Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
tímto zpravodajem začínáme uveřejňovat podrobnější historii jednotlivých částí
obce s nejdůležitějšími událostmi, které náš nový kronikář - archivář Miloš Taraška
(posila kronikáře Miloše Mikuly) objeví. Díky Vaší pomoci s hledáním starých
dokumentů a fotografií je možné hodně bílých míst naší historie doplnit a určité
události objasnit. Zapůjčené „poklady z půdy“, jak se s oblibou říká, po oskenování
vrací zpět majitelům.
Čeká nás krásné letní prázdninové období, které jistě využijete na procházky
s dětmi či čtyřnohými kamarády, a proto se v tomto čísle můžete blíže seznámit
s historicky zajímavou trasou krásnou přírodou, a to naučnou stezkou Betonová
hranice.
Přejeme Vám slunečné léto.
_____________________

Titulní strana – U Pramene knížete Rostislava v Mladkově

Dolany II
V minulém čtvrtletníku zajisté neuniknul vaší pozornosti článek o Dolanech.
Z mladkovské kroniky byly vybrány všechny podstatné informace se vztahem
k Dolanům, text byl doplněn i o pár postřehů ze vzpomínek pamětníka pana Šolce.
V dnešním článku bych se chtěl Dolanům věnovat podrobněji, přesto ale stručně
s ohledem na rozsah Zpravodaje. Začneme pěkně od začátku.
Od roku 1657 bylo králické panství ve vlastnictví rodu Althannů. Toto panství
bylo v 18. století rozděleno do šesti dvorů, které měly za úkol zásobovat vrchnost
surovinami - byl to dvůr králický, dolnoorlický, prostřednolipský, dolnolipský,
lichkovský a nakonec nejmenší – dolanský. První zmínka o dvoru Dolany pochází
z r. 1714. Tehdy zde byl postaven vrchnostenský dvůr (Meierhof), č.p.1. Prvním
uživatelem nemovitosti byl od r. 1806 Jos. Bergmann. Již ve druhé polovině 18. století
se ale vrchnost začíná zbavovat pozemků, které příliš nevynáší. Vzhledem
k nejnižšímu bonitnímu zatřídění zemědělské půdy došlo i na rozparcelování Dolan.
Prvním nájemcem parcel se r. 1785 stává Michael Pausewang, který si zde postavil
dům. Je to dům č.p. 3, kde po vystřídání více majitelů se posledními stali Pietschovi
(od r. 1878) a dům, tehdy stojící na hranici dvou panství – králického a kyšperského,
je dodnes známý jako Gráčenka, což je počeštělý tvar německého Grenzschänke
– tedy v překladu hospoda na hranici. Tehdy skutečně vedle domu stávala dřevěná
uzávěra coby předěl mezi panstvími. Dům dnes již nestojí a jeho č.p. bylo přiděleno
vlakové zastávce Mladkov.
Druhým dolanským nájemníkem byl Josef Katzer. Ten žil od r. 1795 v domku
č.p. 2. Bylo to v místě, kde dnes stojí neobydlený dům u vlakové zastávky.

V roce
1803
došlo
k dalšímu
rozparcelování, a to hned pěti novým
nájemníkům. Ty si zde vystavěli
celkem 4 domy - č.p. 4,5,6 a 7. Dnes
je již obydlen pouze dům č.p. 4,
ostatní zanikly téměř beze zbytku.
V mladkovském archívu se zachovalo
několik snímků z akce předání č.p. 6
(známé jako Osykovo) do užívání
OÚNZ Svitavy pro rekreační účely.
Bohužel v září 1963 dům vyhořel od
blesku a na počátku 70. let již nebylo
po stavení ani památky. Je mezi
čtenáři pamětník výše zmíněného
slavnostního aktu, který se odehrál
někdy kolem roku 1960?
Roku 1850, dva roky po zrušení roboty, byly Dolany
přičleněny k Mladkovu. Dochází k dalšímu dělení
pozemků. Na počátku 19. století již mají Dolany více
jak 40 obyvatel. V této době je běžné, že rodina má
v průměru 4-5 dětí.
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Důvodem rekordního počtu 78 obyvatel v roce 1930, z toho 60 české národnosti,
bylo zabydlení činžovního domu č.p. 9, který byl rok před tím dostavěn (více o tomto
domu v předchozím článku). V roce 1938 veškeří státní zaměstnanci, bydlící v devítce,
odešli do vnitrozemí, po válce zase byli nuceni odejít obyvatelé německé národnosti.
A tak počet obyvatel Dolan po válce stále klesá.
Většina obyvatel se živila
jako zemědělci, případně jako
řemeslníci. V č.p. 3 ale navíc
byla
oblíbená
hospoda,
kam chodili svorně Češi i
Němci na černé pivo. Často zde
hrála hudba a mladkovští sem
v neděli chodili na procházku.
Vedle hospody stála kuželna.
Po
válce
byli
majitelé
- Pietschovi odsunuti, dům byl
zbořen, ale ještě v 70. letech
bylo
možno
nakukovat
do sklepních okének.
Dnes je možné nalézt základy stavení
mezi řekou a domkem č.p. 8. To byl původně
drážní domek, postavený kolem r. 1919 pro
hlídače. Hned nad ním, u cesty, která tehdy
spojovala Dolany s Mladkovem, se nacházelo
závorářské zařízení č. 74. Rekonstrukcí
drážního domku vznikla hezká rekreační
chatka, zatímco závorářské zařízení č. 74
zaniklo stejně jako cesta do Mladkova.

Na závěr snad jenom otázka – jak
asi
vniknul
název
Dolany?
Zde jsme na tom s vědomostmi
stejně jako s názvy Mladkov či
Wichstadtl. Existuje více hypotéz,
z nichž např. jedna říká, že název
vznikl z toho, že se chodilo
do roboty dolů - podle řeky. Jiný
názor mluví o přenášení jmen
kolonisty
ze
své
domoviny.
Pravdou je, že Dolan bychom
v naší republice našli povícero.
Pro ty, kteří se chtějí
dozvědět více nejen o Dolanech,
ale i o dalších historických
souvislostech osídlování zdejšího
kraje - stačí zadat do vyhledávače
titul vrchnostenský dvůr Dolany.
Ve formátu .pdf zde naleznete
diplomovou práci pana Rázka,
která na 186 stranách popisuje
vývoj
Dolan
ve
všech
souvislostech. Kromě toho zde
najdete
bohatý
odkaz
na
bibliografii, vztahující se k historii
Králicka.
Na leteckém snímku z r. 1950
jsou
zakroužkované
lokality
jednotlivých stavení.
Čísla u
kroužků označují čísla popisná.
Miloš Taraška

Pramen knížete Rostislava nad Mladkovem
Cestou z Mladkova na Vysoký Kámen
a Suchý vrch narazíte asi po 500 m
od železniční stanice na Pramen
knížete Rostislava. Jeho voda je slabě
radioaktivní, neboť pramen vznikl
svedením dvou výše vyvěrajících
radioaktivních pramenů do malého
potůčku,
zakončeného
výtokovou
trubkou. Každopádně voda z pramene
je
pitná
a
velice
osvěžující.
Za samotnými silnějšími prameny
tedy musíte po schůdcích o něco výše.
Vlevo
uvidíte
pramen
Karolína
(aktivnější) a vpravo je pramen
Šalamoun,
který zdobí
plastika

s biblickým výjevem. Pramen Karolína s radiací, jejíž koncentrace přesahuje
1500Bq/l, splňuje parametry lázeňské vody. Díky přítomnosti radonu je ve vodě navíc
nízký obsah bakterií. První písemná zmínka pochází z roku 1928, kdy proběhlo
měření a následné prohlášení pramene za lázeňskou vodu. Z té doby také pochází
vizualizace plánovaných lázní. Byly započaty výkopové práce a podchycení pramene
Karolína a Šalamoun. Vzhledem k politické situaci, blížící se válce a nedostatku peněz
došlo v roce 1930 k zastavení výstavby a projekt Radonových lázní nadobro zanikl.
(zdroj: https://www.mladkov.cz/pramen,
https://www.turistika.cz/mista/pramen-knizete-rostislava-nad-mladkovem/detail)

Naučná stezka - Betonová hranice
V roce 2012 proběhla realizace projektu rekonstrukce naučné stezky Betonová
hranice (dále jen NS-BH). Projekt představuje mimořádný počin – jeho dokončením
vznikla nejrozsáhlejší naučná stezka věnovaná historii čs. opevnění z let 1936–1938
v ČR, jazyková a grafická vybavenost informačních tabulí instalovaných na naučné
stezce je výrazně nadstandardní.
NS-BH je nejstarší značenou trasou věnovanou historii čs. opevnění na Králicku.
Stezka vznikla v roce 1988, u jejího zrodu stáli místní aktivisté a znalci: Dobroslav
Mareček († 2011), Emil Trojan († 2012) a Miroslav Kaška. Budování stezky zajistila
místní TJ Sport Mladkov, stezka začíná a končí na náměstí v Mladkově. V uplynulých
letech byl mobiliář NS-BH prakticky zničen a stezka tak přestala plnit své základní
poslání. O obnovu 14 stávajících informačních tabulí se v roce 2011 zasadil Stanislav
Faltus, předseda TJ Sport Mladkov. Novým projektem však došlo k zásadním změnám
situace v prostoru, kterým je stezka vedena. Původní NS-BH měla paradoxně odvést
návštěvníky od opevnění (zájem tehdejší Vojenské správy), především pak
od dělostřelecké tvrze Bouda, která představovala (jako rozsáhlý, opuštěný
a nezabezpečený objekt) značné nebezpečí. Dnes je naučná stezka vedena tak,
aby došlo k propojení tří ze zdejších pevnostních muzeí společnou trasou a vytvoření
přirozených přístupových cest k nim. (Propojuje Vojenské muzeum Lichkov, Muzeum
Vysoký kámen, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda / kulturní památka
ČR).
Cíl projektu rekonstrukce NS-BH představovalo informační zpřístupnění
unikátních pozůstatků části pevnostního systému v Králické pevnostní oblasti (KPO),
nasměrování pohybu osob v lesních porostech do koridorů, kde jejich zvýšený pohyb
nenarušuje hospodářské funkce lesa, ale zároveň les a vybrané zajímavosti
zpřístupnit široké veřejnosti. Z těchto důvodů došlo k přeznačení trasy stezky
značkaři KČT, aby vedla co nejblíže linii opevnění. Dnes stojí více než polovina
info-stojanů (tabulí NS) tak, že popisují něco, co návštěvník vidí v dosahu, a proto se
didaktická hodnota naučné stezky výrazně zvýšila. NS-BH je tak vhodným doplňkem
výuky dějepisu nejen na základních a středních školách. Trasa stezky prochází také
místy s jinou přidanou hodnotou, nesouvisejícími přímo s opevněním. Jde o místa
dalekých výhledů do krajiny, případně i místa výskytu zajímavé flóry a fauny. Tím se
podařilo zohlednit zájem LČR a Lesní správa Lanškroun pak na trase stezky rozmístila
odpočívadla z typizovaného mobiliáře.
NS-BH je vedena po stávajících turistických značených trasách červené, zelené
a žluté a je vyznačena na turistických směrovkách symbolem naučné stezky

(bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem). Stezka má délku 15 km a je vybavena
23 informačními tabulemi s informacemi v pěti jazykových mutacích (česky, anglicky,
německy, francouzsky a polsky). Směřuje k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi
Bouda a Muzeu Vysoký kámen a v její blízkosti se nachází také Vojenské muzeum
Lichkov, které je s trasou stezky propojeno. Na stezce lze zhlédnout řadu objektů
lehkého i těžkého opevnění a mnohé pozůstatky dělostřeleckých a ženijních zkoušek
pevnostních objektů. Některé z nich jsou unikátní v rámci moderních evropských
pevnostních systémů 20. století.
Trasa NS-BH je přístupná kromě Mladkova
také
z
obcí
Lichkov,
Těchonín,
z Jablonného nad Orlicí a od chaty
na Suchém vrchu.
Nadstandardní informační úroveň NS-BH,
daná
zejména
faktem,
že
základní
informace jsou zde podány v pěti jazycích,
posouvá celý projekt na značně vysokou
úroveň. Promyšlenost konceptu projektu
zase ukazuje fakt, že se podařilo sjednotit
mobiliář s NS-Vojenské historie Králíky
a s NS-Dělostřelecké tvrze Bouda. Všechny
tři naučné stezky se tak propojily
do logického celku, scénáře všech tří stezek na sebe navazují jak vizuálně,
tak i informačně. Pět jazyků není náhodně zvolených, nýbrž vyjadřují sociálně
i geograficky zdůvodnitelné požadavky.
Pokud někdo alespoň část NS-BH projde, seznámí se s obsahem info-panelů
a připojí návštěvu některého z pevnostních muzeí, získá solidní základní informace
o této nejvýznamnější vojensko-technické stavbě na našem území a pohnuté historii
30. let 20. století. Celý projekt byl koncipován tak, aby měl značnou didaktickou
hodnotu. Zároveň jde o výuku historie při pohybu v terénu, na čerstvém vzduchu
a zachovanou přírodou.
Nástupní místa (především Mladkov, ale i Těchonín a Lichkov) jsou dostupná
i bez autobusové či automobilové dopravy. NS-BH prochází přes zastávku ČD
v Mladkově, z trasy NS-BH jsou dostupné také zastávka ČD v Těchoníně a stanice
ČD v Lichkově.
Další informace a podrobnosti o naučných stezkách v Králické pevnostní oblasti
najde zájemce na www.kpo1938.com
Martin Ráboň

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 13. 4. 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 (9)

Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Činnost OU – bylo řešeno stavební řízení k úpravám parků, proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele sochy sv. Jana Nepomuckého, starosta obce se zúčastnil setkání s hejtmanem,
starosta obce pracoval v komisi na výběr zhotovitele na pozemkové úpravy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení ze zasedání č. 2/2017
a zprávu o činnosti OÚ.
Zateplení OU
Starosta seznámil zastupitele s akceptací žádosti dotace okolo 500.000,- na zateplení budovy
Obecního úřadu. Je plánováno provedení zateplení pláště budovy, hydroizolace, výměna oken.
Předpokládaná cena 3.283.000,- Kč. V současné době je podepsána smlouva s fy. Dabona
na určité postupy provedení akce. Dalším krokem je výběr zhotovitele akce. Jelikož tato akce není
rozpočtována v rozpočtu obce, byl projednán s fy. Dabona odklad. Starosta obce navrhuje
ponechat si čas na rozhodnutí a rozhodnout na příštím zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ohledně postupu na zateplení budovy OÚ čp. 95
a odkládá rozhodnutí na příští zasedání.
Oprava komunikací
Na letošní rok jsou plánovány tyto opravy komunikací: komunikace k Lichkovu, fy. Strabag
v loňském roce předložila nabídku ve výši 372 tis. Kč včetně DPH. Dále je v plánu oprava
komunikací u bytovek u čp. 16 a čp. 20 spojená s opravou kanalizace, starosta obce navrhuje
opravit také komunikaci u čp. 1 a čp. 14. Oprava komunikace bude provedena také na příjezdu
k domu čp. 175. Starosta obce navrhuje oslovit fy. Strabag k aktualizaci cenové nabídky
a případnému termínu zhotovení oprav.
pí. L. Hejtmánková – dotazuje se, kdy bude instalován sloupek k zamezení jízdy vozidel
na komunikaci k Lichkovu?
p. T. Šmok – bude domluveno se zhotovitelem
p. R. Studený – základ by měl být připraven pře opravou komunikaci a pak bude instalován
sklopný sloupek
p. J. Kalášek – obsahuje cena i dvě propusti?
p. T. Šmok – v ceně je jedna propust, druhá je už vybudována
p. X. Y – počítá se i s osvětlením u čp. 174, než bude opravena cesta?
p. T. Šmok – vedení osvětlení povede vedle komunikace
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy cesty U skály v plné šíři s postřikem
po k.ú. Lichkov, opravu asfaltové plochy u bytovek čp. 1,14,16,20 a cesta u čp. 175
a pověřuje starostu jednáním s firmou Strabag ohledně aktualizace rozpočtu a termínu
zhotovení.
Věcné břemeno u čp. 163
Manželé XY předkládají návrh ke zřízení věcného břemene omezený pro trasu věcného břemene
přístupu a jízdy, navrhují zpracovat geometrický plán s přesným určením koridoru průchodu
o určené šířce – nikoliv na celý pozemek, věcné břemeno definovat omezeně tzn. nárazové využití
trasy pro přesun topiva, větších předmětů do kolny atd. čili omezit provoz "sezóně" s předchozí
nutnou domluvou. Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene
a také se žádostí o odprodej. Dle jeho návrhu by rozhodnutí o zrušení znamenalo porušení
smlouvy o zřízení věcného břemene.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s omezením nad rámec trojstranné Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 4.6.2012 a trvá na jejím plnění.
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Členský příspěvek SMS
Sdružení místních samospráv předkládá výzvu k úhradě členského příspěvku za rok 2017.
Příspěvek je základním zdrojem prostředků pro veškerou činnost sdružení. Výše příspěvku se
oproti loňsku nemění, tj. skládá se z pevné částky 2.000,- Kč za členskou obec a 1,- Kč
na obyvatele dle počtu obyvatel k 1. 1. 2016. Celková výše příspěvku obce činí 2530,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje členský příspěvek Sdružení místních samospráv ve výši
2530,- Kč.
Výběr zhotovitele na sochu sv. J. Nepomuckého
Komise pro výběr zhotovitele provedla výběrové řízení, ke kterému byly podány 4 nabídky.
Nabídku podal BcA. Aleš Košvanec s cenou 259.500,- Kč, Mgr.Art. Jakub Ďoubal s cenou
329.475,- Kč, p. Hynek Bláha MgA. S cenou 193.200,- Kč a p. Martin Kulhánek s cenou
292.500,- Kč. O výběru rozhodovala nejnižší nabídková cena, kterou předložil p. Hynek Bláha
ve výši 193.200,- Kč. Komise navrhuje zastupitelstvu zhotovitele rekonstrukce sochy sv. Jana
Nepomuckého p. Hynka Bláhu.
Starosta obce informoval, že p. Bláha předložil smlouvu o zastupování na sochání sochy, kterou
rozporovali dva zhotovitelé. Po zjištění stavu starostou obce bylo konstatováno, že bylo
postupováno správně.
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
pro vítězného uchazeče p. Hynka Bláhu za cenu 193.200,- Kč včetně DPH.
Prodej p.p.č. 70/1 v k.ú. Mladkov
P. XY žádá o prodej p.p.č. 70/1 v k.ú. Mladkov. Důvodem jsou plánované demoliční práce bývalé
šrotovny a zachování bezpečného průchodu p. XY, pozemek má zájem užívat jak
pro manipulační, tak pro pracovní činnost. V případě, že bude řešit demolici, nerad by řešil užití
uvedeného pozemku nájemní smlouvou. Starosta obce informoval, že žadatel nemá zatím
odkoupenu celou budovu, za kterou nabídl maximálně 60.000,- Kč druhému majiteli,
ten souhlasil a nabídl cenu 58.000,- Kč. P. XY zatím na nabídku nereagoval. Také byly potíže
s úhradou nájemného za pronájem uvedeného pozemku.
pí. L. Hejtmánková – pokud jsou nevyřešené závazky, tak navrhuje pozemek neprodávat
p. B. Matouš – plocha kolem budovy je dostatečně velká i bez uvedeného pozemku
p. T. Šmok – navrhuje pozemek neprodávat
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 70/1 v k.ú. Mladkov ve vlastnictví
obce Mladkov.
Stanovy Sdružení obcí Orlicka
Sdružení obcí Orlicko předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh stanov tohoto sdružení
schválené na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28.3.2017. Jedná se o víceméně
právní úpravy stávajících stanov sdružení. Zastupitelé měli možnost se seznámil se s návrhem
stanov, které měli v pracovních materiálech.
Zastupitelstvo obce schvaluje úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu stanov
schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28.3.2017.
Sociální bydlení
Starostu obce navštívila zástupkyně fy. Profesional a zaslala ke zvážení materiály ohledně dotací
na vybudování sociálních bytů. Starosta obce informoval, že v současné době nemá obec
vyčleněny finanční prostředky, a bylo by možné v budoucnu to řešit například úvěrem. Ale je to
na jednání dalších let, proto navrhuje vzít tuto informaci na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ohledně možnosti výstavby sociálního bydlení.
Došlé spisy a žádosti
1. Žádost pí. XY
Pí. XY žádá o přidělení bytu v čp. 124. V současné době bydlí v čp. 109, žádá o přidělení bytu
v čp. 124 z důvodu potřeby většího bytu. Prozatím obec nemá oficiální výpověď z bytu čp. 124,
a proto dává starosta obce zastupitelům tuto informaci na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o byt paní XY.

2. Žádost p. XY
P. XY žádá o pronájem části p.p.č. 578/2 o výměře 100 m2 v k.ú. Vlčkovice. Na tuto parcelu bylo
již v minulosti schváleno povolení k přístupu na jeho pozemek.
p. XY – podal informaci k budoucímu využívání pozemku
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 578/2
v k.ú. Vlčkovice o výměře 100 m2 za cenu 2,- Kč/m2 na dobu určitou 5 let za účelem
skladování dřeva.
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3. Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 1/2017. Místostarosta obce seznámil
přítomné se zněním opatření. Rozpočtové opatření bude zveřejněno na webových stránkách obce
v sekci Rozpočet obce a bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2017.
4. Smlouvy ČEZ
Společnost ČEZ Distribuce předkládá ke schválení smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení, jedná se o rozdělení příkonu na Domě hasičů. Jeden pro tepelné čerpadlo ve výši 25 A
a druhý ostatní spotřeba pro budovu ve výši 40 A.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě v domě hasičů čp. 29 na TČ Č. 17_SOP_01_4121277241 a ostatní
odběr 17_SOP_01_4121277220 a pověřuje starostu podpisem smluv.
5. Žádost pí. XY
Pí. XY žádá o pacht pozemkové parcely č. 266 v k.ú. Vlčkovice. O uvedený pozemek žádá
za účelem provozování zemědělské výroby.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru zemědělského pachtu p.p.č. 266 o výměře
1618 m2 v k.ú. Vlčkovice na dobu neurčitou za cenu 243,- Kč/rok.
6. KÚ Pardubického kraje
KÚ Pardubického kraje předkládá výzvu k poskytnutí součinnosti při opatřování podkladů
pro vydání rozhodnutí pro p. XY. Zastupitelé se s výzvou seznámili z pracovních materiálů.
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska se zatížením pozemku č. 5/2
v k.ú. Mladkov zástavním právem a věcným právem zákazu zcizení ve prospěch banky
Českomoravská stavební spořitelna a.s.
Diskuse
pí. XY – se dotazuje v jakém stádiu je dodání kompostérů pro občany?
p. T. Šmok – žádost je na ministerstvu, akceptace zřejmě proběhne a termín dodání bude posunut
na 2. polovinu roku 2017 nebo počátek roku 2018. Je také požádáno o 4 štěpkovače pro sdružení
obcí Orlicko.
p. J. Kalášek – tlumočí žádost občana, zda by nebyla možnost schválit vyhláškou nedělní klid
alespoň odpoledne a dále zákaz ohňostrojů mimo silvestra, jinak na povolení obecního úřadu.
p. B. Matouš – před dvěma lety byl již připraven návrh vyhlášky a setkalo se to s nevolí ze strany
občanů
p. R. Studený – po vydání vyhlášky by byl problém s postihem při jejím porušování, vyhláška
postihne nejvíce občany obce, kteří někdy nemají jinou možnost než udělat práci o víkendu
p. T. Šmok – tuto vyhlášku mají města a dodržování hlídá městská policie, vydání vyhlášky pouze
přiostří sousedské vztahy
pí. L. Hejtmánková – upozornila na špatný stav kuchyňského vybavení ve škole, navrhuje udělat
v letošním roce alespoň projekt, aby byla jasná cena. Dále navrhuje udělat novou skříň pod schody.
p. T. Šmok – skříň necháme udělat, ale na kuchyň finanční prostředky rozpočtovány nemáme,
ale je v plánu to řešit.
Dále v diskusi zastupitelé řešili plánovanou úpravu parkových ploch v obci. V plánu je začít
parčíkem o obecního úřadu a u školy.

Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 18. 5. 2017
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4),
Bohuslav Matouš (5), Zbyněk Severýn - omluven (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.
Činnost OÚ – byla prováděna běžná činnost a údržba obce, proběhlo vbudování trativodu
u čp. 109, probíhaly práce v lese, byla vybudována kanalizace u čp. 44
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu o činnosti OÚ.
Rekonstrukce domu čp. 29
Starosta obce seznámil zastupitele se stavem rekonstrukce hasičské zbrojnice. Byla provedena
přístavba garáže a zateplení domu, probíhají drobné dodělávky, do konce května proběhne
kolaudace. Dále starosta informoval o financování akce. Starosta obce navrhuje doplatit smlouvy
o díla na rekonstrukci zbrojnice a rekonstrukci sociální zařízení. Dále navrhuje kontrolní
a finanční komisi provést kontrolu více prací.
Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí stavby a převzetí předávacího protokolu dokončené
stavby a doplatit zbývající částky dle SOD na přístavbu a SOD na sociální vybavení v Domě
hasičů čp. 29 dle těchto smluv zhotoviteli na základě faktur.
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Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní a finanční výbor kontrolou skutečně provedených
prací při rekonstrukci budovy čp. 29 s termínem do 31.5.2017.
Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2/2017. Rozpočtová změna bude
zveřejněna na webových stránkách obce v sekci Rozpočet obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2017.
Prodej a pronájem pozemků
1. Žádost p. XY
P. XY žádá o pronájem části p.p.č. 578/2 o výměře 100 m2 v k.ú. Vlčkovice za účelem skladování
palivového dřeva. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce a jiný zájemce se
nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce schvaluje pro pana XY pronájem části p.p.č. 578/2 v k.ú. Vlčkovice
o výměře 100 m2 na dobu pěti let na skladování dřeva za cenu 5 Kč/m2 a rok.
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2. Žádost pí. XY
Pí. XY žádá o pacht pozemkové parcely č. 266 v k.ú. Vlčkovice. Záměr pachtu byl zveřejněn
na úřední desce obce a nikdo jiný zájem neprojevil.
Zastupitelstvo obce schvaluje zemědělský pacht na p.p.č. 266 o výměře 1618 m 2
v k.ú. Vlčkovice pro paní XY za cenu 243,- Kč/rok s 12. měsíční výpovědní lhůtou podanou
k 1.10. roku předcházejícího.
3. Žádost p. XY a pí. XY
Manželé XY žádají o prodej p.p.č. 858/27 - orná půda o výměře 6 m2 v k.ú. Mladkov,
která vznikla na základě GP č. 431-6842/2011 z p.p.č. 858/9.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 858/27 - orná půda o výměře 6 m2
v k.ú. Mladkov, která vznikla na základě GP č. 431-6842/2011 z p.p.č. 858/9 ve vlastnictví
obce Mladkov za cenu 20 Kč/m2 + DPH a náklady spojené s převodem.

4. Žádost pí. XY a p. XY
pí. XY a p. XY žádají o prodej části p.p.č. 1050/5 ostatní komunikace-ostatní plocha
v k.ú. Mladkov dle zákresu v katastrální mapě.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat část p.p.č. 1050/5 ostatní komunikace
-statní plocha v k.ú. Mladkov dle zákresu v KM za minimální cenu 25 Kč/m2 + DPH
a náklady spojené s převodem.
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Postoupení zástavního práva
P. XY žádá o souhlasné stanovisko obce Mladkov k uzavření smlouvy zástavního práva a práva
věcného zákazu zcizení ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. na pozemky p.č. 3/2
a 2/4 v k.ú. Vlčkovice u Mladkova.
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska obce Mladkov k uzavření
smlouvy zástavního práva a práva věcného zákazu zcizení ve prospěch Československé
obchodní banky, a.s. na pozemky p.č. 3/2 a 2/4 v k.ú. Vlčkovice.
Pronájem nebytového prostoru čp. 133
Pí. XY žádá o pronájem dvou místností ve druhém patře po dětské lékařce pro zřízení provozovny
kosmetických služeb. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn na úřední desce obce a jiný zájemce
o pronájem se nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem dvou místností ve druhém patře po dětské lékařce
na provozovnu kosmetických služeb pro paní XY za cenu 200 Kč/m2 a rok + náklady
za vodu, energii a úklid chodby.
Zateplení čp. 95
Starosta obce informoval zastupitele o domluvě s firmou Dabona o odložení akce zateplení
na příští rok.
Došlé spisy a žádosti
1. Hospodářský výsledek ZŠ
Základní a mateřská škola Mladkov předkládá zastupitelstvu obce účetní závěrku za rok 2016
ke schválení. Místostarosta obce seznámil zastupitele s předloženými dokumenty. Účetní závěrka
je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2016 bez výhrad.
2. Žádosti o byt
Obec obdržela dvě žádosti o byt v čp. 124. Starosta obce navrhuje žádosti odložit, pro případnou
změnu zubního lékaře.
Zastupitelstvo obce odkládá žádosti o byt z důvodu zajištění občanské vybavenosti
ve zdravotnictví.
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3. Žádost p. XY
P. XY žádá o prodej p.p.č. 326/4 v k.ú. Mladkov o výměře 1058 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 326/4 – lesní pozemek o výměře
1058 m2 v k.ú. Mladkov za min. cenu 20 Kč/m2 + DPH a náklady spojené s převodem.
4. Dohoda o školském obvodu
Město Králíky předkládá zastupitelstvu návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí povinnost stanovení školských obvodů a zároveň vznik
dohody o společném školském obvodu s Městem Králíky.
Diskuse
p. J. Kalášek – tlumočí žádost občanů o posunutí značek začátek a konec obce na vjezdu
od Vlčkovic.
Zastupitelé souhlasí s posunutím značek na všech vjezdech do obce a budou osloveny dotčené
orgány.
p. B. Matouš – navrhuje vstoupit do jednání s p. Hejtmánkem ohledně vydání jeho knihy.

p. M. Jirčíková – dotazuje se, jak probíhá výběr poplatků a úhrada dlužných faktur a navrhuje při
jednání finanční komise stanovit postup jejich vymáhání.
p. B. Matouš – jaký je stav dodávky kompostérů?
p. T. Šmok – smlouva je podepsána, předpokládaný termín dodání je v září.
Poznámka: Výpisy ze zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek obce.

16. května 2017

Šimon Severýn

Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů
užívejte každou radost.
Seneca

3. dubna
17. dubna
12. května
27. května
28. května
27. června

Frydrych Rudolf
Sokolík Jaroslav
Ryšavý Ladislav
Janeček Ondřej
Kalous Josef
Štefková Věra

80
70
75
65
60
82

let
let
let
let
let
let

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale jak dobře bylo
zahráno.
Seneca

Akce v mateřské škole
V letošním školním roce se zápis do naší mateřské školy konal 3. května. 2017.
Zapsali jsme 5 nových dětí. Moc si přejeme, aby se jim u nás ve školce líbilo.
S maminkami jsme jejich svátek oslavili 11. května. Děti si pro ně připravily
vystoupení a také spoustu dárečků. Všichni jsme se těšili na tradiční setkání seniorů
12. května., kde se děti představily pod vedením svých učitelek s krátkým programem.
V květnu jsme vyrazili na výlet společně s Mateřskou školou Těchonín
do Pradědova dětského muzea v Bludově. Počasí bylo nádherné, a tak se výlet vydařil.
Dne 1. června jsme s dětmi tradičně oslavili jejich svátek a vydali jsme se na cestu
k prameni, kde plnily spoustu úkolů. Odměnou jim byl nalezený poklad.

Ještě jednou, a to 8. června jsme zavítali na divadelní představení do mateřinky
v Těchoníně.
V sobotu 10. června se chceme společně s rodiči vydat do Fajnparku v Chlumci
nad Cidlinou. Protože se nezadržitelně blíží konec školního roku, čeká nás 16. června
milá povinnost – loučení s předškoláky. V sobotu 17. června svým vystoupením děti
přivítají nové občánky Mladkova. A opět se chystáme na výlet do MŠ Těchonín, kde se
21. června budeme moci seznámit s africkými kulturami. Velice rádi spolupracujeme
s vojskem a hasiči. Za vojáky se podíváme v rámci oslav MDD 22. června na Adam.
Na závěr bych chtěla všem popřát hezké prázdniny.

Jana Faltusová
učitelka MŠ

Pradědovo muzeum
V pondělí 29. května nastal den, na který se všechny děti moc těšily.
Ráno „nafasovaly“ do svých batůžků od paní kuchařky jídlo a pití na celý den a už
netrpělivě vyhlížely autobus, kterým jsme jeli na výlet společně s dětmi z těchonínské
školky. Naším cílem bylo Pradědovo muzeum v Bludově, kam jsme po necelé hodině
jízdy dorazili.
Od silnice muzeum vypadalo nenápadně – menší domek s podobně velkou
zahradou. Trochu nás to zaskočilo, přece jen jsme tu měli strávit několik hodin.
Po našem příchodu se nás ujala paní průvodkyně, která nám nastínila program dne.
Poté nás zavedla do výukové místnosti, kde nás seznámila s muzeem a jeho patronem,
skřítkem Teodorem. S pomocí interaktivní tabule dětem vyprávěla o Jeseníkách
a zvířatech, která v nich můžeme najít. Děti společně s ní plnily různé úkoly a protože
mohly pracovat také s interaktivní
tabulí, byly nadšené.
Potom následoval přesun do
podkroví, kde nás čekalo opravdu
překvapení. Celý prostor byl koncipován
jako jedna veliká herna
- přesněji
dřevěná dětská vesnička. V prostoru
byly umístěné dřevěné domky hokynáře,
pradleny,
ježibaby,
hospodského,
dřevorubce a nechyběl ani nádražní
domeček. I vybavení jednotlivých obydlí
nezklamalo – staré jízdenky, trakař se
špalky,
sušené
byliny
a
další.
A nezapomnělo se tu ani na nejmenší. Ti
měli k dispozici
koutek
s různými
hrami,
skládačkami
a
kostkami,
který byl od ostatního prostoru oddělen
nízkým plotem a celkově vypadal jako
zahrádka.
Čas tu ubíhal velmi rychle, ale
abychom se mohli podívat před obědem
také
do jeskyně
plné
jesenických
skřítků,
bylo zapotřebí
vše
uvést
do původního stavu a přesunout se dál.

Když
děti
poobědvaly,
zbývalo jim jen prozkoumat
zahradu – přírodní dětské hřiště,
kterému
dominovala
vodní
soustava propojená dřevěnými
korýtky a různě velkými káděmi.
Své
místo
tu
měla
také
lanovka, klouzačky a tunely. Děti
si nabízené atrakce vyzkoušely
a pořádně si je užívaly. Jenže čas
neúprosně běžel a už na nás
čekal autobus. Po tak náročném
dni nebylo ani divu, že většina
malých účastníků nevydržela
cestu domů v bdělém stavu a po
odjezdu
z Bludova
si
brzy
odpočinula.
Lenka Mužíková

Zápis prvňáčků
Zápis žáků do 1. ročníku naší Základní školy
v Mladkově na školní rok 2017/2018 se konal
ve středu 5. dubna 2017. K zápisu se dostavili dva
chlapci a tři dívky, všechny děti navštěvují naši
mateřskou školku. Nebylo požádáno o odklad školní
docházky.
Děti plnily úkoly zaměřené na barvy, velikosti
a geometrické tvary, skládání obrázků a hledání
rozdílů, pojmenování členů zvířecích rodin, třídění
ovoce a zeleniny, počítání do deseti.
Všechny děti uměly vyprávět pohádku podle
obrázkové osnovy, zazpívat písničku nebo zarecitovat
básničku. A co je důležité - umí si zavázat i tkaničku.
Za svoji šikovnost a odvahu si odnesly dárečky, které
pro ně vyrobili žáci ve školní družině.

Přejeme budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a těšíme se na ně.
Více fotografií ze zápisu najdete na: www.zsamsmladkov.cz v záložce Základní škola
– Fotogalerie.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Den rekordů v Králíkách
I letošní rok jsme se těšili na jarní
sportovní soutěžení, které již 12. rokem pořádá
Základní škola v Králíkách. Na ,,Den rekordů“ se
utkali mezi sebou zástupci škol z Červené Vody,
Heřmanic, Lichkova, Štítů, Mladkova, Králík
a polského Mezilesí.
Naše škola nominovala čtyři sportovce
z řad dívek a chlapců z 2. a 3. ročníku. V této
nejmladší kategorii se soutěžilo v těchto
disciplínách: běh 50 m, 300 m,
skok
daleký
a hod
1
kg
medicimbálem přes hlavu.
Ostatní žáci naší školy jeli svoje
spolužáky podpořit a povzbuzovat.
A že se nám to vyplatilo! Nela
Michalčáková ze 3. ročníku získala
1. místo ve skoku dalekém, kde
skočila 286 cm. A Dominik Adam
ze 3. ročníku hodil medicimbálem
přes hlavu 840 cm. A protože konkurence byla
veliká, o to víc se vítězové těšili ze svých diplomů
a medailí.
Blahopřejeme.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka
Odkaz
na
více
fotografií
na www.zsamsmladkov.cz v záložce
škola - Fotogalerie ZŠ.

najdete
Základní

Výlet na Dolní Moravu
Ve středu 7. 6. 2017 jsme jeli
s naší školou na výlet na Dolní
Moravu. Cílem našeho výletu byl
Mamutíkův
vodní
park,
Lesní
zážitkový park a Pískový svět.
Vodní park je velké hřiště, kde si
hrajeme s vodou. Jsou tam dřevěné
roury, zátky, stavítka a přes to
všechno teče voda, kterou jsme
mohli sami zastavovat a pouštět.
V lesním parku jsou pak
postaveny pohádkové domečky i s
nádobím, do kterých jsme se museli
vyšplhat přes lanový most a šplhací
tunel. Ale ze všeho nejvíc se mi líbil
obří tobogán. Po těchto prvních zážitcích nám vyhládlo a tak jsme se chutí snědli
všechny donesené svačiny. Potom jsme se vydali do Pískového světa. Tady to vypadalo
jak ve starých filmech s indiány. Jsou tady dřevěné domečky jako škola, vězení
a salón. V písku jsme pak hledali kosti, kostry a také zlato!
Výlet se mi hodně líbil.
Eliška Melicharová, žákyně 3. ročníku ZŠ Mladkov
Ve středu v 9.02 hodin jsme jeli
z Mladkova autobusem do Králík,
kde jsme měli hodinovou přestávku,
a tak jsme šli na dětské hřiště. Chvíli
jsme si pohráli a v 10 hodin nám jel
autobus na Dolní Moravu.
Nejdříve jsme si koupili vstupenky
a pak hurá do parků – vodní park,
zážitkový park a pískový park.
Odložili jsme batohy a všichni jsme
se rozběhli si hrát. Viděli jsme tam
rybník, stavidla, vodní skálu, vodní
mlýn, zvukový mlýnek, skluzavky,
tobogány, bludiště a jiné atrakce.
Taky jsme hledali v písku kostru

mamuta a zkusili jsme rýžovat zlato.
V Infocentru Marcelka jsme si dali zmrzlinu a šli jsme Stamichmanovou stezkou
na autobusovou zastávku. V Králíkách jsme si pak koupili lízátka s hračkou.
Potom už jsme jeli zpátky do Mladkova a hurá domů.
Dominik Adam, žák 3. ročníku ZŠ Mladkov

Ve středu 7. 6. 2017 jsme jeli na školní výlet. Cílem byla Dolní Morava, kde je
Mamutíkův vodní park, Lesní zážitkový park a Pískový svět. Byli tam dřevěné zátky
a roury, které byly vyhloubené i v zemi. V zážitkovém parku byla obří skluzavka
a spousta jiných atrakcí.

V pískovém světě jsme si hráli na školu,
byl tam i vozík na kolejích, se kterým se jezdilo
do tunelu. Pak jsme také vyhrabávali kosti
z písku. Z toho všeho jsme jeli domů úplně
unavený.
Nela Michalčáková,
žákyně 3. ročníku ZŠ Mladkov

Naše škola jela ve středu
7.6.2017 na školní výlet.
Čekala nás Dolní Morava
a spousta krásných zážitků,
na které jsme se všichni těšili.
Čekal nás Mamutíkův vodní
svět, Lesní zážitkový svět
a Pískový svět. Ve vodním světě
bylo
velké
mlýnské
kolo
a stavidla, v zážitkovém světě
byli
dřevěné
domečky,
prolézačky,
obří
skluzavky
a v pískovém světě se rýžovalo
zlato, přesýpal písek a hledala
se kostra mamuta.
Když jsme si hodně pohráli,
šli jsme na zmrzlinu.
Potom jsme si šli "zaskákat" na skákací hrad. Blížila se doba odjezdu, a tak jsme se
vydali Stamichmanovou naučnou stezkou k autobusové zastávce. Tady bylo
10 zastavení se skřítkem Stamichmanem. Dozvěděli jsme se spoustu informací o lese
a jeho obyvatelích, viděli jsme dřevěné plastiky, myslivecký posed, jeskyni z kamenů,
ale i informace, jak se máme správně chovat v lese. Výlet se nám všem moc líbil.
Marian Novák, žák 3. ročníku ZŠ Mladkov
Odkaz na více fotografií najdete na www.zsamsmladkov.cz v záložce Základní škola –
Fotogalerie.

I největší věc vyrůstá z malých zážitků.

P.Syrus

Každý zná „Babinec“. Dvanáct let tato skupina bavila svým tanečním
vystoupením nejen v Mladkově, ale i v širokém okolí.

Za vším hledej peníze. Jak do pokladny ČČK vydělat nějaké peníze, když už nejsou
možnosti žádného výdělku (třídění brambor, sběr kamenů). Jedině kultura nás může
zachránit. Tak dobrá duše celého projektu Alena Kotyzová nás přesvědčila,
abychom místo plesu, který se nevydařil, uspořádali taneční zábavu velikonoční.
Jak na tuto akci přitáhnout dostatek tanečníků? Bude taneční vystoupení a zvědavost
lidi přiláká. Vystoupení z filmu „Slunce, seno“ to určitě pobaví. Aleně se podařilo
umluvit skupinu žen a Babinec byl na světě. Byla to legrace, když babky předváděly
svůj taneček. Přítomným se to líbilo a už při každé „Pomlázkové zábavě“ se čekalo,
co nového předvedou.
Bouřlivé přivítání na parketu, které přehlušuje i hudbu, je nezapomenutelný
zážitek, a tak tančíme dál. Pepíček, který se mačká se svou Mařenkou, byl jen začátek
našich vystoupení. Naše choreografka Alena, které jsme všechny věřily, stále naše
vystoupení zdokonalovala. Chtěla, aby to nebylo jen hopsání, ale mělo to děj.
Čím vším jsme byly. Poupata, Rebelové, Šmoulové, známé písně skupiny Šlapeto.
V košilích a kravatě jsme tancovaly na retro písně. Ani na krásnou hudbu skupiny
ABBA jsme nezapomněly. A stále
složitější vystoupení nás čekala.
Jeptišky, které jsme změnily
v country
tanečnice.
Jako
roztleskávačky jsme zářily nejen
ve stříbrných parukách, ale i
s vlastnoručně
vyrobenými
pompony v našich rukách. Květiny
na našich hlavách i věnce okolo
krku
a
hudba
Havajských
tanečnic rozvlnila nejen nás, ale i
celý sál. Písní Evy Farné se
přiznáváme, že máme boky jako
skříň a tím jsme uzavřely jednu
pro nás překrásnou kapitolu
společného života.
Všechny víme, že Babinec by nebyl tak úspěšný nebýt Aleny Kotyzové,
která musela mnoho času ze svého soukromí věnovat nám tanečnicím. Slovo díky je
málo za její obětavost. Ale i vám divákům, kteří jste nás svým potleskem, ale i slovy,
hnali do dalších tanečků, moc děkujeme. Také Jitce Maloškové a Marii Holešovské,
které pomáhaly při šití našich kostýmů, děkujeme.
Než jsme roztancovaly celé naše okolí, jezdily jsme vystupovat na plesy, setkání
důchodců, hasičské akce, kam nám dopravu zajišťoval SDH Mladkov. Také jim
děkujeme. I obecní úřad nám pomáhal finančně. Zaplatil výlet a těšilo nás, že
považoval naše vystoupení za reprezentaci naší obce.
Až po delší době, kdy se v hlavě urovnají myšlenky na
někdy i náročný život, se možná ozvu s příhodami, které jsme zažily.

dvanáctiletý,

Marta Paďourová

Odborné sociální poradenství pro nedoslýchavé,
možnost poskytování poradenství v domácnostech
imobilních občanů
AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky
organizuje v Králíkách poradnu pro nedoslýchavé. Využít odborného sociálního
poradenství pro nedoslýchavé mají občané regionu možnost víceméně v pravidelných
měsíčních intervalech. Na spolufinancování poradny se podílejí obce regionu,
vyjmenované níže. Počínaje dubnem 2017 došlo ke zkrácení času jednotlivých termínů
poradny na čas od 8 do 12 hodin. Pracovník spolku AUDIOHELP je ve dnech,
kdy poskytuje poradenství na Městském úřadu Králíky, schopen poskytovat
poradenství i v domácnostech občanů v obcích Dolní Morava, Lichkov, Mladkov,
Červená Voda a Králíky. Jedná se především o klienty imobilní, zdravotně postižené,
jejichž dostavení se do poradny na městský úřad je spojeno s obtížemi. Poskytování
odborného sociálních poradenství v domácnostech není zpoplatněno.
O zprostředkování služby lze požádat na telefonních číslech 602 957 243 nebo
465 526 911 - vedoucí poradenského střediska Vladimír Král.
Poradny pro nedoslýchavé do konce roku 2017, a tedy i možnost využít terénních
služeb pro nedoslýchavé v domácnostech, jsou plánovány v Králíkách ve dnech
12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11. a 13.12.2017. Jedná se vždy o druhé středy v měsíci.
O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé budou občané regionu
informováni prostřednictvím Králického zpravodaje, plakátů na jednotlivé termíny
poraden a www stránek města Králíky.
Vladimír Král
Audiohelp z. s., Plzeň
Středisko Ústí nad Orlicí
Další termín je: 12.7.2017/STŘEDA/ od 8.00 hod. do 12.00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny drobné
opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie
a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kompenzační
pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316,
v přízemí v kanceláři č. 107 /přízemí/.

Podmínky dotací na zateplení
v současné době velmi výhodné

bytových

domů

jsou

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu,
se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité,

aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů,
případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje
podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům
získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých
výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje
jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů
a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele
prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také
zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek
pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit
podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo,
což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více
možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří,
tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se
podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je
v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná
pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy
o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád.
Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém
objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální
výzvě).

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace
o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR
(www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

Poskytování paliativní péče agenturou Naděje
- domácí zdravotní péče s.r.o. v Mladkově
V poslední době slýcháváme čím dál častěji o paliativní domácí hospicové péči.
Samotná paliativní medicína má za cíl zlepšit kvalitu života u pacienta, kde byly
vyčerpány všechny možnosti léčby, zajistit klidné a důstojné prostředí pro pacienta,
vyloučit bolest a utrpení, motivuje pacienta prožít zbytek života v co nejvyšší kvalitě,
vede personál k empatickému jednání a zájmu o lidské potřeby nemocného a jeho
rodinu a také vytváří racionální systém paliativní péče a zde přichází naše poslání,
neboli poskytovat paliativní péči v domácím prostředí pacienta, ve kterém se cítí
nejlépe.
Proč se v dnešní době o paliativní péči dovídáme stále častěji? Vždyť právě doma
se dříve umíralo běžně. Umírání se totiž tzv. institucionalizovalo a my se nyní opět
pomalu učíme, že jde o událost, která může opět probíhat v domácím prostředí
pacienta, jako tomu bylo dříve. Poslední roky se zvyšuje kvalita péče, kterou jsme
schopny pacientovi v domácím prostředí poskytnout. Před 21 lety, když jsem začínala
svou praxi v domácí péči, neměli jsme k dispozici téměř žádné pomůcky, které nám
dnes usnadňují péči o pacienta (např. kyslík, injekční dávkovače, oxymetry,
glukometry). A proto jsme v dnešní době schopny ošetřit v domácím prostředí
pacienty, kteří vyžadují náročnější péči. Samozřejmě společně s rodinou, která je
pro nás a my pro ni v těchto náročných situacích nejdůležitějším partnerem
a společníkem.
Máme možnost v případě nutnosti na doporučení nemocnice nebo obvodního
lékaře u pacienta pracovat 3 i více hodin denně. Úzce spolupracujeme s ošetřujícím
lékařem pacienta, ambulancí léčby bolesti, ambulancí léčby ran, hospicem, panem
farářem. V případě potřeby kontaktujeme psychologa, právníka a jiné specialisty
ve svém oboru. Za dobu mé praxe v tomto regionu, která trvá už 21 let, jsme pomohly
spoustu rodinám doprovodit jejich blízké. Věřím, že v 99 % byli s naší péčí spokojeni.
Velmi bych si přála a věřím, že tomu bude tak i nadále.
Vždy je možnost se jakkoliv informovat, telefonicky, elektronicky a samozřejmě
osobně v kanceláři na naší adrese Aloise Hanuše 82 v Jablonném n/O. Zapůjčujeme
také kompenzační a jiné pomůcky, tato služba je velmi často využívána.
Nedisponujeme velkým množstvím, neboť nejsme dotovaná organizace a sponzory
máme zřídka, ale snažíme se pracovat s otevřeným srdcem a poskytovat kvalitní péči
všem našim pacientům.
Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o.
Na Výsluní 525, Jablonné nad Orlicí, 561 64
Kancelář: Aloise Hanuše 82
Telefon: 464620325
Email: dop@dop-nada.cz
Internetové stránky: www.dop-nada.cz

Nováková Naďa – vedoucí sestra
kontakt 604 440 163

Nová služba v prodejně U Jonášů
– regionální zboží prostřednictvím e-shopu
ŽIJEME SPOLU v Orlických horách
Myslíme globálně, žijeme LOKÁLNĚ…
www.zijemespolu.cz
Jsme webový portál na podporu lokální ekonomiky, rozvoje komunitního života,
soužití a vzájemnosti...jsme zaměřeni na region Orlické hory a podhůří...
Naše (ne)skromné cíle jsou:
1)
2)
3)
4)
5)

Chceme podpořit koloběh regionální ekonomiky
Zároveň bychom rádi podpořili aktivitu místních lidí
Není nám lhostejná ani ekologie a otázky trvalé udržitelnosti
Jde nám také o komunitní sounáležitost a vzájemnost
V neposlední řadě myslíme i na budoucí generace

A jak se k našemu zboží dostanete? Zboží si objednáte v e-shopu na webových
stránkách www.zijemespolu.cz a v případě většího zájmu bude zřízeno výdejní místo
v prodejně U Jonášů. Více informací poskytne p. Jana Kalášková.
Kategorie zboží:


















Dárky a dárkové koše
Ovoce a zelenina
Chléb a pečivo (běžné i sladké pečivo)
Ryby, maso a masné výrobky
Mléčné výrobky (máslo, sýry, jogurty, tvarohy a pomazánky)
Domácí vajíčka
Vegan a racio chlazené zboží
Knedlíky a polotovary
Med a včelí produkt
Trvanlivé potraviny (mouky, obiloviny, rýže, luštěniny, cereálie, kaše, vločky,
sušené ovoce, semínka, ořechy mák, džemy, kompoty sirupy, oleje, octy, koření,
soli, ochucovadla, cukr, sladidla, dětská výživa, polotovary a hotové směsi)
Dobroty a sladkosti (sušenky, křížaly, lízátka, bonbony, čokolády, slané krekry,
sušenky a chipsy...)
Nápoje (sirupy, mošty, čaje, káva, alko)
Ekodrogerie (na praní, nádobí, úklid, pro chovatele…)
Kosmetika (mýdla, šampony, péče o pleť, vlasy, tělo, kosmetika podporující
hojení…)
Řemeslné výrobky (výrobky z textilu, hračky, ozdobné předměty, šperky,
svíčky…)
Ostatní

11. Setkání seniorů 12. 5. 2017
Již po jedenácté se sešli senioři z Mladkova, Petroviček a Vlčkovic při
příležitosti slavnostního odpoledne v Domě hasičů v Mladkově. K tanci
a poslechu hrála hudba „Svatebčanka“ a
slavnostní odpoledne zpestřily svým
vystoupením děti z Mateřské a Základní
školy v Mladkově a samozřejmě nechybělo
vystoupení místních žen z „Babince“.

Všem děkuji za příjemné slavnostní
odpoledne.
Setkání se vydařilo a zúčastnilo se ho více
než 50% všech seniorů.

V letošním roce jsme si vyzkoušeli i výtah s lidským pohonem a bez problému
jsme vozíčkáře dopravili do prvního patra a zpět. Zajišťujeme dopravu z Vlčkovic
a tudíž by nás mohlo být i více. Snad příště!
Teodor Šmok

Pálení čarodějnic a stavění máje
Do příprav letošních čarodějnic konaných tradičně v areálu cvičiště SDH se
zapojili jak samotní členi SDH, tak několik dalších mladých pomocníků z Mladkova.

Hranice měřila rekordních 5,4 m a na její
zapálení se přišlo podívat několik desítek
návštěvníků, dokonce i ze sousedního
Polska. Na to, že ještě týden před
čarodějnicemi byl venku sníh, na den D se
počasí vcelku vydařilo.
Druhý den, na 1.
máje, jsme se
opět
sešli,
abychom, tak jako každý rok, postavili v obecním parku
májku. Za pomocí techniky a svalů jsme ji z lesa dopravili
až na místo určení. Dámy se ochotně ujaly přípravy věnce a
my ji zatím připravovali ke stavbě. Při stavění máje se nám
bohužel na poprvé uvolnilo tažné lano a spadla. Naštěstí se
vše obešlo bez problémů, máj náraz vydržela a ihned jsme
se pustili do druhého pokusu. Ten již vyšel! Májku jsme po
celý měsíc květen bez problémů uchránili před případnými
škůdci z okolních vesnic a 31.5. ji sami skáceli.

Roman Antušek

Článek o vztazích
Procházím internetové stránky Mladkova a hned v úvodu si mohu přečíst:
„Mladkov je též nazýván Českým Meránem pro znamenitě chráněnou polohu,
radioaktivní pramen a velmi příznivé podnebí. Jako příjemné a osvěžující letovisko je
velmi oblíben“.
Zamýšlím se nad textem. Opravdu, Mladkov, ležící uprostřed nádherné přírody,
se svými malebnými chaloupkami, musí přilákat spoustu návštěvníků. Před lety jsem
krásné Italské lázeňské město Merano navštívil. I Mladkov měl být lázněmi.
Možná dobře, že se tak nestalo. Snaha o porovnání Italského a Českého Merana mě
přivádí k dalšímu zamyšlení. Co vlastně může Mladkov, kromě té přírody, dnešním
návštěvníkům nabídnout?

Před pěti lety, kdy jsem se přistěhoval, bylo z čeho vybírat. V zimě atraktivní
ski-areál, přes léto fotbalové zápasy, proslavená kuchyně u Bohouše, příjemné
posezení v Chalupě pod Adamem či zázemí Kašparovy chaty. Nic z toho dnes není.
Namísto toho spousta chalup na prodej. Říkám si, zaplať pánbůh za to, že funguje
„devítka“ a že je již opravena „hasičárna“. Toť pro turisty vše.
Chápu, že mnohé nemůže ani obec, natož občan ovlivnit, něco ale přece. Opět se
vracím k Internetu a lázním. V záložce Životní prostředí čtu: „Znečisťování ovzduší
z komínů soukromých domů řeší obec“. Neřeší! Jasně, občas komín více kouří tomu,
jindy zase tomu. Jsou ale v obci komíny, které dokáží kouřit denně se zarputilou
vytrvalostí, vypouštěje kouř hodný zapálených ropných vrtů. Že nelze vysledovat,
o čí komín se jedná? Nesmysl! Chybí jen vůle toto řešit. A tak si u nás „lufťáci“
z velkoměst toho luftu moc neužijí. O důvod více, proč sem už nejezdit.
Počasí se konečně umoudřilo a my můžeme využít příjemného pobytu venku
u chalupy. Opravdu můžeme? Mají nám měšťáci co závidět?
Většina z nás se těší na víkend, že posedíme sami či s přáteli, něco venku
ogrilujeme a budeme se radovat z volnosti pohybu mimo stěny obydlí. V sobotu ještě
mnozí žhavili svoje motorovky a sekačky – přijeli chalupáři – také oni chtějí mít
krásné zahrádky. Ale teď je neděle odpoledne, „lufťáci“ balí kufry a my místní máme
konečně půlden jen pro sebe. A tu nastává problém. Zřejmě si každý ten „půlden
pro sebe“ představuje jinak. Někteří v klidu na zahrádce, jiní jakoby čekali, až zmlkne
zahradní technika sousedů, vytahují svoje – týden zanedbávané motorové nářadí
a bez ohledu na zpěv ptáků a odpočinek druhých, spouští svůj sto decibelový koncert.
Nechci věřit svým uším. Jak může někoho napadnout taková bezohlednost?
Představuji si opačnou situaci – nyní já budu ten dirigent. Ale hned mě hrůza jímá
při představě, že burcuji půl obce. Přesto ale – co kdyby nebylo zbytí? Může se stát.
V tom případě si však nedovedu představit, že bych neobešel alespoň nejbližší
sousedy vysvětlit jim nezbytnost svého počínání a poprosit je o shovívavost.
Jsou obce, u kterých decibely řeší vyhláška. Říkám si, pokud jsou lidé rozumní,
domluví se, vyhláška není třeba. Pokud rozumní nejsou, budou si navzájem otravovat
životy. Dnes zprotivím já sousedovi jeho zahradní párty, zítra on hlukem zažene mojí
dceru s kočárkem a probuzeným vnoučetem do chladu kamenných zdí domku.
Je tohle zapotřebí?
A proto Vás chci na závěr poprosit – buďme k sobě více přátelští a laskaví.
A pokud nám to nejde, buďme alespoň vůči sobě navzájem ohleduplní.
Děkuji osudu za všechny moje rozumné sousedy.

Miloš Taraška

Ve Vojenském muzeu Králíky finišuje rekonstrukce
„nadupané babičky“!
Mladkovák Jindřich Večeř ji věnoval 2 500 pracovních hodin…
Typický zvuk vzduchem chlazeného dvanáctiválce Tatra o obsahu 14 825 cm³
a výkonu 185 koní doprovázel pohled na impozantně sunoucí se těžký tahač přívěsů,
který bez obtíží zvládal náklady až 100 tun těžké... To byla „nadupaná“ Tatra T – 141!

V poválečné době, až na několik
vojenských speciálů cizího původu, neexistoval
v československém vozovém parku tahač
těžkých přívěsů. Díky značnému potenciálu
vozidla Tatra 111 se ve velmi krátké době
podařilo vyvinout tahač Tatra 141. Nepřekvapí
tedy, že značná část dílů je pro oba typy
shodná. Na první pohled se liší Tatra 141 od
Tatry 111 větší – osmimístnou – kabinou,
menším rozvorem mezi přední a střední
nápravou i celkovou délkou vozidla s nápadně
krátkou ložnou plochou určenou k uložení
adhezní zátěže.
První vozidla opustila brány závodu již v roce 1957, od roku 1959 (zpočátku
asambláží dílů z Kopřivnice) se vyráběla v závodě v Bánovcích nad Bebravou. Tatra
141 se standardně dodávala s kolovými redukcemi pro přepravu nákladů do celkové
hmotnosti 100 tun, vyráběla se i varianta bez kolových redukcí označovaná T 141B.
Ta byla určena pro přepravu nákladů do hmotnosti 50 tun. Výroba běžela třináct let
a ukončena byla roku 1970, kdy se podařilo dokončit 4 981 kus vozidla tohoto typu.
Jeden z mála dochovaných
exemplářů (počet zachovaných
kusů v ČR je odhadován na
maximálně 2 desítky, z toho
rekonstruovaných
cca
10,
ve vojenském
provedení
maximálně 3 exempláře) je
postupně rekonstruován ve
Vojenském muzeu Králíky.
Má výrobní číslo 3 618, což
odpovídá roku výroby 1967.
Pan Jindřich Večeř, bývalý
dlouholetý
správce
muzea
– rodilý Mladkovák – po
odchodu
do zaslouženého
důchodu, pokračoval v práci,
jež započal před řadou let.
A nyní se jeho nezměrné úsilí blíží naplnění – po té, co na rekonstrukci vozidla
odpracoval 2 500 hodin, z celkových 3 500, které si „nadupaná babička“ během své
omlazovací kůry vzala. Nyní dostává podobu zbrusu nového stroje! Letos tato robustní
krasavice oslaví 50. narozeniny... Muzeum po ukončení rekonstrukce chystá
„spanilou jízdu“, během které se tato omlazená a velmi výkonná dělnice představí
veřejnosti.
Martin Ráboň, Foto Martin Večeř a autor

(foto: http://www.iscarex.cz/fotogalerie/)
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