Slovo úvodem
Vánoční čas můţe
pohlédnutí, vykročení …

být

chvílí

k zastavení,

vzpomenutí,

zamyšlení,

Zastavme se tedy a vnímejme kouzelnou chvíli společného okamţiku.
Proţívejte lásku, radost, klid a mír v sobě.
Vzpomeňme na naše blízké, kteří tu teď nemohou být s námi i na ty, kteří odešli
za svým světlem k věčnému odpočinku.
Zamysleme se a zapomeňme na chvíli na starosti všedních dní. Ţivot je příliš krátký
a vzácný, abychom jím mrhali v pomluvách, hašteření a řešení minulých
malicherností. Uvědomme si, ţe kaţdá negativní myšlenka nám bere sílu a dobrou
náladu. Je lepší věnovat energii pozitivní přítomnosti. Usmějme se na sebe, na lidi
kolem nás a odnesme si úsměv v srdíčku pro horší chvíle.
Pohlédněme na rozzářený vánoční stromeček, symbol kouzla, štědrosti a tajemství
Vánoc a těšme se ze slavnostní a klidné atmosféry času Adventu.
Vykročme dnes do pokojného období nejkrásnějších svátků v roce. Nenechme se
strhnout ke spěchu, nervozitě a shonu a uţijme si kaţdou chvíli rodinné pohody,
slavnostního očekávání a rozzářených dětských očí.
Dovolte nám, členkám redakční rady, abychom Vám popřály kouzelné a šťastné
Vánoce, zdraví, pohodu a úspěšné vykročení do nového roku.
Ať mír, klid a štěstí přichází do Vašich domovů a srdcí.
_____________________
Titulní strana – Historický pohled na náměstí (foceno před r. 1932)
Hospoda U Bohouše (foceno 23. 9. 2006, autor Jiří Stodůlka)

Mladkovské hospody
„Tady máš to pivo, Bohouši“ – řekl hostinský Kurzweil, aniţ by tušil, ţe jeho
oblíbené rčení se stane základem pro název populárního mladkovského hostince
U Bohouše.
Dnes se zdá, ţe téměř 150-ti letá historie tohoto hostince je u konce, stejně jako
mnoha jiných, které bývaly déle či jen na krátkou dobu provozovány v Mladkově.
V kronice se bohuţel na toto téma příliš informací nedochovalo, zřejmě kronikáři
neholdovali návštěvám místních lokálů. A tak se dočteme pouze toliko, ţe první šenky
se stavěly hlavně pod kopci, kde bylo třeba přepřahat koně. Vzhledem k chudobě
místního obyvatelstva lze zaznamenat největší nárůst šenků a hospůdek v období
výstavby silnic a ţeleznice, kdy v místních hospodách propíjeli své výplaty hlavně zde
ubytovaní najatí dělníci. Na konci 19. století zde bylo 6 aţ 10 hospod, jak je uvedeno
ve vzpomínkách pamětníků a v kronice. O tom počtu se dá polemizovat, problém je
v tom, ţe během relativně krátké doby vzniklo a zaniklo více šenků, kde k těmto
účelům slouţila pouze upravená světnice rodinného domu. Taková místa neměla ani
svůj název a po skončení náporu ţíznivců skončila i tato moţnost přivýdělku. Já bych
ale rád tímto článkem vzpomenul na skutečné hospody, které neměly pouze jepičí
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ţivot, kde se i vařilo, ubytovávalo a tato ţivnost byla hlavní náplní práce majitelů
- i kdyţ kaţdý hospodský byl zároveň i hospodář, vlastnící hektary pozemků a domácí
zvířectvo – nebyli tedy závislí jen na tom, kolik „štamgastů“ navštíví jejich lokál.
Na dolním konci Mladkova
nad mostem se vypíná velké stavení
čp. 65 – zde provozoval pohostinství
Johann Prause a hostinec se jmenoval
Zum grünen Baum – U zeleného
stromu.
Naproti obecnímu úřadu cestou
do Hinterwinklu v čp. 28 býval
hostinec Zum goldenen Stern –
U zlaté hvězdy. Vlastníkem byla rodina
Winklerová,
ovdovělou
paní
Winklerovou si později vzal pan
Wanschura
z Celného.
Kdyţ
se
po 1. sv. v. rozhodli dům prodat, byly
obavy, ţe se dům stane majetkem
české
menšiny,
která sháněla
prostory pro zřízení české školy.
Starosta Steppan nelenil a o prodeji
informoval Richarda Prauseho –
bratra Johanna. Ten pronajímal dolní
hospody v Petrovičkách. Slovo dalo
slovo a řečeno slovy většiny tehdejších
obyvatel Mladkova – obec byla
zachráněna před českou rozpínavostí.
Česká jednotřídka byla nakonec (v r.
1919) stejně zřízena v prostorách
„Volkschule“. V r. 1946 na základě
rozhodnutí o přídělu drobného ţivnostenského podniku a získání hostinské a výčepní
koncese navazuje na svého předchůdce pan Vít Doleček. Ale jen do 50. let,
neboť po zaloţení JZD hostinec změnil své původní poslání a stává se závodní
jídelnou.
Výřez z mapy z r. 1840 ukazuje,
ţe stavení
s přilehlými
hospodářskými
budovami byl půdorysně zřejmě největší
obytný komplet obce Mladkov. Dle starého
číslování je na mapě ještě uvedeno čp. 18.
Všechny budovy patřící k hostinci jsou jiţ
zděné.
Hostinec „Bohouš“, čp. 87 měl původně poetický název Zum weissen Lamm
– U bílého beránka. Vlastníkem byl Ferdinand Kindler - v pozemkové knize zapsán
r. 1875. Po jeho smrti převzal hostinec jeho syn Franz (1884), který rekonstruoval
celou přízemní část domu. Je zde zřízen taneční sál, v horním patře jsou pokoje
pro hosty. V roce 1910 se majitelem stává opět syn (a opět Franz) napůl se svojí ţenou
Agnes. Počátkem 20. století byl hostinec pronajímán více nájemníkům aţ nakonec
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vdova po Kindlerovi v r. 1932 vše
prodala
synovi
hospodského
Schlesingera z Vlčkovic. Nalézají
zde zázemí turisté i prodejci z okolí
například při příleţitosti výročních
a dobytčích trhů. Pro zábavu
místních i přespolních je vedle
hospody postavena kulečníková
dráha, nechybí ani billiard.
Roku
1946
museli
Schlesingerovi Mladkov opustit,
ubytování zde do roku 1954 nalezli
Kotyzovi. Tehdy se do lokálu
chodilo vchodem od silnice na
Celné. Podle rozhodnutí o odevzdání konfiskovaného nemovitého majetku osídlovacího
úřadu se r. 1950 vkládá právo vlastnické obci Mladkov. Po dalších deseti letech se
stává vlastníkem Jednota, lidové spotřební druţstvo. Následuje novodobá historie,
kterou se tento článek zabývat nechce.
V roce 1850 Josef Langsfeld poskytnul pro nově zvoleného starostu pana Antona
Hanische jednu místnost svého hostince U zlaté orlice. Hostinec prodal v 80. letech
bratrům Löweovým, kteří zazdili podloubí a zřídili zde velký kupecký krám. Jedná se
o dům čp. 123 a zazděné oblouky je moţno spatřit dodnes. Za éry pana Langsfelda byl
otevřen průjezd do dvora, kudy se po dřevěném mostě přes petrovický potok dalo
chodit na kostelní náměstí – tedy přímo před kostel. Posledními majiteli tohoto domu,
který slouţil také jako zájezdní hostinec byla ţidovská rodina Eisnerova. Ovšem jen
do roku 1938 – po Mnichovu Eisnerovi končí v rukou Gestapa, jejich další osud není
znám, ale lze jej předpokládat.
Na obrázku je moţno spatřit
na lavičce paní Eisnerovou, nalevo
od domu je tzv. ţidovská ulička,
vedoucí podle domku čp. 125
před kostel.
Na náměstí byl v té době ještě další
hostinec, známý v širokém okolí.
Měl název Zur Traube – U hroznu
a byl to rohový dům u silnice
k Lichkovu. Měl by to tedy být dnes
jiţ zbořený dům čp. 126.
Jenom přes ulici stával hostinec
Josefa Kindlera, dle původního číslování čp. 104, po přečíslování čp. 135, dům byl
zbořen při rozšiřování silnice směrem na Lichkov. Název hostince byl Zum schwarzen
Ross – U černé růţe a byla to spíše vinárna, kam rádi chodili „říšští“ Němci. V letech
1861 aţ 1864 hostinský Kindler zastával také funkci starosty Mladkova, pak jej
vystřídal Josef Katzer. Ale i v dalších letech se ještě několikrát Josef Kindler vrátil ke
starostování. Později rezignoval na provozování hostince a věnoval se pouze
hospodaření a prodeji masa.
Naproti kostelu, v ulici na Lichkov v čp. 133, provozoval své řemeslo hostinský
Franz Hadwich. K hostinci přináleţelo téţ 7 aţ 8 ha polí. Hostinec byl známý skvělým
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červeným vínem. Vzhledem k nemoci Hadwich prodal majetek svému známému
Albrechtu Beránkovi, ten následně Josefu Haušnerovi a nakonec roku 1890 kupuje
hostinec Rudolf a Francizska Krejsovi. Jejich dcera Anna se provdala za stavitele pana
Floriana Fuchse a ti se stávají
posledními
majiteli
tohoto
hostince.
Stavební
firma
inţenýra
Fuchse
postavila
v Mladkově mnoţství domků,
ale známé jsou hlavně stavební
plány - nakonec nerealizovaných
- mladkovských lázní. Po válce jiţ
nebyl nikdo, kdo by hostinec
dále provozoval. Vyuţití se našlo
pro kulturní a společenské
aktivity.
V Mladkově byly i další
hostince, problém je určit, ve kterém místě se nacházely. Většinou totiţ paměti
neuvádí čísla popisná, navíc v roce 1878 došlo k přečíslování domů. A tak je známý
třeba název hostince Zu drei Lerchen – U tří skřivanů (uzavřen r. 1888), hostinec
Otto Baiera nebo Küttnerův hostinec, jejich umístění ale neznám. A jen pro
zajímavost, i v domě čp. 10 (Foglovi) býval hostinec, který
ale neměl ţádné jméno, po čase jej koupil řezník Johann
Dittrich a provoz byl zastaven.
Miloš Taraška

Váţení spoluobčané a chalupáři,
je zde opět konec dalšího roku, roku 2017, a čeká nás poslední, necelý rok
do konce volebního období 2014-2018. Je ještě hodně úkolů, které jsou před námi,
které se budou řešit i v budoucím období. Vzhledem k těţkopádnosti celého systému
a aparátu u dotačních titulů, ať národních nebo evropských, dochází k jejich
posunům aţ o jeden, někdy i dva roky (kompostéry, které budou aţ na jaře 2018).
Je připraven projekt na opravu chodníků od křiţovatky u lékárny aţ k odbočce
na zastávku ČD. I tento projekt je vázaný na dotace pro Pardubický kraj
na rekonstrukci silnice Mladkov – Jablonné nad Orlicí a musí dojít k souběhu
stavebních prací. Ze sakrálních památek jsme opravili sochu sv. Jana Nepomuckého
na Hinterwinklu (cesta od obecního úřadu na Vlčkovice), kde zbývá upravit terén
a umístit tam lavičku, včetně úpravy komunikace. Na jaře bude započato
s rekonstrukcí a zateplením obecního úřadu čp. 95. Opět se nám posunula
rekonstrukce místních komunikací, která bude provedena a dokončena do konce
května 2018.
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Také budou zahájeny úpravy veřejných prostranství u školy, parku, prodejny
a obecního úřadu dle projektu.
Krátce se zmíním k odpadovému hospodářství a třídění. Neustále je na obce
vyvíjen tlak na sniţování směsného domovního odpadu, aby v něm bylo co nejméně
sloţek, které se jiţ nedají vyuţít. V roce 2024 má být úplný zákaz skládkování
vyuţitelných a recyklovatelných odpadů. V současné době jsme jako ČR někde
na úrovni 36% a pod průměrem Evropy. V obci vyprodukujeme v průměru 151 tun
domovního směsného odpadu, 29,21 tun tříděného, a to je přibliţně 19,3%
z celkových odpadů. V roce 2024 by toto číslo mělo být okolo 65 %. Stačí se podívat
do popelnic nebo kontejnerů na směsný domovní odpad a jsou tam láhve, sklo, PET
láhve, plasty polystyren, ţelezo atd. a někteří naši spoluobčané netřídí vůbec
a po deseti letech, co vydáváme odpadový kalendář, se ještě ptají, co s odpadem.
Četli ho vůbec někdy?
V letních měsících je mnoţství směsného komunálního odpadu na úrovni
zimního období a to zde ve většině domácnostech spalujeme uhlí. Čím to je? Mám
popelnici tak ji naplním čímkoliv?!
Aţ bude rok 2024 aktuální a moţná, ţe ještě před tímto rokem, stoupnou poplatky
za skládkování jedné tuny odpadů aţ na 1500 Kč/t. V takovém případě bude
poplatník platit ne současných 400 Kč, ale 1200 Kč na osobu. Také se uvaţuje
o systému „kolik vyprodukuji, tolik zaplatím“. Největší problém je s váţením
jednotlivých nádob. Předpokládám, ţe hodně lidí vše co hoří proţenou kamny
nebo kotlem, bez ohledu na to, co dýchají (děje se to i nyní, dětské pleny, plasty)
a budou to sypat na břehy vodních toků a vytvářet černé skládky nebo to pošlou
kanalizací.
Také v letošním roce se bude měnit poplatek za stočné dle finanční analýzy
a skutečného inflačního nárůstu. Cena za odvedené splaškové vody bude
48,94 Kč/m3 s DPH.
Co do kanalizace nepatří: biologický odpad, zbytky jídel, slupky, zelenina,
brambory, jablka, kompoty, hygienické potřeby, umělé kapesníčky a kosmetické
utěrky, tuky, fritovací oleje a popel. Velice se podivujeme, jak se tam můţe takový
odpad dostat. Záchodová mísa není odpadkový koš. Ono spláchnout jablko stojí
nemalé úsilí a v tom lepším případě se kanalizace ucpe jinde.
Také v letošním roce se rozsvítil nejvyšší vánoční strom v ČR díky postoji
zastupitelstva obce, které uvolnilo prostředky na nové řetězy, díky dobrovolným
hasičům, kteří připevnili výzdobu na strom, a také díky zapůjčené technice od HZS.
V sobotu 2. prosince 2017 se strom rozsvítil po pěkném vystoupení mladých hasičů
chvíli po 18. hodině a pro přítomné bylo přichystáno občerstvení - teplé nápoje a něco
na zub. Občerstvení připravili dobrovolní hasiči a členky Červeného kříţe. Rozsvícení
se zúčastnilo velké mnoţství návštěvníků i ze vzdálených míst.
Blíţí se vánoční čas, čas klidu, rodinné pohody a přátelství. Přeji Vám, váţení
občané, svátky plné pohody, vzájemné přívětivosti a pochopení, v novém roce 2018
zdraví, štěstí a uspokojení nad osobními i pracovními úspěchy.
Teodor Šmok
starosta
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Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 18. 9. 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 zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Činnost OÚ – v uplynulém období bylo řešeno podání dotace na svozový prostředek, proběhlo
jednání s dodavateli. Dále byli prováděny práce v lese, provádí se hydroizolace okolo základní
školy a pokračuje rekonstrukce sochy sv. J. Nepomuckého
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu o činnosti OÚ.
Zateplení čp. 95
Fy. Dabona Rychnov nad Kněţnou předkládá výzvu Státního fondu ţivotního prostředí ŢP,
dle které je nutné, aby obec provedla výběrové řízení na dodavatele stavby Zateplení obecního
úřadu, na kterou podala ţádost o dotaci. Výběrové řízení musí být provedeno do listopadu 2017
i přesto, ţe obec plánuje akci realizaci v roce 2018. Starosta obce navrhuje oslovit firmy
na zhotovení zateplení a zahájit výběrové řízení.
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení firem na zhotovení akce Zateplení obecního úřadu
a zahájení výběrového řízení s firmou Dabona s.r.o Rychnov nad Kněţnou.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k výběru a oslovení zhotovitelů.
Svozový prostředek
Starosta obce informoval zastupitele o podání ţádosti o dotaci na svozový prostředek a dodání
dvou kusů kontejnerů, které schválilo zastupitelstvo na minulém zasedání. Je také hotový
projektový záměr a byli osloveni dodavatelé svozového prostředku z nichţ obec obdrţela čtyři
nabídky. Celkové výdaje projektu činí 2.744.280,- Kč s DPH. Výše dotace je 85 % uznatelných
nákladů. Administraci aţ do konečného vyúčtování provede firma EDS projekt s.r.o. Hradec
Králové.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání ţádosti na svozový prostředek
ve výši 2.744.280,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje potvrzení objednávky k podání ţádosti a následnému
zajištění administrace projektu od ESD.
Pozemky a ţádosti k ÚP
1. Ţádost p. XY
Obec Mladkov obdrţela ţádost o stanovisko k odkupu části pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Petrovičky
ţadatelem XY od Státního pozemkového úřadu. Zastupitelé se tímto zabývali na své pracovním
zasedání a vzhledem k tomu, ţe pozemek zasahuje do pouţívané cesty zastupitelstvo navrhuje
zaujmout zamítavé stanovisko k prodeji. Bude-li pozemek vydán i s cestou bude muset obec
obnovit původní cestu na p.p.č. 678 a 679 v k.ú. Petrovičky u Mladkova.
Zastupitelstvo obce vydává nesouhlasné stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 582/1
na které se nachází komunikace jiţ z let po výstavbě opevnění a trvá na místní
komunikaci, která ve skutečnosti vede na části p.p. č. 582/1 v k.ú. Petrovičky u Mladkova
dle zákresu v přiloţené katastrální mapě.
2. Ţádost pí. XY
Pí. XY ţádá o územní souhlas při rozhodování o zastavitelném území pro výstavbu bydlení
v k.ú. Vlčkovice na p.p.č. 172/1. Starosta obce navrhuje ţádost předat pořizovateli nového
územního plánu k posouzení jako připomínku k veřejnému jednání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ţádost pí. XY.
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3. Ţádost manţelů XY
Manţelé XY ţádají o pronájem části p.p.č. 861/3 v k.ú Mladkov ve vlastnictví obce. Jedná se
přibliţně o výměru 12 m2. Důvodem je občasné stání vozidla a na své náklady zpevní plochu
asfaltovým betonem.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 861/3 v k.ú Mladkov.
Smlouva budoucí ČEZ distribuce a souhlas se stavbou
Společnost ČEZ distribuce předkládá obci Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene a o souhlas s provedením stavby pro stavbu RD p. J. Kaláška. pro vedení NN.
p. J. Kalášek – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – sluţebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016073/VB/01 Mladkov
na p.p.č. 28/1 v k.ú. Mladkov se společností ČEZ distribuce a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A Z A A A A A A
Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4, 5, 6, 7/2017. Rozpočtové změny
budou zveřejněny na úřední desce obce a v sekci Rozpočet obce. Rozpočtová opatření jsou
přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6, 7/2017.
Došlé spisy a ţádosti
1. Ţádost o byt
Pí. XY ţádá o výměnu bytu z čp. 133 do čp. 109. Zastupitelé se shodli volný byt v čp. 109 přidělit
pí. XY a volný byt v čp. 133 nabídnout dalšímu ţadateli p. XY.
p. B. Matouš – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů.
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 4 v čp. 109 pí. XY a přidělení bytu v čp. 133
p. XY.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A Z A A A A
2. Audiohelp
Zapsaný spolek AUDIOHELP si dovoluje poţádat zastupitelstvo obce o příspěvek na poskytování
sluţeb pro sluchově postiţené občany. Sluţby jsou poskytovány i pro občany Mladkova. Starosta
obce navrhuje částku 2000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro AUDIOHELP z.s. Ústí nad Orlicí ve výši
2000,- Kč.
3. Ekokom
Společnost EKO-KOM, a.s. zaslala obci vyjádření k ţádosti o informace a poskytování sluţeb
zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů od společnosti REMA AOS a.s. Starosta obce seznámil
přítomné se zněním vyjádření a vysvětlil podanou ţádost.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření společnosti EKO-KOM, a.s.
4. Dotace na komunikaci
Starosta obce seznámil zastupitele s moţností získání dotace ve výši 50 % na opravu komunikací.
Navrhuje poţádat o dotaci na opravu komunikace směrem k hájovně. Součástí opravy bude
i oprava propustků a kanalizací. Pro podání ţádosti je třeba nechat zpracovat projekt,
a proto starosta obce navrhuje oslovit projektanty na zhotovení projektu.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr a oslovení projektantů na zhotovení projektu opravy
komunikace k hájovně a pověřuje starostu obce k jejich oslovení.
5. Dotace na sociální bydlení
Starosta obce seznámil zastupitele s moţností získání dotace ve výši 90 % na rekonstrukci
nebo výstavbu bytů pro sociální bydlení. Zastupitelé se seznámili s podklady a projednali ţádost
o dotaci na pracovním jednání kde bylo navrţeno poţádat o dotaci na výstavbu bytů na st.p.č.203
v k.ú. Mladkov a oslovit proto projektanty na zhotovení projektu.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr a oslovení projektantů na zhotovení projektu výstavby
sociálních bytů a pověřuje starostu obce jejich oslovením.
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Data I.T
Společnost Data I.T. předkládá obci aktuální informace k připravovanému projektu Modernizace
ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka. Pro podání ţádosti je třeba ze strany obce potvrdit zájem o účast na projektu,
schválit zastupitelstvem obce a uzavřít smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu.
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických
informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických informačních
systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
Diskuse
p. T. Šmok – přednesl dopis pana V. Matějky – zastupitelé vzali příspěvek na vědomí
pí. R. Vágnerová – připomněla starostovi obce oslovit společnost Lesy ČR, aby vyřešili odvod vody
u radioaktivního pramene v rámci probíhající rekonstrukce komunikace

Zápis č. 7 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 27. 9. 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 - omluvena (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Zadávací a výběrové řízení na zateplení čp. 95
Fy. Dabona Rychnov nad Kněţnou předkládá Zadávací a výběrové řízení na zateplení čp. 95.
Starosta obce navrhuje stanovit do výzvy na výběr zhotovitele předpokládanou hodnotu zakázky
2 133 844,81 Kč bez DPH. Termín zahájení akce je stanoven na 1.4.2018 a termín dokončení
31.7.2018. Zadávací a výběrové řízení je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Starosta obce navrhuje oslovit tyto firmy k podání nabídky: Unitip s.r.o. Hradec Králové,
Stating s.r.o. Hradec Králové, KPV systém s.r.o. Ústí nad Orlicí, Miroslav Fogl Jamné nad Orlicí,
Rekos Ševčík s.r.o. Ţamberk, Melichar František Mladkov.
Do komise pro výběr zhotovitele navrhuje starosta obce: Pí. Vaňková Michaela – Dabona, Teodor
Šmok, Roman Studený, Bohuslav Matouš, náhradník Alena Kotyzová. Výběr bude proveden dne
18.10.2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací a výběrové řízení na zateplení OU čp. 95 dle návrhu
s nabídkovou cenou 2 133 844,81 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení těchto zhotovitelů: Unitip s.r.o. Hradec Králové,
Stating s.r.o. Hradec Králové, KPV systém s.r.o. Ústí nad Orlicí, Miroslav Fogl Jamné
nad Orlicí, Rekos Ševčík s.r.o. Ţamberk, Melichar František Mladkov.
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběr zhotovitele ve sloţení: Pí. Vaňková
Michaela – Dabona, Teodor Šmok, Roman Studený, Bohuslav Matouš, náhradník Alena
Kotyzová.
Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 8/2017. Rozpočtová změna bude
zveřejněna na úřední desce obce a v sekci Rozpočet obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 3
zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2017.
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Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 2. 11. 2017
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4),
Bohuslav Matouš - omluven (5), Zbyněk Severýn - omluven (6), Ing. Roman Studený (7), Teodor
Šmok (8), Renáta Vágnerová (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Činnost OÚ – v uplynulém období probíhaly přípravy na volby, bylo jednáno s projektanty
ohledně plánovaných výstaveb, byla převzata opravená socha Sv. Jana Nepomuckého,
starosta obce se zúčastnil mimořádné valné hromady Sdruţení obcí Orlicka. Dále byli prováděny
práce v lese po vichřici, dokončena byla hydroizolace okolo základní školy, byly řešeny problémy
s ČOV.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu o činnosti OÚ.
Zateplení čp. 95, smlouva
Komise pro výběr zhotovitele předkládá zastupitelstvu obce výsledek výběrového řízení.
Nabídku předloţily dvě firmy: firma KPV Systém s.r.o. s nabídkovou cenou 2.014.642,20 Kč
bez DPH a firma Unitip spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 1.998.856,- Kč bez DPH. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídku v souladu se zadávací dokumentací a poţadavky zadavatele předloţila
firma Unitip spol s.r.o.
Zastupitelstvu je také předloţena ke schválení Smlouva o dílo s firmou Unitip spol. s.r.o. s cenou
za zhotovení díla 2.418.616,- Kč s DPH s termínem zahájení prací 1.4.2018 a dokončení
31.7.2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce „Zateplení objektu obecního úřadu
v Mladkově“ firmu Unitip spol. s.r.o. Hradec Králové.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo se společností Unitip spol. s.r.o. Hradec
Králové a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pozemky
1. Ţádost p. XXX
Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh na prodej pozemků p. XXX p.p.č. 578/8 o výměře
313 m2, prodej 290 m TTP za cenu 10,- Kč/m2, prodej 23 m2 orná půda za cenu 20,- Kč/m2.
Dále prodej p.p.č. 578/11, TTP o výměře 18 m2 za cenu 10,- Kč/m2.
K prodeji starosta navrhuje započítat náklady za zhotovení GP č. 135-413/2015 ve výši 50%
z částky 18 580,- Kč a náklady spojené s převodem.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.č. 578/8 o výměře 313 m 2, prodej 290 m2 TTP
za cenu 10,- Kč/m2, prodej 23 m2 orná půda za cenu 20,- Kč/m2. Prodej p.p.č. 578/11,
TTP o výměře 18 m2 za cenu 10,- Kč/m2. K prodeji budou započítány náklady za zhotovení
GP ve výši 9.290,- Kč a náklady spojené s převodem.
2. Ţádost manţelé XXX
Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh na směnu pozemků Obec Mladkov – manţelům
XXX p.p.č. 578/10 o výměře 131 m2 a manţelé XXX – Obci Mladkov: p.p.č. 140/2 o výměře
23 m2, p.p.č. 913 o výměře 58 m2, p.p.č. 147/3 58 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků Obec Mladkov – manţelům XXX
p.p.č. 578/10 o výměře 131 m2 a manţelé XXX – Obci Mladkov: p.p.č. 140/2 o výměře
23 m2, p.p.č. 913 o výměře 58 m2, p.p.č. 147/3 58 m2.
3. Ţádost manţelé XXX a pí. XXX
Byl zveřejněn záměr pronájmu p.p.č. 861/3 o který ţádali manţelé XXX ţádají o pronájem části
p.p.č. 861/3 v k.ú Mladkov ve vlastnictví obce. Jedná se o výměru 12 m 2. O uvedený pozemek
ţádá také pí. XXX.
Starosta obce navrhuje, aby byl pozemek ponechán ve vlastnictví obce.
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Zastupitelstvo schvaluje ponechání části p.p.č. 861/3 v k.ú. Mladkov nadále ve výlučném
vlastnictví obce Mladkov. Tento prostor se vyčleňuje k příleţitostnému stání pro nájemce
domů čp. 163,164,165,166 na naloţení a vyloţení věcí.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A X X A A Z
Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 9/2017. Rozpočtová změna bude
zveřejněna na úřední desce obce a v sekci Rozpočet obce. Rozpočtové opatření bude přílohou č. 2
zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2017.
Odpady a sběrná hnízda
Starosta obce předkládá zastupitelům informaci o dotaci ze Státního fondu ţivotního
na vybudování či úpravu sběrných míst. Předmětem dotace je vybudování či úprava
míst (sběrných „hnízd“) v obci včetně pořízení kontejnerů a štěpkovače. Výše dotace
uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k dalšímu jednání celkových nákladů
a oslovení dalších manaţerů na nabídkovou cenu k řízení projektu.

prostředí
sběrných
činí 85%
projektu

Došlé spisy a ţádosti
1. Veřejnoprávní smlouva
Město Králíky předkládá ke schválení Veřejnoprávní smlouvu na jejímţ základě bude město
Králíky vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou obci zákonem
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 84/1990 Sb., o právu
shromaţďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu pro přenesenou působnost
při přestupcích, ochraně zvířat proti týrání a právu shromaţďovacím s Městem Králíky
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
2. Společný školský obvod
Město Králíky předkládá ke schválení Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy, jejíţ činnost vykonává Základní škola Králíky.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s Městem
Králíky a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
3. Veřejný rozhlas
Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh na doplnění 4ks bezdrátových hlásičů
pro současný bezdrátový rozhlas. Nabídka v celkové částce 68.680,- Kč s DPH, zahrnuje doplnění
hlásičů v Mladkově, Vlčkovicích a Petrovičkách.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 4 ks bezdrátových hlásičů v celkové částce
68.680,- Kč s DPH.
4. Vodovod
Společnost VAK Jablonné nad Orlicí oslovila obec ohledně pronájmu nebo prodeje pozemků
u vodárny v Mladkově za účelem provádějí údrţbových prací, jedná se o pozemky p. č. 748/4
s odradonovací stanicí a dále st. p. č. 264. V nájemní smlouvě platné do roku 2020 mají v uţívání
pouze pozemek č. 748/2, kde jsou umístěny zářezy se sběrnou jímkou. Zastupitelé se shodli
na případné pronájmu dotčených pozemků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nájemní smlouvu s VAK Jablonné nad Orlicí
a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 748/4 a st.p.č. 264.
5. Oprava komunikací Strabag
Společnost Strabag a.s. předkládá dodatky ke smlouvám na opravu komunikací, v uvedených
dodatcích je posunut termín dokončení díla vzhledem ke spatným povětrnostním podmínkám
budou opravy provedeny na počátku příštího roku.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na opravu komunikací.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na rekonstrukci cesty u skály.
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Diskuse
V diskusi se zastupitelé zabývali osvětlením nejvyššího vánočního stromu, stávající osvětlení je
z důvodu stáří a proběhlé vichřice značně poničené a je třeba zakoupit některé části zcela nové.
Z toho důvodu se zastupitelé rozhodli do oprav investovat maximálně 50.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje maximální částku na opravu osvětlení vánočního stromu
ve výši 50.00,- Kč.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.

Vítání občánků
Rodiče a příbuzní zaplnili obřadní
síň a společně jsme přivítali do naší obce
tři nové občánky. Starší kamarádi,
školáci
z naší
školy,
vţdy
svým
vystoupením potěší. Slova starosty,
kytička mamince a dáreček děťátku, to je poděkování za nového občánka naší obci.
U kolébky se vystřídali – Šimon Severýn, Matyáš Beňo a Tereza Pohanková.
Všem přejeme zdraví a společné rodinné štěstí.

(foto: Bohuslav Matouš)
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8. října
11. října
14. října
18. října
31. října
12. listopadu
14. listopadu
16. listopadu
30. listopadu
3. prosince
12. prosince
24. prosince
25. prosince
29. prosince

Doubínek Josef
Mikulová Jana
Kopecká Milada
Hejkerlík Vojtěch
Pácha Josef
Petráňová Zdenka
Černohous Milan
Vodičková Hana
Hubálek Antonín
Mikula Karel
Pešková Iluše
Pacíková Eva
Šmok Teodor
Uhrnerová Boţena

82
65
70
89
85
60
60
87
75
70
89
83
65
81

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Být osmdesát let mlád je mnohem příjemnější, než být čtyřicet let stár…
O. W. Holmes

Janečková Růţena

63 let

I kdyţ je doba mobilů a počítačů, neměli bychom zapomínat na knihy.
Vţdyť vlastní četbou získáváme všeobecný rozhled. Děti do tří let věku si prohlíţejí
obrázky, učí se pojmenovávat vše, co v knihách vidí. Navštěvovat knihovnu by mělo
co nejvíce dětí předškolního věku a těm by se mělo i doma často předčítat.
V pohádkách se děti setkávají se zlem i dobrem, vytvářejí si čtenářský návyk. Později,
kdyţ se naučí číst, oceňují slovní vtip, vnímají děj.
Všechny druhy kníţek najdete v naší knihovně. Výběr je určitě pestrý - beletrie
všech ţánrů, od detektivky po romány, slovníky, právní věda, knihy o školství, vyuţití
volného času, umění, dějiny (např. druhá světová válka), odborné knihy,
knihy pro ţeny, kuchařky, atd. Děti si mohou vypůjčit časopis ABC a Kačer Donald.
Všechny zápůjčky jsou bezplatné.
V roce 2016 navštěvovalo naši knihovnu 48 uţivatelů, z toho 16 dětí, to je 357
návštěv. Bylo půjčeno 1251 knih, z toho:
naučná literatura pro dospělé
45ks
knihy
879 ks
naučná literatura pro děti
45 ks
knihy pro děti
217 ks
časopisy
65 ks
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6 souborů po 60 knihách se přivezlo z knihovny v Králíkách.
Výpůjční doba je kaţdé pondělí od 17 – 18.30 hodin.
Přijďte rozšířit řadu čtenářů, určitě si najdete ţánr, který Vás bude zajímat.
Emílie Stojanová

Mikuláš v MŠ
I letos se vypravil
Mikuláš s andělem a
pekelnými pomocníky
čerty do naší školky,
aby potěšili hodné děti
a vyčinili těm, které
byly hodné o chlup
méně.
I kdyţ sem tam slzička
ukápla,
Mikuláš
se
svými
pomocníky
vyslechl řadu pěkných
básniček a písniček, za
které dětem andělíček
rozdal drobné sladkosti.
A protoţe všechny děti
slíbily, ţe se polepší,
odešli čerti s prázdnou.
Však Mikuláš si zase za rok přijde zkontrolovat, jestli byly sliby dodrţeny.
Chtěla bych touto cestou poděkovat pedagogickým a provozním zaměstnancům
i příznivcům naší MŠ, za pomoc při přípravě mikulášské besídky a rodičům i přátelům
školky za příjemně strávené odpoledne.
Jana Faltusová
učitelka MŠ

Branný závod Memoriál četaře Arnošta Hrada
Dne 26. 10. 2017 se ţáci naší základní školy zúčastnili II. ročníku branného
závodu nazvaného "Memoriál četaře Arnošta Hrada". Závod probíhal tak jako vloni
za účasti škol z Králík, Lichkova, Červené Vody a nás – Mladkováků.
Závod se konal na dělostřelecké tvrzi Hůrka a v pěchotním srubu K – S 14 U cihelny
a soutěţilo se ve dvou kategoriích - mladší a starší ţáci.
Pro všechny účastníky závodu byla připravena delší trať neţ v loni s plněním různých
branných úkolů: znalostní test, zdravověda, překonání překáţky, topografie, střelba,
hod granátem, podlézání plachty, nošení těţkého závaţí…
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I kdyţ nám opět v soutěţním dnu nepřálo počasí – pršelo a byla i zima – spokojenost
všech účastníků byla veliká. Naši ţáci si vyzkoušeli svoje znalosti a dovednosti
v daných disciplínách a i kdyţ nevyhráli, získali nové zkušenosti a záţitky.
Po ukončení závodu byly všem účastníkům předány hodnotné ceny a ani naši
nejmenší účastníci neodešli s prázdnou. Byla jim dána medaile a další drobné dárky.
Závěrem celého soutěţního dne byl vykonán pietní akt k uctění památky četaře
Arnošta Hrada, který svou smrtí protestoval proti kapitulaci naší republiky
před vypuknutím 2. světové války.
Příštího ročníku branného závodu se naše škola jistě znovu zúčastní.
Foto ze závodu je moţné shlédnout na internetových stránkách naší školy.
Za základní školu
Libuše Jungvirtová

Vyhodnocení environmentální výchovy za uplynulý školní rok
1) Ve školním roce 2016/2017 naše škola pokračovala jiţ v devátém ročníku
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Od firmy Asekol jsme obdrţeli za rok 2016 Certifikát environmentálního
vyúčtování.
Za rok 2016 jsme zajistili sběr 225,00 kg elektrozařízení a tím dosáhli:
Úspory elektrické energie 5,25 MWh
Úspory vody * 20,24 m3
Úspory ropy ** 364,68 l
Sníţení produkce nebezpečného odpadu o 4,17 t
Úsporu primárních surovin 0,10 t
Sníţení produkce skleníkových plynů o 0,98 t CO2 ekv *
* úspora takového mnoţství vody se rovná stejnému mnoţství, které je
spotřebováno při 271 sprchováních.
** úspora takového mnoţství ropy se rovná spotřebě stejného mnoţství
potřebného k ujetí 5 362 km v běţném osobním automobilu.
Dále jsme odevzdali:
43kg pouţitých baterií
2) Do sběrných surovin jsme odevzdali 1041 kg starého papíru a kartonu. Výtěţek byl
rozdělen mezi základní a mateřskou školu.
3) Den Země jsme věnovali úklidu prostranství v okolí školy.
4) Sběrem plastových víček pomáháme postiţeným dětem. Za přispění obyvatel
Mladkova, pošty Králíky, Centra celoţivotního vzdělávání Ústí nad Orlicí – paní
Michaela Boková, MŠ Kerhartice a naší školy bylo nasbíráno 10 pytlů, které odvezla
Charita Zábřeh. 127 kg víček činí přibliţně finanční částku 1100,- Kč. Tyto peníze
budou rozděleny mezi Jůlinku Bartošovou z Lukavice i Terezku Vepřkovou
z Postřelmova.
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5) Celoročně sbíráme pomerančovou kůru a léčivé byliny, které od nás odebírá
výkupna Byliny
6) Ve škole třídíme plast, papír, sklo, nápojové kartony, hliníková víčka od jogurtů
a směsný odpad.
V našich aktivitách nám úspěšně pomáhají rodiče dětí a také občané Mladkova,
kterým tímto děkujeme za aktivní spolupráci. Nadále se těšíme na spolupráci a noste
nám do školy vyřazené drobné elektrospotřebiče, baterie, mobily moţno i s nabíječkou
a plastová víčka od pet lahví a hliníková víčka např. od jogurtů, pribináčků…
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Akce den diabetu
Dne 14. 11. 2017 proběhl jiţ
14. ročník Pochodu proti diabetu, kterým
si připomínáme Světový den diabetu.
Tímto
pochodem
upozorňujeme
na narůstající problém diabetu 2. typu
a naše členky ČČK se ho pravidelně
účastní. I chůze můţe být prevencí
diabetu 2. typu.
Alena Kotyzová

Seminář Humanitárních jednotek ČČK
při Oblastním spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí
Dne 23. 11. 2017 jsme se sešli v klubovně
na semináři Humanitárních jednotek ČČK,
kde nás ředitel úřadu a velitel HJ ČČK Jiří Preclík
a Martin Hodoval, seznámili s aktualizací
vybavení druţstev, s novinkami v první pomoci
a také jsme si prohlédli sanitní vůz ČČK.
Toto setkání bylo jako vţdy zajímavé a poučné.
Alena Kotyzová

Adventní tvoření s čerty
Na poslední schůzi ČČK ve Vlčkovicích se Kuba Jetmar nechal slyšet, ţe by
zorganizoval takovou sešlost rodičů s dětmi, kde si společně vyrobí třeba adventní
věnec, která by se mohla zakončit čertovskou nadílkou. Kuba na to měl týden a ono
se to povedlo. Jeho ţena Jitka pomocí internetu a po obchodech sehnala vše potřebné
k tvoření, Míša Kosková korpusy na věnečky a Kuba z lesa přivezl různé druhy šišek
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a větví. Zajistil téţ občerstvení a pak si jen rozdělili, jak obejdou rodiče a seznámí je
s programem.
V neděli 3. prosince ve vyhřátém sále kulturního domu od 14. hodiny odpoledne
začaly děti s maminkami vyrábět adventní věnce, svícny, zdobily perníky nebo jen to,
co je napadlo, viděl jsem i větvičky. Kdyţ přestalo bavit vyrábět, hrály si společně hry.
V 16.15 hodin se ve vestibulu ozvalo dupání, řinčení řetězů i šroubů a rozdováděné
děti ztuhly. Mezi lítačkami se objevili dva čerti, za nimi kráčel Mikuláš s andělem
a poslední čert „řinčidlo“. Karolínce Baláčové se v té chvíli snad ze strachu zastavilo
srdíčko. S tímhle děti nepočítaly na rozdíl od rodičů, jeţ předem dodali Mikulášovi
do Knihy hříchů potřebné informace.

Nejdelší list hříchů měli Anička a Kuba Matějkovi, i kdyţ jak znám osobně Aničku,
tak s tím nesouhlasím! Kuba, to uţ je něco jiného, to je kluk. Kdyţ se Mikulášovi
říkala básnička, jeden čert si spokojeně vrtěl ocasem a Eliška Franková tatínkovi,
který obě holky drţel v náručí, říkala „je černej, chci pryč“, otočila se a bylo
po básničce. Ty větší to uţ brali s přehledem, i kdyţ dvě holky si čerti odnesli.
Kdyţ pytle venku vysypali, tak se s většinou dětí i vyfotili.
S prázdným ţaludkem také nikdo neodešel. Ze všech stran jsem slyšel chválu
na Kubovi ovčí klobásy, pro děti měli párky a pití bylo také dost. Jetmarovým se tato
akce opravdu povedla. Prostě, bylo to vydařené odpoledne.
Jiří Kosek

Článek mladí hasiči
Příchod léta jsme v červnu přivítali soustředěním na chaloupce v Petrovičkách.
Kde jsme hráli spoustu zajímavých her, opékali klobásky na ohni a samy si ohřívali
svíčkovou k obědu. V létě jsme se podíleli na pořádání letního tábora, který pořádal
sousední sbor z Lichkova. Do Heroltic jsme vypravili celkem 3 vedoucí a 10 dětí.
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Letošní soutěţní sezónu jsme zahájili
přijetím tří nových mladých hasičů,
a to Míši Hejtmánka, Lukáška Scholze
a Adélku Zvercovou. K dnešnímu dni,
máme zaevidováno celkem 30 mladých
hasičů z toho 21 aktivních, které pravidelně
chodí na schůzky a jezdí na soutěţe.
Letos jsme se opět zúčastnili soutěţe
v Černovíře, kde naši mladší obsadili 25.
a starší 11. místo. Dalším naším soutěţním
kláním bylo okresní kolo v Čermné,
kde starší vybojovali 32. a mladší krásné
15. místo.
Kromě soutěţí druţstev jsme se účastnili i řady soutěţí ligy v běhu na 60 metrů
s překáţkami. Soutěţit jsme byli na domácí půdě v Lanškrouně, Černovíře, Mladkově
a Bohousové.
Naše mladší dívky se průběţně umístily
následovně
 Langerová Lucie na 19. místě
 Zvercová Marie na 15. místě.
Starší dívky se za výše zmíněná 4 kola
umístily:





Scholzová Karolína na 59. místě
Kopecká Kristýna na 60. místě
Kapacová Nikola na 40. místě
Filipová Marie na 27. místě.

Mimo
trénování
na
soutěţe
a
náš
kulturní
program na valnou hromadu
jsme také vystupovali na
rozsvícení Vánočního stromu
první adventní neděli a také
jsme si uţili Halloweenskou
party, na kterou jsme všichni
přišli v kostýmech a uţívali si
hudby a dobrého občerstvení.
Tímto
bychom
ještě
chtěli poděkovat TJ Sport
Mladkov za zapůjčení chaloupky na soustředění a také SDH Mladkov a obci Mladkov
za finanční či jinou podporu pro mladé hasiče.
Ing. Martina Faltusová
Vedoucí mladých hasičů
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Rozsvícení vánočního stromu
Po ukončení hasičských soutěţí jsme si trochu odpočali a poté se vrhli
na opravu osvětlení vánočního stromu. V sobotu 2.12.2017 jsme se opět podíleli
na rozsvícení našeho krásného Vánočního stromu, který byl označen za rekordně
nejvyšší ţivě rostoucí Vánoční strom v ČR. Celou akci zahájil starosta obce,
který přivítal všechny přítomné a mladí hasiči si připravili krátký program.
Při letošním mrazivém počasí přišlo vhod teplé občerstvení v podobě čaje, grogu
a svařáku. K zakousnutí bylo připraveno pár klobásek i něco sladkého. Po rozsvícení
přečetl ještě p. Studený pár slov o historii vánočních stromků.
Na závěr bychom chtěli poděkovat ţenám z Červeného kříţe, obci Mladkov
a všem ostatním za obrovské úsilí vynaloţené při všech akcích sboru konané v tomto
roce.
Přejeme Vám příjemné proţití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce.
Valná hromada SDH Mladkov se koná dne 9.12.2017
Veronika Kapacová

Potáborová víkendovka – Labyrint
Podzimní deštivé dny jsme
si na Klubu zpestřili ohlédnutím
za táborem během víkendové
akce od 20. do 22. 10.
Cílem
setkání
bylo
zavzpomínat na společný letní
tábor v Dubenci u Dvora Králové,
utuţit
kamarádství
mezi
mladkovskými a třebovskými
klubáky, uţít si spolu pěkné
chvíle a povzbudit ve víře mladé
lidi, kteří se rozhodli pro Jeţíše.
Téma
Labyrint
propojovalo
všechny
víkendové
aktivity
a zároveň se vztahovalo k táboru. Tam jsme totiţ navštívili jeskyni J. A. Komenského,
který napsal dílo Labyrint světa a ráj srdce.
Bylo nám spolu příjemně a cíl se podařilo splnit.
Za táborový tým Jana Severýnová

Vánoční přání
Byl jednou jeden tmavý pokoj…chybělo v něm OKNO! Majitel toho pokoje se
snaţil všemi moţnými způsoby pokoj prosvětlit. Dokonce si nastudoval různé fígle
o tom, jaký druh osvětlení bude nejvhodnější, kam ho umístit, jaké barvy pouţít
na vymalování stěn, jak sladit nábytek, na podlahu poloţil bílý koberec,
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přestoţe věděl, ţe to bude velmi nepraktické – ale co by neobětoval prosvětlení svého
ponurého tmavého pokoje.
Této snaze o světlo v pokoji věnoval i dost svého času a tak dokud sháněl
a zařizoval, byl celkem spokojený. Dělal přece maximum! Ovšem, jakmile se pohodlně
usadil do světlé pohovky ke světlému stolku, aby upíjel bílý čaj z bílého hrnku, cítil,
ţe tohle není skutečné světlo, po kterém touţí… A tak si pozval kamarády a kolegy,
aby mu bylo veseleji, aby rozptýlil tmu, a aby ostatní viděli a ocenili, jak se pěkně
snaţí prosvětlit svůj tmavý pokoj. Kamarádi přišli. Jedni byli ti, co měli také pokoje
bez oken a hostitele uznale poplácávali po rameni a pěli chvalozpěvy nad tím velkým
kusem práce. Někteří mu doporučili ještě další vychytávky a poslali odkazy
na www.umelesvetlovtemnempokoji.cz. Muţ se cítil výborně…jen měl ten tísnivý pocit,
ţe to pořád není to světlo, po kterém touţí, ale kamarádi nic takového nenaznačili,
tak snad se spletl.
Jenomţe pozvání přijali i ti druzí kamarádi… a ti doma měli OKNO! Jen co přišli
do tmavého pokoje, nemohli si pomoct, ale museli hostiteli říct pravdu: „Tomuhle
pokoji chybí OKNO. Nic jiného ti sem světlo, po kterém touţíš, nepřinese.“ Hostiteli
vůbec nebylo příjemné tohle poslouchat. O OKNECH uţ slyšel a dokonce sám chvíli
přemýšlel, ţe by svolil k OKNU ve SVÉM pokoji. Ale teď, kdyţ má ty krásně
vymalované stěny, rozvěšené obrázky, poloţený koberec…? Takový zásah do SVÉHO
pokoje si nemůţe dovolit… a navíc na to přeci ani nemá čas, protoţe musí zajet
pro silnější ţárovky do lampiček a vyzvednout LED panely atd.
Taky mu fandíte, aby do toho OKNA šel?
Pak se na mě určitě nemůţete zlobit, ţe vám chci
za společenství Církve bratrské přát, abyste našli
skutečné světlo... a nebáli se bourání OKNA.
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila…
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje kaţdého
člověka a to přišlo do světa… Těm, kteří ho přijali
a věří v jeho jméno, dal moc stát se Boţími
dětmi.“
Bible, evangelium podle Jana 1. Kapitola
A vy, kdo máte doma okno , tak taky víte, ţe kdyţ zasvítí slunce, vyleze kaţdé
smítko, kaţdý patlanec…tak přiznávám za sebe a celou církev, ţe jsme taky všelijak
pokydaní. Ale díky Kristově kříţi jsme očištěni.
Kdo má uši, slyš.
Jana Severýnová

Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí,
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 13.12.2017/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
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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/.
Vyuţít odborného sociálního poradenství pro nedoslýchavé mají občané regionu
moţnost víceméně v pravidelných měsíčních intervalech. Na spolufinancování poradny
se podílejí obce regionu, vyjmenované níţe. 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 postiţené,
jejichţ dostavení se do poradny na městský úřad je spojeno s obtíţemi.
Poskytování odborného sociálních poradenství v domácnostech není
zpoplatněno.
O zprostředkování sluţby lze poţádat na telefonních číslech 602 957 243
nebo 465 526 911 - vedoucí poradenského střediska Vladimír Král.
Další termín poradny bude realizován nejspíše aţ v měsíci únoru 2018.
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Autobusové jízdní řády 2017/2018
odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky
4:57

6:02

7:02

(20)

(42)

9:02

13:02

13:51

14:24

(20)

(42)

(20)

15:02

16:10

17:02

18:02

(20)

(20)

(31)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíţdějí autobusy se 3 minutovým časovým předstihem.
Spoje s odjezdem 4:57 a 14:24 jedou pouze z Mladkova (Vlčkovicemi nejedou).
Všechny spoje jedou v pracovní dny.
odjezdy směr Mladkov, u kostela - Ţamberk
4:49

5:53

6:53

7:04

10:58

12:58

13:56

14:58

16:58

18:58

(20)

(31)

(20)

(42)

(20)

(20)

(42)

(31)

(31)

(20)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíţdějí autobusy se 4 minutovým časovým posunem.
Všechny spoje jedou v pracovní dny.
20 – nejede od 23.12.17 do 31.12.17
42 – nejede od 23.12.17 do 2.1.18, od 1.7.18 do 31.8.18

odjezdy směr Mladkov, u kostela - Těchonín
9:25
(1, 3, 5, 10)

1, 3, 5 – jede v pondělí, ve středu a v pátek
10 – nejede od 24.12.17 do 1.1.18, 2.4.18, 1.5.18, 8.5.18, 5.7.18, 6.7.18, 28.9.16, 28.9.18

odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky – Jeseník (dálková doprava)
11:24 17:00

19:07

22:35

(R, 35)

(R, X, †, 35)

(R, 7, 32)

(R, X, 6, †, 32)

odjezdy směr Mladkov, u kostela – Ţamberk – Praha (dálková doprava)
6:47

8:58

9:02

11:57

15:25 17:25

(R, X)

(R, 6, †, 32)

(R, X)

(R, †, 35)

(R, 39)

(R, 7, 32)

R – k jízdence je moţné zakoupit místenku
X – jede v pracovní dny
† - jede v neděli a státem uznané svátky
6 – jede v sobotu
7 – jede v neděli
32 – nejede 24.12.2017, 31.12.17
35 – nejede 24.12.17, 25.12.17, 26.12.17, 31.12.17
39 – nejede 23.12.17, 24.12.17, 25.12.17, 30.12.17, 31.12.17

Poznámka: Jízdní řád dálkové dopravy je platný pouze do konce roku 2017. Provozovatel by spoje neměl rušit,
můţe však dojít k časovým posunům odjezdu dálkových autobusů. Nový jízdní řád v době uzávěrky nebyl
k dispozici.
(zdroj: http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?mi=4&c=7)
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Sdruţení obcí Orlicko
Tisková zpráva z jednání mimořádné Valné hromady Sdruţení obcí Orlicko
dne 1. 11. 2017
Ve středu 1. 11. 2017 se v Letohradě konala Valná hromada Sdruţení obcí
Orlicko, která jednala v mimořádném termínu.
Na programu tohoto jednání bylo totiţ jiţ dlouho očekávané schválení smlouvy
s dodavatelem na domácí kompostéry, které nesneslo odkladu do řádného
prosincového jednání. Nákup domácích kompostérů je součástí realizace projektu
Předcházení vzniku biologicky rozloţitelných odpadů v území Sdruţení obcí Orlicko,
který je spolufinancován z Operačního programu Ţivotní prostředí. Po podpisu
smlouvy dojde k dodávce kompostérů v období do 8 týdnů po podpisu smlouvy
a následně budou kompostéry, prostřednictvím dotčených obcí, umístěny zdarma
do jednotlivých domácností, které o domácí kompostéry projevily zájem. Do projektu
se zapojuje celkem 13 členských obcí Sdruţení obcí Orlicko a bude pořízeno celkem
1979 kompostérů a 5 ks komunálních štěpkovačů.
Dalším bodem programu jednání bylo schválení nákupu stopovacího zařízení
za nově pořízenou čtyřkolku pro úpravu lyţařských stop na Suchém vrchu
a na Bukové hoře, kterou Sdruţení pořídilo zejména díky dotaci Pardubického kraje
a částečného dofinancování z vlastních prostředků. Nákupem této techniky dojde
k rozšíření moţností úpravy lyţařských stop i při menší sněhové pokrývce a v úsecích,
kde rolba díky své šířce nemohla dříve provést úpravu stop.
Druhou částí jednání starostů členských obcí svazku byl seminář zaměřený
na nové povinnosti obcí v souvislosti s platností Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) od května příštího roku. V závěru semináře se členské obce
Sdruţení obcí Orlicko shodly na společném postupu při zajištění povinností
vyplývajících z tohoto nového nařízení Evropské unie.
V Ţamberku 3. 11. 2017

Petr Fiala
předseda Sdruţení obcí Orlicko

Vybrané tiskové zprávy – Pardubický kraj
Společnost Nemocnice Pardubického kraje pracuje na projektech za 2,7 miliardy
Nemocnice Pardubického kraje (NPk) – pět nemocnic pod jednou společností
nespojuje jenom jméno. Je to především jednotné fungování, a tedy i projekty,
kterých je v současné době v rámci akciové společnosti NPk rozpracováno na bezmála
sedm desítek. Mezi ty prioritní patří nejen stavební projekty centrálních urgentních
příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici, ale třeba i sjednocování
zdravotnických informačních systémů, zavedení elektronických receptů a další
v oblasti IT.
„V Nemocnici Pardubického kraje je nyní rozpracováno na 66 projektů,
z nichţ má 17 vysokou, 35 střední a 14 niţší prioritu. Všechny tyto projekty jsou
v celkové výši za zhruba 2,7 miliardy korun,“ informoval krajský radní
pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Vysokou důleţitost pro nás má například příprava
centralizace urgentních oborů a příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici.
Ani jedna z nemocnic zatím centralizovaný příjem nemá. Samostatná příjmová místa
bez vzájemných vazeb na urgentní obory v oddělených pavilonech jsou pro pacienty
i zdravotníky nepohodlná a působí jim zbytečné komplikace,“ vysvětlil Ladislav Valtr
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a dodal, ţe podle plánů by v Ústí nad Orlicí mělo být hotovo ke konci roku 2020,
v Pardubicích zhruba o dva roky později.
„Vzhledem k objemu projektů se jedná o enormní zatíţení personálu nemocnic.
Jedná se o obrovské mnoţství práce. Výsledek však naši společnost zase posune
o pořádný kus dál,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš
Gottvald.

Dílny v Králíkách slavnostně otevřeny
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, s podporou Města Králíky, otevřela v Králíkách
novou sociální sluţbu pro občany s tělesným a mentálním postiţením.
Sociálně terapeutické dílny Miriam (STD) pracují s klienty formou manuální
práce, a dále jim nabízejí aktivity, které rozvíjí jejich osobnost, společenské kontakty
nebo komunikaci. Kapacita zařízení je 8 osob.
Zrod projektu a jeho financování objasňuje ředitelka Oblastní charity,
Ing. Marie Malá: „Podnět ke vzniku celého projektu dali manželé Krskovi, kteří hledali
smysluplnou činnost pro svého syna. Po ukončení školy s ním vyráběli různé výrobky
a tyto své zkušenosti chtěli nabídnout i dalším lidem s handicapem. Po několika
jednáních se tedy podařilo otevřít službu, která tyto možnosti nabízí.“ Oblastní charita
zařízení provozuje, město Králíky pronajalo prostory.
O klienty pečuje odborně vyškolený personál.
Vedoucí zařízení, Mgr. Miroslava Kopecká uvádí:
„Cílem našeho projektu je dát uplatnění lidem
s handicapem - zapojit je do práce, rozvíjet jejich
manuální
zručnost,
ale
i
sociální
kontakty
a dovednosti. Jde o sociální činnost, nikoli výdělečnou,
takže výkon není určující. Občané s postižením zde
vyrábějí nejrůznější dekorační předměty ze dřeva,
překližky, látky, papíru apod. Chodíme na obědy
do školní jídelny, kde podporujeme klienty k samostatnosti. Odpolední program
věnujeme muzikoterapii, hraní rozumových her, případně individuální práci.“
A proč právě Miriam? Miriam je biblické jméno
(častější českou obdobou je Marie) a má
poukazovat na nedalekou Horu Matky Boţí
s klášterem a poutním místem. „Zároveň manžel
biblické Marie, sv. Josef, byl řemeslník, tesař,
což symbolizuje manuální práci v našich dílnách.
A do třetice Marie a Josef byli rodiče, tvořili rodinu,
která je základem naší společnosti. To preferuje
a podporuje i Charita. A také pro naše klienty je
jejich rodina velice důležitá…“ doplňuje ředitelka
organizace.
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V pohraniční oblasti kraje s omezenými pracovními příleţitostmi se tak díky
spolupráci několika subjektů daří najít smysluplnou činnost pro občany, kteří mají
ještě méně moţností, jak sehnat práci.
V současné době nabízíme volná místa pro další zájemce.
Pokud hledáte uplatnění pro vaše blízké s lehkým mentálním nebo tělesným
postiţením - obraťte se na nás. Sluţba STD je bezplatná.
Kontakt:
Mgr. Miroslava Kopecká
STD Miriam, Příční 352, Králíky
Tel: 734 780 387, email: dilny@uo.hk.caritas.cz

Tradice vánočních stromů republiky
Vánoční čas si málokdo z nás umí představit bez rozzářených vánočních stromů
postavených na náměstích českých a slovenských měst a obcí. Avšak tato tradice by
asi nikdy nevznikla, kdyby nebylo spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka, který ji
díky dojemnému vánočnímu příběhu zavedl poprvé v Brně. Co se tenkrát stalo?
Příběh opuštěného děvčátka
Roku 1919, u Bílovic nad Svitavou, kde Těsnohlídek tehdy ţil, den před Štědrým
večerem se Rudolf Těsnohlídek spolu s přáteli vypravili do lesa pro vánoční stromek.
V lese uslyšeli pláč, a kdyţ došli na místo, odkud se pláč ozýval, našli opuštěné malé
děvčátko, které bylo téměř zmrzlé. Dítě dopravili na četnickou stanici. Po několika
dnech byla vypátrána matka dítěte, které dostalo jméno Liduška. Holčičky se ujala
rodina Polákových z Brna, kteří ji vychovali. Matku Lidušky, která dítě opustila,
čekalo pět let těţkého ţaláře. Příběh naštěstí dopadl dobře, Liduška se později
provdala za středoškolského profesora a odstěhovala se do Prahy, kde ţila aţ do své
smrti v roce 1997. Místo v lese, kde byla nalezena, navštívila aţ do padesáti letech.
Vánoční strom republiky poprvé zazářil v Brně
Rudolfa Těsnohlídka osud Lidušky zasáhl natolik, ţe se začal
zajímat o opuštěné děti bez domova. Protoţe k nálezu Lidušky
došlo v lese pod smrkem, který Vánoce pro mnohé z nás
symbolizuje, přišel s nápadem uskutečnit charitativní sbírku
právě pod vánočním smrkem.
Díky svému novinářskému umění a známostem s významnými
osobnostmi byl 6. prosince 1924 pokácen v bílovickém polesí
statný smrk, který byl slavnostně převezen do nedalekého Brna.
Tady byl ozdoben a za účasti R. Těsnohlídka a ostatních
významných brněnských osobností byl poprvé rozsvícen 13. 12.
1924 na náměstí Svobody v Brně.
R. Těsnohlídek, který byl velkým obdivovatelem severské kultury, se nechal inspirovat
vánočním stromem v dánské Kodani. Spolu se stromem v německém Výmaru byl
Těsnohlídkův Vánoční strom republiky, jak jej sám nazval, jedním z prvních
na evropském kontinentu. Pod vánočním smrkem po dobu svátků probíhala sbírka
pro chudé a opuštěné děti. Rudolfu Těsnohlídkovi se tak splnilo jeho velké přání.
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Domov pro opuštěné děti
Sen Rudolfa Těsnohlídka pomáhat chudobným dětem bez domova se naplnil
aţ o několik let později. 8. prosince 1929 v Brně - Ţabovřeskách byl slavnostně
otevřen Dětský domov "Dagmar" pro opuštěné děti. Toto zařízení získalo jméno
po dánské dobrotivé královně Dagmar, která pocházela z českého rodu Přemyslovců.
Z velké části byly náklady na stavbu a vybavení domova hrazeny právě z vánoční
sbírky pod smrkem na náměstí Svobody, kterou Rudolf Těsnohlídek inicioval.
Otevření domova pro děti se však Těsnohlídek nedoţil, protoţe zemřel tragicky
v lednu 1928.
(zdroj: http://www.epochtimes.cz/200712123921/Tradice-vanocnich-stromu-republiky.html)

Městečko mých vzpomínek
Mladkov - Léto rozevřelo náruč pohodových dní a láká k toulkám po té nádheře české
krajiny. Rádi se vracíme do míst, kde nám bylo báječně, a já nejsem jiný.
Tak jsem obul své toulavé boty a vyrazil
do Orlických hor. Při sjíţdění z vrchu Adam
jsem v Petrovičkách měl v úmyslu posedět
při občerstvení v chalupě „Pod Adamem“.
Čekalo mě nemilé překvapení. Objekt
TJ Sokola Mladkov je jiţ několik let mimo
provoz. Kolik nádherných akcí jsem v této
chalupě v minulosti zorganizoval. To všechno
odnesl čas. Chalupu teď hlídá kamenný
sokol, který pamatuje lepší časy.
Hodně zklamaný jsem dojel do Mladkova,
kde jsem si zlepšil náladu v kavárničce
Devítka. Podnik vedou manţelé Celbovi jiţ dva roky. Jsou to horalé, kteří k vzorné
obsluze
přidají
i pár
informací
o zajímavostech Mladkova.
Nedaleko kostela je umístěn Vodní kámen,
který je vyzdoben a instalován bratry
Václavem a Janem Matějkovými. Také se
s obecním úřadem zaslouţili o opravu
kapličky. Inu horská obec je taková velká
rodina.
To
všechno
jsem
vyslechl
při příjemném posezení v této kavárničce.
Svět kolem nás je v neustálém pohybu.
Co čas vezme, jiţ nikdy nevrátí. Zůstávají
nám jen fotografie a vzpomínky. Z mého výletu do Orlických hor jsem si přivezl
dobrou zkušenost, ţe dobrý člověk ještě ţije a je ochoten přispět svoji prací k zlepšení
svého okolí. Orlické hory si to zaslouţí.
Autor článku a fotografií Vladimír Mejstřík
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/mestecko-mych-vzpominek-20170813.html)
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Postřehy občana
Ve svém diskusním příspěvku chci vyjádřit svůj názor na článek, který vyšel
ve čtvrtletníku č. 3 Zprávy z Mladkova, kterým přispěl p. Jiří Kosek.
Je úţasné, jací lidé ţijí v Mladkově, a téměř o nich nikdo neví a co je naprosto
zaráţející, neví o nich nic ani obecní úřad. Tito lidé přeci propagují naší obec jak
v naší republice, tak v Evropě. Zaslouţili by si tedy pozornost obecního úřadu
i finanční podporu! Zatímco jste bez mrknutí oka uvolnili skoro dvěstětisícovou částku
na „Podporu sportu“ v době, kdy se uţ v Mladkově nesportovalo, a prý na záchranu
vleku v Petrovičkách. Jaká je skutečnost? A lidé, kteří by si to zaslouţili, těch si ani
nevšimnete?! To je jeden z dalších podrazů v jednání zastupitelstva! Kdyţ bylo potřeba
uvolnit peníze na špatné hospodaření a nečinnost lyţařského oddílu, který se dostal
do platební neschopnosti, to peníze byly!
A ještě něco. Před obcemi, městy a městečky, které se mohou pochlubit
nějakými pozoruhodnostmi, jsou u silnic umístěny informační tabule, upozorňující
na tuto skutečnost. V Mladkově je nejvyšší rostlý vánoční strom v republice!
Jsem přesvědčen, ţe by se tato věc měla také tímto způsobem propagovat. Vţdyť je to
propagace obce! To vám ale zatím nedošlo!
Ve čtvrtletníku č. 10 jsem si přečetl, jaký problém ze strany zastupitelstva je
vyřešit přání občanů, zachovat klid o svátcích a víkendech. Zatímco ve většině obcí je
tento problém vyřešen, v Mladkově je to problém. Důvody, které uvádějí někteří
zastupitelé, jsou naprosto nesmyslné! Zorganizovat si v dnešní době práci tak, aby se
nemuselo dělat v neděli? Takţe ti občané, kteří chtějí mít klid, coţ by uţ dnes mělo být
samozřejmostí a slušností, budou nadále rušeni hlukem bezohledných občanů.
Z domu na náměstí byly konečně odstraněny reklamní panely. Ptám se: „Tím to
pro Vás končí? Zeď v jakém je stavu Vám nevadí?“ Na cestě k domu č.p. 137 není
stále opravena cesta! To snad čeká ten, který to rozkopal aţ to obecní úřad opraví?
V dalším zpravodaji jsem se dočetl, jak dojemnou starost mají někteří členové
obecního úřadu o zpustlá sportoviště. Jak o ski areál v Petrovičkách, tak o areál
v Dolanech. Tolik nesmyslů, jak by se měla situace řešit, to je teda věda. Podívejte se
do okolních obcí. Všude si to řeší sportovní oddíly sami! To by se ovšem muselo
v Mladkově sportovat!
Za rok budou volby, a pak byste měli hodnotit, co jste za volební období udělali
pro zviditelnění obce, která by měla být úplně někde jinde. A ne hůř, jak 70 let
po válce! Tak, jak to pravdivě napsal ve svém příspěvku pan Miloš Taraška
ve čtvrtletníku č. 10/2017.
Matějka Václav

I stromy umírají
Kdyţ jsem letos krátce před Dušičkami přijíţděla do Mladkova, uţ jsem věděla,
co mě tam čeká, ale nebudu se tajit tím, ţe skutečnost byla horší, neţ jsem očekávala.
Příjezd k místu, kde jsem strávila víc neţ polovinu ţivota, byl tentokrát jiný. Nevítal
mě krásně urostlý smrk, který jsme jako malý semenáček s tatínkem u našeho domu
v roce 1963 zasadili, ani stromy v parčíku na místě, kde kdysi stával dům rodiny
mladkovského fotografa a holiče pana Josefe Kubce.
Nebojte se, nebudu se dlouze rozepisovat o smutku, nostalgických
vzpomínkách... Chtěla bych spíš jenom pro mladší Mladkováky připomenout,
jak parčík na křiţovatce u obecního úřadu vznikl.
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Nepamatuji si uţ přesně rok,
ale bylo to v době rozkvětu zdejšího
státního statku na přelomu 60. – 70. let
minulého století. K budově bývalé jídelny
státního statku se v době vydávání
obědů, hlavně v období ţní a sklizně
brambor,
sjíţdělo
značné
mnoţství
zemědělských strojů a občas měli řidiči
problém s jejich zaparkováním. A tak
pracovnice jídelny vymyslela a navrhla
jednoduché řešení. Pozemek pod bývalým
domem rodiny Kubcových se vyasfaltuje
a bude hned krásné parkoviště!
Mému tatínkovi se tento návrh vůbec nelíbil. Jako muţ činu neváhal a hned
další den se s kamarádem panem Václavem Tobiáškem starším vypravili do lesa,
vykopali pár listnáčků, smrčků, boroviček, jedličku a prostor, který by asi opravdu
v krátké době obsadily kombajny a další zemědělská technika, jednoduše rychle
osázeli. A v Mladkově byl parčík . Uţ si nevzpomínám, kdo jim pomohl dovézt
ohromný balvan, který jako jediná vzpomínka na to, ţe tu býval parčík, dodnes zůstal.
Pochopitelně, ţe akce to byla „partyzánská“, ale nikoho v té době nenapadlo potrestat
aktéry nepovolené výsadby .
Parčík vznikl bez studie a jiných přípravných etap a nestál ani korunu. Stromy
rostly a vytvářely příjemné zákoutí, kterých není nikdy dost. Pořád vidím paletu barev,
kterými hýřily listnáče, cítím vůni jehličí a hub. O parčík jsme pečovali většinou
s tatínkem sami, později občas pomáhali pracovníci obecního úřadu alespoň
s odváţením shrabaného listí. I stromy umírají a já uţ jsem smířená s tím, ţe nastala
doba, kdy jejich ţivot skončil. Mám však jedno veliké přání, aby tady vzniklo opět
hezké místo, na kterém bude milo posedět, kde se pocestný bude moci schovat
před horkým letním sluncem.
V současné době existuje spousta firem, které navrhují, jaká zeleň je k výsadbě
určitého místa vhodná, profesionálové vše navrhnou a vysázejí. Nemůţu se ubránit
pocitu, ţe s takto vysázenou zelení je to mnohdy jako s nezvaným hostem - nikoho
moc nezajímá, nikdo ji nechrání… Myslím, ţe by bylo hezké, kdyby se s občany,
kteří by měli zájem podílet se na vzniku nového parčíku, diskutovalo o jeho budoucí
podobě, kdyby se na výsadbě zeleně podílely třeba i děti a jejich rodiče. Zkrátka aby to
byl JEJICH parčík.
Přesto, ţe uţ v Mladkově nebydlím, tak bych se ráda připojila k Mladkovákům,
kteří se budou na vzniku nového parčíku podílet.
S přáním krásných Vánoc a šťastného nového roku 2018
Ivana Marečková

Reprezentují nás
Uţ to slyším. Někteří čtenáři tohoto článku si asi řeknou, co zase chci psát
o dvojčatech Příhodových. Dvojčata to jsou, ale Málkova z čp. 6. Děvčata Nikola
a Karolína jsou zatím třináctileté školačky klášterecké základky. K rychlostní
kanoistice je v roce 2013 přivedl děda Jirka Zlatník z Klášterce, který kdysi ve stejném
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sportovním klubu SK Ţamberk také začínal a dotáhl to aţ k širší reprezentaci,
a proto byl i jejich prvním vzorem.
Tento klub má však svoji základnu
v Pastvinách a jezdí se po hladině
přehrady. Holky jezdí na kajaku a první
roky se na tom „čemsi vratkém“ učily
udrţet a ne se pořád koupat. Aţ od jara
roku 2014 začaly tvrdé tréninky na vodě.
Jakmile rozmrzne led na malé přehradě,
poněvadţ je slabší jak nad velkou hrází,
uţ jezdí i mezi zbytky ledu. Na podzim
naopak jezdí, dokud loď nebrzdí sněhová
břečka. Tenhle sport však není jen voda a
jeţdění po republice. Zimní příprava se
skládá: 2x týdně z běhu na běţkách 10-15 km, 2x v týdnu chodí na hodinu
do posilovny v Ţamberku a 2x týdně jezdí na hodinu plavat do rychnovského bazénu,
a to musí stihnout na čas 9x500 m! Ruku na srdce, kdo z nás by tohle dokázal.
Ţamberští
kanoisté
kaţdoročně
v březnu jezdí na týdenní soustředění
do italského městečka Peschiera Del
Garda. Vloni i letos děvčata jela taky.
Kousek
nad
městem
ve
scenérii
pod hradbami pevnosti proti proudu řeky
se denně trénuje na klidném, rovném asi
osmikilometrovém úseku. Voda je zde
křišťálově čistá aţ modrá, ale ledová.
Vytéká totiţ z blízkého jezera napájeného
ledovcem. Teplota vzduchu je tam přesto
o 8-10 stupňů teplejší neţ v Čechách,
konstatují svorně děvčata. Nepříjemnou vzpomínkou z jinak vydařeného soustředění
je to, ţe letos jim opět zloději rozbili okna a vykradli na parkovišti auta, jimiţ se
z města k řece dopravují. Vloni se jim stalo něco podobného přímo při vybalování
v místě ubytování, a to je průšvih, kdyţ přijdete o veškeré peníze, mobily a baťoh hned
na začátku soustředění. Přesto všechno, ty pěkné vzpomínky na tréninky na ledové
vodě, připomínající spíš rojení eskymáků, převládají. Vloni k tomu patřil i celodenní
výlet do Benátek a letos zase do nedaleké Verony. Psychika je u sportu důleţitá a je
nutností se jí učit ovládat a výlet k rozptýlení k tomu pomáhá. Podpoří soustředění
na vodě a potlačí negativní skutečnost.
První roky holky jezdily v kategorii benjamínci, od letoška uţ jezdí v kategorii
ţákyně, a to K1 – kajak jednomístný,
K2 – kajak dvoumístný. Jednou aţ dvakrát
za sezónu se holky svezou i na K4 na Českém
poháru nebo na MČR. Ţamberk je přece jen
početně menší klub a K4 nemají.
No a teď něco k výsledkům. Jsou děvčata
dobrá? Ne, jsou výborná! Seděl jsem tam u nich
u stolu a Karolína přede mě poloţila tři
hromady medailí. Tím mi zastavila tep a já
začal cosi koktat. To ještě svoji kupičku
přinesla Nikola a mně se zamţily oči. Vţdyť
kaţdá ta medaile je vyjádřením jejich
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maximálního sportovního úsilí. Přál bych Vám vidět ty medaile nepřeberných tvarů,
drţet je v ruce a snad ke kaţdé by bylo co vyprávět. Kája do dneška posbírala
46 zlatých, 40 stříbrných, 23 bronzových a Niky 31 zlatých, 24 stříbrných,
25 bronzových, to je dohromady 189 medailí.
V loňském roce jako zkušení benjamínci se 22. - 24. července na MČR
v Račicích zúčastnily závodů na 1000 m v K2 a staly se Mistryněmi republiky,
na 500 m v K1 byla Karolína čtvrtá
a Nikola šestá. V Českém poháru v květnu
v Račicích obhájily druhé místo z roku
2015 v K2 - 1000m. Karolína 2. místo v K1
- 500 m, 8. místo v K1 – 2 km a Nikola
3. místo v K1 - 500 m, 11. místo v K1
– 2 km. V tomto samém poháru na dlouhé
trati 3,6 km v K2 byly v Praze i v Mostě
první a na 1 km druhé. Zde si také zkusily
závodit s oddílovými děvčaty K4 a získaly
2. místo. Pro zajímavost v září loňského
roku
Karolína
během
dvou
dnů
na Labsko-Orlickém poháru v Sezemicích
a v Černoţicích posbírala všechny zlaté
a tím získala v obou závodech poháry Nejlepšího benjamínka.
Letos, jak jsem jiţ uvedl, postoupily do kategorie ţákyň, a o to je to první rok
těţší, poněvadţ závodí vesměs se staršími. Na MČR v Račicích to dopadlo následovně:
v K2 na trati 500 m získaly bronz a na 200 m po dobrém začátku na ně připadla
“bramborová“, to znamená čtvrté místo. Karolína v K1 – 500 m byla sedmá a na
200 m devátá. Niky skončila vţdy v druhé desítce. Na dubnovém Českém poháru
v Mostě se jim uţ dlouhá trať v K2 natáhla na 6,6 km a skončily na krásném druhém
místě. V tomto samém poháru na dlouhé trati v Račicích se Karolíně v K1 podařilo
„cvaknout“ a jak k tomu přišla?
Pořadatelé při závodě dopouštěli kanál
a Kája vjela do vodního výru, a tím
pádem ztratila rovnováhu a vykoupala
se. Dojela, avšak přišla tak o druhé
místo. Letos se cvakla i Nikola v Mostě,
kde se jezdí na jezeře a na otočce
dlouhé trati došlo ke kolizi první a
druhé závodnice, a ta upustila pádlo.
Niky do něho narazila a otočila se v té
vřavě do vody. Nevzdala to a závod
dokončila. Smůla, protoţe přesto přišla
o 2 body a ty chyběly na čtrnácté místo
v celkovém hodnocení v republice. Kája je poprvé letos jedenáctá.
Abych to vysvětlil. Dosaţené výsledky v závodech se hodnotí určeným počtem
bodů a 14 nejlepších v republice je poté zařazeno do SCM (Sportovní centrum
mládeţe). To ovšem ještě musí splnit fyzické testy a ty podle toho, co mi Karolína
popsala, jsou náročné. Těmto sportovcům jiţ stát přispívá nějakou finanční částkou
na trenéra a vybranou skupinu výdajů.
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Kaţdý špičkový sport je náročný na čas a jak je vidět, kanoistika je taky pěkná
dřina. Děvčata však nezanedbávají ani školu. Vţdyť jedna trojka na vysvědčení
při tomto drilu je výborný výsledek od obou.
A co tomu říkají rodiče? Někdy je to k pláči, ať uţ vyhrají nebo prohrají. Pocit
štěstí a zadostiučinění však převládá a co si budou namlouvat, po finanční stránce je
tenhle sportovní kolotoč s dvojčaty jako vysavač. Na závody je převáţně doprovází táta
Jirka, a aby nemuseli při závodech přespávat ve stanu, pořídili si letos starou odřenou
dodávku. A je to uţ lepší na dopravu i na bydlení. To, ţe je to opravdu tvrdý sport,
o tom svědčí i to, ţe do dospělosti vydrţí málokdo. Vţdyť v republikové reprezentaci
momentálně máme pouze 4 závodnice.
Snad nebude vadit, kdyţ to řeknu za ty, kdo fandí jakémukoliv sportu.
Děvčata, ať ještě hodně dlouho vyhráváte a ať se Vám vyhýbají karamboly a jste
zdravé, a ať vás to ještě hodně dlouho baví.
To vám přejeme všichni.
Kosek Jiří
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Vánoční mše
Vánoční mše jiţ tradičně proběhne 24. 12. 2017
ve 20 hodin v místním kostele sv. Jana Křtitele vánoční
mše. Po mši si můţete přinést do svých domovů i betlémské
světlo.

Další plánované akce:
prosinec 2017
Koncert Michaely Málkové v kapli v Petrovičkách
(přesný termín bude upřesněn)
6. ledna 2018
Tříkrálová sbírka
březen 2018
Vernisáţ obrazů mladkovského rodáka Petra Krčmáře
(Nejen chaloupky a mladkovská zákoutí)
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Další besedy:
17. února 2018
Mladkovské obchody a obchůdky
aneb co a kde bylo moţné v Mladkově zakoupit
březen 2018
Promítání vybraných fotografií s tématikou Orlické kilometry
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