Slovo úvodem
Váţení spoluobčané, milí čtenáři,
čas se nám přehoupl do jara roku 2018 a mladkovský zpravodaj odstartoval jiţ
svůj čtvrtý ročník. S potěšením můţeme konstatovat, ţe příspěvků je zatím stále dost
a přispěvatelé jsou rozloţeni napříč generacemi.
Některé tradiční akce v naší obci skončily, jiné však začaly a doufejme, ţe budou
pokračovat i nadále. Stále tu ţijí lidé, kterým není lhostejné dění v naší obci a snaţí
se, aby alespoň trochu ţila, za coţ jim patří velké díky.
Pokud máte co říct, chcete např. ostatním sdělit nějakou zajímavou informaci,
na něco upozornit, něco pochválit či jen zavzpomínat, určitě nám napište. Rády Váš
příspěvek zveřejníme.
Krásné jarní dny Vám přeje redakce

!!! Výzva !!!
Tímto bych rád pozdravil všechny Mladkováky. V poslední době se událo pár
posezení věnovaných historii Mladkova. Především starší lidé zavzpomínali na historii
a také jak to v Mladkově vypadalo ještě v dobách, které si dnes uţ pamatuje málokdo.
Dozvěděli jsme se něco o obchodech a podnicích, které zde v minulosti byly
provozovány.
A proto bych rád vytvořil pro následující generace obraz toho, jak se nám ţije
dnes. Podle konceptu „Typický den v Mladkově“ bychom vytvořili zprávu, co vše se
v Mladkově přihodilo v uvedený den. Budoucí generaci tak můţeme poskytnout
informaci, co se prodalo v obchodě, na čem pracovali místní firmy a ţivnostníci,
co stálo například cestování do okolních měst, kolik se vytočilo piva apod.
Den, aby byl něčím významný, byl vybrán 29. 6. 2018, coţ je konec školního
roku a začátek prázdnin.
Proto ţádám a vyzývám kaţdého, kdo by chtěl přispět svým poznatkem
do kroniky Mladkova, ať se připraví na tento den, promyslí, co by měli další generace
vědět o této naší době, a případně se ozve na email: mk.mm@seznam.cz
Děkuji
Miloš Mikula
_____________________
Titulní strana – Východní strana náměstí v Mladkově v roce 1904 a 2007 (foto: M. Taraška)

Obchůdek na náměstí
Na titulní straně tohoto čísla Zpráv z Mladkova jsou dvě fotografie východní
strany náměstí. První byla jako pohlednice zaslaná roku 1904, druhá má současné
datum. Řada domů městského typu bývala hlavní „nákupní zóna“ Mladkova
– prakticky v kaţdém domě se nacházel nějaký krámek. V dnešní době je prodej pouze
v čp. 122 – smíšené zboţí U Jonášů a v čp. 124 lékárna. Právě v domě čp. 122 bylo
moţné ve 30. letech nakoupit neuvěřitelně široký sortiment zboţí.
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Však posuďte sami:
Prodávali
prakticky
všechno:
mouku, cukr, kafe, kyselé zelí, ryby,
ale také nádobí z porcelánu, kola,
zahradní
náčiní,
příbory
atd.
Prodávalo se zde uhlí. Na domě bylo
upevněno čerpací zařízení a nádrţ
na
benzín.
Vlastnili
koncesi
na prodej zbraní a munice.
Dcera pana Jirouška - Elfrieda se provdala za pana Franze Stepana a obchod
provozovali společně. Pan Stepan a pan Jansa z vedlejšího obchůdku dohromady
vlastnili automobil. Dělali s ním krátké nedělní výlety.
Stepan byl jako voják v Rusku a zemřel v zajetí. Paní Stepanová se svojí matkou
a dcerou Erni musely vše opustit v r. 1946.
Miloš Taraška

Váţení spoluobčané a chalupáři,
končí zima - nezima a otevírá se jarní počasí. Zimní období bylo poznamenáno
velkými výkyvy počasí, mráz na sucho a malé sněhové sráţky. V závěru zimy přišly
silné mrazy a takové počasí se projevilo na velkých výmolech na státních silnicích
i na místních komunikacích, které budou vyţadovat i značné finanční náklady. Zimní
období se vyznačuje přípravou na nový hospodářský rok a i časem setkávání a zábavy.
Na konec roku 2017 Sbor dobrovolných hasičů v Mladkově uskutečnil s pomocí
občanů a sponzorů z Mladkova nádherný ohňostroj, kterého se zúčastnilo velké
mnoţství diváků s příznivým a nadšeným ohlasem. Organizátoři zvolili přijatelnou
noční dobu a tak na tomto slavnostním ukončení roku 2017 bylo přítomno velké
mnoţství dětí.
Uskutečnily se dvě besedy s amatérskými historiky o historii Mladkova s názvem
„Staré mapy a Mladkov“ za vedení pana Vlastimila Hejtmánka a beseda „Mladkovské
obchody a obchůdky“, kterou uskutečnil pan Miloš Taraška. První besedy jsem se
nezúčastnil, ale ohlas byl velký a beseda se velice líbila. Druhá beseda byla jiţ
zaměřena na historii, kterou většina přítomných jiţ částečně zaţila anebo si ji
pamatovala z vyprávění. To se také projevilo i v besedování o jednotlivých
skutečnostech. Oběma hlavním aktérům patří velký dík za obětavou, časově náročnou
činnost, která vede k přiblíţení doby minulé současným obyvatelům.
V průběhu zimy to vypadalo, ţe v Mladkově nebude ţádná taneční zábava,
ale mladí hasiči se ujali organizace a uspořádali vydařenou akci, které v odpoledních
hodinách předcházel dětský karneval. O týden později rodiče a občané ve Vlčkovicích
uskutečnili další tradiční dětský ples. Všem, kteří se podíleli na těchto společenských
programech, patří poděkování a přeji jim úspěšné akce i v letech budoucích.
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V této době předjaří jsme se konečně dočkali dodání kompostérů a štěpkovače,
které jsme si objednávali v roce 2016. Postup je takový, ţe podepíšete smlouvu
o výpůjčce na dobu pěti let bez finanční spoluúčasti a po této době vám budou
kompostéry bezúplatně předány do vlastnictví. Po podpisu smlouvy provedou
zaměstnanci obce distribuci kompostérů na jednotlivé adresy. Štěpkovač bude
k dispozici na zapůjčení u obecního úřadu v Mladkově.
V současné době probíhá realizace komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Mladkov a části k.ú. Petrovičky. Na pozemcích se budou pohybovat geodeti
a projektanti, kteří zaměřují současný skutečný stav jednotlivých pozemků včetně
komunikací. Dále bude následovat diskuse o návrzích Scelování pozemků
pro jednotlivé vlastníky, vytváření a opravy komunikací, zajišťování protierozních
opatření atd. Také budou prováděny směny pozemků pro uspokojení poţadavků
vlastníků pozemků.
Letošní rok je rokem komunálních voleb do zastupitelstev jednotlivých obcí
a to se dotýká i obce Mladkova. V těchto volbách jiţ nebudu kandidovat na funkci
zastupitele obce. Děkuji všem zastupitelům, se kterými jsem měl tu čest
spolupracovat ve dvanáctiletém období jako starosta obce Mladkov, děkuji občanům
a chalupářům za spolupráci, kteří mě byli nápomocni radou a podporou i těm,
se kterými se naše názory neztotoţňovali. Jiţ v této době přemýšlejte o kandidátkách
a osobnostech, které chcete mít v novém vedení obce. Nenechávejte to na poslední
chvíli a hlavně vy, co to chcete dělat lépe a jinak, jděte do toho. Jenom radit, co by se
mělo a jak, je snadné, ale ukaţte, ţe to jde a ţe to umíte.
Přeji Vám příjemné a krásné jarní období, pevné zdraví.
Teodor Šmok, starosta

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 6. 12. 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.
Výroční zpráva školy 2016-2017
Ředitelka školy předloţila zastupitelstvu Výroční zprávou školy 2016–2017 a v krátkosti
seznámila s obsahem zprávy a protokolem o kontrole – inspekční zpráva (inspekce dopadla velmi
dobře – představila jednotlivé body inspekce – tělocvična – bezpečnostní prvky, přechod
pro chodce, kuchyň – poměry sledovaných potravin). Dále předkládá Návrh rozpočtu
pro rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-2020. Ředitelka dále poţádala zastupitelstvo
o modernizaci kuchyně. Starosta obce dále seznámil c částkami rozpočtového výhledu a částkami
návrhu rozpočtu pro rok 2018.
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p. B. Matouš – pozastavil se nad velkými náklady na internet, v minulosti byla dohoda
s fy. Alberon o bezplatném připojení
p. T. Šmok – zřízení bezplatného připojení bude připomenuto fy. Alberon
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu Základní a Mateřské školy Mladkov
2016– 2017 a protokol o kontrole.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní a Mateřské
školy Mladkov pro roky 2019-2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu Základní a Mateřské školy Mladkov
pro rok 2018.
Inventarizace majetku obce za rok 2017
Místostarosta obce seznámil přítomné se směrnicí k provedení inventarizace pro rok 2017,
která obsahuje také sloţení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Inventury proběhnou v termínu od 11.12.2017 do 12.1.2018. Dále seznámil s plánem inventur
pro rok 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2017 k provedení inventury za rok 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur za rok 2017.
OZV č. 1/2017–O místním poplatku za odpady
Starosta obce předkládá zastupitelstvu ke schválení OZV č. 1/2017. Seznámil přítomné se
zněním vyhlášky. Výše poplatku je stejná jako v letošním roce a činí 650,- Kč za osobu. Starosta
obce navrhuje zrušit ve vyhlášce body d) a bod e). Zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat
vyhlášku v původním znění se všemi úlevami.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním poplatku
za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů v původním znění včetně veškerých úlev.
Stočné za rok 2018
Starosta obce předkládá ke schválení stanovenou výši poplatku za stočné v částce 42,56 Kč/m 3,
48,94 Kč/ m3 včetně 15% DPH s účinností od 1.1.2018. U poplatku je stále vyuţita 10 % moţná
sleva.
Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného na rok 2018 ve výši 42,56 Kč/m3,
48,94 Kč/ m3 včetně 15% DPH s účinností od 1.1.2018.
Rozpočtové provizorium 2018
Starosta obce navrhuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na počátek roku
2018. Podle „Pravidel rozpočtového provizoria“ schválených 19.1.2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na počátek roku 2018.
Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2017. Místostarosta obce seznámil
přítomné se zněním rozpočtové změny, která bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017.
Došlé spisy a ţádosti
1. Výše odměn zastupitelů
Z důvodu změny legislativy, v souladu s ustanovením § 72, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a dle nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům
aktualizovanou výši odměn za výkon funkce dle přílohy č.3 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva, člena výboru
zastupitelstva, předsedy výboru zastupitelstva a místostarosty dle přílohy č. 3 tohoto
zápisu.
Odměna bude poskytována od 1.1.2018 a v případě náhradníka od dne sloţení slibu.
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2. Ekola Libchavy
Fy. Ekola Libchavy předloţila obci Dodatek smlouvy č.8 mezi obcí a fy. Ekola Libchavy na svoz
a likvidaci komunálního odpadu. Oproti minulému dodatku se jedná o navýšení ceny za svoz
odpadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek smlouvy č. 8 mezi obcí a fy. Ekola Libchavy na svoz
a likvidaci komunálního odpadu.
3. Příspěvky Orlicko
Sdruţení obcí Orlicko předkládá zastupitelstvu přehled příspěvků obcí od roku 2016 s výhledem
do roku 2024. Starosta obce seznámil v krátkosti zastupitele s přehledem příspěvků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled příspěvků obcí Sdruţení obcí Orlicko
pro rok 2018.
4. Pozemek p.č. 77/1
Manţelé XXX ţádají o odkup p.p.č. 77/1. v k.ú. Vlčkovice. Pře uvedený pozemek mají přístup
na pozemek v jejich vlastnictví. Vzhledem současnému k vyuţití pozemku, starosta obce navrhuje
bezúplatnou výpůjčku pozemku a s povolením moţnosti zpevnění pozemku na náklady ţadatele.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části p.p.č. 77/1
v k.ú. Mladkov- Vlčkovice.
5. Smlouva kompostéry
Sdruţení obcí Orlicko předkládá zastupitelstvu návrh Smlouvy o výpůjčce kompostérů. Výpůjčka
kompostérů bude bezplatná a na dobu 5 let. Po uplynutí pěti let bude darovací smlouvou předán
vypůjčiteli. Starosta obce seznámil zastupitele s moţností výběru původního finančního
příspěvku občanů na kompostér, pak by bylo nutné uzavřít ještě smlouvu o smlouvě budoucí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce kompostérů a po době udrţitelnosti
bezúplatné darování vypůjčiteli.
6. Atomicon
Společnost Atomicon předkládá cenovou nabídku na vytvoření pasportu hřbitova v Mladkově,
která činí 26.500,- Kč bez DPH. Vzhledem k absenci pasportu se zastupitelé shodují na jeho
pořízení.
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření pasportu hřbitova v Mladkově od fy. Atomicon
za cenu 26.500,- Kč.
7. Nákup sypače
Z důvodu zkvalitnění zimní údrţby obce starosta obce oslovil několik firem ohledně dodání
sypače k traktoru k posypu obecních komunikací. Nyní předkládá zastupitelům nabídky
k posouzení.
Zastupitelé obce se seznámili s nabídkami a shodli se na pořízení sypače k traktoru.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup sypače k traktoru do 140.000,- včetně DPH.
8. Rozpočet Orlicko
Sdruţení obcí Orlicko předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtu sdruţení na rok 2018.
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtem sdruţení.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu Sdruţení obcí Orlicko pro rok 2018.
9. Nabídka p. Bláha
P. Hynek Bláha MgA. předkládá nabídku k restaurování litinového kříţe na kamenném podstavci
s figurou ukřiţovaného Krista ve Vlčkovicích u kapličky za celkovou cenu 87.400,- Kč.
Zastupitelé souhlasí s restaurováním a podáním ţádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce schvaluje restaurování kříţe na kamenném podstavci s figurou
ukřiţovaného Krista ve Vlčkovicích a pověřuje starostu obce podat ţádost o dotaci MMR
nebo Pk na rok 2018.
Diskuse
V diskusi starosta
od p. V. Matějky.

obce

seznámil

zastupitele
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Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 23. 1. 2018
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek - omluven (3), Alena Kotyzová (4),
Bohuslav Matouš (5), Zbyněk Severýn (6), Ing. Roman Studený (7), Teodor Šmok (8),
Renáta Vágnerová (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Činnost OÚ – proběhl dílčí audit – bez závad, změna OZV o místních poplatcích na doporučení
auditorky – bude upravena na příští zasedání, proběhlo jednání se SŢDC ohledně cesty
k Lichkovu – případná směna pozemků.
pí. R. Vágnerová – zda bude při rekonstrukci cesty vybudována srážka na vodu na cestě
k Lichkovu
p. T. Šmok – počítá se s umístěním srážky, bude řešeno s dodavatelskou firmou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.
Mimořádný investiční a neinvestiční příspěvek DSO kompostéry
Sdruţení obcí Orlicko předkládá zastupitelstvu Smlouvu o poskytnutí mimořádného
neinvestičního a investičního členského příspěvku. Předmětem smlouvy je poskytnutí
mimořádného neinvestičního a investičního členského příspěvku Sdruţení z rozpočtu Obce
na realizaci projektu Předcházení vzniku biologicky rozloţitelných odpadů v území Sdruţení obcí
Orlicko. Výše neinvestičního členského příspěvku činí 98.285,- Kč a výše investičního členského
příspěvku činí 10.128,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního
a investičního členského příspěvku Sdruţení obcí Orlicko.
Nabídka na zabezpečení osobních údajů
Fy. MANA Consulting s.r.o. předkládá obci nabídku, který se týká nastavení systému zabezpečení
osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation),
dále také GDPR. Postupné zajišťování podkladů v obci Mistrovice (fy MANA) → vypracování
šablony, vzoru (fy. MANA) → projednání s obcemi (fy. MANA - obce) → zpracování poskytnutých
informací (obce).
Financování proběhne formou mimořádného příspěvku rozděleného mezi dotčené obce podle
počtu zapojených obcí, přibliţně 4 000 Kč. V následné diskusi o moţném „pověřenci“ padl návrh,
zda by nemohla v budoucnu provádět Mgr. Kovaříková.
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku a rozsah prací od firmy MANA Consulting
dle podmínek společného postupu všech obcí Orlicka a mimořádného příspěvku
dle zařazeného počtu obcí.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A X A Z A A A Z
Prodej a pronájem nemovitostí
Manţelé XXX ţádají o odkup p.p.č. 77/1. v k.ú. Vlčkovice. O pozemku jednalo zastupitelstvu jiţ
na minulém zasedání a byl zveřejněn záměr výpůjčky. Vzhledem současnému k vyuţití pozemku,
starosta obce navrhuje bezúplatnou výpůjčku pozemku a s povolením moţnosti zpevnění
pozemku na náklady ţadatele.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatnou výpůjčku pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Vlčkovice
s povolením moţnosti zpevnění pozemku na náklady ţadatele rozebíratelným způsobem.
Nemovitost čp. 127 - demolice
Starosta obce seznámil zastupitele se stavem budovy a zpracováním dokumentace na demolici
budovy čp. 127 v Mladkově. Vzhledem k záměru výstavby sociálního bydlení bude nutné provést
demolici, kterou by obec provedla vlastními silami a dřevo by se dalo prodat restaurátorům.
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Zastupitelstvo obce schvaluje provedení demolice domu čp. 127 v Mladkově a pověřuje
starostu obce podáním ţádosti na MěÚ – Králíky.
Kaplička Vlčkovice – dotace
Dotace Kaplička ve Vlčkovicích je v majetku obce Mladkov. Je potřeba opravit střechu – výměna
krytiny, plechování a částečně bednění, včetně opravy omítek v zákristií, popřípadě elektriky.
Probíhají v této kapli bohosluţby a rozloučení se zesnulými ve Vlčkovicích. Moţnost podání
ţádosti a čerpání dotace do výše 70 %.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti na Ministerstvo Zemědělství ČR o dotaci
na opravu kaple ve Vlčkovicích.
Souhlas zřizovatele škol s finální verzí projektu MAP
MAS Orlicko předkládá obci Harmonogram připomínkování a schvalování finálního Místní akční
plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ţamberk a Králíky.
Zastupitelstvo obce vydává souhlas s finální verzí projektu Místní akční plán vzdělávání
pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ţamberk a Králíky.
Došlé spisy a ţádosti
1. Komunikace k hájovně
Ing. Jiří Poláček předkládá pracovní návrh situace komunikace k hájovně. Vzhledem k průběhu
komunikace po soukromých pozemcích a potřeby odvodnění povrchových a dešťových vod je
nutné poţádat o územní souhlas (stavební povolení) a zpracování projektu.
Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu projektu na opravu a odvodnění komunikace
k hájovně.
2. Ţádost K-35
Sdruţení K-35 p. XXX ţádá o pronájem pozemků u bunkru K-35 v Petrovičkách a sálu KD
v termínu 29.7.-18.8.2018. Vzhledem k připravované akci Retrovesnička dne 18.8.2017,
bude KD uvolněn do 17.8. 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem prostoru u K 35 v době od 29.7. do 18.8.2018 a KD
Mladkov v době od 29.7. do 17.8.2018 do 12 hod pro oddíl judo p. XXX za cenu
500,- Kč/ den a náklady spojené s provozem, elektřinu, vodu, stočné a odpady.
3. Ţádost TJ Sokol Polabiny
TJ Sokol Polabiny ţádá o pronájem tělocvičny (KD) od 18.8. do 25.8. 2018, z důvodu uspořádání
soustředění pro 12 děti hrající badminton.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem KD Mladkov v době od 20.8. do 25.8.2018
pro TJ Sokol Polabiny za cenu 500,- Kč/ den a náklady spojené s provozem, elektřinu,
vodu, stočné a odpady.
4. Ţádost Naděje
Agentura Naděje – domácí zdravotní péče ţádá o poskytnutí příspěvku na elektrické polohovací
lůţko pro pacienty. Domácí péče zajíţdí i do naší obce a pečuje o starší nebo leţící občany.
Starosta obce navrhuje poskytnout částku 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč agentuře Naděje.
5. Čelní radlice
Starosta obce navrhuje zastupitelstvu schválit nákup čelní naklápěcí radlice k traktoru. Navrhuje
cenu do 85.000,- Kč. Místostarosta navštíví fy NOPOZ Slatiňany a zjistí informace o čelní radlici,
kterou vyrábějí.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup čelní hydraulicky naklápěcí radlice k traktoru za cenu
do 85.000,- Kč s DPH.
6. Vlajka
Starosta obce opět otevřel otázku vytvoření obecní vlajky. Zastupitelé s návrhem souhlasí s tím,
ţe je nutnou také vyřešit obecní znak, jedná o legalizaci stávajícího znaku a vytvoření oficiální
grafické verze.
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení heraldiků k vytvoření návrhů vlajky
obce a znaku obce.
7. Ţádost pí XXX
Pí. XXX ţádá o přidělení garáţe k bytu v čp. 85.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem garáţe u čp. 85 pí. XXX.
8. Oprava bytu čp. 133
V bytě po zubařce je vzhledem k velmi špatnému stavu nutné opravit podlahu. Starosta obce
navrhuje provést opravu formou OSB desek a plovoucí podlahy.
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu podlahy v čp. 133 – formou OSB desek a plovoucí
podlahy.
9. Dodatek Klas Nekoř a.s.
Společnost Klas Nekoř a.s. předkládá obci Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 15500/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 15500/2017 a pověřuje
starostu obce podpisem Dodatku č. 1.
10. Pachtovní smlouva Klas Nekoř a.s.
Společnost Klas Nekoř a.s. předkládá obci Pachtovní smlouvu č. 16190/2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje Pachtovní smlouvu č. 16190/2018 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá rozpočtová opatření č. 11, 12/2017. Místostarosta obce seznámil přítomné
se zněním rozpočtových změn, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2017 a č. 12/2017.
Diskuse
pí. A. Kotyzová – dotazovala se, zda by bylo možné umístit v prostoru zastávky ČD informaci
o tom kde se nachází náhradní zastávky v případě výluky
p. T. Šmok – už je to projednáno se zástupci SŽDC
pí. R. Vágnerová – informovala o možném kupci areálu lyžařského vleku
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.

13. ledna
24. ledna
31. ledna
6. února
14. února
14. února
19. února
27. března
23. března

Macanová Marie
Michalčák Martin
Kalousová Alena
Faltus Jiří
Šmoková Jaroslava
Theimerová Danuta
Matouš Bohuslav
Severýn Ladislav
Chaloupková Zdeňka

65
80
80
65
65
65
75
65
60

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
André Maurois
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Kmošek Jiří
Kučerová Jindřiška
Janata Miroslav

63 let
91 let
75 let

Vzpomínka na paní Jaroslavu Novotnou
Dne 11. února 2018 uplynulo jiţ 9 let od doby, kdy nás
navţdy opustila naše drahá manţelka, maminka, babička
i prababička paní Jaroslava Novotná.
Stále vzpomínají manţel a děti s rodinami.

Vzpomínka na pana Milana Hubálka
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 15. 3. 2018 uplynulo jiţ 15 dlouhých let, co dotlouklo srdce
pana Milana Hubálka.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene rodina.

Občanská statistika
– věkové sloţení obyvatel ke dni 6. 3. 2018
Věk:
děti do 18-ti měsíců
děti od 18-ti měsíců do 6-ti let
děti od 6-ti let do 18-ti let
18 – 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
70 – 79 let
80 – 89 let
90 – 99 let
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Počet obyvatel:
14
21
54
84
73
78
68
66
51
13
3

Ke dni 6. 3. 2018 máme celkem 525 obyvatel a z toho 258 ţen a 267 muţů.
Nejstarší ţena je narozena v roce 1924 a nejstarší muţ v roce 1928.
Průměrný věk je 43 let. V roce 2017 se narodilo 8 dětí a zemřelo 5 občanů.
Přistěhovalo se 7 obyvatel a odstěhovalo 15.

Karneval v mateřské školce
„Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem.
Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval!
Masopustní veselí, začne ráno v pondělí,
od pondělka do pátku, změní třídu v pohádku.“

Na pátek 9. února jsme se do školky moc těšili, neboť na nás čekal oblíbený
karnevalový rej v maskách. Zavítali mezi nás motýlkové víly, čertík, mocná čarodějka,
ale i malý kominíček pro štěstí s princeznou a mnoho dalších krásných masek.
Učitelky také nezahálely a proměnily se ve ţlutočerné vosy. Děti tancovaly
v poletujících bublinkách z bublifuku, soutěţily ve sbírání kostek, nošení vyfouklého
vajíčka na lţíci, ale i ve stále oblíbené ţidličkové soutěţi. Jejich radost a smích se linul
nejen ve školce, ale i nahoře u školáků. Na závěr karnevalu proběhla i tombola,
ze které nikdo s prázdnou neodešel. Všichni totiţ vyhráli!
A jiţ teď se těšíme na příští karneval. Kdoví, kdo nás za rok navštíví.
Pavla Derková a Lenka Muţíková
učitelky mateřské školky
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Plavání „ŠKOLKÁČKŮ“ v České Třebové
Ve čtvrtek 4. ledna jsme
zahájili plavecký výcvik společně
s ţáky základní školy. Čeká nás 10
lekcí, na kterých se učíme plavat
pomocí různých pomůcek a hlavně
formou her. A co uţ umíme?
Potápět hlavu, bublat do vody,
jezdit na skluzavce a ti odváţnější
zkouší plavat i ve velkém bazénu.
Za naši velkou statečnost jsme
odměněni hraním v malém bazénu
a relaxací ve vířivce.
Pavla Derková a Lenka Muţíková
učitelky mateřské školky

Vánoční besídka
Kaţdý rok připravuje naše škola – ţáci a děti
z mateřské školy – vánoční besídku, která je nejen
pro rodiče, příbuzné dětí, ale také obyvatele Mladkova
krásným předzvěstím vánočních svátků.
V pátek 22. prosince 2017 proběhla v Domě hasičů
v Mladkově vánoční besídka. Děti si připravily Mikulášskou
pohádku, která byla o chlapci jménem Petr. Tomu se zdál
sen. Protoţe byl neposlušný, ocitl se v pekle, kde zaţil
spoustu strachu. Ale nakonec vše dobře dopadlo a Petr se
probudil doma v postýlce u maminky, které slíbil, ţe uţ
bude hodný a poslušný. Myslíme si, ţe se představení
pohádky všem divákům líbilo a i v letošním roce budeme
připravovat další vánoční vystoupení.
Děti však měly také vánoční besídku "sami pro sebe"
ve škole, kde si rozdaly drobné dárečky a měly společnou
zábavu.
Poznámka redakce:
Vánoční nadílka v MŠ viz foto od Josefa Kaláška ml.

Děkujeme všem rodičům za pomoc při přípravě krásných kostýmů do hrané pohádky.
A také děkujeme všem dospělým divákům za hojnou účast.
Libuše Jungvirtová, ZŠ Mladkov

Vítězství mladkovských dětí ve výtvarné soutěţi
V loňském roce vyhlásil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Pardubicích výtvarnou soutěţ, která byla zaměřena na ztvárnění přírodních krás,
národních památek a dominant Pardubického kraje.
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Této soutěţe se zúčastnila
i naše škola. V kategorii prvního
a druhého ročníku základních
škol jsme vyhráli všechna první tři
místa: první místo vyhrála Viola
Sršňová
s malbou
Králického
Sněţníku, druhé místo obsadil
Vojtěch Lux s kresbou kaple
v okolí Králík a na třetí místo
dosáhl Michal Hejtmánek, který
namaloval pevnost Hanička.
Našim vítězům byly ceny
slavnostně
předány v
pátek
10. března 2018 v Pardubicích
v Národním památkovém úřadu.
Součástí předávání cen všem
vítězům byla i osobní gratulace vedoucích představitelů památkového ústavu a také
občerstvení v podobě "dětského rautu".
Naše poděkování pak patří panu starostovi Teodoru Šmokovi, který dohodl
přepravu na předání cen do Pardubic, ale především "dopravci" dětí panu Petru
Hejtmánkovi.
Libuše Jungvirtová, ZŠ Mladkov

Zápis ţáků do 1. ročníku
Ve středu 18. dubna 2018 se bude v naší škole konat zápis do 1. tříd.
Zákonní zástupci si k zápisu přinesou spolu se „Ţádostí o přijetí k základnímu
vzdělávání“ svůj doklad totoţnosti a rodný list dítěte. Ţádost si můţete vyzvednout
v mateřské škole nebo stáhnout z našich webových stránek www.zsamsmladkov.cz.
Budeme se na Vás těšit v době od 15,00 do 16,30 hod.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Mladkov

Výroční zpráva ČČK – zpráva o činnosti
Únor je měsíc, kdy pravidelně na výroční členské schůzi hodnotíme uplynulý
rok. Dne 26. února 2017 byl hodnocen rok 2016 a dnes, 18. února 2018, to bude
rok 2017.
Poslední velikonoční zábava dne 16. dubna byla jako vţdy dokonale připravena.
Dobrá nálada tanečníků za podpory hudby, která je několik let oblíbená, ukončila
dobrou tradici velikonočních zábav. Také „Babinec“ za podpory Ewy Farné ukončil
13

dlouhá léta společného tancování. Vzpomínky nám zůstanou. Nic však netrvá věčně
a ţivot pokračuje dál.
Skupina pěti ţen odjíţdí 20. dubna do Jablonného nad Orlicí na vystoupení
ţáků hudební školy. V létě je příjemné posezení na zahradě. Všechny členky ČČK byly
pozvány ke Kopeckům na společné posezení. Naše kuchařky napekly křapáče,
trochu vína a i kořaličky a hlavně dobrá nálada po dlouhé době rozezpívala naši
společnost. Bylo to překrásné odpoledne a drţíme si palce, aby se posezení opakovalo
i několikrát za léto. Všechny si to zaslouţíme za dlouholetou poctivou práci pro naši
organizaci.
17. října jsme byly pozvány do Letohradu na zdravotní přednášku
MUDr. Vladimíra Paličky o osteoporóze. V našem věku uţ s touto nemocí bojujeme,
ale do Letohradu se vydaly jen čtyři ţeny – jedno auto. Z této přednášky přijely
nadšené. Moţná, ţe by se přednášky zúčastnilo více členek, ale zajistit dopravu je
obtíţné.
Tradiční akce „Pochod proti diabetu“ se konala 14. listopadu, do které se
zapojilo 20 členek. Při vzniku tohoto pochodu kaţdý účastník dostával upomínkové
předměty. Televize i rozhlas na tuto akci upozorňovaly, a tak kaţdý občan věděl,
proč se ČČK ve svých organizacích do této akce zapojuje. Občanů s touto nemocí je
stále více a víme, ţe i pohyb pomáhá. Moţná se příště přidají i občané naší vesnice.
V Mladkově jsou uţ jen dvě organizace – ČČK a hasiči. Spolupráce těchto
organizací je dlouhodobá. Při hasičských soutěţích pomáháme hlavně při občerstvení
a zdravotnici mnoho let obstarává Laďka Nekutová. Drţme si palce, aby i letošní
soutěţe jsme ještě zvládly.
Po dlouhé přestávce 23. listopadu bylo proškolení Humanitárních jednotek.
Prohlédly jsme si sanitní vůz, dokonale vybavený na rychlou pomoc při různých
zdravotních potíţích a zraněních. Co jsme se dozvěděly? Rychle zavolat záchranku,
která nás po telefonu bude informovat, co dělat s postiţeným do příjezdu záchranářů.
Doby našich maminek, kdy lékař pravidelně proškoloval „červenokřiţáky“ za pomoci
obvazu a kysličníku, někdy i mastí, jsou pryč. Při dnešní dokonalé zdravotní péči
bychom pacientům jen ublíţily. Jak by naše humanitární jednotka dokázala pomoc
při ţivelných katastrofách? Na ulici najede auto do nevinných lidí anebo se do nich
střílí, dokázaly bychom pomoci? Ještě ţe jsou dnes organizace, které to dokáţou.
Učme se uvařit čaj a dokázat pomoc lidem evakuovaným do společných prostor.
Přátelsky jsme poseděli, bylo připraveno pohoštění, a tak jsme proţily pěkné
odpoledne.
Organizaci rozsvícení vánočního stromu zajišťuje sbor dobrovolných hasičů.
Naše členky Jana Faltusová a Míla Bumbalíková upekly slané pečivo a buchty
s krémem na občerstvení přítomných, kterých tento rok bylo mnohem více,
jak v minulém roce. Na rozsvícení vánočního stromu navazuje „Česko zpívá koledy“.
Uţ několik let jsme měly smůlu na špatné počasí. Pro společné zpívání koled jsme
vyuţily klubovnu a ještě přitom zdobily perníčky, které byly připravené pro zpěváky
a posluchače připravovaného vánočního koncertu. Pěvecký sbor Corale uţ Mladkováci
znají, a tak ke spokojenosti zpěváků i naší přišlo hodně posluchačů zaţít dokonalý
umělecký záţitek.
Akce „Jeţíškova vnoučata“ oslovila i členky naší organizace a balíčkem jsme
podarovaly Janu Pikálkovou. Aby Jana měla tradiční Štědrý den, přinesla jí Míla
Bumbalíková kapra a bramborový salát. Dokázala to obdarovaná ocenit a Štědrý den
si uţila v dostatku!
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„Ten, kdo se dnes zabývá zítřkem, je zaneprázdněn nicneděláním.
A ten, kdo nám zítra nedá nic z toho, co udělal dnes, není pro budoucnost ani trochu
užitečný. Nechme minulost za sebou jako zdechlinu, nechme budoucnost prorokům.
Pro sebe si ponechte dnešek.“ Slova sochaře Gabo Nauma oslovila naše ţeny, které se
pravidelně kaţdý den vydávají na odpolední procházky a dvakrát týdně udrţují
kondici při cvičení. Ţádná z nás uţ nevěří, ţe by mladí pokračovali v naší mnohaleté
činnosti. Český červený kříţ není pro mladé atraktivní. Proto děkujeme vám,
co udrţujete svoji kondici, a drţme si palce, ať dopomůţe pohyb k stálému mládí,
a tak i příští rok budeme hodnotit činnost ČČK.
Do dalšího roku zdraví, štěstí a hlavně společné posezení.
Marta Paďourová
Vlčkovice

Dětský karneval
Dne 3. března 2018
ČČK ve Vlčkovicích pořádal
tradiční
dětský
karneval.
Děti hned
na
začátku
přivítala předsedkyně ČČK
a pozvala děti na parket.
Během
karnevalu
proběhlo krásné předtančení
maţoretek ZŠ Ţamberk. Pro
děti a dospělé bylo připraveno
občerstvení
a
bohatá
tombola.

Jsme velice rádi, ţe účast
letos byla vyšší neţ minulý rok
a věříme, ţe další ročníky budou
stejné nebo lepší.
Děti
se
na
letošním
karnevale vydováděli a moc si ho
uţili. Masky se dětem a jejich
rodičům letos obzvláště povedly.
Vše se vydařilo a jiţ teď se
těšíme na příští ročník dětského
karnevalu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci dětského
karnevalu a těm, kteří přispěli krásnými cenami do tomboly.
Lenka Sokolíková
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Mladí hasiči
Kromě našich pravidelných schůzek, které míváme kaţdý pátek a navíc vţdy
v úterý s děvčaty, která běhají přebor jednotlivce, jsme se s mladými hasiči účastnili
těchto zajímavých akcí.
Výroční valná hromada
Letos jsme měli program opět o něco sloţitější. Mladší hráli pohádku
„O Sněhurce a sedmi poţárnících“, kde krásnou Sněhurku zachránil sbor hasičů,
který sídlil hluboko v lese. Starší se při vystoupeních rozdělili na dvě skupinky, dívky
hrály pohádku o Méďovi Béďovi a chlapci hráli scénku podle Cimrmana. Poté jsme
zazpívali krásnou vánoční píseň od Evy Farné „Vánoce na míru“ a vystoupení
jsme zakončili společným tanečkem, kde kaţdý vystupoval ve své části tance a poté
jsme odtančili společným vystoupením.
Pohádku o Sněhurce, kterou děti hrály na výročce si můţete přečíst níţe…
Sněhurka a sedm poţárníků
Sněhurka, poţárníci, Myslivec – Ţhář, Královna, Zrdcadlo, Vypravěč
Vypravěč
Před dávnými časy, v době kdy si ještě nikdo nebarvil vlasy,
V nádherném zámku ţil královský pár a všichni uţ víme, jak to bylo dál.
Královna při porodu dcerky velmi ochořela, aţ z toho malá princezna osiřela.
Ţe byla taková malá prďolka, začali jí říkat Sněhurka.
Sněhurka byla jako malá celkem mlátička, to asi protoţe jí chyběla milovaná matička.
Král
Sněhurko, takové chování se pro princeznu nehodí ani malinko.
Jestli dál budeš s chlapci se prát, pak se uţ nebudeš mít za koho vdát.
Musím ti asi najít novou maminku, abys uţ ze sebe nedělala furt hrdinku.
Sněhurka
Ale tatínku, nekaţ mi na mou milou maminku vzpomínku.
Chci si jen s chlapci hrát, nemůţu za to, ţe se vůbec neumí prát.
Král
Sněhurko, nech uţ těch výmluvných řečí, nová maminka tě naučí, co se na princeznu sluší.
Vypravěč
Sněhurka vzteky do ţidle kopla, ta nová máti by jí určitě přátelství s hochy stopla.
Pan král nevěstu hledat vyrazil, v turnajích velkou část mladíků porazil.
Domů si novou nevěstu přivedl, do království jí jako nejhezčí ţenu světa uvedl.
Královna velmi pohledná byla, bohuţel však trochu pila.
Vţdy kdyţ si skleničku vína nalila, Sněhurku potom opaskem přes záda bila.
Královna
Co ty, kůţe líná, se tu poflakuješ, hejbni sebou, ať mi mé nehty krásně nalakuješ.
K čemu mi nevlastní dcera je, kdyţ skoro vůbec nepracuje.
Vypravěč
Královna měla kouzelnou moc, o samotě ji aplikovala kaţdou noc.
V komnatě kouzelné zrcadlo měla a s těmito slovy do něj vţdy civěla.
Královna
Zrcadlo, zrcadlo pověz mi, kdo je nejkrásnější v celé zemi?
Zrcadlo
Ty paní moje, jsi v zemi zdejší a na celém světě nejkrásnější.
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Vypravěč
Královnu vţdy tato odpověď potěšila a radostí sebou jako šídlo šila.
Odpověď zrcadla se však jednoho dne změnila, královna jej málem vzteky rozbila.
Zrcadlo
Ty má paní jsi překrásná, Sněhurka je však na titul nejhezčí má volba jasná.
Vypravěč
Tato slova jí velmi pobouřila, tak vzteky zrcadlo málem pobořila.

Výlet do pevnosti poznání
Únor
Ráno jsme vyrazili časně autobusem směrem
Olomouc. Dojeli jsme do Olomouce a kousek došli
pěšky. Našim cílem byla opravdu pevnost,
ve které se rozprostíralo několik expozic, v kaţdé
z nich jsme si mohli jednotlivé úkony vyzkoušet
či prohlédnout. První expozicí bylo „koloběh
vody“, kde jsme si mohli prohlédnout zvířátka,
která ve vodě ţijí. Dále tam bylo naznačeno, déšť,
mraky a vliv povodní a spoustu dalšího.
Další expozice byla nazvaná „rozum a mozek„ kde
byla řada hlavolamů, ukázáno, jak funguje mozek
s CNS. Poslední expozice nesla název „světlo a tma“. Zde byly naznačeny různé typy
světel a vnímání člověka. Po projdutí
všech expozic jsme měli domluvený
vstup do planetária, kde nám byl
přehrán nádherný film.
Poté jsme se přesunuli do obchodního
centra, kde byla vystavena hasičská
technika a probíhaly zde zajímavé
ukázky. Dostali jsme rozchod a mohli
si jít nakoupit, co jsme chtěli a poté
jsme opět vyrazili autobusem směrem
dom.
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Dětský karneval
Letošní karneval byl jiný neţ
minulé roky. Po letech jsme jej
strávili opět v kulturním domě.
K tanci nám hrála reprodukovaná
hudba. Naše vedoucí měly pro děti
připraveno spoustu zajímavých her.
Hlavním hřebem programu však bylo
vystoupení kouzelníka – Miloše
Bednáře, který byl naprosto úţasný.
Po vystoupení jsme si ještě zatančili a
zahráli pár her a mohli jsme se těšit,
co
vyhrajeme
z letošní
bohaté
tomboly.

Taneční zábava
Další pořádanou akcí byla taneční zábava, která se konala 24.2. po ukončení
dětského karnevalu. K tanci i poslechu nám hrála skupina Zeus. Návštěvníci zábavy
měli moţnost si dát něco dobrého z naší kuchyně, ve které jsme podávali kančí guláš
a
kančí pečeni s knedlíkem
a zelíčkem.
Na sále byly k dispozici dva
bary, u jednoho se podával tvrdý
alkohol a u výčepu jste si mohli
krom piva, vína a jiných nápojů
zakoupit i zákusky a jednohubky.
Na zábavě jsme měli také
krásné předtančení, které nám
zajistili mladé a velmi šikovné
maţoretky z Lukavice.
Jejich vystoupení se skládalo ze dvou fází, v té druhé dokonce vystupovali se
svítícími tyčkami při zhasnutých světlech.
Ze zábavy jste si mohli odnést spoustu zajímavých cen a tímto bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům, kteří nás buď finančně anebo věcně podpořili,
jak v tombole na taneční zábavu, tak i na dětský karneval, a to:
 SDH Mladkov
 Obec Mladkov
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Myslivecké sdruţení Mladkov
Griffin
Lékárna Hradisková Mladkov
Isolit Bravo s r.o., Jablonné nad Orlicí
Kümpers Textil s.r.o., Těchonín
Dřevotvar, Jablonné nad Orlicí
Formplast s.r.o. Bystřec
Sportareál České Petrovice
Skiareál Buková hora
Mika a.s.
Obchůdek u Jonášů
Monika Neškudlová, Jablonné nad Orlicí
Rodina Zapletalova
Zaměstnankyně společnosti CBA

Poznámka redakce: Děkujeme šikovným organizátorkám za vydařené odpoledne a večer

Dále přikládám fotografii děvčat, která Mladkov reprezentují v lize přeboru jednotlivce,
které se po 4. kole soutěţe průběţně z celého okresu umístili následovně:
za starší kategorii:
Scholzová Karolína - 59. místo
Kopecká Kristýna - 60 místo
Kapacová Nikola - 40. místo
Filipová Marie - 27. místo

za mladší kategorii:
Langerová Lucie - 19. místo
Zvercová Marie - 15. místo

Další závody nás čekají jiţ v dubnu v kategorii
jednotlivců a soutěţní druţstva začnou soutěţit
opět v květnu. Tak nám drţte palečky ;-)
Ing. Martina Faltusová
za vedoucí MH
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Zpráva o činnosti SDH Mladkov za rok 2017
Naše současná základna činí 92 členů. Z toho je 30 mladých hasičů.
Starosta: Novotný Tomáš
Místostarosta: Kapacová Veronika, Applová Jesica
Zapisovatel: Weindlichová Jarmila
Pokladník: Severýn Ladislav
Velitel: Weindlich Ladislav
Revizní komise: Michalčák Petr, Frodl Karel
Členové výboru: Kapacová Miroslava, Studený Roman, Kapac Miroslav, Faltusová
Martina, Faltusová Kristýna, Vágnerová Tereza
Výbor se schází pravidelně kaţdý měsíc a řeší přípravu akcí, činnost v naší organizaci
a pokyny Okresního sdruţení hasičů Ústí nad Orlicí.
Největší zátěţí je pořádání akcí na hasičském cvičišti:
 nejprve pálení čarodějnic
 okresní kolo hry PLAMEN
 okresní kolo dospělých
 okresní kolo dorostu
 krajské kolo hry PLAMEN
 3. závod Ligy -Soutěţe v běhu na 60 m překáţek M. H.
V polovině května se jiţ připravovaly překáţky pro nácvik dětí na soutěţ, která se
konala 26.-27.5.2017. Naše děti se umístily ve zlatém středu soutěţících. Poté jsme
pokračovali 10.6.2017 okresním kolem dospělých a hned navázali 11.6.2017
okresním kolem dorostu. Dále jsme pořádali 16.-17.6.2017 krajské kolo mládeţe.
Tyto soutěţe byly náročné jak pro obsluhy, tak technickou četu.
Při přípravě a pořádání soutěţí jsme dohromady odpracovali 2150 hodin.
Další aktivity našeho sboru v tomto kalendářním roce:
 Po celý rok se na vybudovaném cvičišti prováděly údrţby a opravy v celém areálu.
 Sběr ţelezného šrotu
 Opravy a práce na veteránech
 Tradičně opravy a zprovoznění osvětlení na nejvyšším ţivě rostoucím vánočním
stromě v ČR a uspořádání jeho slavnostního rozsvícení.
Odpracovalo se zde 548 brigádnických hodin. V rámci činnosti naší organizace je také
oprava a údrţba techniky, kde se odpracovalo 1175 brigádnických hodin.
Naše soutěţní činnost v letošním roce
Zúčastnili jsme se okrskové soutěţe 20.5.2017 v Lichkově. Zde naši muţi předvedli
dobrou připravenost a na této soutěţi se umístili na prvních místech. Dali se
dohromady také muţi 2, kteří ukázali, ţe ještě nepatří do starého ţeleza a obsadili
krásné první místo. Letos se okrskové soutěţe zučastnily i naše ţeny, které se také
umístili na prvních místech.
V rámci prevence jsme se zúčastnili všech školení pořádaných OSH. Na úseku represe
bylo provedeno 2 krát námětové cvičení, kterého se zúčastnila naše výjezdová
jednotka. Mezi nejdůleţitější patřily naše výjezdy k poţárům.
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Poděkování :
Na závěr bychom chtěli poděkovat ţenám z Červeného kříţe, obci Mladkov a všem
ostatním za obrovské úsilí vynaloţeném při všech akcích sboru konaných v tomto
roce.
Nadcházející akce v příštím roce
21.4.
Sběr ţelezného šrotu
30.4.
Pálení čarodejnic
25.-26.5. Okresní kolo dětí hry Plamen
27.5.
Okresní kolo dorostu
10.6.
Okresní kolo dospělých
30.6.
Svěcení praporu
Veronika Kapacová

Při ohlédnutí za uplynulým čtvrtletím musím přiznat, ţe za sebou nemáme
ţádné velkolepé akce, kterými bychom se mohli pochlubit, ale cítili jsme to letos jinak.
Advent a vánoční čas přímo překypoval akcemi, koncerty, besídkami atd. Ne sice
přímo v Mladkově, ale protoţe jsou naše klubové děti a mládeţníci zapojeni do akcí
škol, ZUŠ, mladých hasičů atd., vnímali jsme, ţe jsou uhnaní a my vlastně taky.
Takţe jsme si uţili poklidnou besídku před Vánocemi jenom spolu.
V novém roce se scházíme opět pravidelně kaţdé pondělí (kromě 1. pondělí
v měsíci) s mladšími a obtýden v pátek se staršími. Chystáme společnou víkendovou
akci s přespáním a s překvapením na 20. 4.. Začínáme tvořit program a sbírat síly
na letní tábor, který ani letos nebude v Mladkově, ale u Dvora Králové.

Tříkrálová sbírka 2017
Letošní sbírky se účastnili
jako pomocníci současní
i odrostlí klubáci. Opět jste
byli velmi štědří navzdory
„nešikovnému“
termínu,
který
je
po
Vánocích
a před výplatou. V letošní
sbírce bylo vybráno celkem
17. 124 Kč.
Děkujeme,
ţe nám otvíráte, děkujeme
za štědrost, řada z vás
s námi počítá, i kdyţ
odjíţdíte v termínu sbírky
mimo domov a nosíte
peníze předem nebo ještě
během víkendu.
I někteří chalupáři jsou uţ na sbírku navyklí a přispívají, i kdyţ jsou během
sbírky z Mladkova nebo Vlčkovic pryč.
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V Mladkově jste mohli potkat celkem čtyři skupiny a jejich vedoucí,
ve Vlčkovicích zajišťovala sbírku samostatná skupinka. Zaučovali se i další pomocníci,
proto vás moţná zaskočilo, ţe v jedné skupince nebyli králové tři ale rovnou čtyři.
Jednak se neví, kolik se tenkrát těch králů přišlo Jeţíškovi poklonit, pravděpodobně
jich bylo víc. Navíc to nebyli ani tak moc králové, ale mudrcové. Toto jsou jména
účastníků letošní sbírky. Děkuji!
1. skupina: Lucie Filipová, Maruška Filipová, Aňa
Severýnová, Nikča Kapacová
2. skupina: Jana Severýnová, Rozinka Severýnová,
Deniska Celbová, Eliška Bulová
3. skupina: Lenka Muţíková, Adélka Bulová, Linda
Karásková, Violka Sršňová
4. skupina: Lenka Bartoníčková a její přítel David,
Marian Novák, Slávek Zapletal,
Štěpán Faltus, Kvido Toman
Vlčkovice - Maruška Vacková, Míša a Lucka Koskovy
Zvláštní poděkování patří panu
starostovi
T. Šmokovi za všechny roky spolupráce a za pomoc
při sčítání výtěţku sbírky.
Jana Severýnová

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ţamberku
Pionýrů 1360, 564 01 Ţamberk, tel: 465678111, e-mail:podatelna2811@fs.mfcr.cz

Mimořádné sluţby v březnu 2018 v souvislosti
s přebíráním přiznání k dani z příjmů za rok 2017
Od 26.3.2018 do 29.3.2018 a 3.4.2018 bude úředním dnem kaţdý pracovní den v následujícím
rozsahu:

Den
Pondělí 26.3.
Úterý 27.3.
Středa 28.3.
Čtvrtek 29.3.
Pátek 30.3.
Úterý 3.4.

Úřední den a
podatelna
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 18:00

Pokladna
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Pracovníci finančního úřadu budou přebírat přiznání k dani z příjmů v zasedacích místnostech
těchto měst v termínech:

Den
20. 3. 2018

Město
Jablonné nad Orlicí
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Úřední hodiny
13:00 – 16:00

26. 3. 2018
Letohrad
14:00 – 16:00
21. 3. – 23. 3. 2018 Králíky
8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
26. 3. 2018
Králíky
8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Z technických důvodů nebude na těchto místech moţno platit daň
v hotovosti
V Ţamberku dne 16. 1. 2018
Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště

Finanční úřad pro Pardubický kraj
Placení daní z příjmu za rok 2017
Do kdy?

do 3. dubna 2018

Na jaký účet? pro platbu DPFO: 721 – 77622561 / 0710
pro platbu DPPO: 7704 – 77622561 / 0710
Jak?

- bezhotovostně převodem z účtu daňového poplatníka
na účet finančního úřadu
- poštovní poukázkou A – doklad V/DS, kdy poštovní poplatek
platí Finanční správa (!!! POZOR !!! Tento způsob platby platí pouze
pro daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávajících
přiznání – platby na účet FÚ s předčíslím 721)
- poštovní poukázkou A, kdy poštovní poplatek platí odesílatel
platby
- hotově v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů
Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí,
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 25.4.2018/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/.

Ceník stočného na rok 2018
V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě usnesení
zastupitelstva obce Mladkov č. /2017 ze dne 6. 12. 2017 se stanovuje cena stočného
na rok 2018 ve výši 42,56 Kč/m3
48,94 Kč/m3 včetně 15% DPH
S účinností od 1. ledna 2018
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Zpráva o činnosti VAK
Váţení občané,
jménem vodohospodářské společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí bych Vás rád informoval o činnosti za uplynulé období.
Společnost VAK Jablonné nad Orlicí funguje v tzv. smíšeném modelu provozování.
Infrastruktura, která je tvořena inţenýrskými sítěmi i vodohospodářskými objekty,
je vlastněna i provozována jedním subjektem – akciovou společností VAK. Tento model
provozování umoţňuje efektivně hospodařit a investovat do spravovaného
vodohospodářského majetku. Hospodaření společnosti nezatěţuje odvádění zisku
mimo systém vodního hospodářství, případně mimo Českou republiku a je
reinvestován prostřednictvím fondu obnovy a rozvoje.
VAK je komunální společností, kterou majoritně vlastní 61 měst a obcí. Podíl měst
a obcí činí 92,6 % základního kapitálu.
Zastoupení největších akcionářů je zřejmé z grafu:
(Poznámka redakce: Graf je vynechán, uveden je pouze text.)

město Choceň 19,3%, město Letohrad 14,8%, město Lanškroun 13,7%, obec Červená
Voda 5,4%, město Jablonné nad Orlicí 4,4%, ostatní obce 35,0%, DIK 7,4%
Minoritní podíl ve výši 7,4 % základního kapitálu (DIK) je v současné době v rukou
přibliţně 200 akcionářů z řad fyzických a právnických osob.
Statutárními orgány společnosti je představenstvo a dozorčí rada. Zástupci měst
a obcí ve statutárních orgánech společnosti jsou aktivními činiteli, kteří utvářejí
rámec jejího fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.
Vedení společnosti i představenstvo si uvědomuje, ţe VAK působí v regionu s mnoha
malými či středně velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby. Spotřeba pitné vody
a odvádění odpadních vod tudíţ nepřináší potřebný počet velkých odběratelů.
Malé obce patří k citlivým oblastem, proto je ve všech obcích, které jsou akcionáři
společnosti VAK, uplatňován solidární princip jednotné regionální ceny vodného
a stočného, který umoţňuje zachovat jejich obydlenost.
Prioritou společnosti VAK je péče o zdroje pitné vody a jejich ochranná pásma.
Větší území jsou řízena prostřednictvím „jímacích řádů oblastí“, které zajišťují
rovnoměrný odběr vody z různých zdrojů na základě hydrogeologických dat tak,
aby nedocházelo k jejich přetěţování. Samozřejmostí je sledování hladin podzemní
vody ve významných vrtech. Data jsou přenášena pomocí rádiové sítě na vodárenský
dispečink, který zajišťuje dozor nad všemi vodohospodářskými objekty. Dlouhodobé
trendy ve vývoji hladin podzemní vody jsou pravidelně vyhodnocovány a určují
prioritu v budování nových vodních zdrojů.
Vodovodní síť je obnovována moderními trubními materiály dle vnitropodnikové
standardizace. Ztráty vody ve vodovodní síti jsou na výborné úrovni. V roce 2016
činily necelých 10 % (průměr v ČR je cca 17 %).
(Poznámka redakce: Graf Dlouhodobý trend ve ztrátách vody byl vynechán.)

V investiční oblasti se VAK snaţí získávat dotační zdroje z Ministerstva ţivotního
prostředí či Ministerstva zemědělství ČR. Díky nim jsme v minulých třech letech
zrealizovali tyto projekty:
- Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě.
- Stavba nové úpravny vody v Chocni.
- Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí.
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- Dostavba kanalizace v Běstovicích.
- Kanalizace v Dolním Třešňovci.
Celkový finanční objem činil 214 mil. Kč, z toho Státní fond ţivotního prostředí
poskytl dotace ve výši 152 mil. Kč a VAK zapojil z vlastních zdrojů více neţ 60 mil. Kč
bez DPH.
V současné době připravuje VAK rozsáhlé vodohospodářské projekty, které by
měly být realizovány v letech 2018 aţ 2022. Jedná se o rozvoj skupinových vodovodů
„Brandýsko“ a „Letohradsko“. Cílem projektů je zajištění spolehlivé dodávky vody
do všech malých obcí v okolí těchto měst s výhledem na několik desítek let.
Vybudovat bychom chtěli i kanalizaci v obci Horní Třešňovec s napojením na stávající
čistírnu odpadních vod v Lanškrouně. Předpokládané finanční náklady výše
uvedených projektů činí cca 250 mil. Kč bez DPH.
V ekonomické oblasti se VAK postupně modernizuje a elektronizuje. Zálohový
způsob úhrady faktur prostřednictvím SIPA nebo trvalých příkazů jiţ zvolilo více neţ
85 % a elektronické faktury akceptuje téměř 50 % zásobovaných domácností.
Výhody jsou oboustranné - VAK šetří provozní náklady spojené s administrací
a poštovným, odběratelé šetří svůj čas a zároveň tím zrovnoměrní rodinné výdaje.
Navíc doklady posílané v elektronické podobě přispívají k ochraně ţivotního prostředí.
Cena „vody“ vţdycky byla a bude sledovaným tématem, přitom voda z kohoutku je
mnohonásobně levnější neţ kterákoliv jiná tekutina, balené vody nevyjímaje.
Při průměrné spotřebě 100 litrů/os./den, nás vodné včetně stočného stojí cca 8 Kč
vč. DPH/os./den. V rodinném rozpočtu tvoří v průměru méně neţ 2 % z celkových
výdajů, coţ je nejméně ze všech energií.
Závěrem si dovoluji popřát všem odběratelům vody dodávané společností VAK
osvěţující záţitek při její konzumaci a hlavně mnoho zdraví.
Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2017.
Bohuslav Vaňous v. r.
Ředitel společnosti

Vybrané tiskové zprávy z Pardubického kraje
Přípravy na výstavbu centrálních příjmů pokračují
V sídle Nemocnice Pardubického kraje se uskutečnilo další z řady koordinačních
jednání k výstavbě centrálních urgentních příjmů v Orlickoústecké a Pardubické
nemocnici. Zástupci společnosti a představitelé kraje si potvrdili podrobný
harmonogram stavby, která by v případě Ústí nad Orlicí měla být dokončena
na podzim 2020. V případě Pardubic bude podrobnější harmonogram představen
na příštím koordinačním jednání.
„Máme za sebou jiţ několik kol jednání o konkrétní podobě centrálního příjmu
v Orlickoústecké nemocnici, kdy jsme si vyjasnili, jakou podobu má stavba mít včetně
vnitřního uspořádání jednotlivých pater. Nyní si upřesňujeme harmonogram celé
výstavby, která je rozdělena na dvě etapy. Cílem je jednoznačně plnění termínu
dokončení stavby v průběhu roku 2020 tak, jak bylo slíbeno na počátku tohoto
volebního období. Na tom trvám a uděláme vše pro to, abychom stavbu v tomto roce
dokončili,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
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„Projektová dokumentace je v případě Ústí nad Orlicí rozdělena do dvou částí.
Tou první, která bude zahájena jiţ v letošním roce, je výstavba ostatních objektů
s dokončením v roce 2019. V něm bude zahájena druhá etapa, která spočívá
ve výstavbě samotné hlavní budovy centrálního příjmu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana
pro oblast investic Roman Línek.
Společně s nemocnicí v Pardubicích se v současné době jedná o zařízení
pavilonové bez jednotného příjmového místa, coţ je pro pacienta nepřehledné
a nepohodlné. „Oba projekty jsou hlavními investičními prioritami v krajském
zdravotnictví. Pro mne osobně je velice důleţité, ţe se do debat o vnitřním uspořádání
zapojili také jednotliví primáři a lékaři, kteří se na pracovištích kaţdý den pohybují,“
dodal LadislavValtr, krajský radní pro zdravotnictví.

Přímé spojení Ústí nad Orlicí s polskou Vratislaví je na dosah
Zástupci Pardubického kraje pod vedením hejtmana Martina Netolického
a náměstka pro oblast dopravy Michala Kortyše včera jednali s představiteli Českých
drah v čele s místopředsedou představenstva Michalem Štěpánem a zástupci
Dolnoslezského vojvodství o moţném zavedení přímého vlakového spoje z Ústí
nad Orlicí do polské Vratislavi. V současné době musí cestující na této trase
minimálně jednou přesedat na české či polské straně a cesta například z Pardubic
trvá čtyři a půl hodiny. V průběhu února se uskuteční další jednání a do konce února
by mělo být jasno o finálním řešení spoje.
„Přeshraniční ţelezniční trať z Letohradu přes Lichkov do polského Mezilesí
a dále na Vratislav čeká jiţ deset let na výraznější oţivení. V minulosti byla z polské
strany velká snaha elektrifikovat tuto trať na naší straně. Bohuţel tato nákladná
modernizace nebyla plně vyuţita pro cestující, coţ je samozřejmě velká škoda.
Poslední přímé spojení existovalo v roce 2013 a dnes musí cestující vyuţít spoj
s přestupem v Lichkově či Mezilesí. Při vhodném napojení by se mohlo jednat o velmi
pohodlné spojení s návazností na vlak do Prahy či Brna. Chceme proto jednat se
zástupci Českých drah a dopravce Koleje Dolnośląskie, který je ve vlastnictví
Dolnoslezského vojvodství. Polská strana nám nabízí vyuţití velmi moderních
a luxusních souprav pro zajištění přímého a pohodlného spojení. Jsem rád, ţe se
po čase tato myšlenka znovu otevírá a budeme dělat vše proto, aby mohla být jiţ
s novým jízdním řádem,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, ţe by přímý spoj mohl
pomoci také dalšímu zatraktivnění celé oblasti Králicka, kam jiţ nyní míří mnoho
polských turistů.
Ten společně s náměstkem Michalem Kortyšem řešil se zástupci obou dopravců
konkrétní záleţitosti jako je například kategorie vlaku, počet zastávek či ekonomické
záleţitosti. „První navrţený model jízdního řádu je nastaven tak, aby vyhovoval
polohám vlaků v Ústí nad Orlicí, coţ je vzhledem k zaplněnosti tohoto dopravního
uzlu velmi komplikované. Musíme si také říci, zda se má jednat o vlak, jehoţ cílem
bude co nejrychlejší spojení Ústí nad Orlicí a Vratislavi, nebo o spoj, který bude
zajišťovat také vnitrokrajskou ţelezniční obsluţnost,“ uvedl náměstek hejtmana
Michal Kortyš s tím, ţe nyní bude kromě jízdního řádu řešen také ekonomický model
navrţených řešení. „Do konce února si řekneme, jakým směrem se vydáme. Pokud
chceme spoje zahrnout do prosincového jízdního řádu, musíme začít aktivně jednat,“
řekl Kortyš. „Nejbliţší jednání je plánováno na polovinu února v Jeleni Góře,
po kterém by měly mít obě strany jasno,“ dodal náměstek.
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Silvestrovský ohňostroj 2017
V loňském roce byl uspořádán historicky první organizovaný Silvestrovský
ohňostroj. První popud k uspořádání takovéto akce byl od starosty Sboru
dobrovolných hasičů Mladkov pana Tomáše Novotného, který s nápadem přišel
na výroční valné hromadě hasičů. Financování bylo navrţeno z příspěvků sponzorů,
Obce Mladkov a uspořádání sbírky od občanů.
Ačkoliv na přípravu a organizaci nebylo mnoho času, nakonec se vše podařilo
a ohňostroj byl odpálen s úderem 19 hodiny a trval 12 minut. Hodnota ohňostroje
byla 18.534,- Kč. Jeho pořízení a ozvučení zajistil spolu s firmou Vector Králíky pan
Roman Studený. Vlastní odpálení zajistili členové sboru.
Financování bylo zajištěno od těchto sponzorů: pan Novotný Tomáš - 5534,- Kč,
paní Miroslava Balharová - 2000,Kč, Obec Mladkov - 2500,- Kč,
do kasičky v obchodě CBA občané
přispěli částkou - 2240,- Kč,
a příspěvky v kasičce v Domě
hasičů činily - 5823,- Kč a zbytek
doplatil Sbor dobrovolných hasičů.
Věříme, ţe se jednalo o další
podařenou akci, a pořadatelé jiţ
plánují
organizaci
ohňostroje
dalšího. Závěrem děkujeme všem,
kdo přispěl finančně nebo přiloţil
ruku k dílu.
Hasiči Mladkov

Besedy z historie Mladkova
O obchůdcích z doby dávno minulé i nedávné se 17. 2. uskutečnila beseda
za hojné účasti nejen Mladkováků. Jistě tomu přispěla i beseda o Mladkovu
na starých mapách, kterou měsíc před tím úspěšně reţíroval Vlasta Hejtmánek.

Beseda o starých mapách
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Beseda o obchůdcích
Na březen je připravena beseda na téma 15 let s Orlickými kilometry.
Tentokráte v prostorách Domu hasičů. Je to příleţitost zavzpomínat na léta,
která Mladkov proslavila ve světě turistiky celého tehdejšího Československa.
Miloš Taraška

Divadelní představení
Stejně jako v roce loňském,
i letos k nám do kulturního domu
ve Vlčkovicích zavítala Těchonínská
kočovná divadelní společnost Bouda,
z. s.. V pátek 2. 3. 2018 uvedla
detektivní hru „Vraţda v salónním
coupé“, jejímiţ autory jsou Zdeněk
Svěrák
a Ladislav
Smoljak,
jako
spoluautor je uváděn rovněţ velký český
vynálezce,
filosof
a dramatik
Jára
Cimrman.
Amatérské vystoupení účinkujících
přispělo k příjemnému pobavení publika,
které se sjelo ze širokého okolí a na konci
představení odcházelo s úsměvem na tváři.
Netrpělivě budeme očekávat, jakým
představením nás překvapí příště.
Martina Jirčíková

Winter Classic
V sobotu 3. 3. 2018 se pod širým nebem na kluzišti v Dolanech uskutečnil jiţ
druhý ročník Winter Classic.
Slunečný den, vůně svařáku, grilovaných klobás a touha po sportovním vyţití
přilákaly i přes silný mráz na kluziště několik desítek místních i přespolních bruslařů
a fanoušků všech věkových kategorií. Akce začala ve 13 hodin veřejným bruslením
a volně se prolínala se sousedským a přátelským popovídáním a ohříváním tělesných
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dutin čajem, grogem a svařákem. Pro věrné a otuţilé pijáky tady byla i chlazená
Hanušovická jedenáctka, pro nejmenší zase nejrůznější sladkosti a cukrovinky.
Poděkování za toto výborné občerstvení
patří sourozencům Pávkovým.
Akce se volně posouvala ke svému
hlavnímu hřebu a krátce po 16 hodině
začalo, jakmile co se slunce schovalo
za obzor, doslova “přituhovat“. Ledová
plocha byla vyklizena a upravena,
na jejím středu se nakupily hokejky.
Poté došlo k náhodnému rozlosování
hráčů do dvou týmů pro hvězdný
hokejový zápas.
Za tým 1 nastoupili:
Jack (Antušek Roman)
Falta (Faltus Honza)
Árný (Uhrner Tomáš)
Beny (Beňo Lukáš)
Mejdlo (Malošek Milan)
Pančos (Janča Lukáš)
Honza Lehký

Za tým 2:
Kvído Toman
Mates Studený
Líba (Liebich Jakub)
Wajla (Weindlich Pavel)
Derka David ml.
Charlie (Frodl Karel)

Byl to tvrdý a nelítostný boj, hrálo se
dvakrát po dvaceti minutách a to je věru
pro amatérské sportovce opravdový záhul.
Po čtyřiceti minutách hry dělených jednou
přestávkou
se
skóre
zastavilo
na
neuvěřitelných 25:25. Jelikoţ všichni chtěli
znát vítěze klání a nájezdy byly vzhledem
k absenci výstroje brankářů nemoţné,
rozhodli organizátoři o dohrávce na
5 vítězných
gólů,
tedy
který
tým
v prodlouţení vstřelí jako první pět branek. Po několika minutách bylo rozhodnuto.
Tým 1 vyhrál v dohrávce 5:1 a stal se
vítězem mistrovského utkání. Jen
pro informaci a představu bojovnosti
v utkání „padly za vlast“ patery
kalhoty a došlo i ke zranění kolene a
vazů. Snad se podaří na příští ročník
všechno zašít…
Závěrem bych chtěl z pozice
diváka a fanouška poděkovat všem
organizátorům za skvělou akci a moc mě těší, ţe v Madkově jsou pořád lidé, kteří mají
zájem o sport a hlavně o to, abychom tady nezakrněli a scházeli se na podobných
akcích.
Josef Kalášek ml.
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Nové tradice v závěru roku v Mladkově?
Našlápnuto uţ je…
V závěru loňského roku jsme měli moţnost
objednat si v obchodě Smíšené zboţí U Jonášů
u paní Kaláškové kapry na vánoční stůl.
Po několika letech tak nemusel kapr absolvovat
strastiplnou dlouhou cestu v igelitce z okolních
měst či obcí (v případě, ţe nebyl ihned zbaven
ţivota na prodejním místě) a mohl být bez stresu
naladěn na nadcházející svátky.
23. prosince 2017 se tak
dopoledne
uskutečnil
prodej
kaprů před Kulturním domem
v Mladkově. Akci měli na starosti
pánové: Josef Kalášek st. a ml.,
Petr Hejtmánek a Miroslav Mareš.
Ve velké kádi plavalo několik
urostlých
krasavců
a kaţdý
příchozí si mohl vybrat svého
šampiona.
Jako
bonus
ke
kapříkovi dostali dospělí kupující
velmi chutný (a jak se mnozí
později
při
cestě
domů
přesvědčili) i silný svařáček. A aby kapři neplavali ve vodě jen tak, hrála jim k tomu
reprodukovaná hudba.
Věřme, ţe spolu se silvestrovským ohňostrojem se tato zdařilá akce stane novou
tradicí v Mladkově.
Lenka Muţíková

Reprezentují nás
Řeknete si, ţe uţ to není moţné, další dvojčata? Ve Vlčkovicích je však vidíme
jen o prázdninách a víkendech. Kristýna a Mariana Polákovi dvojčata jsou, ale jsou to
Hradečanky, takţe se tentokrát musím vrátit do minulosti.
V minulém článku jsem se zmínil, ţe Málkova děvčata bydlí v čp. 6 a právě
v tomto domě před šedesáti lety ţil klučina, který téţ jezdil rychlostní kanoistiku,
a také ve stejném klubu na pastvinné přehradě. Jmenoval se Jarda Tomeš a co
jmenoval! Ještě stále jmenuje a pořád má srdce toho zarputilého bojovníka.
Pokud někdo sledujete závody dračích lodí, tak ho můţete pokaţdé vidět v druţstvu
veteránů a skoro pokaţdé na medailové pozici. A to je co říct. Uţ slyším Mladkováky,
ţe ho neznají, ale znají, alespoň někteří. Za manţelku si vzal Mladkovačku
Evu Jaškovou z čp. 56.
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Ke kajaku se dostal přes náborovou
akci ţamberských vodáků v klášterecké
základce, od jara 1961 tvrdě trénoval
a převáţnou část mimoškolního času trávil
na hladině přehrady. Štěstím bylo, ţe je
trénoval
Láďa
Stejskal.
Pro
všechny
kamarád, ale důsledný a nikomu nic
neodpustil.
Uţ jako ţák jezdil po východočeském
kraji, ale na výsledky si uţ nevzpomíná.
Tenkrát se o sportu tolik nepsalo, nikdo to
nezaznamenával a uţ vůbec se nefotilo. První obrázek má aţ z vojny v Dukle.
Vyučil se nástrojařem a to uţ jezdil kategorii mladší, poté starší dorost. Se svým
parťákem Vláďou Středou byli krajští přeborníci v K-2 (od roku 1964 čtyři roky
za sebou). V republice uţ na ně medaile nezbyla. A přeci, ta „bramborová“. Ty čtyři
roky to byl stejně krásný kus ţivota a tihle dva kluci si ho uţili. Je to s podivem,
ale právě v těchto letech Jarda dostal v loděnici svoji přezdívku „dědek“ a vydrţela mu
do dneška.
Na mistrovství ČSSR muţů roku
1967 v K-2 s V. Středou uţ obsadili
3. místo. V muţích si toho roku
vyjezdil 1. výkonnostní třídu a tím se
dostal do Dukly Pardubice. Tam jezdil
hlavně na K-2 s Tondou Leffelmannem
ze Sparty Praha a v zimě běhal
na lyţích.
Po vojně závodil opět za Ţamberk
s bývalým parťákem Středou. Skončil,
kdyţ se oţenil, a začal v Ţamberku
stavět rodinný domek.
Na vodácký sport však nezapomněl
a na vodu si občas vyrazí. Dodneška třeba nevynechal jediný závod pramic na 15 km
Orlického poháru. A v zimě na běţky taky nezapomněl, to mohu potvrdit. Několikrát
uţ jsme se v Krkonoších nebo v Jizerkách potkali.
Tak Jardo, ať ti to dlouho vydrţí.
Kosek Jiří

Odpověď Gudrun Pausewang
na přání k jejím 90. narozeninám
Váţený pane Šmoku, starosto Mladkova,
děkuji Vám srdečně za Váš dopis z 22. února 2018, ve kterém mi přejete k mým
90. narozeninám. Přejete mi ještě hodně let zdraví a spokojenosti v kruhu mých
blízkých a přátel.
Ne, na Váš kraj jsem nikdy nezapomněla. Stavím se velmi energicky proti válce.
A také doufám, ţe naše děti a vnuci zaţijí dobu, kdy jiţ nebudou existovat ţádné války
31

a kdy se na ně bude pohlíţet asi tak, jako my se dnes pohlíţíme na Neandrtálce.
Bylo by také pěkné, kdybychom mohli pohlédnout do doby, kdy jiţ nebudou existovat
ţádní Němci a Češi (jazykově) a namísto nich by byli jen Evropané.
Tuhle dobu jiţ nezaţiji. Na to uţ jsem příliš stará. Ale přeji si ji z celého srdce.
S přátelským pozdravem
Gudrun Pausewang

21.4.

Sběr ţelezného
šrotu

30.4.

Pálení čarodejnic

25.-26.5. Okresní kolo
dětí hry Plamen
27.5.

Okresní kolo
dorostu

10.6.

Okresní kolo
dospělých

30.6.

Svěcení praporu

Vernisáţ obrazů mladkovského
rodáka Petra Krčmáře
– prozatím odloţeno
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