Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
krásné léto je již pomalu za námi a opět vychází nové číslo zpravodaje.
Tentokrát bude převážně ve znamení dojmů z uskutečněných akcí, a protože se
nezadržitelně blíží podzimní volby do kraje i Senátu, najdete ve zpravodaji i inzerci
některých kandidátů. Dále je také věnován prostor historii Běhu do vrchu
a dálkovému pochodu Orlické kilometry, která je i s fotkami vybrána z kroniky obce.
Vzhledem k tomu, že před Vánocemi má tiskárna mnohem více práce než
v jiném období, připomínáme, že příští číslo zpravodaje bude mít dřívější uzávěrku,
a to již 30. 11. 2016, abyste mohli být včas informováni o případných připravovaných
akcích.
________________
Titulní strana – XI. ročník Orlické kilometry (1975)
Běh do Vrchu (2016) – foto: Jiří Stodůlka

Zajímavosti Orlických kilometrů
Orlické kilometry, tak jak s nimi odvážlivci z Mladkova začali, neměli ve své době
stále ještě obdoby a závody tohoto druhu byly teprve v plenkách.
„Vše začalo, když v roce 1963-64 proběhla v tisku zpráva o tom, že parta odvážlivců
uspořádala nonstop pochod z Plzně do Prahy.“ – D. Mareček.
Takto vzpomínal na úplné začátky běhů
pan Dobroslav Mareček, který s nimi
také se svým přítelem Jaroslavem
Bicanem v Mladkově začínal. Právě
pročtení onoho článku o pochodu
z Plzně
do Prahy
vnuklo
nápad
uspořádat
obdobný
závod
u nás
v Mladkově. Nejprve to na sobě zkusila
odvážná skupina Mladkováků, z nichž
někteří ani nedošli. Šlo se bez tréninku.

Trasa prvního ročníku 100 Orlických kilometrů, který proběhl 17. července roku
1965, vedla z Mladkova přes Petrovice, Zemskou bránu, Bartošovice, Rokytnici
v Orlických horách, Kunvald, Klášterec nad Orlicí, Pastviny, Mladkov. Dále trasa
vedla na Králíky, Červenou Vodu, Svatou Trojici a opět přes Králíky do Mladkova.
Na vůbec první start Orlických kilometrů stouplo 53 vytrvalců, z nichž do cíle
dorazilo 24, ale většina skončila v prvních 50 kilometrech nebo při průchodu
Mladkovem. Orlické kilometry si ihned zajistili velkou oblibu, a proto se v roce 1966
přidala trasa o délce 50km a v roce 1970 ještě 25km.

V roce 1970 např.:
25 Orlických kilometrů:
50 Orlických kilometrů:
100 Orlických kilometrů:

Startovalo
59 závodníků
256 závodníků
154 závodníků

Dorazilo do cíle
55 závodníků
249 závodníků
131 Závodníků

První v čase
3,20 hod
4,56 hod
9,00 hod

Každý rok byla trasa měněna a vlastně celý zbytek roku
probíhaly přípravy na ročník další. Někdy bylo zapotřebí
značit dlouhé úseky vlastními značkami. Trasa byla
vytvořena tak, aby přes den vedla lesy a méně
přehledným terénem a v noci, aby se držela spíše silnic
a jasných cest.
Při pochodu se dbalo hlavně na komfort závodníků, bylo
zajištěné občerstvení a dokonce i teplé jídlo. Závodníci si
tedy nemuseli brát nic, až na oblečení do deště. I to však
mohlo být přivezeno na přání závodníků k určitému
kontrolnímu bodu/kilometru.
Problémy nastávaly i s ubytováním, proto se využívalo
prázdninových termínů, kdy bylo možné využít prostor
místní školy. Jen do
školy
se
však
přes
1500
závodníků,
kteří
nastoupili
na
start
při 15. ročníku už jen na 50 a 25 kilometrovou trasu,
nevešlo. A tak se závodníci ubytovávali i ve
vojenských stanech, které poskytovala armáda.
Nemálo závodníků bylo ubytovaných i u samotných
Mladkováků, kteří si ty „své“ závodníky brali domů.
Již od začátku měl mít pochod poznávací
charakter a měl ukázat lidem krásy Orlických hor a
našeho krásného kraje. S tím od začátku pomáhal
pan Josef Hrabáček, s jehož pomocí byla vydána i
brožura o zajímavých místech kudy budou
„pochodníci“ v rámci závodu putovat. Avšak už druhý
rok se začal měnit pochod spíše v závodní než
turistickou akci. A se stále se stoupající oblibou
Orlických kilometrů a tím stoupajícím počtem
závodníků si sami pořadatelé všimli, že ta samá
krása přírody je takovou masou lidí devastována a
ničena. S množstvím lidí nastávaly i další problémy, např. úroveň a kvalita
občerstvení byla menší než na začátku, a proto se s 15. ročníkem Orlické kilometry
zrušily a zůstal terénní běh 25 kilometrů, který se po třech letech změnil na Běh
do vrchu Mladkov - Suchý vrch s délkou 9,5 kilometrů.
100 Orlických kilometrů nemělo v našem kraji obdoby a kvalitou či zázemím byl
jedním z nejprestižnějších závodů své doby, proto ho taky navštěvovala spousta
sportovců z koutů celé republiky.
Miloš Mikula
kronikář obce

Vážení spoluobčané a chalupáři,
hned na začátku článku ještě připomínám anketu na nabídku kompostérů
do domácností, která se týká i majitelů nemovitostí (chalupářů) v působnosti obce
Mladkov. Žádosti budeme přijímat až do podání žádosti o dotaci. Bližší informace
na obecním úřadě.
V letním období se uskutečnilo několik zdařilých akcí, sportovní klání
na hasičském cvičišti včetně dětského tábora, Pouťové muzicírování, Běh do vrchu
a II. Ročník setkání auto-moto veteránů s výstavou fotografií. Poslední jmenovaná
akce byla v letošním roce vylepšena o výstavu hraček, historického nářadí
a historických fotografií z Mladkova. Podle mého názoru i ohlasu návštěvníků byla
výstava velice úspěšná. Autorům a panu Taraškovi patří poděkování za uspořádanou
přehlídku fotografií a za psané komentáře.
Také nemohu zapomenout na občany, kteří nad rámec svých povinností
o pořádek na vlastních pozemcích uklidí a posečou pozemek, který není v jejich
vlastnictví a tím zkrášlí své okolí.
Členové SDH se zasloužili o likvidaci hromady frézingu pod kulturním domem
a založili základy na novou komunikaci k rodinným domům za čp. 109. Nájemníci
z domu si upravili vlastními silami pozemky před domem a starají se o založení
trávníků. Ještě to není tak špatné, pokud občané přiloží ruku k dílu a jenom neříkají,
ať to udělají obecní po….i (hanlivé slovo). Jsou to zaměstnaci.
V současné době se v ateliérech dokončují opravy sakrálních památek
na turistické stezce Mladkov –Petrovičky, Boží oko u čp. 134, Kalvárie v Petrovičkách
u čp. 1 a Kříž Jozefa Zeugeho na přechodu do Polska.
Na další období připravujeme projekt rekonstrukce a obnovy chodníků
od odbočky na zastávku ČD ke křižovatce na náměstí a stavební projekt na veřejnou
zeleň a chodníky na veřejných prostranstvích.
Také jednáme o opravě komunikace mezi Mladkovem a Lichkovem kolem Skály,
protože je to jediný klidný kout (vyjma vlaků), kam se dá jít bez nebezpečí z provozu
vozidel.
Veřejné osvětlení ve Vlčkovicíh je také ve skluzu, a to z důvodu změny
projektu pro ČEZ Distribuci. Vina není na naší straně, ale je to nesoulad
s projektantem a investorem akce.
Na závěr ještě jednou děkuji všem za klidný průběh letního období,
organizátorům za uspořádání jednotlivých akcí. Nedovoluji si jmenovat jednotlivé
občany, abych na někoho nezapomněl, ale Vaši sousedé i Vy samotní víte, o koho se
jedná a rozhodně to neděláte pro veřejnou pochvalu, ale pro své uspokojení.
Obec žije, když jsou občané aktivní.
Teodor Šmok, starosta

Poznámka redakce: V minulém zpravodaji bylo u zápisu č. 3 chybně uvedeno datum konání jednání
zastupitelstva. Správné datum je 14. 4. 2016. Za chybu se omlouváme.

Zápis č. 5 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 12. 7. 2016
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4),
Bohuslav Matouš (5), Zbyněk Severýn (6), Ing. Roman Studený (7) – 18:35, 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:
- oprava cesty u čp. 109, provedena svislá hydroizolace a opraven chodník
- starosta se zúčastnil semináře o archivaci
- starosta seznámil zastupitele s body jednání Sdružení obcí Orlicko
- proběhla oprava čerpadla ČOV
- proběhlo umytí Mariánského sloupu a oprava kašny
Organizační záležitosti obce
a) Malé památky
Starosta obce spolu s kontrolním výborem provedl výběr zhotovitele opravy malých památek.
Doručeny byly čtyři cenové nabídky fy. Špatenka s nabídkovou cenou 394.450,- Kč, fy. Na kámen
s.r.o. s cenou 369.000,- Kč, fy. Košvanec s nabídkovou cenou 381.000,- a fy. Jan Miklica
s nabídkovou cenou 362.630,- Kč. Jedna nabídka byla kompletní u ostatních byly nalezeny
drobné nedostatky. Zhotovitelé byli osloveni k doplnění nedostatků. Hodnotícím kritériem byla
nabídková cena a termín zhotovení v poměru 50 na 50. Kontrolní výbor spolu se starostou obce
navrhuje zhotovitelem opravy malých památek vzhledem k nabídkové ceně a termínu zhotovení
fy. Jan Miklica s podmínkou dodání krycího listu. Druhým v pořadí je firma Na kámen s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele opravy malých památek fy. Miklica s nabídkovou
cenou 362.630,- Kč. A pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A A A × A A
b) Restaurování sakrálních památek
Starosta obce podal zastupitelstvu informaci o plánované opravě pomníku u XY. Zhotovitelem
bude fy. Košvanec. Financování půjde přes Sdružení obcí Orlicko, které i uzavře se zhotovitelem
smlouvu. Pomník bude přesunut do prostoru parku na křižovatce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o opravě pomníku.
c) Memorandum o spolupráci MAS Orlicko
Společnost MAS Orlicko předkládá k podpisu Memorandum o spolupráci při realizaci projektu
Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností
Žamberk a Králíky. Cílem projektu je zlepšit úroveň vzdělávání v území ORP Žamberk a Králíky,
a to na úrovni každého jednotlivého žáka, na úrovni učitelů i na úrovni celých škol.
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení Obce Mladkov k Memorandu o spolupráci MAS
Orlicko.

d) Stavební práce ve škole
Starosta obce informoval přítomné o zahájení stavebních prací při rekonstrukci sociálního
zařízení v ZŠ Mladkov. Stavbu provádí firma Sefir dle smlouvy a schváleného rozpočtu. Starosta
obce navrhuje zastupitelům, že mohou kontrolovat průběh prací. Došlo k drobné úpravě projektu
a to umístění výlevky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zahájení stavebních prací v ZŠ v Mladkově.
e) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru předkládá zastupitelstvu zprávu z jednání kontrolní komise ze dne
11.7.2016. Výbor se zabýval kontrolou usnesení a neshledal žádná vážná pochybení. Kontrolní
výbor dále doporučuje zastupitelstvu obce pověřit starostu obce sezváním vedoucích členů
TJ Sport Mladkov na nejbližší veřejné jednání ZO Mladkov za účelem projednání předání
sportovního areálu v Dolanech do vlastnictví obce, kdy vlivem průtahů dochází
ke znehodnocování areálu včetně majetkových a nemovitých položek.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 11. 7. 2016.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k sezvání vedoucích členů TJ Sport Mladkov
na nejbližší veřejné jednání ZO Mladkov za účelem projednání předání sportovního areálu
v Dolanech do vlastnictví obce.
Majetkové operace, rozpočet
a) Prodejna klimatizace
V prodejně potravin proběhla kontrola ze Zemědělské potravinářské inspekce, která shledala
vážný problém s vysokou teplotou v prodejně na uskladněném zboží. Inspekce uložila s termínem
do 7 dnů snížit teploty dle norem, jinak je možné vyměřit 20.000,- Kč pokutu a uzavření
prodejny. Bylo tedy nutné teplotu snížit zabudováním klimatizačních jednotek v počtu 2 ks.
Cena za jednotku je 36.000,- Kč bez DPH. V neděli byly klimatizační jednotky namontovány.
Investorem je obec vzhledem k pevnému spojení s budovou.
B. Matouš – upozornil na problém s kapajícím kondenzátem na chodník a vzhledem k tomu,
že uvedený problém měla řešit firma Folget, navrhuje zvýšení nájemného
T. Šmok – problém s kondenzátem je v řešení, a projedná s firmou Folget zvýšení nájemného
po dobu 10 let, aby došlo k zaplacení kupní ceny,
B. Matouš – dále připomněl, že by bylo dobré připočítat finance za pravidelné revize a revizní
zprávy ukládat na obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou klimatizačních jednotek za celkovou cenou
87.120,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním s fy. Folget s.r.o. Šumperk ohledně
změny nájemní smlouvy o pronájmu nemovitosti se zhodnocením nemovitosti o částku
87.000,- Kč po dobu 10 let.
b) Prodej a nákup pozemků
b1) Žádost o st.p.č. 78 Petrovičky
P. XY a XY žádají o prodej st.p.č. 78 v k.ú. Petrovičky o výměře 21m2. Na pozemku se nachází
stavba přístřešku na nářadí. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce a žádný jiný zájemce
se nepřihlásil. Starosta obce navrhuje pozemek prodat za cenu 25,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej st. p.č. 78 v k.ú. Petrovičky o výměře 21 m2
za celkovou cenu 525,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti
pro žadatele XY a XY.
b2) Žádost o prodej p.p.č. 31/4 a p.p.č. 47/2
Paní XY žádá o prodej p.p.č. 31/4 o výměře 260 m2 a p.p.č. 47/2 zahrada o výměře 67 m2
v k.ú. Vlčkovice. Starosta obce navrhuje zveřejnit záměr prodeje a na příštím zasedání prodat
za cenu 25,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 31/4 o výměře 260 m2
a p.p.č. 47/2 zahrada o výměře 67 m2 v k.ú. Vlčkovice.
b3) Truhlárna Vlčkovice
Vzhledem k tomu, že se blíží konec nájemní smlouvy prostor pod KD Vlčkovice současného
nájemce, starosta obce navrhuje zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce. V současné době je
v těchto prostorách truhlárna a zastupitelé navrhují, aby se provoz truhlárny zachoval.

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor pod KD čp. 40
ve Vlčkovicích za účelem provozu truhlárny.
b4) Zásady prodeje pozemků
Starosta obce informoval zastupitele o oslovení právního zástupce k přípravě návrhu zásad
prodeje pozemků a smluv k prodeji pozemků. Oslovena byla JUDr. Hana Hamplová, které budou
zaslány smlouvy a stávající podmínky a proběhne osobní jednání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě zásad prodeje a smluv k prodeji
pozemků.
c) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtovou změnu č. 5/2016 ze dne
30.6.2016. Místostarosta obce seznámil s obsahem a důvodem rozpočtových změn zastupitele
obce. Rozpočtové změna tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016.
Došlé spisy a žádosti
a) TS production
Společnost TS Production se na zastupitele obrací se žádostí o projednání možnosti konání
kulturní akce ve Vaší obci. Díky uzavření smlouvy s distribuční společností nabízí promítání
jakéhokoliv filmu přímo v naší obci. Celková cena za projekci je 7.950,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku společnosti TS Production a pověřuje místo
starostu zjištění bližších podmínek.
b) Pronájem prostor v KD Mladkov
Starosta obce obdržel žádost o pronájem prostor o obci pro prodejnu květin. Starosta obce
navrhuje využít nevyužité prostory v suterénu KD v Mladkově. Zastupitelé s návrhem souhlasí
a prostor bude nabídnut zájemci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o pronájem prostor pro prodejnu květin.
Diskuse:
A. Kotyzová – upozornila, že vybavení kuchyně ZŠ a MŠ v Mladkově je zastaralé a opotřebené.
Bylo by dobré se zamyslet nad výměnou pracovních stolů, zakoupení elektrické pánve a další
vybavení.
T. Šmok – prozatím obec neobdržela od vedení školy požadavek na odměnu vybavení kuchyně.
Bude prověřena možnost získání dotace na vybavení.
R. Studený – v případě, že by bylo možné získat dotaci, bylo by dobré vyřešit kuchyň jako celek,
a ne pouze nákupem nějakého spotřebiče. Nechat si kuchyň navrhnout tak aby odpovídala
potřebám a počtům připravovaných jídel.
B. Matouš – V jakém stádiu jsou revitalizace parků v obci?
T. Šmok – grafické návrhy budou předány stavaři k zaměření a stanovení ceny.
B. Matouš – Jak je řešeno podnikání paní XY na veřejném prostranství?
T. Šmok – Proběhla písemná komunikace, s upozorněním na cenu nájmu za využívání veřejných
prostranství.
Zastupitelstvo obce k tomuto bodu ukládá starostovi obce postupovat dle správního řádu,
za neoprávněné využívání veřejného prostranství provozovatelem Penzionu u Bohouše.
J. Kalášek – Upozornil na nebezpečný stav komínu na budově hospody, s tím aby byl upozorněn
vlastník budovy a požádán stavební úřad o spolupráci.
J. Kalášek – informoval o pořádání druhého ročníku setkání veteránů s názvem RETRO vesnička
a expozicí v KD v Mladkově s výstavou retro předmětů.

12. června

Adrian Arkadiusz Kulczycki
Děti jsou kotvy, které drží matčin život.

Sofoklés

8. července
16. července
26. července
2. srpna
2. srpna
7. srpna
25. srpna
19. září
30. září

Malošek Milan
Moravcová Jana
Štěrba Jiří
Netušilová Marta
Blažek Miroslav
Bumbalík Pavel
Mikula Josef
Bumbalíková Milada
Kubový František

60
70
83
92
65
70
65
70
65

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Být osmdesát let mlád je mnohem příjemnější, než být čtyřicet let stár…

Beran Václav

65 let

Mateřská školka u vojáků
na Adamu
Ve čtvrtek 23. 6. jsme byli pozváni
na sportovně branný den k vojákům na Adam.
Naši předškoláci společně se žáky ZŠ vyrazili
na Adam pěšky. Malí „špuntíci“ vyjeli nahoru
autem. Po krátkém odpočinku a svačině nás
čekala soutěž družstev. Po vyznačené trase
v okolí vojenského areálu děti hledaly jednotlivá stanoviště, kde plnily zadané úkoly –
střelba ze vzduchovky, lanová dráha, zdravověda, hod granátem, překážková
dráha,…. Mezi stanovišti jsme navštívili také pěchotní srub, ve kterém nám
po prohlídce
zodpověděli
naše
všetečné
otázky. Po návratu do cíle nás čekal služební
pes, který nám předvedl zadržení pachatele.
Za naši statečnost a bojovnost jsme si
vysloužili sladkou odměnu. Více fotografií
naleznete na www.zsamsmladkov.cz
Velké poděkování vojenské posádce
za tento krásně prožitý den!
Derková Pavla DiS.

Společný výlet rodičů a dětí z MŠ do Fajnparku
v Chlumci nad Cidlinou
Na konci června jsme se společně
s rodiči a dětmi z MŠ vypravili do největšího
trampolínového centra Fajnpark v Chlumci
nad Cidlinou.
Přes velké útrapy - hodinové zdržení
vlaku - jsme se přiblížili k cíli, kde na nás
čekaly nezapomenutelné zážitky.
Mezi oblíbené atrakce patřily určitě vodní
děla, které nám zpestřily horký letní den.
Dále jsme navštívili Dinoprales, ZOO-cars,
zvířátkov, Kozov. Mohli jsme si zastřílet ze
vzduchových děl. Měli jsme možnost
vyzkoušet sporty, jako jsou:
plážový fotbal, buble fotbal
a
plážový
volejbal.
Velice
zajímavá byla návštěva Bosova,
kde jsme cestou potkávali různé
prolézačky,
prošli
jsme
se
po různých materiálech.
Mezi
nejoblíbenější
atrakce
určitě patřily různé trampolíny,
kde si zaskákali společně s dětmi
i dospělí. Výlet se nám moc líbil
a už se určitě těšíme na příště.
Jana Faltusová
učitelka MŠ

Soutěž DOMESTOS PRO ŠKOLY
– opět pokračuje 3. ročníkem
Děkujeme ještě jednou všem rodičům dětí, kamarádům, příznivcům a všem
obyvatelům Mladkova, kteří nás podpořili svým hlasováním a účastí v soutěži
"Domestos pro školy".
Jak již víte, naše škola skončila v loňském roce na 2. místě, které nám
zajistilo výhru v podobě rekonstrukce toalet v hodnotě 300.000,- Kč.
Tato rekonstrukce se v období letních prázdnin uskutečnila a můžeme se tak
hrdě pochlubit novým a krásným sociálním zařízením pro kluky i holky v naší
základní škole.
Děkujeme všem a opět Vás chceme touto cestou požádat o další spolupráci
v letošním 3. ročníku soutěže Domestos pro školy. Snahu o první místa v soutěži
přenecháme ostatním školám, které mají záchody ještě neopravené. Naše škola se
však bude ucházet o ceny v podobě čistících prostředků.
Libuše Jungvirtová
ZŠ a MŠ Mladkov

Začátek školního roku v naší škole
Prázdniny skončily
a 1. září zaťukalo na
dveře školy. V 8 hodin
byly
všechny
lavice
obsazené. Seděli v nich
svátečně oblečení žáčci
1., 2. a 3. ročníku.
Doprovázeli
je
jejich
rodiče, prarodiče, tety a
další příbuzní. Přítomen
byl i pan starosta Teodor
Šmok.
Po úvodním zahájení
paní ředitelka přivítala
čtyři nové prvňáčky,
kteří do základní školy přešli z naší mateřinky. Obdrželi keramickou medaili
s letopočtem zahájení školní docházky, uvítací list prvňáčka, balíček s učebními
pomůckami, praktické pásky a přívěsky s reflexními ochrannými prvky a plné
svačinové krabičky v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
Nezapomněli jsme přivítat též pět
druháků a pět třeťáků. Pan starosta
popřál dětem i jejich učitelkám
úspěšný školní rok. Poté děti odešly
do školní družiny a konala se první
schůzka s rodiči, na které jim byly
předány další informace ohledně
průběhu školního roku.
Společně s kolegyní si přejeme,
aby se dětem s námi ve škole líbilo
a dařilo se jim a zároveň se těšíme na
spolupráci
nejenom
s rodiči,
ale i s ostatními obyvateli Mladkova.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Pouťové muzicírování
Pošmourná, deštivá neděle 26. 6. 2016. Hlavní organizátorce už 6. ročníku
odpoledního muzicírování v kostele sv. Jana Křtitele v Mladkově počasí vše
komplikuje. Po programu měl být totiž koncert dechové hudby králické hudební školy
venku, před kostelem. Nakonec bylo rozhodnuto přesunout představení do kulturního
domu.

Každý posluchač byl v kostele přivítán
pouťovými koláčky a dostal program.
Vystoupení už tradičně zahájili zpěváčci
ze školy a mateřské školky. Pak už se
střídali
malí
i
odrostlejší
hudebníci
na flétnu, klavír, akordeon, housle i trubku.
Malou serenádu
zahrál
na
klarinet
nevidomý P. Diblík. Když ho na místo
zavedla
drobná,
šikovná
klavíristka
A. Melicharová, bylo to dojemné; sledovat
pak jeho rozjasněnou tvář, když hrál
Weberovu klavírní skladbu: Mít rád bližního
svého - byl úžasný zážitek.
Závěr programu v kostele patřil Mladkovské
kapele. Mezitím se venku částečně vyčasilo a tak
mnozí využili pozvání k výstupu na kostelní věž
na vyhlídku na obec a okolní vršky. Účastníci se
pak přesunuli do kulturáku na dechovku.

Koncert skončil a málokdo si uvědomil,
jak náročné
přípravy
zdárnému
průběhu
předchází – ať už jde o to, oslovit jednotlivé
muzikanty, sestavit program, zajistit prostory,
dostatek
pomocnic
na
pečení
koláčů,
pořadatelskou službu a mnoho dalších věcí.
Všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách, děkujeme za krásný kulturní zážitek.
Výnos ze vstupného byl předán na stále nedokončené opravy kostela.
M. Rousová

Na palubě Jitřního poutníka
Letní tábor pro dorosty Církve bratrské
Třetím
rokem
zažily
společné
dobrodružství děti z Mladkova a okolí
scházející se v Klubu Krále spolu s dorostem
z České Třebové na hasičském areále
v Mladkově. Potřetí byl inspirován příběhem
fantasy země Narnie, ve které se dobro
utkává se zlem, potkáte tu fauny, skřítky,
driády, ale také lva Aslana, který v tomto příběhu představuje Ježíše Krista a celé
narnijské dobrodružství přibližuje dětem evangelium = radostnou zprávu.

Devítidenního tábora na přelomu července
a srpna se zúčastnilo 40 dětí a byl to tábor
mimořádně vydařený. Přestože ho od začátku
provázela řada komplikací: v průběhu příprav
náš tým pro letošek opustil hlavní vedoucí a jeho
manželka, kvůli očekávání narození miminka
zrovna v době konání tábora. V červnu jsme se
dozvěděli, že došlo ke změně, a letos nám
spřátelený dorost nemůže zapůjčit stany ani
podlážky, na kterých děti spí.
Chvíli to vypadalo na zrušení tábora,
protože sehnat stany a podlážky v takto
šibeničním termínu a ještě bez finančních rezerv
pro tyto účely se zdálo být nemožné. Díky
ochotě Josefa Kaláška a štědrosti Petra
Hejtmánka se podařilo za pomoci dalších
dobrovolníků podlážky vyrobit.
Tímto jim
mockrát děkujeme. Také hasičům děkujeme
za zpestření táborového programu o řádění
v pěně.

Tábor máme za sebou, ale celoroční práce s dětmi
pokračuje v České Třebové i v Mladkově. Tímto zveme
děti do Klubu Krále i do mládeže pro starší děti.
Přesnější informace budou vyvěšeny na dveřích
modlitebny CB.
Jana Severýnová

Běh do vrchu
Dne 23. 7. 2016 se
uskutečnil
již
34.
ročník
Memoriálu Dobroslava Marečka
– běhu do vrchu Mladkov –
Suchý vrch.
Závodu se zúčastnilo celkem
140 závodníků (o 34 více než
loňský rok). 135 jich běželo
na Suchý vrh a 5 závodníků
absolvovalo Lidový běh na
Vysoký kámen.

Nejrychleji zdolal trať Jáchym Kovář z Dukly Praha
s časem 0:38:30. Nejstarším závodníkem závodu byl
p. Jindřich Bielčik z Lichkova, r. nar. 1940.
Nejmladšímu závodníkovi bylo 6 let. Trošku nám
bloudil po trati, nakonec však dorazil v pořádku
do cíle.

Těší
mě
účast
závodníků
z Mladkova,
letos
jich
bylo
7.
Organizaci
běhu
zajistilo
celkem
27 pořadatelů. Všem děkuji za ochotu
a svůj volný čas a těším se na další
ročník.
Renata Vágnerová
(foto: Jiří Stodůlka)

LT Heroltice
Letos jsme se opět
podíleli na vedení letního
tábora pro děti hasičské
i „nehasičské“.Tábor pořádali
naši sousedi z SDH Lichkov.
Celkový
počet
táborníků
letos činil 58 dětí, o které po celý tábor pečovalo 9 vedoucích, 2 zdravotníci,
2 kuchařky a 1 zásobovač. Z mladkovských se tábora zúčastnilo celkem 14 dětí,
z toho 11 mladých hasičů. Na organizaci tábora se podílely 4 mladkovské vedoucí.
Letní počasí jsme si na táboře užili pouze
první dva dny, které jsme užívali většinou
u bazénu nebo při vodních hrách. Další
dny děti vedly soutěžní klání na hřišti
nebo v tělocvičně. Letošní tábor nesl
téma „Cesta kolem světa“, které se neslo
napříč soutěžemi. Jeden den byl věnován
Olympijským hrám, kde děti soutěžily
samy za sebe nebo za své družstvo, další
den družstva dobývala „Pevnost Boyard“,
kde soutěžící získali táborové peníze,
za které si na jarmarku mohli koupit

spoustu krásných cen. Děti si vymýšlely názvy družstev, kreslily týmové vlajky,
vymýšlely týmové pokřiky a také posílaly svým rodinám ručně malované pohledy.
Na výlet jsme vyrazili na lesní chatu u rybníka, kde jsme si uvařili v kotlících guláš.
Táborníci se také mohli předvést
na soutěži „Heroltice mají talent“,
kde soutěžili
taneční
skupiny,
jednotliví
tanečníci,
pěvecká
esa
i mistři Origami. Letošní kolo talentu
po
velkém
boji
zvítězily
naše
mladkovské
tanečnice
Nelča
s Lucinkou. Další večery děti soutěžily
ve
vědomostní
soutěži
„Riskuj“.
K táboru samozřejmě patří i „Stezka
odvahy“ s letošním rekordním počtem
strašidel
a bubáků.
Tábor
byl
zakončen diskotékou a slavnostním
vyhlášením výsledků.
Tímto moc děkujeme rodičům za víru v nás a už se těšíme na příští rok.
Bc. Martina Faltusová
vedoucí mladých hasičů
SDH Mladkov

Retrovesnička 2. ročník výstavy veteránů
aneb co skrývají mladkovské půdy a stodoly
Nádherný počin dvou
nadšenců, Josefa a Josefa
Kaláška,
z
minulého
1. ročníku výstavy veteránů
doznal tento rok svého
pokračování. Již od časného
rána
soboty
s datem
20. srpen se na prostranství
mladkovského
náměstí
a přilehlého okolí sjížděla
vozítka různých typů, tvarů
a provedení. Potěšení pro
oko
všech
nostalgicky
založených duší. Ale tento
rok se pořadatelská dvojice rozrostla na hrstku a nespokojili se jen s ústředním
prostranstvím, tentokrát měli početní návštěvníci možnost shlédnout unikátní sbírky
i v prostorách sálu tělocvičny. A tak se lidé kochali obrovskou sbírkou panenek
a modelů historických autíček zapůjčených rodinou Dolečkových z Vlčkovic,
dále jízdními koly, kočárky nebo starým porcelánovým nádobím. Byla k vidění
elektronika pamatující éru elektronek, funkční promítací přístroj a také deset panelů
s obrázky, které připomněly život a dobu první poloviny 20. století.

Tuto výstavu pro nás sesbíral
a pečlivě naaranžoval Miloš Taraška.
Návštěvníci se mohli posílit grilovanými
klobáskami a tekutinami všeho druhu
za retroceny.
A že těch návštěvníků přišlo!
Věřte, právě to je největší odměnou pro
pořadatele - pro ty, kteří nezištně ve
svém volném čase připravili pro ostatní
takovéto pokoukání.
Na závěr jenom ujištění - třetí ročník bude. A to opět souběžně s Cihelnou. Ajestli
bude ještě velkolepější? To záleží i na Vás. Vždyť bez vašich stodol a půd by exhibice
byla poloviční. I proto jste mohli tento rok například poprvé spatřit kolo, na kterém se
původně po mladkovských cestičkách proháněl majitel tkalcovny - koželužny už
někdy na počátku 20. století.
Ne každý bude mít doma exponát
na čtyřech kolech, přesto i drobnost
jako upomínka na doby minulé může
zaujmout a potěšit. I kdyby to měla být
jen malá, zaprášená fotečka - nenechte
ji ležet na dně šuplíku či v kufru na
půdě, aby se tam dočkala nedůstojného
konce. Minulost, zachycená jakýmkoliv
způsobem je neopakovatelná, poučná
a mnohdy překvapující. Proto pomozte
i vy připravit pro ostatní co nejvíce
překvapení při 3. ročníku výstavy
veteránů.
(foto z akce: Bohuslav Matouš)

Za pořadatele Miloš Taraška a Jana Severýnová
Součástí této výstavy byl
Více v následujícím článku.

i
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,,S odpálením katapultu jsem čekal do poslední chvíle “
Dne 2. září uplynulo 20 let od letecké nehody stíhacího bombardéru MIG-1 MF
v poli mezi obcemi Vlčkovice, Celné a Těchonín. Letoun s trupovým označením 5215
s motorem Tumanskij R-13F2S-300 tehdy náležel k 4. zSL Čáslav. Alespoň deset
andělů strážných doprovázelo pilota Iva Zacharu při jeho letu z čáslavského letiště
k hřebenům Orlických hor. ,,Po prudkém zhoršení počasí jsem při náhlém vletu
do mraků nestihl přidat otáčky motoru, abych vystoupal a poté letounem otřásl silný
úder, to je to poslední, na co si vzpomínám,“ snaží si vybavit osudné chvíle Ivo Zachara.
Za letounem zůstal sedm metrů široký a sto metrů dlouhý průsek lesa. Pilot se však
ani ve chvíli, kdy padající stroj kosil jeden strom za druhým, nekatapultoval. Raketové
motorky pilotovy sedačky, které ho vystřelily z kabiny, zafungovaly těsně před pádem
stroje jako polštář, padák se však Zacharovi neotevřel. Pilot dopadl na zem jen několik
metrů od hořící stíhačky, v níž právě explodovaly nádrže s palivem a munice.
Život Zacharovi zřejmě zachránil řemínek od letecké přilby, který ho přiškrtil
natolik, že se neotrávil prudce jedovatými splodinami z pekelné výhně.

,,Kamarádi piloti při prohlídce kabiny
zjistili, že jsem se musel vědomě
připravovat k opuštění letounu. Jestli
jsem čekal až na jistotu, že MIG
spadne do pole, nevím, ale je to
možné.“ Po chvilce dodá: ,,Nedovedu
si představit, jak bych žil s vědomím,
že jsem zavinil smrt nevinných lidí.
Asi proto jsem s odpálením katapultu
čekal do poslední chvíle.“
Při pádu si zlomil čtyři obratle,
lopatku, pánev, dvě žebra, klíční
kost, roztrhl si slezinu, močový
měchýř, propíchl plíce, poranil si ledviny a játra, utrpěl těžké popáleniny obličeje a
končetin. Nedotčeno zůstalo pouze pilotovo srdce a mozek. Zdravotníci se shodli, že
Zacharovo přežití považují za zázrak.
Analýza černé skříňky, expertíza motoru, technického stavu letounu, paliva,
ale i vyhodnocení povětrnostních podmínek prokázaly, že havárii nezpůsobila závada
na letounu, nýbrž chyba pilota, který velmi nízkým letem nad terénem zavadil
o vrcholky stromů. Stíhačka přitom nasála úlomky větví, které poškodily motor tak,
že ztratil potřebný výkon a zřítil se. Ostatní letci závěry komise nezpochybňují, avšak
za pravého viníka označili nedostatečnou praxi pilotů. V roce 1996 došlo v České
republice ke třem pádům vojenských letadel. U Pardubic se 1. 2. 1996 zřitil Aero
L-39, u Studeného 2. 9. 1996 Mig 21MF a 1. 11. 1996 u Tasovic stíhací bombardér
Su-22. Po těchto událostech došlo u letectva k přezbrojení a přehodnocení leteckého
výcviku a zvýšení počtu letových hodin.
Ještě malá zajímavost k havárii. Pan Zachara se po rekonvalescenci k létání
nevrátil, ale začal sloužit jako řídící na Čáslavské řídící věži.
Josef a Barbora Kaláškovi

Místní akční plán vzdělávání Žamberk a Králíky
MAP se představuje
MAS ORLICKO, z.s. v partnerství s městy Žamberk a Králíky představuje projekt
Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou
působností Žamberk a Králíky. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Projekt je sestaven jako dvouletý proces komunitního plánování v oblasti
předškolního a základního vzdělávání. To znamená, že všichni, včetně Vás, kdo mají
se vzděláváním cokoliv společného, se mohou vyjádřit k tomu, co považují za dobré,
a naopak, co by bylo třeba zlepšit.
V rámci projektu pořádáme bezplatné workshopy, kulaté stoly, semináře
a školení o problematice vzdělávání pro širokou veřejnost, vždy na konkrétní téma.
Aktuální nabídku sledujte na www.mas.orlicko.cz.

Plánované aktivity
19. 9. 2016 od 16:30 do 18:00 – setkání pro zástupce z řad neformálního a zájmového
vzdělávání, sídlo MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk od 16:30 hod,
cílem je seznámení s projektem MAP.
Workshopy na téma Rozvoj základních gramotností – workshopy jsou určeny široké
veřejnosti! Workshopy se uskuteční v sídle MAS ORLICKO, z.s. vždy od 15 do 18 hod.
3. 10. 2016 – zaměřen na základní vzdělávání.
4. 10. 2016 – zaměřen na předškolní vzdělávání.
18. 10. 2016 - seminář na téma Strategie rozvoje školy
Sběr investičních záměrů
V rámci mapování území sbíráme investiční záměry všech subjektů z oblasti
vzdělávání, tedy nejen mateřských a základních škol, ale i dalších školských zařízení
a zařízení pro neformální vzdělávání – NNO. Aktuální sběr probíhá do 30. 9. 2016.
Aktualizace bude probíhat vždy po 6 měsících.
Soulad s MAP je jedním z kritérií přijatelnosti pro investiční intervence v SC
2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (MAS ORLICKO, z.s.).
Pokud tedy plánujete žádost o dotaci, včas podejte Váš projektový záměr do MAP!
Těšíme se na spolupráci!
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Marie Kršková, krskova@mas.orlicko.cz, 734 313 330

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v Klubovně u zdravotního střediska v Mladkově:
18. 11. 2016
14 – 18 hod.
19. 11. 2016
9 – 11 hod.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 739 999 112

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

Začínáme 3. října 2016
Cvičíme v klubovně každé pondělí a čtvrtek
(19-20 hodin).
________________________________________________________________________

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

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

Kurz bude probíhat v počítačové učebně v budově zdravotního střediska
v Mladkově každý pátek v čase 18 –20 hod. od 14. 10. 2016
Zájemci se prosím hlaste do 10. 10. 2016
na tel. 605 819 468 (p. Kotyzová)
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