu o malířství Kosohorského z katalogu k výstavě Obrazy,
(2006. Muzeum v Žamberku):
„Luboš Kosohorský je romantik, tvorba mu není exhibicí, je součástí jeho života a život
mu obohacuje. Proto není odvislý od uznání a komerčního úspěchu, proto není ani
poplatný módním výtvarným trendům a nemusí hledat své tvůrčí téma ani formu
zpracování a řešit jejich aktuálnost. ... Jeho obrazy jsou výpovědí o kráse přírody,
krajiny a o jeho vztahu k ní. Jsou výpovědí, že krása zůstává krásou, přes všechny
antiestetické tendence dnešní doby ... Nejsilnější ve svém výtvarném vyjádření je pak
tam, kde je nejprostší, kde popisnost je nahrazena náznaky, kde barevná skvrna,
či kresebná linie charakterizuje a zobecňuje zvolený motiv. Kosohorský není umělcem
experimentujícím. Výtvarné postupy jsou mu vždy jen prostředkem k nezašifrované
výpovědi o jeho čistém a radostném vztahu k životu. ..., proto jeho obrazy působí tak
samozřejmě a blízce, že přímo lákají ke vstupu do svých předobrazů. Co může umělec
přát si víc?“
Dnes se můžete s naším rodákem potkat v jeho ateliéru a půdním bytě ve Vrbí,
v Žamberku pod radnicí nebo u stojanu někde v horách na místě s malebným
zákoutím či skvostným výhledem.
MgA. Lenka Goliášová (roz. Kosohorská)

Účastníci zájezdu
Měla jsem možnost zúčastnit se výletu do Litomyšle s úžasnou skupinkou dam.
Hned při nástupu do autobusu jsem byla překvapena vytříbeným vkusem vtipných
hlášek některých účastnic zájezdu. Ani po návštěvě školky v Litomyšli nebyla nouze
o zábavu.

Po výtečném obědě jsme se měly setkat s rytířem Toulovcem. Ovšem rytíř byl
v časovém presu a proto byl upozorněn, že by jako omluvu měl donést lahodný mok.
Po delším čekání a předáním malého výkupného byl odměněn podle zásluh.
V tu chvíli jsem byla svědkem nadčasového souboje. Rytíř versus řádové sestry v čele
s abatyší. Rytíř nechtěl být zahanben a tak řádové sestry nazval divokými šelmami,
to byla ale čára přes rozpočet a podepsaný ortel. Kdyby se tento souboj počítal na
body tak řádové sestry by se radovaly z vítězství 10:1 a rytíř Toulovec, alias loupežník,
by se mohl vrátit zpět do jeskyně.
V průběhu souboje, jsem měla šanci poznat krásy, zákoutí a zajímavosti
Litomyšle, o kterých jsem neměla ani zdání. Chtěla bych poděkovat za nabídku místa
v kouzelném autobuse plném zábavy, nových znalostí a skvělé společnosti.
Účastnice zájezdu Kristýna Faltusová

Pozvání k posezení na „Devítku“
Proč na „ Devítku“? Protože naše cukrárna má č.p. 9.
Jistě jste si všimli, že jsme v červnu opět otevřeli zmrzlinu s občerstvením.
Je to již pátá sezóna a letos se můžete těšit na rozšířený sortiment!
Tímto bychom vás všechny chtěli srdečně pozvat k posezení na Devítku. Můžete zajít
na točené pivko a k němu si dát bramboráčky, langoše, hranolky nebo pořádnou
polévku či smažený sýr v bulce. Samozřejmě i nadále nabízíme oblíbený párek
v rohlíku, zmrzlinu, točenou kofolu, espreso a něco sladkého k zakousnutí.
Na Den dětí jsme rozdali v místní škole dětem žetonky na kopeček zmrzliny,
pro který si mohou přijít během celého června.
Doufáme, že změny uvítáte a bude se vám u nás líbit.
Na vaši návštěvu se těší tým Devítky :-)
Vlasta a Dušan Celbovi

Výzva pro spoluobčany
Touto výzvou bych chtěla zareagovat na zcela čerstvou zkušenost,
kterou bohužel máte i někteří z vás.
Naše nové krásné hřiště za školou je v ohrožení! Začínají se množit stížnosti
na teenagery, kteří se k průlezkám, houpačkám a dalšímu vybavení nechovají
ohleduplně. Vjíždí sem na kole, naráží do vybavení, na houpačkách pro dva sedí čtyři,
šlapou po lavičkách, běhají po skluzavce, lezou přes plot do cizích zahrad, mluví velmi
vulgárně a na napomenutí dospělých příliš nereagují.
Je mi z toho smutno a tímto příspěvkem spíše otvírám diskuzi - co s tím?
Hřiště je přístupné dětem do 14 let, ale zároveň vzniklo na místě původního hřiště
pro ZŠ a MŠ a myslím, že hlavně pro tyto menší děti by mělo sloužit. Vidím to
ale i z druhé strany, protože mám doma školkáčka i teenagera. Školkáčci jsou na své
hřiště opatrní, paní učitelky je správně a opakovaně vedou k tomu, že se k vybavení
na hřišti mají chovat pěkně, jinak si ho zničí a nebudou mít nic. Malé děti jsou
smutné z toho, když přijdou na hřiště, kde jsou pošlapané lavičky a klouzačka,
uvolněné další prkénko.
Větším dětem se zatím asi dostatečně nevysvětlilo, že jejich pobyt na hřišti musí
mít pravidla. Popravdě, nemají zrovna moc na výběr, kam se jít vyřádit a tak chápu,

že se tohoto nového útulného prostoru chytily. Jsem za naše teenagery ráda, je to
dobrý signál pro další budoucnost vesnice, že tu máme plno dětí, hasiči mají z čeho
vybírat, žije to tu, ale úkolem nás všech je nastavovat pravidla a dohlížet na jejich
dodržování.
Jeví se mi to zatím jako jediné řešení, a proto bych chtěla vyzvat všechny rodiče
našich teenagerů, aby o tomto tématu doma se svými puberťáčky promluvili
a abychom se k hřišti čas od času zašli podívat a připomněli pravidla.
Ostatní spoluobčany prosím, aby s námi táhli za jeden provaz a nebyli lhostejní,
nebo aby si nechodili postěžovat sousedce, ale zajděte, prosím, za dětmi a řekněte jim,
že se vám jejich chování nelíbí. Každému z nás to půjde jinak, jeden houkne, druhý
bude domlouvat, třetí zaječí, čtvrtý zavzpomíná na staré časy, kdy se hřiště
zamykalo… Možná nás někoho děti pošlou do háje, možná to bude někdy nepříjemné,
ale zkusme nastavit správný a udržitelný směr.
Jana Severýnová
Chcete se vyjádřit k aktuálnímu dění v obci? Chcete něco nebo někoho
pochválit, popřípadě na něco upozornit? Napište nám.

Nabídka pracovního místa
Prodejna potravin CBA v Mladkově
shání prodavačky.
Více informací na prodejně.
Romana Fojtová, inspektorka
mob.: 724 892 747
Folget spol. s.r.o.

Tradiční setkání seniorů dne 13. května 2016
Celý rok se senioři těší na tento den.
Je
to příležitost setkat se společně
na „Hasičárně“ při hudbě, která hraje známé
písničky a při kterých si můžeme zazpívat
i zatancovat, a hlavně se po roce setkat se
svými vrstevníky.
Na uvítanou koláčky a milá slova
starosty obce, který v krátkosti seznámil, co
se v obci změnilo a jaké jsou ještě plány
pro rozvoj naší obce. Potěšil nás, že už příští
rok nebudou dělat problémy schody,

které i některé seniory odrazují od návštěvy
tohoto setkání, protože nás vyveze výtah.
Učitelky z MŠ a ZŠ připravily s dětmi
překrásné vystoupení, které se všem líbilo.
Děkujeme učitelkám za tento program. Ke skvělé
náladě přispělo i vystoupení „Babince“ a jejich
„Havajských tanečnic“. Za výborné občerstvení
a den prožitý ve společnosti svých vrstevníků
děkujeme obecnímu úřadu.
Na všechny starosti i zdravotní potíže jsme
zapomněli. Budeme vzpomínat na tento den
a těšit se na další seniorské setkání.
Marta Paďourová

23. 7. 2016
Běh do vrchu
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