Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
tímto číslem končí stručné seznámení s historií jednotlivých částí Mladkova,
a to nejmenší částí obce – Dolany. A protože se o Dolanech našlo jen malé množství
informací, doufáme, že se časem podaří kronikářům získat více o této nejmenší části
Mladkova.
Zprávy z Mladkova mají za úkol informovat o dění v naší obci a zároveň uchovat
uvedené události pro další generace v obecní kronice. Proto jsme moc rády
a děkujeme za každý článek od spolků i občanů, jejichž příspěvky obohacují obsah
tohoto periodika a pro budoucnost mapují historii Mladkova. Rovněž bychom Vás
chtěly informovat, že podle tiskového zákona máme povinnost mít písemný souhlas
jubilantů a rodičů dětí, jejichž osobní údaje a fotografie hodláme zveřejnit.
Budoucnost Zpráv z Mladkova bude záležet především na zájmu Vás čtenářů,
občanů Mladkova být informován a chtít informovat ostatní.
Předchozí číslo zpravodaje bylo posledním, které vydala Tiskárna Jedlička
v Orličkách z důvodu snížení počtu vydávaných tiskovin. Po několika týdnech se však
podařilo sehnat přijatelnou náhradu – Grantis v Ústí nad Orlicí.
Na jaře, kdy se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas,
abychom načerpali novou životní energii, která nám přináší radost, spokojenost
a dobrou náladu.
Přejeme Vám krásné Velikonoce, krásné jaro.
členky redakční rady
_____________________
Titulní strana – Dolany - pohled směrem k Mladkovu a dům Uhrnerových
(foto: archiv kroniky)

Dolany leží v údolí Tiché Orlice jižně od Mladkova při silnici směrem
na Těchonín a Jablonné nad Orlicí. Jsou také výchozím místem pěších turistických
a běžeckých
tras
směrem
k radioaktivnímu
prameni
knížete
Rostislava,
dále na Vysoký kámen a Suchý vrch. U vlakové zastávky začíná Naučná stezka
Betonová hranice, která nás dovede až na jednu z největších vojenských tvrzí
– Boudu.

Historie Dolan
Dolany jsou nedílnou součástí Mladkova jak z historického hlediska, tak i z toho
dnešního. Přece jenom se v Dolanech nachází fotbalové i hokejové hřiště, hasičské
cvičiště a místní vlaková zastávka.

Z kroniky je nám známo, že se při sčítání lidu či dobytka uvádí povětšinou
Wichstadtl und Dolan (Mladkov a Dolany), ale například Petrovičky a Vlčkovice se
uvádějí zvlášť.
První záznam z kroniky o Dolanech je z pozemkového katastru roku 1785. Rozděluje
Mladkov na 7 rolí, z nichž je jedna právě ta dolanská s číslem 4 a jménem Boden
(Půda). Rozléhala se od panského Mlýnského kopce až k hranicím Celného. V tomto
roce bylo v Mladkově 115 domů.
V roce 1840 bylo v Mladkově již 150 domů a dalších 7 v Dolanech. Počet čísel v celém
Mladkově stoupl kvůli přidání čísel popisných i výměnkům a sušárnám.
K roku 1848 ze všech sedmi čísel popisných v Dolanech víme pouze o hájovně a dvoru
(statek). O funkčnosti a využití ostatních budov se z kroniky nic nedozvídáme.
Ze vzpomínek Františka Šolce, který žil s rodiči ve strážním domku v Dolanech 15 let:
„V Dolanech bylo celkem 9 čísel popisných
č.1 – měla hájovna, tehdy tam bydlel hajný Tacl a potom asi 10 let hajný Beschorner.
č.2 – bylo v hostinci u Pietschelu, našich sousedů, říkalo se tam všeobecně
v Grazschence, jinak to nikdo neříkal, snad z toho důvodu, že to bylo na hranicích
osady Dolan a obce Celné
č.3 – bylo domnívám se u Paclů to je stavení
nad tratí
č.4 – byl statek u Štěničku u dolních závor
nad tratí
č.5 – byl Englichův výměnek dnes už
zbouraný
č.6 – bylo Englichovo hospodářské stavení,
které po okupaci vyhořelo
č.7 – bylo stavení Kacrovo nad námi
č.8 – strážní domek
č.9 – bytovka u zastávky z roku 1929“
Grazschenka (archiv kroniky)

K historii vlakové zastávky Mladkov
Dne 28. května 1872 byl proveden první výkop na Mlýnském kopci a již
19. prosince 1873 projel první zkušební vlak od Králík k Jablonnému, ovšem bez
zastávky v Mladkově. Mladkov usiloval o povolení osobní zastávky při železnici již
od roku 1880. Po dlouhých jednáních byla zastávka předána v roce 1899 veřejnosti.
Stavba zastávky stála 1760 zl., ovšem na darech, které přišly například z Terezína,
Chebu či Ústí nad Labem, se vybralo 1950 zl. Přebytek peněz byl použit na zlepšení
cesty k zastávce.
Miloš Mikula
Zastávka v proměnách času

(foto: archiv kroniky)

Vážení spoluobčané a chalupáři,
blíží se doba, kdy jaro převezme vládu nad zimou, která byla po několika letech
zimou jak má být. Byla vhodná k zimním sportům, běžecké stopy byly upraveny
a v dobrém stavu, když je nepoškodili neukáznění turisté bez lyží nebo jiné dopravní
prostředky. Letošní zima se projevila na špatném stavu komunikací jak v majetku
Pardubického kraje, tak na místních komunikacích. Za zimní údržbu jsme obdrželi
negativní i pozitivní připomínky. Nedošlo k žádným nehodám vlivem neschůdné
nebo nepojízdné komunikace. V současné době jsou chodníky a veřejné prostory
uklizeny od zbytků posypových materiálů.
V únoru byl schválen schodkový rozpočet obce Mladkov, který je zveřejněn
na úřední desce obce. Příjem rozpočtu je odhadován na 9 045,1 tis. Kč a výdaje
9 653,5 tis. Kč, dále splátka úvěru 670 tis. Kč na kanalizaci. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji bude uhrazen z přebytků minulých let. Nyní se zmíním o největších
položkách rozpočtu v roce 2017. Na opravu, údržbu místních komunikací včetně
chodníků a jejich rekonstrukci, která je vázána na opravu krajské komunikace
č. II/311, dále komunikace od přejezdu do Lichkova ve výši 1022 tis. Kč.
Na neinvestiční náklady a zakoupení sporáku do základní školy ve výši 600 tis. Kč.,
oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na „Hinterwinklu“ 155 tis. Kč (je požádáno
o dotaci), bytové hospodářství 423 tis. Kč, nebytové hospodářství 350 tis. Kč., veřejné
osvětlení údržba a rekonstrukce ve Vlčkovicích 435 tis. Kč., veřejná zeleň, parkové
úpravy a chodníky, údržba zeleně 1 677 tis. Kč., požární ochrana výjezdová jednotka,
požární zbrojnice, dokončení akce z roku 2016 a rekonstrukce vnitřního zařízení
855 tis. Kč.
V krátkosti pohled do budoucnosti do roku 2020 - 670. výročí vzniku obce
Mladkov. Toto výročí zde bude již za tři roky a předpokládám, že občané, zastupitelé
obce budou chtít oslavit toto kulaté výročí. Do té doby bychom se měli rozhodnout,
co s mladkovským náměstím a jeho domy, které jsou ve stavu nevhodným
k jakýmkoliv oslavám. Vlastníkům domů čp. 123 a čp. 87 je lhostejné,
v jakém dezolátním stavu jsou tyto nemovitosti ve středu obce a prohlášení: „Nedám

do toho ani korunu a klidně ať to spadne.“ hovoří za vše. Nesouhlasím s názorem,
že dům čp. 87 je jen na zbourání, protože jakmile by zmizel tento nebo jiný z náměstí,
toto prostranství by ztratilo svůj vzhled a půvab. Z důvodu zkrášlení a zachování
tohoto charakteristického území obce musí, dle mého názoru, do procesu opět
vstoupit obec Mladkov. S odstupem doby je zřejmé, že prodej významných částí
a staveb obce musí být zajištěno smluvně, co majitel s nemovitostí zamýšlí a v jakém
termínu to bude provedeno. Tuto situaci neřeší půjčka nebo příspěvek od obce,
ale změna vlastnictví. Na pováženou je, za jakou cenu se nemovitost získá a pro jaký
účel ji využít.
Přeji Vám krásné a sluncem prohřáté jarní období.
Teodor Šmok
starosta

Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 28. 12. 2016
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková - omluvena (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová
(4), Bohuslav Matouš (5), Zbyněk Severýn (6), Ing. 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.
Rekonstrukce požární zbrojnice
Zhotovitel rekonstrukce požární zbrojnice předkládá zastupitelstvu Dodatek ke smlouvě č.1.
z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek, navrhuje prodloužení termínu dokončení
a předání stavby na 31.5.2017. Zároveň byl posunut termín vyúčtování dotace na tuto akci.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 1 akce „Rekonstrukce požární
zbrojnice“ a pověřuje starostu obce podpisem dodatku.
Žádost o dotace
Starosta obce seznámil zastupitele s podáním žádostí o dotaci na akce „Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého“ stojící na cestě do Vlčkovic s rozpočtem 255.500,- Kč s možností získání
dotace ve výši 70% nákladů a dále na „Rekonstrukce sociálních zařízení v Domě hasičů“
s rozpočtem 476.578,- Kč s případnou dotací ve výši 70% nákladů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádostí o dotaci na restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti na rekonstrukci sociálních zařízení
v Domě hasičů.
Diskuse a závěr
Jmenování velitele jednotky SDH Obce
Sbor dobrovolných hasičů navrhuje zastupitelům na základě rozhodnutí Valné hromady
jmenovat velitelem jednotky p. Ladislava Weindlicha, který nahradí dlouholetého velitele
Miroslava Kapace.
Zastupitelstvo obce jmenuje velitelem jednotky SDH obce Mladkov p. Ladislava Weindlicha.

Opravený zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 28. 12. 2016
K původnímu zápisu (viz výše) byl přidán pouze tento bod:
Rozpočtové provizorium
Starosta obce navrhuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na počátek
roku 2017. Jedná se o čerpání za měsíc 1/12 známých nákladů z předešlého roku a závazků,
které byly známy na začátku roku. Provizorium bude platné do schválení řádného rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na počátek roku 2017
ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 2016.

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 19. 1. 2017
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek - omluven (3), Alena Kotyzová (4),
Bohuslav Matouš (5), Zbyněk Severýn (6), Ing. 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.
Námitka k zápisu č. 10/2016
Starosta obce přednesl námitku zastupitele p. Bohuslava Matouše o výpadku usnesení ze zápisu
č. 10/2016 ze dne 28.12.2016 k rozpočtovému provizoriu. Starosta obce navrhuje schválení
opravy a doplnění zápisu.
p. A. Pávek – vznáší námitku, protože tento bod nebyl zařazen v programu na pozvánce
na zasedání a vyslovil pochybnost o projednání tohoto bodu na minulém zasedání
p. T. Šmok – tento bod nebyl uveden na pozvánce, ale byl projednán, ale nebyl uveden v zápisu
ze zasedání, a proto byla vznesena námitka ověřovatelem zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu a doplnění zápisu o usnesení č. 101/2016
-zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na počátek roku 2017 ve výši
1/12 skutečných výdajů roku 2016.
Pravidla rozpočtového provizoria
Starosta obce přednesl návrh pravidel rozpočtového provizoria pro obec Mladkov na rok 2017
a 2018 v tomto znění: Nebude-li rozpočet obce schválen před 1. lednem rozpočtového roku,
řídí se rozpočtové hospodaření obce Mladkov v době do schválení rozpočtu těmito pravidly
rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Platnost těchto pravidel je s účinností
od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 a 2018.
Smlouva o převodu VVS
Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou o bezúplatném převodu 1 ks varovného
a vyrozumívacího systému, inv.č. 5 v pořizovací hodnotě 881 790,- Kč od Města Králíky. Jedná se
o veřejný rozhlas, varovný systém. Bylo to pořízeno společně z dotace a nyní to přechází
do majetku obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 1 ks varovného
a vyrozumívacího systému, inv.č. 5 v pořizovací hodnotě 881.790,- Kč na obec Mladkov
a přijímá uvedený předmět do svého výlučného vlastnictví.

Prodej p.p.č. 85 Petrovičky
Manželé Hončíkovi žádají o prodej 16 m2 stavební parcely č. 85 v k.ú. Petrovičky u Mladkova,
jedná se o nesoulad vzniklý digitalizací pozemků. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední
desce a jiný zájemce se neozval.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej st.p.č. 85 o výměře 16 m 2 v k.ú. Petrovičky
u Mladkova manželům Hončíkovým za cenu 150,- Kč/m2, náklady spojené s převodem
a DPH 21 %.
Odměny za výkon funkce
Starosta obce seznámil zastupitele obce s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., ze dne
28.listopadu 2016 kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a navrhuje ponechat odměny ve výši dle
usnesení č. 101/2014 a změnu u zastupitelky paní Aleny Kotyzové zvýšení na 511,- Kč. Dále
přednesl pracovní náplň místostarosty.
Zastupitelstvo schvaluje pracovní náplň místostarosty a odměnu za výkon funkce
zastupitele obce podle Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., paní Aleně Kotyzové ve výši
511,- Kč, měsíčně a ostatní odměny jsou ponechány ve výši dle
usnesení č. 101/2014.
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Kontrola hospodaření
Starosta obce seznámil zastupitele obce se zápisem z dílčí kontroly hospodaření obce
ze dne 6.1.2017 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření územního celku za období
od 1.1.2016 do 31.12.2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání obce ze dne 6.1.2017.
Žádost o prodej p.p.č. 1050/13 Mladkov
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí manželů Ambrožových o odkoupení p.p.č. 1050/13
v k.ú. Mladkov o výměře 42 m2 za účelem osazení tepelného čerpadla u objektu čp. 52.
Pozemek mají v současné době v pronájmu. Souhlasí s věcným břemenem na veřejnou
kanalizační stoku a přípojky pro čp. 45 a 47.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1050/13 o výměře 42 m 2
v k.ú. Mladkov za cenu 50,- Kč/m2 + DPH 21 % a náklady spojené s převodem
a se smlouvou na věcné břemeno přístupu za účelem opravy a údržby veřejné kanalizace
a přípojky od čp. 45 a 47.
Žádost o změnu ÚP
Žádost pana P. Kubíčka a paní P. Ruskové o změnu Územního plánu obce Mladkov na části
p.p.č. 494 v k.ú. Petrovičky u Mladkova za účelem výstavby objektu pro rekreaci bez nároku
na napojení
na
inženýrské
sítě.
Uvedená
žádost
se
týká
plochy
1580
m 2.
Vzhledem k současnému stavu ÚP, který by měl být dle p. RNDr. Kotíka, zástupce pořizovatele
MÚ Králíky, předložen k veřejnému projednání, starosta obce navrhuje zastupitelstvu obce vzít
žádost na vědomí a při veřejném projednání ÚPO ji předložit jako připomínku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost p. P. Kubíčka a pí. P. Ruskové na změnu ÚP
na p.p.č. 494 v k.ú. Petrovičky a tato žádost bude předložena u veřejného projednávání
jako připomínka.
Rozpočtová změna
Místostarosta přednesl rozpočtovou změnu č.10/2016. Rozpočtová změna obsahuje vyrovnání
rozdílů na jednotlivých položkách provedených v prosinci 2016.
p. A. Pávek – upozornil, že rozpočtová změna by měla mít č. 9/2016
p. T. Šmok – poděkoval za upozornění, s tím, že se jedná o rozpočtovou změnu č. 10/2016
a rozpočtová změna č.9/2016 ještě nebyla dána zastupitelstvu ne vědomí.
Poté byla zastupitelstvu obce přednesena také rozpočtová změna č. 9/2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9 a 10/2016.
Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru p. Bohuslav Matouš seznámil ZO se zápisem a se závěrem
z kontrolního výboru a neshledal pochybení v plnění usnesení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 11.1.2017.

Socha J. Nepomuckého
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého vzhledem k čerpání dotace, která musí být vyúčtována do konce září – října 2017
je nutné začít s opravou již na začátku roku a provést výběr zhotovitele. Oprava díla je ve výši
259.500,- Kč, v případě že nebude získána dotace, navrhuje starosta obce, rozložit opravu na rok
2017 a 2018. Restaurátor doporučil vytvořit kopii sochy a původní opravit a umístit například
v kostele. Schválení podmínek výběrového řízení na zhotovitele navrhuje starosta provést
v únoru 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého se zahájením
organizace výběrového řízení na zhotovitele s oslovením tří kandidátů na zhotovitele.
Došlé spisy a žádosti
1.) Zápis do mateřské a základní školy
Ředitelka školy oznamuje termíny zápisu do mateřské školy na školní rok 2017/2018, který je
stanoven na 3. května 2017 a předpokládaný zápis žáku do základní školy na školní rok
2017/2018 je stanoven na 5. duben 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termíny zápisů do mateřské a základní školy
v Mladkově.
2.) Žádost o pronájem části p.p.č. 19/2.
Žádost o pronájem části p.p.č. 19/2 v k.ú. Vlčkovice o výměře 60 m2 za účelem uložení paliva
a stání pro os. automobil, který má v pronájmu R. Jelínek si podala pí. A. Vintrlíková. Pana R.
Jelínka zastupuje pan V. Baláč. Uvedený pozemek by přešel pouze jmenovitě na jinou osobu,
protože se pí. A. Vintrlíková stala majitelem objektu.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 19/2 v k.ú. Vlčkovice o výměře
60 m2 za účelem uložení paliva a stání pro os. automobil za cenu 20,- Kč/m2 a rok.
3.) Žádost o pronájem části p.p.č. 145/2
Pan M. Novák žádá o pronájem části p.p.č. 145/2 v k.ú. Mladkov pro garážování osobního vozu.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu o výměře 30 m2 za cenu 5,- Kč/m2 a rok na dobu
pěti let. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce a jiný zájemce se nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části p.p.č. 145/2 o výměře 30 m 2 za cenu
5,- Kč/m2/rok pro pana M. Nováka na dobu pěti let a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
4.) Modernizace silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s obsahem smlouvy, která opravňuje stavitele
vstupovat na ve smlouvě uvedené pozemky ve vlastnictví obce a dále po ukončení stavby
a geometrickém zaměření se má obec zavázat k darování nemovitostí zasažených stavbou
Pardubickému kraji. Dále obec Mladkov nemůže souhlasit se zněním, že obec zajistí,
aby nemovitosti byly prosty všech právních závad a nevázla na nich věcná břemena. Naopak obec
si vymiňuje vymezení věcných břemen na pozemcích zasažených veřejnou kanalizací
ve vlastnictví obce, jelikož na pozemcích ve vlastnictví obce nebyl zápis proveden. Ve smlouvě
ještě nejsou obsaženy čtyři pozemky, které budou do smlouvy doplněny.
Starosta obce navrhuje změnu smlouvy s Pardubickým krajem dle vznesených připomínek.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby Modernizace
silnice II/311 Mladkov-Jablonné nad Orlicí s výhradou znění v čl. VI o neexistenci
právních závad a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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5.) Žádost o zvýšení rozpočtu školy
Ředitelka školy žádá o zvýšení rozpočtu na pořízení sporáku do kuchyně, který je v havarijním
stavu. Škola má ve fondu 49 tis. a v případě havárie žádá obec o dofinancování částkou
50 tisíc Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup el. sporáku do kuchyně ve škole a k investičnímu
fondu školy ve výši 49.000,- Kč schvaluje částku ve výši do 50.000,- Kč.

6.) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mladkov
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mladkov žádá o schválení rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2016 do fondu rezerv ve výši 30.000,- Kč a do fondu odměn ve výši
12 904,20 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 42.904,20 Kč
Základní školy a Mateřské školy Mladkov ve výši 30.000,- Kč do rezervního fondu a ve výši
12.904,20 Kč do fondu odměn.
7.) Žádost o vydání souhlasu se zástavním a věcným právem
Pan Z. Janča žádá o vydání souhlasu Obce Mladkov se zatížením p.p.č. 42/1 v k.ú. Mladkov
zástavním právem a věcným právem zákazu zcizením ve prospěch banky Raiffeisenbank a.s.
Jedná se o stavební pozemek, který byl prodán za zvýhodněnou cenu a pan Z. Janča žádá
o hypotéku.
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasu Obce Mladkov se zatížením p.p.č. 42/1
ve vlastnictví p. Z. Janči zástavním právem a věcným právem zákazu zcizení ve prospěch
Raiffeisenbank a.s.
8.) Dopis starosta Letohrad
Starosta města Letohrad, žádá o stanovisko k jeho snaze o návrat před pár lety zrušených
spěšných dvou spěšných vlaků, které zabezpečovaly pro pracující i studující rychlé spojení naší
oblasti s krajským městem. Zastupitelé berou žádost na vědomí a souhlasí s podporou starosty
města Letohrad.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost starosty města Letohrad a pověřuje starostu
obce odesláním stanoviska.
Diskuse
p. A. Kotyzová – předkládá dopis p. V. Matějky, místostarosta obce dopis přečetl přítomným.
p. R. Vágnerová – reaguje na dopis s tím, že VH TJ schválila, že až se prodá vlek, tak se peníze
převedou obci. Majetek, který byl převeden, bylo hřiště v Dolanech. Vlek je stále v majetku
TJ Sport.
p. A. Kotyzová – vyjádřila se k námitce k diskusi v dopise, diskuze zastupitelů k jednotlivým
bodům probíhá na pracovním zasedání a pak to vypadá, že zastupitelé nediskutují
- dále se připojuje k námitce, že na zdi budovy lékárny nejsou sundané plakáty
p. T. Šmok – souhlasí s námitkou, plakáty budou odstraněny. Dále připomněl, že je opravena
socha v parčíku a že se každoročně vynakládají prostředky na opravu malých památek.
p. A. Pávek – přidal se k námitce ke špatnému stavu kamenného mostku v parčíku, a upozornil
na poškození mostku obecními zaměstnanci.
p. T. Šmok – uvedený potok není v majetku obce a je tam také spadlá zeď, s majitelem už bylo
jednáno, ale není v jeho zájmu břehy ani mostek opravovat.
p. A. Pávek – prostor před školou je také odstrašující a také vedlejší zahrada, které je také
v majetku obce.
p. T. Šmok – na prostor před školou je zpracována studie na parkové úpravy. V současné době se
zpracovává projekt na prostory u školy, park, prostory u prodejny, parčík u obecního úřadu a bude
požádáno o dotaci. Příští týden by měl být i návrh projektu na chodníky vzhledem k rekonstrukci
silnice.
p. M. Mikula – vznesl kritiku na prohrnování obecních komunikací a dotazoval se, zda je vedena
kniha jízd.
p. T. Šmok – problém s údržbou byl řešen, kniha jízd není vedena, pouze kniha docházky
zaměstnanců
p. A. Pávek – jaký je systém v jízdách pro soukromé osoby?
p. T. Šmok – jízdy pro soukromé osoby jsou fakturovány.
p. A. Pávek – uvádí, že zimní údržba je letos nejhorší a je nedostatečný i posyp.
p. S. Burdek – souhlasí, že je údržba a posyp prováděn nedostatečně a také jsou špatně
udržovány prostory před prodejnou.
p. T. Šmok – za prostory před prodejnou odpovídají prodavačky a posyp není nutné nyní provádět
p. A. Pávek – dotazoval se, jak je možné, že dochází k pohybům dokumentů na elektronické úřední
desce u zápisů a pozvánek na zasedání.

p. T. Šmok – k pohybům na úřední desce nedochází, na upozornění zastupitelky byla pouze
provedena anonymizace zápisu č. 8 v sekci Zápisy p. B. Matoušem, ne na elektronické úřední
desce. U pozvánky došlo k jedné chybě v datu, proto byla stažena a zastupitelstvo zrušeno.
p. A. Pávek – také nebyl na úřední desce zveřejněn záměr dle usnesení č. 59/2016.
p. T. Šmok – bylo opomenuto záměr zveřejnit a je zveřejněn nyní a poté bude podepsána smlouva
p. A. Pávek – vyjádřil nespokojenost s tím, že k němu sedí zastupitelé zády, že jsou i jiné prostory
pro konání zastupitelstev.
p. T. Šmok – bylo by možné využít i jiných prostor, ale toto je po 4 nebo 5 zasedáních
zastupitelstvo kde jsou přítomni občané.
p. B. Matouš – navrhuje vzhledem k výše uvedenému problému zápisů a pozvánek, řešení, zrušit
na webových stránkách sekci Zápisy a Pozvánky a ponechat dokumenty jen na úřední desce, aby
nebylo možné s dokumenty manipulovat a vyloučil se prostor pro chybu.
p. A. Kotyzová – souhlasí s návrhem.
p. T. Šmok – bylo by dobré se k tomuto sejít, ale souhlasí s návrhem.
p. R. Studený – také souhlasí s návrhem.
p. J. Pávek – dotazuje se, zda se plánuje něco dělat se sportovním areálem v Dolanech? A nabízí
pomoc při opravách s finanční pomocí obce, aby bylo možné využívat areál i v letních měsících.
p. T. Šmok – prozatím se dodělává areál u hasičů, ale v plánu to je.
p. B. Matouš – navrhuje přizvat zástupce mládeže na pracovní zasedání k upřesnění požadavků
p. T. Šmok – upozornil, že využívané pozemky nejsou všechny v majetku obce

Zápis č. 2 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 22. 2. 2017
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4),
Bohuslav Matouš (5), Zbyněk Severýn (6), Ing. Roman Studený (7), Teodor Šmok (8),
Renáta Vágnerová - omluvena (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Rozpočet 2017
Návrh rozpočtu byl připraven finančním výborem spolu s účetní, starostou a místostarostou
obce. 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 schodkový rozpočet obce Mladkov na rok 2017. Výše příjmů
9.045.100,- Kč, výše výdajů 9.653.500,- Kč.
Pronájem nemovitosti čp. 40 Vlčkovice – truhlárna
Pan XX žádá o pronájem prostor v domě čp. 40 ve Vlčkovicích pro provoz truhlárny na dobu
určitou do roku 2026. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a jiný zájemce se
nepřihlásil. Starosta obce navrhuje prostory pronajmout za cenu 47.299,- Kč/rok.
p. Z. Severýn – z důvodu střetu zájmů se zdrží hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje nájem a nájemní smlouvu č.j. 85/2017 na nebytový prostor
v domě čp. 40 ve Vlčkovicích v suterénu na provoz truhlárny pro pana XX, za cenu ročního
nájmu ve výši 47.299,- Kč a na dobu určitou do 31.12.2026.
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Prodej p.p.č. 1053/13 Mladkov
P. XX žádá o prodej p.p.č. 1050/13 o výměře 42 m2 v k.ú. Mladkov. Záměr prodeje byl řádně
zveřejněn na úřední desce a jiný zájemce se nepřihlásil. Starosta obce proto navrhuje pozemek
prodat za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 1050/13 o výměře 42 m 2 v k.ú. Mladkov p. XX
za cenu 50,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem s podmínkou uzavření věcného břemene
na výše uvedenou parcelu za účelem provozování a údržby veřejné kanalizace.
Pronájem p.p.č. 19/2 Vlčkovice
Pí. XX žádá o pronájem p.p.č. 19/2 v k.ú. Vlčkovice. Záměr pronájmu byl projednán na minulém
zasedání a řádně zveřejněn na úřední desce. Starosta obce navrhuje uzavřít pachtovní smlouvu
za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo obce schvaluje pacht pro paní XX, na propachtování části p.p.č. 19/2
v k.ú. Vlčkovice o výměře 60 m2 a cenu 20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Prodej p.p.č. 31/4 a 47/2 Vlčkovice
Pí. XX podala žádost o koupi pozemků p.č. 31/4 o výměře 260 m2 a 47/2 o výměře 67 m2
v k.ú. Mladkov od obce Mladkov. Záměr byl zveřejněn na úřední desce a jiný zájemce se
nepřihlásil. Starosta obce navrhuje pozemky prodat za cenu 35,- Kč/m2 a náklady spojené
s převodem.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 31/4 a 47/2 v k.ú. Vlčkovice pro paní XX
za cenu 35 Kč/m2 a náklady spojené s převodem.
Dodatek smlouvy o dílo veřejné osvětlení Vlčkovice
Fy. Energomontáže Votroubek předkládá Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.11.2016.
Jedná se o změnu termínu vzhledem k pozdnímu povolení stavby.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9.11.2016
se zhotovitelem Energomonáže s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, se změnou termínu dodání
díla do 15.6.2017.
Výběrové komise a zadávací podmínky na akce
a) Socha sv. Jana Nepomuckého
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce zadávací podmínky na akci Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého a navrhuje oslovit minimálně tři zhotovitele. Do komise pro výběr
zhotovitele navrhuje starosty tyto zastupitele: Teodora Šmoka, Bohuslava Matouše, Alenu
Kotyzovou.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky na akci Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého a oslovení minimálně tří zhotovitelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběr zhotovitele ve složení: Teodor Šmok,
Bohuslav Matouš, Alena Kotyzová.
b) Rekonstrukce sociálního zařízení
Starosta obce informoval zastupitele o oslovení tří zhotovitelů na rekonstrukci sociálního zařízení
v Domě hasičů. Osloven byl p. Milan Hubálek, Jablonné nad O., p. Tomáš Novotný, Mladkov
a p. František Melichar, Mladkov k podání cenové nabídky na uvedenou akci. Starosta obce
seznámil zastupitele s přijatými nabídkami, nejnižší podání podal p. T. Novotný ve výši
391.386,75 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oslovení tří zhotovitelů na rekonstrukci sociálního
zařízení. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele rekonstrukce T. Novotného
s nabídkovou cenou 391.386,75 Kč bez DPH.
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Inventura 2016
Předseda UIK předkládá ke schválení zprávu z provedené inventarizace majetku obce za rok
2016. Počáteční stav hodnoty majetku obce činil 75.310.987,04 Kč a konečný stav činí
77.932.811,74 Kč. Zpráva z provedené inventarizace je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu inventarizace majetku obce za rok 2016.
Došlé spisy a žádosti
1.) Žádost o umístění banneru
P. XX žádá o umístění předvolebního banneru na domě čp. 124 v Mladkově. Starosta obce
navrhuje cenu za pronájem plochy na banner: 2x2 m za 600,- Kč na dobu 30 dnů, b)3x2 m za
900,- Kč na dobu 30 dnů. Zastupitelé se v diskusi shodují, že nové bannery se umisťovat na tuto

budovu nebudou a stávající budou odstraněny. Starosta obce navrhuje schválení pronájmu
plochy pro banner.
Zastupitelstvo obce nepřijímá usnesení k žádosti o pronájem plochy na předvolební
kampaň pro podzimní volby za cenu 600,- Kč a 900,- Kč dle využité plochy.
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2.a) Žádost Sokol Hradec Králové.
Předseda oddílu JUDO HK žádá o pronájem sálu KD Mladkov a prostor u bunkru K-35 ve dnech
15.7. – 29.7.2017 pro dětský výcvikový tábor judo Sokola Hradec Králové.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem prostoru u K 35 a KD Mladkov v době od 15.7.
do 29.7.2017 pro oddíl judo Sokol Hradec Králové za cenu 600,- Kč/den a náklady spojené
s provozem, elektřinu, vodu, stočné a odpady.
2.b) Žádost K -35
Sdružení K-35 p. Trebatický žádá o pronájem pozemků u bunkru K-35 v Petrovičkách a sálu KD
v termínu 30.7. – 19.8.2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem prostoru u K 35 a KD Mladkov v době od 30.7.
do 18.8.2017 pro oddíl judo Štefana Trebatického za cenu 500,- Kč/den a náklady spojené
s provozem, elektřinu, vodu, stočné a odpady.

3.) Žádost manželů XX
Manželé XX žádají o odklad zřízení věcného břemene na p.p.č. 861/7 pro manžele XX a budoucí
vlastníky nemovitosti p.p.č. 861/7 do doby výmazu zástavního práva pro banku a splacení úvěru
za účelem přestavby domu čp. 163. Manželé XX se zavazují, že dotčený pozemek nezatíží dalšími
zástavami a zajistí právo vjezdu, vstupu pro potřeby zajištění chodu domácnosti, opravy a údržby
nemovitostí pro vlastníky a nájemce čp. 164, 165, 166 a pozemkovým p.č. 861/8, 861/9,
861/10.
Zastupitelstvo obce nepřijímá usnesení k odkladu zřízení věcného břemene na p.p.č. 861/7
pro manžele XX a budoucí vlastníky nemovitosti p.p.č. 861/7 do doby výmazu zástavního
práva pro banku a splacení úvěru za účelem přestavby domu čp. 163 a nezatíží nemovitost
další zástavou.
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4.) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta žádá o projednání připojení se k mezinárodní kampaní „Vlajka pro Tibet“.
Obec tuto kampaň podpořila již v minulých letech.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení vlajky a připojení k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
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5.) Výroční zpráva 2016
Starosta obce předkládá zastupitelstvu Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu 2016 k poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poznámka: Výpisy ze zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových
stránek obce.

9. prosince 2016
6. února 2017
16. února 2017
17. února 2017

Damián Pánek
Valentina Tomíčková
Vojtěch Franke
Veronika Málková

Jste-li matkou, nikdy nejste samy...matky jsou vždy v duchu se svými dětmi.“
Sophia Loren

Vítání občánků
Několika fotografiemi se vracíme
k sobotě 25. února 2017, kdy bylo
na obecním úřadě slavnostně přivítáno
6 nových občánků, což je mimořádně velký
počet.
Z kapacitních důvodů jsme nejprve
přivítali Agátku Liebichovou, Adrianka
Kulczicki a Karolínku Burdek. Ve druhé
části
pak
Petříka
Bula,
Viktorku
Jiruškovou a Damiánka Pánka.
K této slavnosti neodmyslitelně patří
vystoupení dětí z mateřské a základní
školy, zápis do kroniky i předání kytičky maminkám a malého dárku dětem.
Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí a jejich rodičům hodně trpělivosti.

(foto: Bohuslav Matouš)

9. ledna
16. února
19. února
24. února
24. března
27. března

Zverec Ján
Krejčová Marie
Kobulej Vasilij
Holešovská Marie
Matějka Jan
Pikálková Jana

70
75
65
65
70
70

let
let
let
let
let
let

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.
Mark Twain

Sokolíková Alena

65 let

Vzpomínka na paní Jaroslavu Novotnou
Dne 11. února 2017 uplynulo již 8 let od doby, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička
i prababička paní Jaroslava Novotná.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka na pana Milana Hubálka
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám, jen dveře vzpomínek
nechal jsi dokořán. Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku
postát a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 15. 3. 2017 uplynulo již 14 dlouhých let, co dotlouklo srdce
pana Milana Hubálka.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene rodina.

Občanská statistika ke dni 31. 12. 2016
Obec má 530 obyvatel, z toho 256 žen a 274 mužů.
Dětí ve věku 0-17 let je 82 a dospělých 448. Průměrný věk je 42 let.
Nejstarší žena narozena v roce 1924 a nejstarší muž narozen v roce 1928.
V roce 2016 se narodilo 10 dětí a zemřelo 7 občanů.

Zápis dětí do MŠ
Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří“
spojený se zápisem dětí do Mateřské školy v Mladkově
pro školní rok 2017/2018, který se koná 3. 5. 2017
od 10 hodin do 15,30 hod.

Naše mateřská škola nabízí pro děti mnoho aktivit, mimo jiné i hru na zobcovou
sopránovou flétnu, výuku anglického jazyka, plavecký výcvik, navštěvujeme solnou
jeskyni, pořádáme tvořivé dílny s rodiči. Spolupracujeme s PPP v Ústí nad Orlicí
a s logopedií.
Nabízíme individuální přístup ke každému dítěti a také adaptační program.
Každé úterý v dubnu v době od 9 hod do 10 hod k nám můžete přijít nahlédnout.
Přijďte se na nás podívat, už se na Vás těšíme.
K zápisu si přineste předem vyplněnou přihlášku společně s potvrzením
od lékaře.
Tyto
dokumenty
naleznete
na
našich
webových
stránkách
www.zsamsmladkov.cz, případně v MŠ.
Učitelky MŠ

Karneval v mateřské školce
„Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem.
Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval!
Masopustní veselí, začne ráno v pondělí,
od pondělka do pátku, změní třídu v pohádku.“
Rok s rokem se sešel a máme tu opět náš nejoblíbenější karnevalový den
ve školce. Zavítaly mezi nás berušky, čertík s čerticí, víla, čarodějka, ale i zlý drak
s princeznou a mnoho dalších krásných masek. Učitelky také nezahálely a proměnily
se v Nastěnku a Marfušu. Kdopak ví, z které pohádky k nám přišly?

Děti tancovaly v poletujících bublinkách z bublifuku, soutěžily v hodu na cíl,
nošení kuličky na lžíci, ale i v stále oblíbené židličkové soutěži. Jejich radost a smích
se linul celou školkou. Na závěr karnevalu proběhla i tombola, ze které nikdo
s prázdnou neodešel. Všichni totiž vyhráli!
A již teď se těšíme na příští karneval. Kdoví, kdo nás za rok navštíví.
Derková Pavla DiS.
učitelka MŠ

Zápis prvňáčků do Základní školy v Mladkově
Zápis žáků pro školní rok 2017/2018 do naší základní školy se koná
ve středu 5. dubna od 15,00 hod do 16,30 hod.
Během zápisu si děti prověří znalosti v poznávání barev, geometrických tvarů,
zvířátek a jejich mláďat. Budeme hledat rozdíly na obrázcích a sestavovat obrázky
z dílků. Roztřídíme ovoce a zeleninu a budeme počítat do pěti. Pojmenujeme známé
číslice a pokusíme se i podepsat tiskacím písmem. A dokážeme zavázat tkaničku.
Podle obrázkové předlohy převyprávíme známou pohádku a na konec se těšíme
na písničku nebo básničku.
Bonusem naší malé školy je samostatná výuka prvňáčků
Český jazyk a Matematika.

v předmětu

Doklady nutné k zápisu dítěte:
* žádost o přijetí ke vzdělávání
* občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o zápis
* rodný list zapisovaného dítěte

Na základě novely školského zákona a vyhlášky o základních školách
upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat o odklad nástupu svého
dítěte do první třídy, že je nutné přinést sebou k zápisu již zprávu z pedagogicko
-psychologické poradny včetně vyjádření dětského lékaře o doporučení odkladu
pro zapisované dítě. Pokud zákonný zástupce v termínu zápisu tyto doklady nedoloží,
nebude možné odklad vyřídit.
Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a Desatero
pro rodiče je k dispozici na webových stránkách školy www.zsamsmladkov.cz
v záložce dokumenty základní školy. Rovněž si žádost můžete vyzvednout v oddělení
naší mateřské školy.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Soutěž Domestos pro školy – naše účast ve 3. ročníku
Ve 3. ročníku soutěže, která startovala 1. října 2016 a končila 31. prosince
2016, se naše škola již neúčastnila boje o první místa, ale soutěžili jsme o šek
v hodnotě 7.000,-Kč, který jsme k naší velké radosti vyhráli.
Opět jsme s žáky plnili úkoly, které byly pořadatelem soutěže vyhlášené.
Těchto úkolů bylo pět – např. malování toaletního papíru, malování bacilů, umývání
rukou a další. Každý úkol po splnění se pak musel zdokumentovat, nafotit a odeslat
pořadateli. Poté bylo plnění úkolů bodováno a za získané body jsme se umístili
na pořadí, které znamenalo výhru v podobě šeku.
Za vyhraný šek si můžeme koupit čistící prostředky značky Domestos
pro naši školu.
Libuše Jungvirtová, učitelka ZŠ

Papoušci na návštěvě ve škole
V pátek před jarními prázdninami jsme ve škole měli zajímavou
besedu s panem Podolským a jeho paní. Přivezli nám ukázat
papoušky, které doma chovají. My školáci i děti z mateřské školy jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého ze života těchto cizokrajných ptáků.
Z amerických papoušků jsme viděli a slyšeli Aratingu sluneční a Ara
arakangu. Mají dlouhý ocas. Ara arakanga má kolem očí kůži,
je hodně pestrobarevný. Papoušci se jmenovali Sofinka a Eliška.
Rádi bychom se s vámi podělili o postřehy ze života papoušků.
Z australských papoušků jsme přivítali papouška KAKADU.
Je celý bílý, pouze spodní strana křídel a ocasu má žlutý nádech.
Chocholka je vztyčená podle nálady. Kakadu se může dožít až sto let.
Bílá samička Šarlotka byla hodně mazlivá a nechala nám na památku
jedno pero.
Z afrických papoušků nás přišel potěšit šedý papoušek - ŽAKO.
Patří mezi nejoblíbenější papoušky pro svoji schopnost napodobovat
zvuky a slova. Jeho velikost se pohybuje kolem 30–40 cm. Zbarvení je proměnlivé
od světlé až po černošedou. Na ocasních perech je nepřehlédnutelná červená barva.
Mají sklon upnout se na jediného člověka. Žako se může
naučit až tisíc slov. V šesti letech rozumí 750 slovům. Je to
nejchytřejší papoušek na světě.
Kristýna:
Papoušek ARAKANGA žije v Jižní Americe v deštných
pralesích. Je velký 85 cm a žije ve skupinách, vysoko
v korunách stromů hledají semena, plody, ořechy, bobule
a jinou rostlinnou stravu. Ara žije v trvalém páru, nebo
rodinných skupinách.

Marian:
Papoušek Ara má dlouhý ocas, takže hodně křičí. A musíme si denně pět hodin s ním
hrát, jinak si bude vyškubávat peříčka. A živí se zeleninou, ovocem a oříšky.
Za odměnu má rád piškoty.
Dominik:
Papoušek Ara má dlouhý ocas a když má velký ocas, tak hodně řve. Žijí v Jižní
Americe. Ara může dosahovat až 1 metr. Dožít se může až 80 let. Nemůže být sám
doma, protože by se oškubal.
Nela:
Papoušky s dlouhým ocasem si raději nekupujte, protože hodně křičí. Hlavně Ara,
její křik je slyšet až na dva kilometry.
Eliška:
Papoušci žijící ve volné přírodě se vyskytují v Africe, Americe, Asii a Austrálii.
Hnízdí v dutinách stromů. Živí se ovocem, různými druhy ořechů a semeny.
Povídání o papoušcích se nám všem moc líbilo. Bylo poučné, zajímavé a zábavné.
Žáci 3. ročníku

Mladkov

Předvánoční výlet ČČK Mladkov
V neděli 18. 12. 2016 jsme se vydali na Vánoční jarmark, který uzavřel
Farmářský rok zámeckých trhů v Doudlebách nad Orlicí a který voněl i chutnal
po Vánocích.
Čekal nás tradičně bohatý program. Kovář rozpálil svoji výheň splněných přání,
v dílničkách se barvily ozdoby, vyráběly svíčky, lilo olovo, řemeslníci nabízeli
inspirující dárky pod stromeček a zvířátka z Babiččina dvorečku předváděla
„Položivý betlém“.
Dále jsme navštívili tradiční výstavu betlémů na zámku Kvasiny. Hvězdou
výstavy byl betlém malovaný Jiřím Šlitrem pro své spolužáky z gymnázia.
Kromě mnoha betlémů z různých koutů světa a z různých materiálů byly k vidění
stromečky s ozdobami vyráběnými nejrůznějšími technikami a k obdivu i ke koupi
ozdoby na stromeček, medovina i výrobky ze dřeva.
Bylo to smysluplně strávené adventní odpoledne.

Tříkrálový koncert
Zima velká, ale koncert úžasný
Při zpívání koled u vánočního stromu se zvalo na „Tříkrálový koncert – Vím já
kostelíček“. Každá domácnost dostala Zprávy z Mladkova, kde byla na tento koncert
upoutávka. Vyvěšené plakáty a několikrát pozvání místním rozhlasem. Dokonalá

informovanost a výsledek žádný. Je pravda, že 7. ledna přišla do Mladkova pravá
zima. Ten den byla teplota -15°C, tudíž účast posluchačů nízká, ale výkon
účinkujících obdivuhodný.
Když jsem přišla na koncert, přední
lavice
byly
částečně
obsazeny.
Jaké překvapení pro mě bylo, že tam sedí
zpěváci a muzikanti, kteří tak jako já
počítali, pro kolik posluchačů budou
účinkovat. Bylo mně smutno, když nás
na tak krásný koncert přišlo jen
25
posluchačů.
Účinkujících
bylo
mnohem více, včetně 8 malých dětí,
kteří nám přijeli zpříjemnit sváteční den.
Ještě, že to vzali s humorem a v našem
kostele, který má překrásnou akustiku, si
udělali zkoušku.
(foto: Jiří Filip)

Příprava takového koncertu je náročná. Zajistit účinkující, připravit občerstvení
a pak tak málo lidí přijde na hodinu posedět a poslechnout si krásnou hudbu. Bylo to
určitě překvapení nejen pro nás, ale především pro muzikanty, kteří při každém
vystoupení mají hodně posluchačů, a jen Mladkov byl výjimka. Nevím, jestli ještě
někdy budou mít členky ČČK chuť zajišťovat další vánoční koncert.
Jsem optimista, a tak stále věřím, že i v roce 2018 přivítáme „nový rok“ hudbou
a hlavně bude dosti posluchačů.
Marta Paďourová

Výroční zpráva ČČK Mladkov
Běží čas, běží,
všechno sebou mění:
co nebylo, přijde,
co bývalo, není.
Verše K. J. Erbena nás
zavedly do životní reality. Čas běží
a
opět
rychle
uběhl
rok
a setkáváme se na výroční členské
schůzi. Jak se nám zdála letošní
zima dlouhá a krutá, ale takové
jsme zažívaly každý rok, ale snad,
že jsme byly mladé a také život se
změnil. Reflexní pásky, které naše
organizace nakoupila pro své
členky a důchodcům v naší obci
možná pomohly, že bez zranění
a potíží můžeme přivítat.

(foto: Marie Rousová)

Zahradní párty u Kopecků na zahradě. Dobré občerstvení, křapáče, káva,
koláče, zákusek a hlavně dobré pití, to čeká na přítomné. Přátelská nálada nás dokáže
rozezpívat. Kde jsou ty doby, kdy jsme každý týden dokázaly zpívat několik hodin
na celý Mladkov. Díky všem, co nám připravují toto posezení, a tak společně prožijeme
krásné odpoledne.
Největší a nejnáročnější akcí je „Velikonoční zábava“. Každá víme, kde přiložit
ruku k dílu. Úkoly jsou stále stejné a tak každá ví, kde bude pomáhat. Zajištění
a organizace vždy zůstává na Míle Bumbalíkové, Míle Kopecké a Aleně Kotyzové.
Klobouk dolů před obsluhujícím personálem, který už tolik let do rána obsluhuje
rozdováděné tanečníky. Stále nové příkazy a zákazy při pořádání taneční zábavy
vezmou chuť něco pořádat. Když si vzpomenu, že „červenokřižačky“ tolik let
neprožívají Velikonoce v rodině, ale při Velikonoční zábavě a ještě jim někdo něco
nařizuje, to naštve. Tak si přejeme, aby se (možná poslední) zábava vydařila a pak
předáme žezlo někomu jinému.
A teď něco o Babinci
Nacvičujeme nové vystoupení na letošní Velikonoční zábavu, ale už také říkáme
naposled. I když se říkalo desetkrát a dost a stále pokračujeme, obávám se,
že tentokrát je to opravdu poslední vystoupení. Havajské tanečnice vidělo Záchlumí,
Mladkováci na setkání důchodců a další při setkání seniorů v Jamném nad Orlicí.
Tradiční jarní úklid břehů okolo silnice Mladkov a Vlčkovice. Příště se půjde
na jiný směr. Břehy byly čisté, proto se nasbíraly jen dva pytle a ani posezení nebylo
po takové námaze ve Vlčkovicích možné.
Pravidelné cvičení žen, dvakrát týdně, pomáhá udržovat ženy v dobré duševní
a tělesné kondici. Stále čekají na další ženy, aby se jejich řady rozrostly.
Každoročně i letos jsme uspořádaly sbírku pro Diakonii Broumov. 86 pytlů
a 22 krabic zaplnily klubovnu. Musíme věřit, že tyto věci se dostanou až k těm
potřebným, které nám v televizi ukazují a určitě si přejeme, aby alespoň trochu
zlepšily jejich krutý osud.
A hurá za kulturou! Odjíždíme na výstavu „Medvědů“ do Jablonného nad Orlicí.
Takové množství medvědů soustředit na jedno místo muselo dát moc práce,
ale posedět na terase Srdíčka a dívat se na překrásné jablonnecké náměstí byl také
zážitek.
Výlety!! Na to se nejvíce těšíme. Majka Rousová nás opět nezklamala.
Výlet, který měl název „Morava trochu jinak“ byl dobře připraven a účastníkům
zájezdu se velmi líbil. Jeskyně Balcarka - šikovná průvodkyně, neuvěřitelná krása
a pokora, co dokáže příroda. Všichni jsme prohlídku bez problémů zdolali. Větrný
mlýn v Rudicích byl další zastávkou. Mlýn měl malé prostory, a tak jsme museli
uskutečnit prohlídku po skupinách. Ještě, že bylo možnost občerstvení s velkým
výběrem a hlavně dobré trubičky. Bylo by příjemné posezení, ale čas byl proti nám.
Dalším zastavením byl Poutní chrám ve Křtinách u Brna. Má zvonkohru
s mariánskými písněmi, které každé poledne vyhrává. Měli jsme štěstí, když jsme
vystupovali z autobusu, zvony se rozezněly. Čekalo nás ještě větší překvapení,
když Majka s knězem domluvila prohlídku. Svůj svatostánek měl rád, chtěl o všem

vyprávět, ale opět čas byl naším nepřítelem. Rozloučil se s námi zvonkohrou,
která vyhrávala: „Beskyde, Beskyde“, doprovodil nás až k autobusu a zamával nám
na rozloučenou. Prohlídka zámku Boskovice byla posledním zastavením. Také tady
jsme měli úžasnou průvodkyni, která zajímavě vyprávěla a posílala nás ještě
do krásně upraveného parku, ale únava a hlavně Pivovárek Na Kopečku ve Svitavách
byl důvod k odjezdu. Dobré jídlo, dobré pivo, ale zase hodně hodin. Posezení bylo
pro některé krátké. Byl to krásný den. Musíme poděkovat Majce Rousové.
Výlet do Litomyšle, po které nás provázel rytíř Toulovec. Jeho výklad byl
divadelní. Na náměstí nás dovedl třikrát a opakování jeho hlášek bylo úsměvné. Ještě
nás zavedl do restaurace, která nebyla připravena na tak velkou skupinu a tak jsme
si jídla musely dělit. Ještě, že pivo měli dobré. Ani rytíř to neměl s naší skupinou
jednoduché, protože vyslechl hodně kritických poznámek. Nakoupily jsme kytičky
při návštěvě zahrady a hlavně jsme opět společně prožily nádherný den.
Hasiči stále děkují naším ženám za pomoc při zajištění soutěží. V letošním roce
bude ještě o jednu soutěž více - Krajské kolo „Plamen“. Je to hodin, co strávíme
na cvičišti, ale na naší pomoc hasiči spoléhají. Tak a k soutěžím patří zdravotní
hlídka. Slova Laďky: „Mě to už nebaví, ať to dělá někdo mladší.“, ale nemá za sebe
náhradu. I když má zkušenosti, které by mohla předat, nemá komu, a tak se znovu
setkáme na cvičišti při závodech. Hasičské soutěže a zdravotní hlídka při Běhu
do vrchu jsou odborné činnosti ČČK, které zařazujeme do ročního hlášení. Proto velký
dík Laďce i Míle.
Napečeme koláče a můžeme pozvat na tradiční „Pouťové muzicírování“
do místního kostela. Alena Kotyzová, která dokáže zajistit muzikanty a celou
organizaci, je však smutná z malé návštěvy posluchačů. Pouťovému muzicírování
nepřálo počasí, a tak dechovka ze ZUŠ musela hrát na sále. Byla to určitá překážka,
ale vše dopadlo dobře. Koncert v kostele měl vysokou uměleckou hodnotu,
protože muzikanti byli úžasní.
Konec roku a tradiční celorepubliková akce „Česko zpívá koledy“. Bylo lepší
počasí a tak zpěváků přišlo k naší radosti více než v loňském roce. Za to
na „Tříkrálový koncert“ přišlo zoufale málo posluchačů. Z výtěžku koncertu se
přispělo na opravu jedné píšťaly varhan.
Co si přát do letošního roku. Hlavně zdraví. Roky nezastavíme, tak ať
i v letošním roce se nám podaří nepolevit v naší činnosti. Toužebné přání, aby se naše
základna omladila a převzala za nás část zodpovědnosti zůstává jenom přáním.
Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale,
osvojují si umění dělat nesnadné věci lehce.
Naše aktivity v roce 2016
Roky nám přibývají, ale chuť do práce je stejná.
Akcí bylo opět nad naše očekávání. S vervou nám vlastní jsme je ale zvládly. Uvádím
jen jejich stručný výčet, protože se jich většina každý rok opakuje.
30.4 . – naše taneční vystoupení při stavění máje v Záchlumí
6.5. – tradiční jarní úklid břehů okolo silnice mezi Mladkovem a Vlčkovicemi

13.5. – setkání důchodců v Mladkově opět s naším tanečkem
15.5. – výlet do Litomyšle, po které nás provázel rytíř Toulovec, byl poděkováním
tanečnicím a všem kdo pomáhá našemu Babinci
květen a červen 2016 – pomoc hasičům při jejich okresních závodech (zdravotní
hlídka, příprava a prodej občerstvení)
11.6. – naše taneční vystoupení při setkání seniorů v Jamném nad Orlicí
12.6. – „Morava trochu jinak“ – výlet do jeskyně Balcarky, muzea Větrný mlýn
v Rudicích, Poutního chrámu ve Křtinách u Brna a zámku v Boskovicích zakončený
v Pivovárku na kopečku ve Svitavách
26.6. – tradiční Pouťové muzicírování v místním kostele
23.7. – zdravotní pomoc při Běhu do vrchu (běh Mladkov – Suchý vrch)
září – zahradní párty u Kopecků – občerstvení, zpěv a dobrá nálada
18.-19.11. – pořádání charitativní sbírky pro Diakonii Broumov
14.12. – opět jsme si zazpívali při celorepublikové akci Česko zpívá koledy
18.12. – předvánoční výlet do zámku v Kvasinách na výstavu betlémů a na Vánoční
jarmark v zámeckém parku v Doudlebách nad Orlicí
Vlčkovice

Dětský karneval
Dne 18. února 2017 ČČK ve Vlčkovicích
pořádal tradiční dětský karneval. Děti hned
na začátku přivítala předsedkyně ČČK a také
zahájila karneval tím, že pozvala děti na parket.
Následovalo krásné předtančení mažoretek ZŠ
Žamberk.
Pro děti a dospělé bylo připraveno občerstvení
a bohatá tombola. Každoročně se místní ženy schází
a smaží tradiční české koblihy, které mají vždy
velký úspěch. Účast letos byla nižší než minulý rok,
ale za to jsme si letošní karneval moc užili.
Vše se vydařilo a již teď se těšíme na příští
ročník dětského karnevalu.
Za ČČK Lenka Sokolíková

Mladí hasiči
Novou sezónu jsme zahájili v září, během podzimu se k nám přidalo 8 nových
členů. V současné době náš stav čítá celkem 14 starších a 12 mladších.
Během podzimu jsme trénovali na podzimní koly hry Plamen. Několik dětí se dokonce
zúčastnilo ligy v přeboru jednotlivce, kde během dvou soutěží naši zástupci byli
schopni dosáhnout těchto pozic:
 Michalčáková Nela – 10. místo v Mladkově
 Faltus Štěpán – 13. místo v Černovíru a 19. místo v Mladkově
 Součková Nikola – 20. místo v Mladkově
 Melicharová Kateřina -36. místo v Černovíru a 43. místo v Mladkově
 Filipová Marie – 36. místo v Mladkově
V tomto seriálu se zatím zúčastnilo celkem
183 závodníků celkem ve čtyřech kategoriích.
Naše soutěžní klání jsme letos zahájili
v Černovíru, kde starší skončili na 34. místě
a mladší na 22. místě.
V okresním kole, které probíhalo v Dolní Čermné,
se nám moc nedařilo, starší zde dosáhli
na 26. místo a mladší byli z důvodu nedopatření
diskvalifikování.
Dále nám vedoucí připravili Halloweenskou
party, na kterou jsme se všichni převlékli
za strašidelné bytosti.
Podíleli jsme se na rozsvícení našeho krásného vánočního stromu, kde jsme akci
zahajovali zpěvem koled.
Dále jsme se věnovali přípravě
kulturního vystoupení na Výroční
valnou hromadu, která proběhla
10. 12. v domě hasičů. Letos jsme
si pro hosty připravili taneček, naší
verzi
pohádky
o
Mrazíkovi,
a protože se Vánoce blíží, zazpívali
jsme i několik vánočních písní.
Poté jsme si udělali vánoční
besídku s hrami a hudbou. Letos
jsme museli být opravdu hodní,
protože nám Ježíšek nadělil nové
dresy.
S dětmi jsme byli zváni
a v menším počtu se zúčastnili
„odpoledne deskových her“, který se konal v modlitebně a tuto akci pořádali Kubátovi
společně s Janou Severýnovou. Hry jsme si velice užívali a jsme rádi, že jsme se
na této akci mohli také pobavit.

Dalším našim důležitým mezníkem byl dětský karneval, který se konal 11. 3. 2017.
Karneval se vydařil, dětí bylo požehnaně z Mladkova, ale i z okolních vesnic
a „lufťáků“, kteří zde trávili prázdniny. Hudba byla veselá, tombola bohatá a zábava
v plném proudu.
Nyní už nás čeká příprava na soutěže a tvrdý trénink 
Za vedení mladých hasičů
Martina Faltusová

Zpráva o činnosti SDH Mladkov
Naše součastná základna činí 92 členů. Z toho je 26 mladých hasičů.
Výbor se schází pravidelně každý měsíc a řeší přípravu akcí, činnost v naší organizaci
a pokyny Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí.
Největší zátěží je pořádání akcí na hasičském cvičišti
- nejprve pálení čarodějnic
- okresní kolo mládeže
- okresní kolo dospělých
- okresní kolo dorostu
-1. závod Ligy - Soutěže v běhu na 60 m. překážek M. H.
V polovině května se již připravovaly překážky pro nácvik dětí na soutěž,
která se konala 27.-28.5.2016 Naše děti se umístily ve zlatém středu soutěžících.
29.5. startovaly po dětské soutěži dorostenci a dorostenky, tento víkend byl náročný
jak pro obsluhy, tak technickou četu. 11.6.2016 se konalo okresní kolo dospělých.
Letos jsme nově pořádali vyhodnocení soutěže požární ochrana očima dětí dne
11.4. 2016 a na podzim 1.10.2016 Ligu mládeže v běhu 60 m překážek.
Při přípravě a pořádání soutěží jsme dohromady odpracovali 2150 hodin.
Další aktivity našeho sboru v tomto kalendářním roce:
 Po celý rok se na vybudovaném cvičišti prováděly údržby a opravy v celém areálu.
Letošní rok byl náročný díky soutěžím, které náš sbor zajišťoval.
 Sběr železného šrotu
 Opravy a práce na veteránech
 Rekonstrukce domu hasičů která započala 29.9.2016 a bude stát 2,5. milionů Kč
 Tradičně opravy a zprovoznění osvětlení na nejvyšším živě rostoucím vánočním
stromě v ČR a uspořádání jeho slavnostního rozsvícení.
Odpracovalo se zde 548 brigádnických hodin. V rámci činnosti naší organizace je také
oprava a údržba techniky, kde se odpracovalo 1175 brigádnických hodin.
Naše soutěžní činnost v letošním roce:
Zúčastnili jsme se okrskové soutěže 14.5.2016 v Heřmanicích. Zde naši muži
předvedli dobrou připravenost a na této soutěži se umístili na prvních místech. Dali se
dohromady také muži 2, kteří ukázali, že ještě nepatří do starého železa a obsadili
krásné druhé místo.
V rámci prevence jsme se zúčastnili všech školení pořádané OSH. Na úseku
represe bylo provedeno 2 krát námětové cvičení, kterého se zúčastnila naše výjezdová
jednotka. Mezi nejdůležitější patřily naše výjezdy k požárům.

Zpráva o zásahu JSDH v Mladkově do dne 10.12.2016
13.1. dopravní nehoda Mladkov ,
19.3. požár Dřevotvaru Jablonné n. O.
6.5. taktické cvičení Těchonín
3.6. požár nakladače Mladkov
4.9. požár osobního vozu Pastviny
4.9. záchrana zraněné osoby Studenecké skaly
1.12. technická pomoc vytažení zapadlého kamionu Těchonín.
Poděkování:
Na závěr bychom chtěli poděkovat ženám z Červeného kříže, obci Mladkov a všem
ostatním za úsilí vynaložené při všech akcích sboru.
Nadcházející akce v letošním roce
22.4.
Sběr železného šrotu
26.-27.5. Okresní kolo dětí hry Plamen
10.6.
Okresní kolo dospělých
11.6.
Okresní kolo dorostu
16.-17.6. Krajské kolo dětí hry Plamen
SDH Mladkov

Tříkrálová sbírka 2017
V lednu jsme se s dětmi z Klubu
Krále a dalšími mladkovskými dětmi
opět zapojili do Tříkrálové sbírky.
Počasí nám letos přálo, i když mrzlo,
až praštilo.

(foto: Jana Severýnová)

Ráno bylo na teploměrech 18 stupňů
pod nulou. Děkujeme za vřelé přijetí všude,
kde jsme zvonili. Po Mladkově chodily čtyři
koledující skupinky spolu s vedoucími a jednu
skupinku utvořili i ve Vlčkovicích.
Na fotce vidíte zajímavý úkaz, který se
nám podařilo při koledování zahlédnout –
domácí horká lázeň v těchto mrazech koledující
děti uchvátila .

Celkem bylo vybráno 15 156 Kč, ve Vlčkovicích 3 561 Kč.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a spolupracovníkům za pomoc.
Za pořadatele Jana Severýnová
Za obec Mladkov Teodor Šmok – starosta
Přehled sbírky za léta 2006 – 2017
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2016
2017

8 133 Kč
9 686 Kč
10 259 Kč
13 651 Kč
12 626 Kč
13 287 Kč
14 580 Kč
18 202 Kč
14 582 Kč
15 156 Kč

+ Vlčkovice
+
+
+
+

Vlčkovice
Vlčkovice 3 695 Kč
Vlčkovice 4 180 Kč
Vlčkovice 3 561 Kč

Odpoledne deskových her
Jarní prázdniny jsme chtěli školákům
zpestřit odpolednem deskových her. V pátek
10. ledna se prostory modlitebny proměnily
v herní kolbiště. Pro děti bylo připraveno
i drobné pohoštění. Akce se zúčastnilo
několik desítek dětí, žáků, studentů.
Nepřišlo si zahrát moc dětí z Mladkova,
přestože byli pozvání i všichni mladí hasiči.
Ale ti, kdo dorazili, si mohli během pěti
hodin
vybrat
z asi
třiceti
různých
deskových her, seznámit se s novými lidmi
a pořádně rozhýbat závity při logických
a strategických
hrách
nebo
polechtat
bránici při jiných zábavných deskovkách.

Tímto chceme pozvat všechny děti do Klubů:
- Klub Krále - každé pondělí od 16:30
v modlitebně – děti 6 -13 let (mimo 1. pondělí
v měsíci)
- MLMLŽ – mladkovská mládež – v pátek
v 17:30 ob týden - pro „děcka“ 13 – jak se kdo
cítí  (info u J. Severýnové)

Budeme rádi za nové tváře, povzbuďte
omladinu, ať se nebojí a přijdou se podívat.
Zveme také na pravidelné nedělní bohoslužby
každou neděli (kromě první v měsíci) od 15 hodin
a na navazující posezení u kávy.
Jana Severýnová

Myslivecký večer
Dne 14.1.2017 se uskutečnil
na sále místního kulturního domu myslivecký večer pro přátele myslivosti.
Bohatá tombola a tradiční myslivecká kuchyň přilákaly na dvě stovky návštěvníků.
K tanci a poslechu zahrál neúnavný Arnošt Štěrba z Králík. Za MS Mladkov děkujeme
všem za bezvadnou spolupráci. Především paní Bartoníčkové a slečně Jagerské
za přípravu výborných jídel. Dále pak panu Vyšohlídovi a panu Baranowskému
za super výčep a pekelníkům panu Matějkovi a panu Michalčákovi a samozřejmě
všem sponzorům.

Sčítání zvěře
V těchto dnech probíhá v celé republice sčítání zvěře. Sestavuje se tzv. jarní
kmenový stav, ze kterého se stanoví odstřel jednotlivých druhů zvěře v dané honitbě.
Letošní tuhá zima si vybrala svou daň. S tajícím sněhem se objevují první uhynulé
kusy srnčí zvěře. I přes pravidelné přikrmování na krmelištích a v krmelcích silné
mrazy slabší jedinci nepřežili. Takový je
zákon přírody.
Srnčí zvěř se v podstatě celou zimu
zdržovala poblíž krmelišť, protože velká
vrstva sněhu jí znemožňovala pohyb
po lese. Letošní zimu do naší honitby
přecházela z Polska také zvěř královská
- jelení. Na krmelištích šlo spatřit
i několik jelenů najednou. Nádherná
podívaná!!! Pravidelně se objevuje i černá
zvěř. Ta může být velice nebezpečná
pro vaše čtyřnohé kamarády, a proto
znovu apelujeme, abyste své mazlíčky
nepouštěli v lese navolno. Málokdo ví,

že na to pamatuje i zákon č. 449 o myslivosti.
V §14 písmene e) je doslova psáno, že člen
myslivecké
stráže
je
oprávněn usmrtit
toulavého psa, který je mimo vliv svého
vedoucího a pronásleduje zvěř… Proto i pro
bezpečnost vašeho pejska ho vždy v lese
připoutejte na vodítko, ať nevzniknou zbytečné
nepříjemnosti.
Pro zajímavost malý výtah z historie
z výroční schůze loveckého spolku „Hubertus“.
Dne 21. března 1937 byly čteny tyto statistické údaje:
Roční odstřel jednotlivých druhů zvěře v ČSR: 28 medvědů, 28 rysů, 38 vlků,
386 vyder, 1 700 divokých sviní, 3 748 jelenů, 12 400 lišek, 27 258 srnců, 904 000
zajíců, 673 000 koroptví, 13 400 ondater, 11 700 tchořů, 3 223 kun, 14 400 bažantů
a 35 800 divokých kachen.
Pro porovnání odstřel roku 2015: 465 284 bažantů, 255 195 divokých kachen,
36 181 zajíců, 185 496 divokých prasat, 83 932 lišek, 0 koroptví, 0 vydra, 0 rys,
0 medvěd, 0 vlk, atd…
Ještě připojuji prosbu lesa:
Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsem dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou,
opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.
Za MS Josef Kalášek ml.a st.

Zubní ordinace v Mladkově - Aktuální ordinační doba
PO
ST
ČT

13.00 – 17.00
7.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
13.00 – 17.00

Akutní ošetření po telefonické domluvě na tel.: 603 266 480.
Více informací na: www.kopecky-stomatologie.netstranky.cz

Prodejna potravin CBA
Otázky, které vzešly od zákazníků a odpovědi inspektorky Romany Fojtové
1. Proč jsou v chladících pultech uzeniny po otevření stále v původních
obalech? V jiných prodejnách jsou volně.
Z důvodu nařízení státních kontrol musí být dodržovány podmínky pro prodej uzeniny,
a to ohledně záruční doby. To znamená, že uzeniny se musí po rozbalení prodat
do uvedených hodin, někdy do 24 hodin nebo do 48 hodin, max. do 72 hodin dle druhu
uzeniny. Potom se musí odepsat a následně vyhodit do kafilerie, což v praxi znamená,
že aby prodejce dodržel toto nařízení, nelze mít vše vybaleno z obalů tak jako to dříve
na prodejnách bylo. I když mně jako zákazníkovi se to také více líbí, že klobásy
a párkovina jsou pěkně vybalené ve velkém množství na "hromadě", ale bohužel není
v Mladkově takový prodej uzeniny. Tak proto to není možné z výše uvedeného důvodu.
2. Často se stává, že prodavačky nemají drobné na vrácení. Je možné zajistit
dostatečné množství drobných?
Vedoucí si může na poště objednat drobné, aby měly prodavačky v zásobě. Ale dle slov
vedoucí se dost často stává, že lidé si k nim chodí rozměňovat. Dále mají problém
s místní poštou, že paní tam bývá dost málo, takže i tržbu musí odvádět jen v daný čas,
kdy na poště potřebuje hotovost, natož aby měly možnost si objednat drobné
do druhého dne.
3. Občas se také stává, že nefunguje pokladna a nedá se platit platební kartou.
Dá se i toto zlepšit?
Platební terminál máme od ČSOB banky, tohle ovlivnit nemůžeme, když je terminál
přetížený.
4. Opakovaně chybí čerstvé mléko a zelenina, která je velmi drahá. Co se s tím
dá dělat?
Dle mé kontroly v počítači čerstvé mléko během posledních dvou měsíců chybělo 2x,
což minimálně v jednom případě zrovna nebylo doplněno. Zeleninu bereme od podzimu
od místního zelináře p. Halbrštáta, který jezdí 3x do týdne. Takže ohledně cen zeleniny
by bylo vhodné se obrátit přímo na něj, ale jak všichni víme, bývá ovoce a zelenina jako
každý rok v zimních a jarních měsících dosti drahá, což bohužel my neovlivníme.
Samozřejmě budu ráda, když vše bude fungovat co nejlépe, ale je nutné, aby se tak
i někteří zákazníci vůči děvčatům chovali.

Zpravodaj Pardubického kraje
Přes 700 žadatelů získá dotaci na nový kotel. Kraj rozdělí více než 80 milionů
V rámci druhé výzvy takzvaných kotlíkových dotací rozdělí Pardubický kraj mezi
žadatele více než 80 milionů korun. Celkem bylo rozhodnutím radních potvrzeno
703 žadatelů, kteří splnili nezbytné podmínky pro získání dotace a zároveň svojí
žádost zaregistrovali nejrychleji. „V rámci druhé výzvy bylo zaregistrováno celkem

930 žádostí s celkovou požadovanou částkou přesahující 106 milionů korun,“
řekl hejtman Martin Netolický. „Nadále evidujeme 213 žadatelů, kteří sice vyhověli
všem podmínkám, avšak jejich žádost byla zaregistrována po naplnění finančního
limitu, který byl v rámci výzvy alokován. Tito žadatelé zůstávají v pořadníku a mohou
dotaci získat, pokud některý z dalších žadatelů odstoupí od smlouvy,“ doplnila ještě
krajská radní pro evropské fondy, regionální rozvoj a inovace Hana Štěpánová.
Kraj podpoří činnost dobrovolných hasičů částkou půl milionu korun
Krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska – krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši
500 tisíc korun. Tyto finance budou určeny na činnost sdružení včetně práce
s mládeží a pořádání různých soutěží v požárním sportu. „Podpora dobrovolných
hasičů je ze strany našeho kraje dlouhodobou záležitostí již od roku 2002, kdy finančně
podporujeme nejen činnost krajského sdružení, ale také jednotlivé jednotky při pořízení
požárních automobilů, stavbě či rekonstrukci hasičských zbrojnic, ale také při nákupu
drobnějšího technického vybavení, jako jsou ponorná čerpadla,“ uvedl hejtman Martin
Netolický. „V minulosti jsme přispívali krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska částkou 300 tisíc korun, již druhým rokem je však podpora nastavena
na částku 500 tisíc korun, jelikož si uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti prevence
a práce s dětmi a mládeží,“ doplnil hejtman. Finance poslouží spolku na práci
s mládeží a pořádání soutěží v požárním sportu. Se svými více než 22 tisíci členy patří
dobrovolní hasiči mezi jednu z největších organizací na území kraje, navíc jsou
přítomni i v těch nejmenších obcích a umožňují dětem zapojení do kolektivu
a sportovní vyžití.

Hokejové utkání na mladkovském kluzišti
Místní rozhlas informoval
občany
Mladkova,
že
dne
21.
ledna
2017
proběhne
na kluzišti v Dolanech zápas
mladkovských
hokejistů.
Původně ohlášené odpolední
utkání se díky teplému počasí
a
měkkému
ledu
muselo
přesunout až do večerních
hodin, kdy začalo mrznout
a dalo se bruslit. Z toho důvodu
také na led vyjelo jen 8 hráčů,
i když jich bylo přihlášeno více.
(foto: Josef Kalášek ml.)

Hrálo se 4 na 4, dvakrát 20 minut.

Tým č.1
Milan Malošek
Pavel Weindlich
Zdeněk Filip
Jakub Liebich

Tým č. 2
Pavel Gryč
Roman Antušek
Ondřej Kalous
Ladislav Weindlich

Tato zdařilá akce se konala od 13.00
do 22.00
hodin
a
zúčastnilo
se
jí
cca 30 diváků
(převážně
z Mladkova).
K občerstvení pořadatelé připravili 30 klobás,
čaj, horkou medovinu, svařené víno a pivo.

Roman Antušek

Řev motorek, lyže,
rychlost, obratnost …

lana,

Motoskijöring!!! Sport, při němž
adrenalin proudí tělem nejen závodníkům
samotným, ale také přítomným divákům.
Lyžař urputně držící se pětimetrového lana
uvázaného za crossovou motorku. Řidič
doslova “letí“ s motorkou a lyžařem
po sněhové dráze až stokilometrovou
rychlostí. Vítězem jen ten, kdo po několika
kolech projede jako první cílem.
Letošní krásná zima po několika letech přála tomuto zajímavému sportu a odjelo
se všech šest plánovaných závodů Mistrovství České republiky. Navíc k naší velké
radosti se do startovní listiny zapsal občan Mladkova Láďa Weindlich jako lyžař,
kterého si na lano “zaháknul“ motocrossový závodník Petr Kalášek z Klášterce
nad Orlicí.
Seriál odstartoval 15. ledna
v Letohradě. Po dlouhých šesti letech,
kdy
nebyl
dostatek
sněhu,
se pořadatelům
podařilo
připravit
kvalitní trať a přilákat zhruba tisíc
diváků. Další velice mrazivý závod se
jel premiérově v Rudníku. Následně
pak v mlhou zahaleném Horním Městě
u Rýmařova, v Klášterci nad Orlicí,
kde bylo mimo jiné velice kvalitní
divácké zázemí, dále pak asi nejvíce
„nahnutý“ závod v Chotčinách u Chýnova, kde pořadatelé do poslední chvíle zvažovali
zrušení závodu kvůli špatným sněhovým podmínkám. Nakonec se jelo, ale po ranních
rozjížďkách by se na trati dali sázet brambory. Poslední a zároveň rozhodující bitva se

odehrála v Dobřanech v Orlických horách. Nakonec se Mistry republiky těsně stali
bratři Šrolerové z Klášterce nad Orlicí (97 bodů).
Naší klášterecko-mladkovskou dvojici
letos hodně trápila technika. Motor
po generálce nebyl ještě správně nastaven
a „ladil“ se v podstatě celou sezónu.
Ladila se i souhra kluků, vždyť se ještě
o Vánocích vůbec neznali. V sezóně zažili
i několik nehezkých pádů. Naštěstí to
skončilo jen u modřin, ale to už
k motoskijöringu patří. V konečném
hodnocení obsadili sedmnáctou pozici
s deseti body. Jak se říká „není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“ tady platí
několikanásobně, vždyť je to Mistrovství republiky. A navíc spojení těchto dvou kluků
přineslo nejen jejich vzájemné přátelství, ale taky početnou řadu fanoušků. Ti se
v hojném počtu účastnili téměř všech závodů. V Klášterci bylo na čtyři desítky
„Mladkováků“. Naší vesničce není tento sport vůbec cizí. Vzpomeňme například
na pana Karla Frodla staršího nebo na pana Petra Kaláška žijícího v Mostě, kteří
patřili k průkopníkům tohoto krásného sportu a několikrát měli na sobě „vavřín“.
Tenkrát se ještě používaly ocelové šrouby a závodění bylo mnohem nebezpečnější.
Po ošklivém zranění jednoho z lyžařů na závodech v Králíkách byl motoskijöring
na dlouhá léta zakázán. Parta nadšenců z Klášterce nad Orlicí se postarala o jeho
znovuzrození a dnes se těší veliké divácké oblibě.
Závěrem bychom chtěli poděkovat klukům za jejich odvahu a odhodlanost
a za spoustu nových zážitků a těšíme se na sezónu 2018.
Za fanklub Josef Kalášek ml.

Něco končí, jiné začíná
Jistě vám neuniklo, že po
dlouhých letech byl zavřen krámek
se smíšeným zbožím na našem
náměstíčku. Myslím, že ani neměl
svůj název, ale všichni jsme mu
říkali „ U Šlajsové“. Paní Šlajsová
zkrátka ke koloritu naší návsi
patřila více jak 26 let, a proto jí
chceme i touto cestou poděkovat.
Letos se rozhodla krámek zavřít,
jedním z důvodů je i povinnost
registračních pokladen.
Náměstíčko okamžitě zpustlo a zesmutnělo, ne však na dlouho. Obchůdek bude
od dubna fungovat dál, ale dostane novou tvář (díky podpoře firmy Griffin,
Petr Hejtmánek), nový název a rozšíří i svůj sortiment.
Osobně i za naši redakci
na mladkovském rynku dobře daří.

chceme

paní

Kaláškové

popřát,

ať

redakce

se

ji

Masopust
Minulý rok byl v prvním čísle zpravodaje článek věnovaný velikonočním zvykům a tradicím.
V tomto čísle se tedy nesmíme zapomenout zmínit alespoň v krátkosti o době masopustní.
Masopust (na Moravě fašank nebo fašinek) byla doba od Tří králů do Popeleční středy.
Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu spojené s radovánkami
a hodováním. Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí, byla jakýmsi klínem mezi
Vánocemi a Velikonocemi. O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již
ze 13. století. Naši dávní předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, což bývalo
mnohdy církvi trnem v oku. Tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší než
dnes. Každý se snažil si užít masopustních kratochvílí, jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý
i chudý, pán i sluha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky a koblížky, vesele popíjel,
zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť i čeští králové v tu dobu strojili nákladné
masopustní kvasy, na kterých hodovali se všemi pozvanými.
Tučný čtvrtek
O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová pečeně se zelím a knedlíky. Také se nemělo
hledět na nějaký ten džbán piva. Na tučný čtvrtek si každý měl dopřát tolik piva a mastného
jídla, co snesl. Pátek a sobota utekla jako sen a už tady byla tak dlouho očekávaná masopustní
neděle.
Masopustní neděle
Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci
na návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned jak dohráli, tak se začaly otevírat vrata statků
a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě, kde už na ně čekali muzikanti se svými nástroji.
Pivo teklo proudem, z bot tanečních páru se jen kouřilo a veselého křiku neubývalo ani v časných
ranních hodinách.
Masopustní pondělí
Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo v tanci. To byl tzv. "mužovský bál".
Na takovou zábavu neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit s přihlížením. V kole
bylo vidět jen samé ženáče a vdané. Hudebníci pilně vyhrávali, protože furiantští sedláci
na nějakou tu zlatku nehleděli.
Masopustní úterý
Masopustní úterek býval svátečním dnem. Byl to také tolik očekávaný den maškar, již bylo
všude plno. V průvodu maškar bývaly figury nejrůznějšího druhu. Čím byla maska pitvornější,
tím budila větší pozornost. Zúčastňovali se ho různé masky a ať už šlo o četníky, žebráky, cikány
nebo jiné maškary, hlavní postavou byl většinou šašek. Jeho oděv byl zdobený barevnými
papírky, na hlavě měl špičatou šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění nemaskovaných.
Jinak tomu bylo v Hroznětíně, kde byl ústřední postavou průvodu medvědář s medvědem.
U každého stavení hudba zahrála dva až tři kousky. Maškary byly většinou odměňovány
koblihami, vejci, uzeným masem, ale i obilím a penězi. Masopust byl zakončen tradičním
"pochováním basy", které symbolizovalo na 40 dní konec tanečních a hudebních veselic.
(zdroj:https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/masopust/_zobraz=masopust---zvyky-atradice)
Jedny z nejslavnějších masopustních průvodů se u nás pořádají na Hlinecku a i díky
zachované kontinuitě se tato tradice dostala dokonce na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO.
V okolí se pořádá masopust a průvody např. v Jablonném nad Orlicí, Mistrovicích,
Žamberku a tuto tradici obnovila v roce 2001 i obec Těchonín. Každoročně procházejí veselé
masky celou vesnicí a setkávají se s vlídným přijetím všech občanů i chalupářů.
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Pomlázková zábava
Sběr železného šrotu
Okresní kolo hry Plamen mladých hasičů
Okresní kolo v požárního sportu dospělých
Okresní kolo soutěže dorostu
Krajské kolo hry Plamen mladých hasičů
Běh do vrchu
Pouťové muzicírování
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