Slovo úvodem
Váţení spoluobčané, milí čtenáři,
hned v úvodu se chceme omluvit za chybně uvedené informace v minulém čísle.
Spodní foto na titulní straně není z roku 2007, fotografie je současná (tedy rok 2018).
V rubrice Jubilanti bylo chybně uvedené datum narození paní Chaloupkové,
správné je 28. března. A také v článku Jiřího Koska Reprezentují nás bylo uvedeno,
ţe: „…Jarda Tomeš… si vzal za manželku Mladkovačku Evu Jaškovou z čp. 56“.
Jednalo se však o Evu Duškovou. Ještě jednou se tedy omlouváme.
Znovu také připomínáme výzvu Miloše Mikuly – „Typický den v Mladkově“.

!!! 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
Krásné dny Vám přeje redakce
_____________________
Titulní strana – Letecký pohled na hasičské cvičiště z roku 2015

Plamen
Celostátní hru Plamen, které bylo v minulém roce 45 let, nemusím představovat.
Vím, ţe převáţně všichni členové naší organizace se právě v Plamenu od mládí
připravovali být hasičem. V našem okrese bylo vţdy nejvíce druţstev z celého kraje.
Jak to začalo? Emil Dušek dokázal tolik lidí okolo sebe soustředit, ţe společně se
před 46 lety začalo soutěţit. Dnešní děti ţijí úplně jiným ţivotem. Mají veliký výběr
různých krouţků i sportovních oddílů, a přesto má stále náš okres nejvíce
registrované mládeţe a dětí. Hra Plamen je tak rozmanitá, ţe kaţdé dítě najde
v kolektivu své uplatnění. Jezdí po celém okrese na různé soutěţe. Příprava je tak
náročná, ţe vyţaduje pravidelně se připravovat, a tak vysedávat u počítače není
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moţné. Rodiče to finančně nezatěţuje, protoţe mladí hasiči jsou podporování SDH
a i Ministerstvo školství dotuje finančně tuto činnost.
Jak to začalo v Mladkově? Teplály, batohy, do pasu řemen, za řemen proudnici,
běţíme útokem, sbíráme Plamen. Mnoho let uběhlo, kdy nás to napadlo, soutěţit,
bojovat, prvenství získávat, odborky, štafety, uzly i kroniku, to všechno měli jsme
v pohodě v malíku. Jak uţ to tak někdy bývá, dobrá myšlenka se zrodí třeba i u piva.
Před lety také po soutěţi při přátelském posezení dva pánové se přeli o tom, co můţe
být a dosud není. Zábavná sázka to vyvolala, a jak to dále pokračovalo. Padlo slovo
do pranice a nebylo třeba dodat více. Pan Krejčí Václav se chopil vesla a vytvořil
posádku, která se vydala do sportovního klání mladých hasičů.
Píše se rok 1970, kdy se v Mladkově
zakládá chlapecké druţstvo. O rok
později vzniká i druţstvo děvčat. Jejich
začátky nebyly jednoduché, chyběly
zkušenosti jak vedoucích, tak i dětí.
Někdy nálada pod bod mrazu klesala,
a tak se řídili dle známého hesla. Cituji
dle zápisu v kronice: „Není důležité
vítězit, ale soutěžit a sportovat“. Největším
úspěchem bylo druhé místo chlapců
v Ústí nad Orlicí. Na konci roku 1972
vzniká v našem okrese celoroční hra
Plamen. Také naše druţstvo jako první se
do této soutěţe přihlásilo. Na první závod
odjíţdí do České Třebové. V roce 1976
druţstvo chlapců splnilo limit do okresní
soutěţe a 12. června se v Tatenicích
umístili na 1. místě a postupují do kraje.
26. června v Hradci Králové dokázali
vybojovat 3. místo. Při nácviku pomáhal
i okresní velitel Doleţal Josef. Hra
Plamen kladla větší nároky na vedoucí
i děti. Kaţdý týden musela být schůzka,
aby děti dokázaly splnit dané úkoly.
V začátcích Plamene byly soutěţe tři.
Podzim – branný závod, kde plnily tyto disciplíny: kvíz hasičské přístroje, střelba,
odhad vzdálenosti, topografické značky, myšelovka i zdravověda a do hodnocení jsou
zařazeny kroniky a kulturní program.
Zima – závod na lyţích, střelba, hod granátem a běh na lyţích.
Léto – útoky, štafeta 4x60 m a přebor jednotlivců.
Vztah vedoucích a dětí byl více neţ kamarádský, to bylo příslibem k lepšímu
umístění v okrese. Mladkov uţ znají i okolní druţstva a patříme mezi velmi dobré
v rámci okresu. Mnohý z nás má doma medaile a pamatují si, jaké krásné dárky jsme
si ze soutěţe přiváţeli. Od roku 1979 přibývají další disciplíny. Dţberovka a štafeta
dvojic. Kulturní program si děti připravují jen na výroční schůzi a do Plamene se
připisují pouze body. Myšelovka je z branného závodu odstraněna a děti plní nové
úkoly – překonávání lana a poţární ochrana. V roce 1997 se znovu mění pravidla.
Dţberovka je zrušena a je zařazen poţární útok CTIF a štafeta 400 metrů
s překáţkami.
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Bez velkého fandovství všech vedoucích bychom nemohli konstatovat,
ţe v Mladkově mladí hasiči nepřetrţitě soutěţí 46 let. A kterým lidem vděčíme za tento
úspěch? Byli to – Antonín Hubálek, Milan Fabiánek, Václav Fogl, Václav Krejčí ml.,
Marie Krejčová, Jiří Paďour, Marta Paďourová, Vladimír Novotný, Jaroslava Novotná,
Věra Urubková, Karel Hečko, Lada Stojanová, Lucie Pávková, Lukáš Černohous, Hana
Černohousová, Jaroslav Filip, Jana Filipová, Iva Novotná, Martin Kalášek, Mirka
Kapacová.
Ze záznamu z kronik vyjmenuji zajímavé akce.
Sběr papíru a bylin, výroba dárků k MDŢ pro důchodce,
ruční práce, drhání, kreslení výkresů a vypalování
obrázků. Hráli jsme maňáskové divadlo pro okolní
mateřské školky, relace do rozhlasu – březen měsíc
prevence, vystoupení na veřejných schůzích, besedy
v MŠ a ZŠ, plnění odznaku odbornosti, dětské
karnevaly, Soptíkovy diskotéky a vánoční besídky,
pravidelná návštěva krytého bazénu, výlety, letní
tábory. Víkendové pobyty na Horní Lipce a Lanšperku,
letní tábory v Ledči, Poličanech, na Severomoravské
chatě a Hněvkově.
Po
ohlédnutí
za
minulostí
se
vracím
k současnosti. Tradiční vystoupení mladých hasičů na
výroční schůzi nás všechny těší. Také účast na tolika
soutěţích, tábor a plnění úkolů, které Plamen vyţaduje
je od vedoucích veliké a hlavně celoroční ukrajování
svého soukromí dětem.
Z celého srdce Vám děkuji, ţe Mladkov má stále „Mladé hasiče“. Také mě těší,
ţe i Lichkov a Těchonín úspěšně s mládeţí pracují.
Marta Paďourová

Plamen dnes
Soutěţ Plamen je jiţ tradiční soutěţ mladých hasičů v poţárním sportu.
Plamen je postupovou soutěţí. Ze starší kategorie mladých hasičů je moţné z okresu
postoupit na krajské kolo, dnes postupují tři nejlepší druţstva. Náš okres se
v poţárním sportu těší velké oblibě. V letošním roce na okresním kole hry Plamen
soutěţilo celkem 77 druţstev mladých hasičů ve dvou kategoriích.
Hra Plamen se v současnosti skládá ze dvou kol. Prvním je Závod poţárnické
všestrannosti, který se koná vţdy v říjnu. Děti zde běţí v pětičlenných hlídkách po
vyznačené trase a musí plnit úkoly na jednotlivých stanovištních, kterými jsou střelba
ze vzduchovky, uzlování, ručkování po laně, zdravověda, poţární ochrana a topografie.
Dalším kolem je poté jarní dvoudenní soutěţ konaná v květnu. Zde závodníci musí
podstoupit hned několik disciplín, mezi které patří štafeta poţárních dvojic, štafeta
4x60 metrů s překáţkami, štafeta CTIF a královská disciplína poţární útok, starší
kategorie má oproti mladší navíc poţární útok CTIF.
Mimo hru Plamen je moţné soutěţit také v jiných soutěţích – a to Liga
na 60 metrů s překáţkami, která se skládá hned z několika jednotlivých závodů,
a na konci sezóny jsou vyhlášeni vítězové. Z této soutěţe je moţnost také postoupit
na krajské kolo. Dále je spousta soutěţí, které děti rovněţ připravují na okresní kolo
hry Plamen např. ZPV v Černovíře, Májové štafety ve Vysokém Mýtě anebo Soutěţ
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Svatý Jiří a spousta menších soutěţí. Přes léto také probíhá Liga mladých hasičů
v poţárním sportu, která jde téměř souběţně s Orlicko-ústeckou ligou, kterou běhají
dospělí.
Martina Faltusová

Váţení spoluobčané a chalupáři,
v letošním roce se nám jarní chladnější počasí velice rychle přehouplo do velmi
teplých a parných letních dnů. Třešně a jahody zrají nejméně o 14 dní dříve
neţ v letech minulých a oproti loňskému roku by mohl být i dostatek ovoce a zeleniny
z našich zahrádek.
Toto teplé počasí bude mít za následek pravděpodobně i nedostatek vody
ve vodovodním řádu, a proto vyuţijte staré ţumpy a septiky, které po vybudování
veřejné kanalizace nejsou funkční, k zadrţování vody na zalévání a zavlaţování
zahrádek. (Viz znění zákona č. 254/2001Sb. o vodách, likvidace dešťové vody
na vlastním pozemku vsakováním nebo akumulace v nádrţích).
Dále připomínám, ţe je k dispozici na likvidaci větví štěpkovač a objednání je
moţné na Obecním úřadě v Mladkově. Vypůjčení je zdarma a vypůjčitel musí doplnit
palivovou nádrţ benzínem Natural 95. Někteří občané ho jiţ měli zapůjčený a byli
spokojeni s kvalitou štěpků a snadnou obsluhou.
Také se potýkáme s občanskou vybaveností obce, tak jako mnohé jiné,
a spolupracujeme se Sdruţením místních samospráv na zmírnění negativních dopadů
od zákonodárců na malé obce.
Víte, jaké jsou potíţe s provozem místní poštovní úřadovny. Od podzimu bude
paní vedoucí pracovat v Králíkách. Jestliţe se nepodaří České poště nebo obci
Mladkov sehnat pracovníka, který by byl ochoten pracovat na zkrácený úvazek (nebo
si přivydělat), bude provoz také omezen.
Od 1. 8. 2018 bude také uzavřena ordinace zubního lékaře v Mladkově. S panem
doktorem bylo při nástupu jednáno o určité době - min. na tři roky s tím, ţe se
pokusíme sehnat někoho jiného. Předpokládali jsme s umístěním lékaře z regionu,
ale ten nabídku nakonec odřekl. S tímto problémem se potýkají i města v okolí.
Pacienti, kteří jsou u pana doktora Kopeckého registrováni, mohou zůstat stále jeho
pacienty po domluvě.
Důleţité upozornění
Obracím se na majitele bazénů s ţádostí, aby nevypouštěli vodu do veřejné
kanalizace. Ţádáte o úlevu ze stočného, ale pravděpodobně je tato voda
vypouštěna do kanalizace a ČOV. Jakmile zjistíme rozbory, ţe je tato
voda vypouštěná do veřejné kanalizace, nebudou úlevy poskytovány.
Tato voda zahubí bakterie v ČOV a náklady na obnovení činnosti se pohybují
okolo 20 000 Kč.
Přeji vám příjemné letní dny, krásnou dovolenou a prázdniny, načerpání nových
sil a pozitivního myšlení.
Teodor Šmok, starosta
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Zápis č. 2 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 22. 3. 2018
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1) - omluvena, Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena
Kotyzová (4), Bohuslav Matouš - omluven (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 - vydávání rozhodnutí na kácení stromů, provedeny pochůzky se Statním
pozemkovým úřadem ohledně pozemkových úprav v obci
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.
Inventura 2017
Předseda UIK předkládá ke schválení zprávu z provedené inventarizace majetku obce za rok
2017. Počáteční stav hodnoty majetku obce činil 77.981.644,74 Kč a konečný stav činí
79.587.193,44 Kč. Zpráva z provedené inventarizace je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu inventarizace majetku obce za rok 2017.
Rozpočet 2018
Návrh rozpočtu byl připraven finančním výborem spolu s účetní, starostou a místostarostou
obce. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce, účetní obce předkládá navrhované změny
v příjmech a výdajích. Místostarosta obce seznámil přítomné se zněním rozpočtu se
zapracovanými změnami a navrhuje rozpočet v této podobě schválit. Rozpočet obce je přílohou
č. 3 zápisu ze zasedání.
Starosta obce doplnil vysvětlení navrhovaného rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Mladkov na rok 2018. Výše příjmů
9.960.092,-Kč, výše výdajů 11.321.226,- Kč se zapracovanými změnami oproti návrhu.
Sociální bydlení
Starosta obce seznámil přítomné s podmínkami získání dotace na sociální bydlení, která by
mohla slouţit k výstavbě domu pro sociální bydlení na p.p.č. 25/1. Zastupitelstvo uvaţovalo
o výstavbě 8 bytů. Výzva na dotaci bude zveřejněna do září, došlo ke změně z původní doby
udrţitelnosti 5 let, nově na 20 let. Dle vyjádření starosty obce jsou přísné podmínky právě
pro udrţitelnost projektu po dobu 20 let. Ale navrhuje pokračovat v přípravě tohoto projektu.
Bylo by moţné také tento projekt řešit zvýhodněným úvěrem přes Státní fond rozvoje bydlení.
p. J. Kalášek – vzhledem ke změně podmínek navrhuje, zda pozemek spíše neprodat na dvě
stavební parcely
p. T. Šmok – bylo by to spíše na jednu parcelu, ale je to možná varianta se kterou bylo také
počítáno
pí. A. Kotyzová – původní záměr bylo vytvoření bytů 1+KK
p. T. Šmok – v tomto bodě jde o to rozhodnout, zda pokračovat v projektu a připravit ho
k požádání o dotaci
pí. A. Kotyzová – mohla by se provést letos demolice a pak počkat na dotaci na příští rok, zda se
nezmění podmínky
p. V. Kobulej – dle jeho názoru jsou to za těchto podmínek jen starosti pro obec a v projektu by
nepokračoval
p. R. Studený – navrhuje ještě znovu prověřit možnosti financování a pak se rozhodnout co dál
p. T. Šmok – do příštího zasedání se pokusíme sehnat další informace k tomuto bodu a poté
o projednat.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí podmínky dotace na sociální bydlení.
Oprava cesty k čp. 162
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na opravu cesty k hájovně. Záměrem je
opravit cestu včetně kanalizační sítě na splaškovou a dešťovou vodu. Tato akce bude vyţadovat
projekt a stavební povolení. Ing. Jiří Poláček předkládá cenovou nabídku na projektovou
dokumentaci DUR a DSP na stavbu „Oprava cesty na p.p.č. 325/2 v k.ú. Mladkov“. Náklady
na projekt jsou ve výši 60.000,- Kč s termínem dokončení 30.9.2018.
p. V. Kobulej – počítá se také s veřejným osvětlením? A rozvody fy. Alberon?
p. T. Šmok – osvětlení by mělo zůstat původní a fy.Alberon se zřejmě ozve.
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení projektu na opravu cesty k hájovně v celkovém
nákladu 60.000,- Kč s přípravou pro stavební povolení.
Příspěvek SMS
Sdruţení místních samospráv předkládá výzvu k úhradě členského příspěvku za rok 2018.
Příspěvek je základním zdrojem prostředků pro veškerou činnost sdruţení. Výše příspěvku se
oproti loňsku nemění, tj. skládá se z pevné částky 2.000,- Kč za členskou obec a 2,- Kč
na obyvatele dle počtu obyvatel k 1. 1. 2017 tj. 534 x2=1068,- Kč. Celková výše příspěvku obce
činí 3068,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje členský příspěvek Sdruţení místních samospráv na rok 2018
ve výši 3068,- Kč.
GDPR
Sdruţení obcí Orlicko předkládá Smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského
příspěvku na činnost Sdruţení při 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).
Výše příspěvku činí 5.214,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního
členského příspěvku ve výši 5.214,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pronájem pozemku VAK
Společnost VAK Jablonné nad Orlicí oslovila obec ohledně pronájmu nebo prodeje pozemků
u vodárny v Mladkově. Záměr pronájmu na p.p.č. 748/4 a st.p. č. 264 byl řádně zveřejněn
a starosta obce navrhuje uvedený pronájem řešit formou dodatku k původní smlouvě za cenu
1,-Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění smlouvy č. 17/99/MA o pronájem p.p.č. 748/4
a st.p.č. 264 společnosti VAK Jablonné nad Orlicí za cenu 1,- Kč/m2 do konce platnosti
nájemní smlouvy tj. 31.12.2019 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy.
Odměna – volby prezidenta
Starosta obce navrhuje poskytnou členům volebním komise odměny za druhé kolo volby
prezidenta, z důvodu, ţe za účast v komisi pro druhé kolo byla odměny 200,- Kč. Některé obce se
rozhodli řešit odměnu za tyto činnost se svého rozpočtu. Starosta obce proto navrhuje odměny
v těchto částkách: Předseda komise 1900,-Kč (2 předsedové), zapisovatelka 1800,- Kč
(2 zapisovatelky), člen komise 1100,- Kč (5 členů). Celkem tedy vyplatit na odměnách
12.900,- Kč.
p. M. Jirčíková – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů – členství v komisi
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny za výkon funkce ve volební komisi členům komise
dle předloţeného návrhu v celkové výši 12.900,- Kč.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X Z A A X A A A A
Převod odpočinkového místa Petrovičky
Pardubický kraj na hraničním přechodu vybudoval odpočinkové místo a po skončení doby
udrţitelnosti nabízí obci majetek předat do majetku obce. Starosta obce seznámil zastupitele se
seznamem převáděného majetku. Zastupitelstvo o tomto převodu jiţ jednalo v minulosti,
proto s převodem souhlasí.
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Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod majetku od Pardubického kraje,
p.p.č. 20/6 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 633 m2, p.p.č. 700/2 ostatní
plocha –silnice o výměře 99 m2 vše v k.ú. Petrovičky u Mladkova a stavbu
„Rozšíření odpočinkového místa pro turisty při turistickém hraničním přechodu
Mladkov – Petrovičky/Kamienczyk“ do vlastnictví obce Mladkova.
Komplexní pozemkové úpravy Mladkov
Proběhlo jednání velkých vlastníků pozemků na obecním úřadě, kde bylo vysvětleno, jak budou
probíhat pozemkové úpravy v katastru obce. Byly řešeny bunkry, vodní toky, cesty. Připomínka
k cestě k hasičskému cvičišti, kterou obec získá převodem. Dále by se mělo vyřešit odvodnění
pozemku u čp. 109, dále vytvořením cesty příprava na cyklostezku od Celného, také byla řešena
cesta od truhlárny k Vlčkovicím, která by mohla být aţ do Vlčkovic asfaltová. Dále je v řešení
cesta k Lichkovu přes pozemek SŢDC do budoucna bude moţné zkusit výměnu pozemků SŢDC
za pozemky obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznámení s jednáním ohledně komplexních
pozemkových úprav v obci Mladkov.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mladkov ţádá o schválení hospodářského výsledku
za rok 2017 a převedení částky 30.365,- Kč do fondu odměn. SO seznámil se situací ohledně
výhledu školy pro příští období.
p. T. Šmok – byl seznámen ředitelkou školy s novým systémem odměňování na které bude zřejmě
nutné sehnat v příštím roce finance a v letošním roce se plánuje také pokračovat v modernizaci
kuchyně. Dále byl v diskuzi k tomuto budu řešen počet žáků, problém, že se vlčkovské děti
do školky nedostanou z důvodů naplněnosti školky, do které chodí i děti z jiných obcí, které ovšem
potom ve škole nezůstávají.
p. Z. Severýn – dotazuje se, zda by bylo možné dořešit s ředitelkou školy délka uzavření školky
v době letních prázdnin, aby nebylo šest týdnů zavřeno.
p. T. Šmok – je to problém ohledně personálního obsazení a výběru dovolených.
pí. A. Kotyzová – nelze to domluvit na střídání třeba s Lichkovem nebo Těchonínem?
p. T. Šmok – navrhuje, aby se těmito problémy zaobírala školská komise
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2017
a převedení částky 30.365,- Kč do fondu odměn.
Došlé spisy a ţádosti
1. Ţádost pí. Hlůţová
Pí. Hlůţová ţádá o pronájem klubovny v KD ve Vlčkovicích spolu s kuchyňkou a sociálním
zařízením v termínech 24–25.3., 27-29.4., 18-20.5. 2018 za účelem setkání příznivců jógy, bylin
a zdraví.
Starosta obce navrhuje pronájem za cenu c 500,- Kč za jeden den, 1000,- Kč dvě noci a tři dny,
plus náklady za vodu a elektřinu.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem prostor KD Vlčkovice pí. Hlůţové v termínech
24-25.3., 27-29.4., 18-20.5.208 za cenu 500,- Kč za jeden den, 1000,- Kč dvě noci a tři
dny, plus náklady za vodu a elektřinu.
2. Ţádost pí. Kapaczová
Pí. Věra Kapaczová ţádá o opravu bytu v čp. 109 v rozsahu zateplení koupelny a pokojíku,
výměnu okna v loţnici. Dále ţádá o přehodnocení částky za úhradu topení v čp. 133. Starosta
obce navrhuje provést opravy z rozpočtu obce, u vytápění jsou náklady jsou reálné
a do budoucna navrhuje zabývat se výměnou kotle.
p. J. Kalášek – navrhuje částku za vytápění, která je stejná pro všechny nájemníky, ponechat
Zastupitelstvo obce bere na vědomí opravu bytu z běţného rozpočtu obce z údrţby
v rozsahu sníţení a zateplení koupelny a pokojíku a výměny okna.
Zastupitelstvo obce trvá na úhradě částky za topení čp. 133.
3. Nový spolek
P. J. Jetmar ţádá v souvislosti se zaloţením nového spolku Český svaz ochránců přírody základní
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organizace Vlčkovice o umoţnění zapsání sídla na adresu KD Vlčkovice, o zapůjčení či pronájem
p.p.č. 19/2 včetně stavby na p.p.č. 17 v k.ú. Vlčkovice na dobu 10 let, moţnost vyuţívání prostor
KD Vlčkovice pro schůzky členů, moţnost vyuţívání vývěsné skříně v centrum obce, o pomoc
při vyklízení objektu na p.p.č. 17 formou přistavení kontejneru, o moţnost vlastního sběru ţeleza
v obci, o spolupráci při úklidu odpadu v rámci projektu Ukliďme svět ukliďme Česko formou
svozu pytlů.
p. J. Jetmar – seznámil přítomné s organizací a její činností, účelem založení je sjednocení občanů
s dětmi ve Vlčkovicích, do této doby nebyl prostor ani účel se, jakkoliv scházet. Jako nejvhodnější
se jeví založení organizace, které by pracovala a dětmi a mohla žádat o příspěvky a využívat
dotace. Také se hledal vhodný pozemek a v úvahu připadá pozemek bývalého dětského hřiště nebo
pozemek p.p.č. 19/2 na kterém je i stavba, kterou nabízí postupně opravit a využívat ji pro činnost
spolku. Svépomocnou formou by rádi neudržovaný pozemek zvelebili a využívali.
p. T. Šmok – navrhuje umožnit sídlo organizace v KD Vlčkovice, dále umožnit využívání prostor
KD, umožnit využívání vývěsní skříňky, možnost vlastního sběru železa v obci a spolupráci
při úklidu odpadu.
p. T. Šmok – vhodnější pozemek k využití je bývalé dětské hřiště, ale rozhodnutí ponechá
na žadatelích
p. J. Jetmar – jako plus u pozemku 19/2 je zmiňovaná stavba, která by mohla být využívána
k práci s dětmi.
p. Z. Tomíček – navrhuje, aby se zastupitelé na nemovitost podívali, budova je v hodně špatném
stavu a dle jeho názoru není tento pozemek vhodný pro dětské hřiště. Souhlasí se činností spolku,
ale tento projekt, který je velmi pěkný, nesplňuje potřebu vytvořit ve Vlčkovicích dětské hřiště.
p. T. Frank – nechceme v rámci spolku jen vytvořit dětské hřiště, ale vytvořit místo
pro volnočasové aktivity
p. J. Jetmar – také souhlasí s vytvořením certifikovaného hřiště, ale do té doby by rádi nabídli
aktivity v rámci spolku
p. Z. Tomíček – je reálné během roku vytvořit certifikované hřiště?
p. T. Šmok – je nutné najít finance v rozpočtu, je to cca 150 tisíc pro začátek, ale je to možné.
V minulosti to bylo do Vlčkovic přislíbeno. Navrhuje, aby se zastupitelé s pozemky seznámili blíže
a poté bylo rozhodnuto. Navrhuje schválit záměr pronájmu pozemku.
p. R. Studený – navrhuje investovat do výstavby dětského hřiště, které si Vlčkovice zaslouží,
ale zároveň je pro podpořit i činnost vznikajícího spolku.
Zastupitelstvo obce schvaluje umoţnění zapsání sídla spolku Český svaz ochránců přírody
na adresu KD Vlčkovice, moţnost vyuţívání prostor KD Vlčkovice pro schůzky členů,
moţnost vyuţívání vývěsné skříně v centrum obce, o moţnost vlastního sběru ţeleza
v obci, o spolupráci při úklidu odpadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výpůjčky p.p.č. 19/2 a stavby na p.p.č. 17
v k.ú. Vlčkovice u Mladkova za účelem výpůjčky pro činnost spolku Český svaz ochránců
přírody.
4. Česká asociace odpadového hospodářství
ČAOH si dovoluje informovat obce o neveřejně připravované účelové změně zákona o odpadech,
která má být nesystémově schválena, nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací
návrh zákona o odpadech Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí.
Základním bodem účelového poslaneckého pozměňovacího návrhu je opakovaně prosazované
razantní zdraţení skládkovacích poplatků, jejichţ plátci jsou obce a města. Důvodem je zájem
na vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových nákladných spaloven odpadů.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci České asociace odpadového hospodářství.
5. Ţádost manţelé Kaláškovi
Manţelé Kaláškovi ţádají v zastoupení p. Bartoněm o moţnost vybudování přístupové
komunikace dle přiloţeného zákresu v KM. Cesta povede po soukromém pozemku a částečně
zasáhne i do p. p. č. 25/2 a 27. Při stavbě komunikace dojde k odebrání břehu přibliţně asi
do výšky 60 cm. Starosta obce navrhuje zhotovit opěrnou zeď, aby se zabránilo sesuvu půdy
a zmenšení plochy pozemku nad břehem na náklady ţadatele.
p. J. Kalášek – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů
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Zastupitelstvo
obce
schvaluje
vybudování
soukromé
příjezdové
komunikace
na pozemkovou parcelu 28/1 přes pozemek ve vlastnictví obce p.p.č. 25/2 a p.p.č. 27
vše v k.ú. Mladkov s vybudováním částečné opěrné zdi na pozemku obce.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X A Z A X A A A A
Diskuse
p. R. Studený – při jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme narazili
na pozemek u obchodu p.p.č. 1149 o výměře 101 m2, který by bylo možné získat zřejmě bezúplatně
do vlastnictví obce a využít ho k připravovaném parku veřejné zeleně o obchodu.
p. T. Šmok – souhlasí s podáním žádosti a navrhuje zastupitelům podání schválit.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti o bezúplatný převod p.p. č. 1149
v kú Mladkov Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
p. R. Studený – další pozemky nabízí k pronájmu Státní pozemkový úřad a jde o pozemky před
a okolo čistírny odpadních vod. Zkusíme poptat úřad o podmínky k pronájmu.
p. J. Kosek – ve Vlčkovicích je smírčí kříž, který je chráněnou památkou a u kterého by bylo dobré
zjistit majitele, udělat pořádek a osadit případně lavičku
p. T. Šmok – bude řešeno s majitelem pozemku
p. M. Kosková – kdo je majitelem cesty z Vlčkovic k Celnému – příčnice, a dále se dotazuje kdo je
sousedním vlastníkem pozemku u p.p.č. 19/2, jsou tam hromady materiálu.
p. T. Šmok – cesta není obecní a je na dvou katastrech a zaslouží si opravu a pozemek a hromady
budeme muset řešit, podíváme se na to
p. V. Kobulej – kdy se bude opravovat cesta k Lichkovu?
p. T. Šmok – do konce května by to mělo být hotové
p. V. Kobulej – bylo by třeba pokácet asi šest bříz na cestě od kapličky k Lichkovu, jsou
nebezpečně nakloněné
p. T. Šmok – musíme zjistit majitele stromů
p. V. Kobulej – plánuje se v budoucnu i cyklostezka do Králík?
p. T. Šmok – tuto cyklostezku zatím blokují pozemky mezi Sobkovicemi a Těchonínem
p. J. Matějka – dotazoval se, zda je v rozpočtu počítáno i s opravou obecních domů, které nejsou
v moc dobrém stavu např. lékárna, také se pozastavil nad zateplením budovy obecního úřadu,
která to nepotřebuje a pochybuje o zachování současného vzhledu, také zateplení nepřinese
žádnou úsporu, také lavičky u odpočinkového místa se tam nehodí, bylo by lepší tam dát dřevěné,
které se hodí do krajiny, také si nepřeje být při anonymizaci začerněn
p. T. Šmok – zateplení budovy bude provedeno ve stejném stylu jako je škola a dále vysvětlil
postup zateplení budovy obecního úřadu s tím, že zateplení je schváleno zastupitelstvem obce.
Bude také provedena hydroizolace a vzhled musí zůstat stejný jako je nyní.
p. M. Krulišová – dotazovala se, zda hromada u silnice před bytovkami bude stále
p. T. Šmok – někdo tam skládkuje bez povolení, bude to řešeno
p. J. Matějka – také hromada pod celnickými bytovkami není nic krásného, bylo by dobré to taky
uklidit
p. T. Šmok – jedná se bohužel o soukromý pozemek
p. A. Kotyzová – dotazuje se, zda by bylo možné získat film o Orlických pochodech do vlastnictví
obce, který byl promítán na poslední besedě, třeba i za úplatu a dále se ptá zda by bylo možné
uskutečnit již dlouho plánovanou cestu do Německa k získání části kroniky, které zde není
p. T. Šmok – film zkusíme sehnat a cestu je určitě možné realizovat

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 26. 4. 2018
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4),
Bohuslav Matouš (5), Zbyněk Severýn - omluven (6), Ing. Roman Studený (7), Teodor Šmok (8),
Renáta Vágnerová (9)
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Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Činnost OÚ - příprava GDPR, vydávání povolení ke kácení dřevin, příprava na povolení
chodníků, zahájení pokládky dlaţby u školy, vytyčení pozemku čp. 107, spolupráce se sociální
sluţbou Králíky
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.
Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá rozpočtová opatření č. 1, 2/2018. Místostarosta obce seznámil přítomné
se zněním rozpočtových změn, které budou přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce vědomí rozpočtová opatření č. 1/2018 a č. 2/2018.
Sociální bydlení
Starosta obce předkládá zastupitelstvu podrobnější informace k dotační moţnosti pro výstavbu
budovy sociálního bydlení. Udrţitelnost projektu je 20 let, upřesnil, pro které osoby je moţné tuto
dotaci vyuţít a dále seznámil s parametry sociálního bydlení. Za těchto podmínek je získání
dotace sloţité a nevýhodné.
p. R. Studený – navrhuje pokračovat v projektu a zvážit možnost využití výhodného úvěru
ze státního fondu rozvoje bydlení.
p. A. Pávek – dotazuje se za kolik obec koupila tuto stavbu. Dále navrhuje, že není třeba sociální
bydlení, aby se do obce nepřistěhovali sociálně slabí občané a na uvedeném pozemku
a na sousedním hasičském pozemku by mohli být dva domky.
p. T. Šmok – budova i s pozemkem byla zakoupena za 150 tisíc.
p. R. Studený – od začátku měla obec záměr vystavět na uvedeném pozemku byty pro místní
důchodce a mladé lidi.
p. V. Kobulej – přiklání se k variantě úvěru vzhledem k již vynaloženým nákladům
p. T. Šmok – navrhuje, aby zastupitelstvo obce zaujalo stanovisko, že nebude pokračovat
v zajištění financí z IROPu
Zastupitelstvo obce nebude pokračovat v zajištění financí na sociálního bydlení z IROPu.
Oprava cesty k Lichkovu
Starosta obce seznámil přítomné se stanoviskem SŢDC k opravě cesty k Lichkovu, které je
povinna obec dodrţet. Původně byl poţadován i projekt, ale po dohodě se provedlo zaměření
a projekt není nutno zpracovávat. Stanovisko je všeobecně vstřícné a v budoucnu bude moţnost
pozemky získat do majetku obce. Existují dvě moţnosti řešení: 1. poţádat o prodej SŢDC
2. počkat na provedení pozemkových úprav, a navrhnout směnu. V současné době je nutno
před započetím prací podat ţádost o převod do vlastnictví obce. Jedním z pravidel je zákaz
umístění zábrany pro zamezení vjezdu, jejíţ osazení zastupitelstvo navrhovalo.
pí. L. Hejtmánková – dotazuje se, zda stačí podat žádost a začít s rekonstrukcí, je reálný termín
rekonstrukce?
p. T. Šmok – ano, podání žádosti stačí a termín je prozatím reálný
p. R. Studený – souhlasí s pokračováním a provedením rekonstrukce a s podáním žádosti
pí. R. Vágnerová – navrhuje místo zábrany osadit dopravní značky zákaz vjezdu
p. D. Malošek – bude také vybudováno parkoviště a v kterém místě?
p. T. Šmok – navrhuje umožnit parkování turistům za viaduktem, osazení dopravních značek bude
projednáno s dopravním odborem
Zastupitelstvo obce schvaluje za daných podmínek SŢDC opravu komunikace u skály
a zajištění zákazu průjezdu a zajištění parkování za viaduktem.
Smlouva o spolufinancování
Město Králíky předkládá Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování
sociální sluţby – sociální poradenství ve městě Králíky.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu
fungování sociální sluţby – sociální poradenství ve městě Králíky a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
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Vlajka a znak obce
Starosta obce předkládá zastupitelstvu nabídky ke zhotovení vlajky a znaku obce. z oslovených
heraldiků obec obdrţela tři nabídky: nabídku heraldické kanceláře Dauphin, nabídku
Mgr. Tejkala a nabídku firmy Velebný & Fam. Cenové nabídky jsou přibliţně stejné, ale vzhledem
k tomu, ţe heraldická kancelář Dauphin nabízí nejkompletnější sluţby včetně zajištění navrácení
titulu městys obci zastupitelé se přiklání k této nabídce. Starosta obce navrhuje schválit nabídku
heraldické kanceláře Daupfin za cenu 15 tisíc Kč a vyuţít nabídku zajištění navrácení titulu
městys.
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku zhotovení návrhu vlajky a znaku obce heraldickou
kanceláří Dauphin pana Stanislava Kasíka za cenu 15.000,- Kč a zajištění podání ţádosti
jmenování Mladkova městysem.
Souhlas s pověřencem GDPR
Sdruţení obcí Orlicko se domluvilo, ţe zajistí pověřence k zajištění výkonu GDPR z vlastních řad
pro obce a zřizované organizace. Financování bude opět všemi obcemi. Pro zajištění výkonu
GDPR je nutno stanovit pověřence pro Obec a Základní školu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zajišťování výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních
údajů pro obec Mladkov a její zřizované organizace prostřednictvím svazku obcí - Sdruţení
obcí Orlicko.
Došlé spisy a ţádosti
1. Ţádost o byt
K uvolněnému bytu v č.p. 85 obdrţela obec další dvě ţádosti. O byt ţádá pan V. Rous a také paní
M. Hečková. Starosta obce navrhuje ţádosti odloţit a počkat na případné další ţádosti
a posouzení potřebnosti bytu do příštího zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje odloţení schválení ţádostí o byt na příští zasedání.
2. VAK Jablonné n. O.
Starosta obce dává zastupitelstvo obce na vědomí informaci o připravované Valné hromadě VAK
Jablonné n-o. Valné hromady se zúčastní starosta nebo místostarosta obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konání Valné hromady VAK Jablonné
nad Orlicí a účast zástupce obce Mladkov.
3. Materiál na opravy zázemí fotbalového hřiště
Starosta obce informoval přítomné o záměrech skupiny občanů opravit budovu na fotbalovém
hřišti a opravit dětského hřiště, kluziště, vybudovat parkoviště, zakoupení nářadí pro zimní
údrţbu a zajištění sekání. Starosta obce také navrhoval spojení skupiny občanů s TJ Sport
Mladkov, aby se stali členy oddílu.
pí. R. Vágnerová – seznámila s podmínkami a povinnostmi fungování TJ Sport
p. D. Malošek – jde u udržování majetku, v současné době jde o údržbu a zajištění materiálních
a finančních prostředků, prostě udržovat a využívat po dobu jednoho roku bez spojení s TJ Sport.
Aby bylo možno tyto prostory využívat rodiči a dětmi.
p. T. Šmok – vznesl výhradu k budování parkoviště
p. D. Malošek – vysvětlil potřebnost parkoviště a vznesl dotaz, zda se budou řešit pozemky ve
vlastnictví SŽDC
p. T. Šmok – získat pozemky bezúplatně nebude jednoduché
p. B. Matouš – vyjádřil podporu uvedenému záměru využívání a upřesnil využívání pozemků
bytovým družstvem, dále podal informaci o vlastnictví jednotlivých pozemků.
p. T. Šmok – navrhuje finanční podporu na údržbu do výše 50.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu oprav zázemí fotbalového hřiště do výše
50.000,- Kč oproti dokladům.
4. Pozemky p. Maier
Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh koupě pozemku od p. Maiera u domu čp. 109.
Pozemek majitele zasahuje aţ ke zdi budovy čp. 109. Starosta jednal s p. Majerem a navrhuje
odkoupit cca 2 m široký pruh po celé délce budovy čp. 109. P. Majer souhlasí s prodejem za cenu
v místě obvyklou.
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Zastupitelstvo schvaluje odkup části p.p.č. 33/3 v k.ú. Mladkov od paní Majerové
ve vzdálenosti 2m od čp. 109 a zajištění geometrického zaměření a geometrického plánu
obcí Mladkov.
5. Pronájem p. B. Matouš
P. B. Matouš ţádá o krátkodobý pronájem dvou „povodňových“ buněk v areálu fotbalového hřiště
v Mladkově – Dolanech, v termínu od 20. 7. do 6. 8. 2018 za účelem bezúplatného ubytování
rodinných příslušníků.
p. B. Matouš – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů, také přislíbil zajištění běžné údržby
buněk a úhradu energií
Zastupitelstvo obce schvaluje krátkodobý pronájem dvou povodňových buněk v termínu
od 20. 7. do 6. 8. 2018 za účelem bezúplatného ubytování rodinných příslušníků
za náklady a provedenou údrţbu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A Z X A A A
6. Protokol šrotovna
Starosta obce předkládá zastupitelstvu protokol k prohlídce budovy bývalé šrotovny. Ohledně
neúnosného stavu budovy starosta obce vyvolal jednání z důvodu ohroţení ţivota, bezpečnosti,
ţivotního prostředí nebo majetku třetích osob. Vlastník zajistí projekt k demolici stavby
v dohodnutých termínech a uzavření kupní smlouvy s majitelem druhé části budovy.
Bylo dohodnuto i zabezpečení budovy proti vstupu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol z kontrolní prohlídky budovy bývalé šrotovny.
7. Ochránci přírody Vlčkovice
Proběhla pochůzka a obhlídka pozemku a budovy ve Vlčkovicích zastupiteli obce pro plánované
dětské hřiště zastupiteli obce. Dále byla obhlídnuta černá skládka na pozemku obce. Bude
provedeno zaměření pozemku cesty a pozemku na kterém je skládka s tím, ţe skládka
biologického materiálu bude zlikvidována obcí Mladkov.
p. R. Studený – po provedené obhlídce, která ukázala, že se jedná o velmi pěkný a klidný prostor
a dle názoru jednotlivých zastupitelů, navrhuje vytvořit jedno pořádné dětské hřiště právě v tomto
prostoru a podpořit to i nákupem schválených prvků
p. T. Šmok – po dohodě se zástupci organizace bude proveden výběr prvků pro dětské hřiště
a navrhuje schválit výpůjčku pozemků této organizaci.
Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku p.p.č. 19/2 a st.p. 17 v k.ú. Vlčkovice pro Český
svaz ochránců přírody základní organizace Vlčkovice bezúplatně na dobu 10 let.
8. Unitip
Z důvodu oprav a zateplení budovy obecního úřadu, předkládá zhotovitel návrh tvaru oken. Dále
návrh přidání dvou oken z jiţní strany budovy. Přidání oken musí být nejprve schváleno, aby
nedošlo k porušení podmínek k získání dotace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výplně stavebních otvorů na budově obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení dvou oken do kanceláří na jiţní straně budovy
obecního úřadu.
9. Ţádost CAS
Starosta obce informoval zastupitele o podání ţádosti k bezúplatnému převodu cisternové
automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815 do majetku obce převodem z HZS Pardubického kraje.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání ţádosti o bezúplatný převod CAS 32 T 815.
10. Ţádost DA
Místostarosta obce informoval zastupitele o moţnosti podání ţádosti na dotaci na nový dopravní
automobil pro JSDHO na rok 2019. Státní dotace činí 450 tisíc Kč a v případě schválení můţe
obec také získat 300 tisíc z rozpočtu Pardubického kraje. Celková pořizovací cena je
cca 1.100.000,- Kč. V současné době se čeká na vydání podmínek k získání dotace a proto
navrhuje vzít informaci na vědomí a zabývat se podáním ţádosti na příštím zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí moţnost podání ţádosti o dotaci na dopravní
automobil.
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Diskuse
pí. A. Kotyzová – jaký je stav při budování parčíku u obce?
p. T. Šmok – je objednáno frézování pařezů, poté se bude pokračovat s údržbou.
p. V. Kobulej – dotazoval se, zde by se dalo něco dělat se stavem rybníčku ve Vlčkovicích
p. T. Šmok – bohužel to není majetek obce.
p. V. Kobulej – vzhledem k nedávnému výpadku elektřiny, zda by bylo možné projednat
zokruhování elektřiny
p. T. Šmok – zkusíme vyvolat jednání, zda to bude možné
p. V. Kobulej – při úklidu v rámci akce Ukliďme Česko, jsem podél cesty z Mladkova do Celného
nasbíral čtyři pytle odpadu.
p. T. Šmok – ve Vlčkovicích bylo při této akci sebráno 36 pytlů odpadu.
pí. M. Krulišová – dala by se uklidit hromada u hlavní silnice před bytovkou?
p. T. Šmok – hromada bude uklizena
p. J. Matějka – propojení elektřiny do obce by možná šlo z Českých Petrovic. a dále se dotazuje,
proč nemá prodejna CBA zajištěnou centrálu a kdo ji má zajistit, zda CBA nebo obec?
p. T. Šmok – o záložní centrále již bylo s CBA jednáno a o nákupu neuvažují, obec může pomoci
vytvořením přípojného bodu, ale nákup centrály je na rozhodnutí CBA.
p. J. Matějka – dále navrhuje zastupitelům, zda nechtějí revokovat usnesení o používání sekaček
a motorových pil v neděli a ve svátek. Má to již mnoho měst a obcí.
p. B. Matouš – vadí to každému, ale zastupitelstvo se zabývalo tím, zda vydat na toto vyhlášku
nebo ne. Nakonec vydána nebyla, je to vždy o svědomí lidí, ne o vydání vyhlášky, kterou by
porušovali.
p. J. Kalášek – města mají jednodušší možnost kontroly městskou policií, zde by byl problém
s kontrolou dodržování vyhlášky.
pí. I. Studená – to samé je případ pálení větví během dne a za silného větru zakouřená je někdy
celá vesnice, také by na to mohla být vyhláška, ale pokud nejsou občané soudní, tak nic nepomůže.
p. A. Pávek – v loňském roce jsem provedl úklid obecního pozemku za garážemi, proč to obec
neudržuje?
p. T. Šmok – pozemek si udržujeme sami a mohl by si to každý za garáží udržovat. Obec bude
udržovat pozemek v případě dostatku pracovníků.
p. A. Pávek – dále předkládá foto nepořádku na obecním pozemku v zahrádkách u bytovky
a dotazuje se, zda bude pozemek uklizen
p. T. Šmok – bude osloven nájemce o zajištění úklidu nebo řešeno s novým kupcem, případně to
zajistí obec.
p. A. Pávek – bude řešen přístup na pozemek Na ovčárně a zda se tam byli v poslední době
zastupitelé podívat?
p. T. Šmok – přístup bude řešen v rámci pozemkových úprav
p. A. Pávek – zahrádky na bytovkou měli kdysi přístupovou cestu, která je stále v majetku obce,
zda by se nedala v rámci pozemkových úprav předělat od skladováku, protože v současné době je
tam pevná ohrada a nedá se projet.
p. T. Šmok – může být podáno v rámci pozemkových úprav
p. A. Pávek – vojenské bytovky nemají přístup na pozemek a jezdí přes pozemek, který jsem
uklidil. Na přistup kolem Faltusů není věcné břemeno.
p. T. Šmok – bude řešeno cestou od bytovek a průjezd dolů, po zhotovení projektu a jeho
schválení. Vklad věcného břemene byl znovu podán na katastrální úřad.
p. A. Pávek – na pozemku pod bytovkou je septik, je vyvezený, kdo je vlastník? Bude jednání
s vlastníkem, aby to dal do pořádku?
p. T. Šmok – vyvezen není a vlastník je Státní pozemkový úřad.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.
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3. dubna

Frydrych Rudolf

81 let

7. dubna

Novotný Vladimír

80 let

9. dubna

Všetičková Anna

75 let

10. dubna

Kočí Karel

75 let

17. dubna

Theimer Milan

65 let

12. května

Schöndorf Josef

60 let

15. května

Trávníček František

70 let

4. června

Kapaczová Věra

75 let

6. června

Vyšohlíd Egon

75 let

27. června

Štefková Věra

83 let

Stárnutí nezpůsobuje věk, ale opuštění ideálů.

Malošek Dušan

73 let

Netušilová Marta

93 let

K. Světlá

Vzpomínka na pana Stanislava Urubka

Těţko se s Tebou loučilo, těţší je bez Tebe ţíti,
láska se smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme míti.
Dne 25. června 2018 uplyne jiţ 35 let od smrti našeho
manţela a tatínka pana
Stanislava Urubka.
S láskou vzpomínají manţelka Věra,
syn Standa s rodinou,
dcera Lenka s rodinou a Naďa.
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Výlet do ZOO Olomouc
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme se společně
s MŠ Těchonín vypravili do ZOO
v Olomouci
na
Svatém
Kopečku.
Jiţ samotná cesta autobusem byla pro
děti velkým záţitkem. V zoologické
zahradě se děti projely minivláčkem.
Ze spousty zajímavých expozic nejvíce
děti zaujaly ţirafy, tygři, opice, mořský
svět a také výběh pro malé kozy, které jsme mohli krmit. Při zpáteční cestě děti
většinou spaly.
Výlet se nám vydařil a jiţ nyní se těšíme na další.

Jana Faltusová
učitelka MŠ

Cesta za pokladem – oslava MDD
V pondělí 4. 6. 2018 jsme ve školce
oslavili svátek dětí, cestou za
pokladem. Cesta vedla od MŠ
k salaši. Po trase jsme plnili různé
úkoly – zazpívali jsme si písničku,
zacvičili si, poznávali hlasy zvířat.
Plnění
úkolů
se
nám
dařilo.
Na posledním stanovišti naší stezky
za pokladem jsme našli vzkaz:
„Poklad hledejte na zahradě MŠ“.
Na zahradě čekalo děti překvapení
v podobě barevného větrníku pro
kaţdého.
Jana Faltusová
učitelka MŠ

Den rekordů v Králíkách
Dne 30. května 2018 jsme se zúčastnili sportovního "Dne rekordů",
který kaţdoročně pořádá Základní škola v Králíkách.
Podpořit a hodně "fandit" jsme jeli všichni – celá škola, ale přímo závodit,
a reprezentovat tak naší školu, byli tito ţáci: Vojtěch Lux, Martin Michalčák,
Eliška Bulová, Karolína Baláčová a Lucie Langerová. Tito naši sportovci závodili
v I. kategorii, tzn. za ţáky 2. a 3. ročníku. Soutěţilo se v těchto disciplínách:
skok daleký, hod míčem nazad, běh na 50 m a běh na 300 m.
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Konkurence byla veliká. Sjeli se "atleti" z Červené Vody, z Heřmanic, ze Štítů, z Králík
a také z Polska. Ale i v této veliké konkurenci jsme získali bronzovou medaili,
kterou pro nás doslova "vydřela" Lucie Langerová, v závodě běh na 300 m,
časem 1:04 min. Za tento úspěch ji všichni moc děkujeme.
Komu však dvakrát skutečně medaile
utekla, a to v závodě hodu míčem
a skoku
dalekém,
byla
Karolína
Baláčová. Ta v těchto disciplínách
skončila
vţdy
těsně
na krásném
4. místě. Bez "medaile" byl ale smutek
veliký.
Všem našim účastníkům děkujeme
za skvělou reprezentaci mladkovské
školy.
Libuše Jungvirtová, vychovatelka

Zápis prvňáčků
Do 1. ročníku na školní rok 2018/2019 byl přijat jeden ţáček z Mladkova.
Statečně plnil úkoly, které jsme pro něho s kolegyní připravily.
Přejeme mu, ať se mu ve škole daří.
Ve škole se sejdeme v pondělí 3. září 2018 v 8,00 hodin.

Plánované akce ve škole
S koncem školního roku přicházejí tradiční akce s tímto spojené. Pojedeme
do Králík na kulturní vystoupení ţáků ZUŠ ,,Tančíme pro radost“.
Čeká nás také ,,Den ozbrojených sil“ u vojáků Armády České republiky
na dělostřelecké tvrzi Adam. Po výšlapu na kopec budou děti obcházet stanoviště
a pracovat s mapou, střílet ze vzduchovky poskytovat první pomoc, házet granátem …
Moc se na tento den těšíme.
Chystáme se navštívit místní knihovnu a snad se podaří rozšířit počty čtenářů
z řad školáků. Na školní výlet se chystáme do ,,Mamutíkova vodního parku“
a nedalekého ,,Písečného světa“ na Dolní Moravě.
Školní budovu uzavřeme v pátek 29. června, kdy ţáci obdrţí vysvědčení a hurá
na prázdniny.
Děkujeme rodičům a příznivcům školy za spolupráci po celý školní rok
a přejeme všem klidnou dovolenou.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy
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Mladkov

Výlet Červeného kříţe
V neděli 13. 5. 2018 se vydaly
členky
Červeného
kříţe
Mladkov
s dalšími známými z okolí na výlet.
Hlavním cílem byl Sedloňov – kvetoucí
skalka u Grulichů. Rozsáhlé arboretum
s více neţ 1000 druhy rostlin je často
navštěvováno
milovníky
přírody
i
odborníky
z botanických
zahrad
a vysokých škol.
Manţelé Grulichovi skalku budovali od r. 1957, nyní se jiţ 75-letá paní o vše
stará sama - stříhá, okopává, provází návštěvníky - zná původ i latinský název
kaţdého vzácného exempláře. Byla to zajímavá a poučná prohlídka tohoto zapadlého
kouta Orlických hor.
Neţ jsme přijeli na objednanou exkursi do Sedloňova, prošli jsme farmářské trhy
ve dvoře a zámecké zahradě v Doudlebách, zastavili se v parku a oboře
u častolovického zámku. V odpoledních hodinách jsme navštívili muzeum v Deštném,
kde jsme se seznámili s historií obce, sklářství, začátky lyţařských a zimních sportů;
pak jsme si prohlédli opravovaný kostel v Neratově, uhasili ţízeň pivem z místního
pivovaru a na závěr poseděli u večeře v Českých Petrovicích.
Za bohaté záţitky z výletu, umocněné pěkným počasím, chceme poděkovat
hlavně organizátorkám p. Kotyzové a Bumbalíkové. Tak zas někdy na shledanou.
M. Rousová

Nejen zábava, ale i práce
Jako kaţdý rok, tak i letos, se sešlo 6 našich členek na brigádě,
při které 2 hodiny zvelebovaly mladkovský hřbitov. Přestoţe místní zaměstnanci
uklidili, co se dalo, ţeny nahrabaly 32 koleček spadaných větviček a listí, kterých je
po větrných dnech ze starých stromů (hlavně z modřínů a jehličnanu u německých
hrobů) velké mnoţství.
Stále věříme a doufáme, ţe tyto přerostlé stromy budou v brzké době
odstraněny, aby nám všem neznečišťovaly hroby, a budou nahrazeny novými,
které zkrášlí náš hřbitov.
A. Kotyzová
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Vlčkovice

Dětský den
Dne 1. 6. 2018 se ve Vlčkovicích konal dětský den. Uţ od rána panovalo
slunečné počasí tak se vše připravovalo venku. Kolem sedmnácté hodiny se počasí
změnilo a vše muselo být přesunuto do kulturního domu.
Pro děti byly připraveny
různé hry. Nakonec došlo i na táborák s buřtíky v zajímavém provedení.
Všichni si to uţili.
Lenka Sokolíková

Mladí hasiči
Plavání
Kromě příprav na jarní soutěţní klání jsme vyrazili s vedoucími na koupačku
do Rychnova nad Kněţnou. Krytý bazén v Rychnově je snem pro kaţdé dítě.
Kromě plavání se zde můţeme ohřát ve vířivce anebo v různých typech páry. Nás však
nejvíce zaujal tobogán, divoká řeka a kóje, kde se houpe voda. Po občerstvení jsme
opět nasedli do autobusu a vyrazili směr domů. Počasí bylo slunečné a většina z nás
v autobuse usnula.

Májové štafety (5. květen)
Letos jsme se opět zúčastnili soutěţe ve
Vysokém Mýtě. Tato soutěţ pro nás byla velkou
přípravou na okresní kolo. Měli jsme zde moţnost
si vyzkoušet Štafetu dvojic, Štafetu CTIF,
Štafetu 4x60 a útok CTIF. Počasí se letos opět
vyvedlo a sluníčko nás hřálo celou sobotu. Starší
se umístili na 9. místě a mladší na 10 místě.

Svatý Jiří (11. – 12. května)
Velice rádi jsme opět vyrazili soutěţit do Svatého Jiří, je to pro nás soutěţ, kde
se přespává a není to doma v Mladkově. Soutěţ ve Svatém Jiří je takovou malou
generálkou před Plamenem. I přesto, ţe se nám zde moc nedařilo a dokonce jsme
domů vezli zraněného závodníka, tak jsme dopadli na docela pěkných místech.
Starší obsadili 11. pozici a mladší úctyhodné 16. místo.
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Okrsková soutěţ Boříkovice (19. května)
Letos nás vedoucí opět vzali na soutěţ
dospělých našeho okrsku a králického
okrsku. Byli jsme nejlepším fanklubem,
jakého mohli naši muţi mít. Podpořili jsme je
natolik, ţe soutěţ opět vyhráli.
Starším se podařilo ve své kategorii zvítězit
a mladším vítězství uteklo o pouhé dvě
sekundy.
Čas jsme si zde krátili hrou na DIVOKÁ
PRASATA a hrou CUKR, KÁVA, LIMONÁDA.

Okresní kolo hry Plamen (25. – 26. května)
Na okresním kole, které se letos opět konalo doma v Mladkově, jsme letos měli
opravdu nádherné počasí. Celé dva soutěţní dny jsme měli téměř letní počasí,
naše vedoucí nás však neustále zásobovali pitím, abychom dodrţovali pitný reţim.
V pátek jsme se po diskotéce uloţili ke spánku do naší chatičky a ráno jsme měli start
přímo pod nosem.
V letošním roce se nám velmi zadařilo. Ve starší kategorii soutěţilo 40 druţstev,
ze kterých jsme se umístili na 22. místě. Mladší z celkových 37 druţstev vybojovali
nádherné 14 místo.

Okresní kolo dorostu (27. května)
Naše starší děvčata se rozhodla, ţe by
chtěla běhat i za dorost. Bohuţel jsme neměli
zaběhlý branný závod, proto naše naděje byly
podstatně niţší. Nicméně soutěţe jsme se
zúčastnili v kategorii dorostenek. Z důvodu
nedostatku
dorostenek
jsme
přibrali
i kamarádku z Lichkova a z Klášterce. Letos
jsme si to byly vyzkoušet a příští rok uţ
budeme trénovat naplno i za dorost. Ostudu
jsme si však neudělali a umístili se
na 7. pozici.

Liga OSH v běhu na 60 metrů
Tato soutěţ je určena pro závodníky, kteří běhají jednotlivce. Kaţdý závod má
závodník dva pokusy a běh se skládá z přeskoku překáţky, kladiny a zapojení
a nataţení hadic. Liga se letos skládala z osmi závodů, a to:
 Lanškroun – 17. 9. 2017
 Černovír – 23. 9. 2017
 Mladkov – 30. 9. 2017
 Bohousová – 14. 10. 2017
 Choceň – 28. 4. 2018
 Svatý Jiří – 11. 5. 2018
 Ţamberk – 20. 5. 2018
 Mladkov - 25. 5. 2018
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Soutěţí se ve čtyřech kategoriích, a to mladší dívky (62 závodníků), mladší chlapci
(40 závodníků), starší dívky (89 závodníků) a starší chlapci. Mladkov reprezentovala
tato děvčata:
Zvercová Marie
Kategorie mladší
Počet závodů 6
Nejlepší čas 21,83 s
Celkové umístění 20. místo

Langrová Lucie
Kategorie mladší
Počet závodů 5
Nejlepší čas 26,23 s
Celkové umístění 22. místo

Bulová Eliška
Kategorie mladší
Počet závodů 4
Nejlepší čas 31,31 s
Celkové umístění 46. místo

Filipová Marie
Kategorie starší
Počet závodů 8
Nejlepší čas 15,52 s
Celkové umístění 32. místo

Kapacová Nikola
Kategorie starší
Počet závodů 7
Nejlepší čas 17,24 s
Celkové umístění 47. místo

Scholzová Karolína
Kategorie starší
Počet závodů 7
Nejlepší čas 18,59 s
Celkové umístění 62. místo
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Melicharová Kateřina
Kategorie starší
Počet závodů 2
Nejlepší čas 18,58 s
Celkové umístění 71. místo

Vrbová Petra
Kategorie starší
Počet závodů 2
Nejlepší čas 18,03 s
Celkové umístění 66. místo

Kopecká Kristýna
Kategorie starší
Počet závodů 3
Nejlepší čas 19,06 s
Celkové umístění 72. místo
Martina Faltusová

Den dětí
Den dětí jsme chtěli našim klubákům zpestřit společnou akcí s místní mládeţí
MLMLŢ.
V pátek nám akce začala pořádnou průtrţí mračen
a vypadalo to, ţe budeme muset měnit plány, ale brzy
pršet přestalo a tak se děti mohly vydat na šipkovanou se
záludnými úkoly, které na ně nachystali starší mládeţníci.
Musely postupně rozluštit šifru, odpálit balónky
basebalovou pálkou, vyskákat kopeček k bytovkám se
zavázanýma nohama, projet pinpongovým míčkem dráhu
pouze pomocí foukání, najít na dětském hřišti za ZŠ
schované obrázky zvířat, přezout se do holin a projít
potokem pod mostkem a nahnat hejno kachen v kašně
(nafouknuté igelitové rukavice) na poţadované místo.
V cíli na ně čekala večeře a po ní zábavná běhací a
detektivní hra, při které šlo o to, zjistit, které zvířátko
ukradlo poklad. Pachatel byl asi po třičtvrtě hodině
namáhavé práce odhalen - byl jím králík, který během
svačiny ukradl poklad na latríně.
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Po setmění byl pro děti (hlavně holčičí kolektiv)
nachystán kakaový dýchánek, mlsání, svíčky, hudba a téma čistota v Kristu. Jako symbol toho, ţe stojíme o dobré čisté
vztahy, si holky navlékly bílou perlu a vytvořili náhrdelník
a kluci knoflík s kotvou.
V sobotu ráno jsme posnídali napečené buchty, zpívali a
vyrazili na výlet. Cestou jsme zahráli několik her a vrátili se
právě včas k obědu. Odpoledne nás čekal host - Alena Rejsová,
která přivezla velké mnoţství pomůcek k vyrábění mýdel. Celá
modlitebna se proměnila v barevnou voňavou dílnu a na
vyrábění dorazily další mladkovské děti, protoţe odpolední
akce byla veřejná.
Tvoření jsme si všichni moc uţili.
Jana Severýnová

Sběr kamení
1. květen 2018 byl pro nás
opravdovou oslavou práce :-). Okolo osmé
hodiny ranní se více jak desítka
dobrovolníků sešla v areálu místního
zemědělského podniku.
Po krátké rozpravě jsme vyrazili sbírat kamení
na pole k Lichkovu. Nekonečně dlouhý lán pole
táhnoucí se od lichkovského viaduktu aţ po
spodní Hraniční vrch jsme několikrát prošli
sem a tam a naplnili několik traktorových
vleků.

Okolo polední hodiny jsme vyprahlí
sluncem rádi přijali pozvání od manţelů
Kapacových a ve stínu pod šeříkem u
jejich domku se chladili Hanušovickou
jedenáctkou :-). Odměnou za tuto
činnost pro náš spolek je obilí na zimní
přikrmování zvěře.
Všem zúčastněným patří velké poděkování.
Za MS Josef Kalášek ml.
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Odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace pro nedoslýchavé
v Králíkách, moţnost sluţeb v domácnostech imobilních občanů
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem
Králíky organizuje v Králíkách poradnu pro nedoslýchavé. V rámci poradny pracovník
spolku poskytuje sociální sluţby sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
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 sluţeb v domácnostech není pro klienty
zpoplatněno.
O zprostředkování sluţby v domácnostech je vhodné poţádat v předstihu
na telefonních číslech 602 957 243 nebo 465 526 911 - vedoucí poradenského
střediska Vladimír Král.
Další předpokládané termíny ve 2. pololetí r. 2018 jsou s poskytovatelem
předběţně dohodnuty na dny 18.7., 15.8., 12.9. a 10.10.2018. Termíny na měsíce
listopad a prosinec nejsou prozatím dohodnuty z důvodu dosud nedořešených
personálních záleţitostí na straně poskytovatele sluţby /předpoklad ukončení
činnosti p. Vladimírem Králem/.
O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé v roce 2018 budou občané
regionu informováni prostřednictvím Králického zpravodaje, plakátů na jednotlivé
termíny poraden na vývěsních místech, v městském rozhlasu a www stránek města
Králíky.
B. Strnad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Králíky
_________________________________________________________________________________
Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí,
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 20.6.2018/STŘEDA/ od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a
dne 18.7.2018/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/.
24

Dokument Místní akční plán vzdělávání
byl úspěšně schválen
Od května 2016 do dubna 2018 probíhal na území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností Ţamberk a Králíky projekt s názvem Místní akční plán vzdělávání. Cílem projektu
bylo zmapovat region z pohledu školství, co se nám daří, co nám naopak nejde a v čem
vidíme rezervy. Všechny tyto podněty a nápady byly zpracovány v dokumentu s názvem
Místní akční plán vzdělávání, který je sloţen z několika částí. Celý tento dokument byl
schválen 17. ledna 2018 a je dostupný na webových stránkách www.maporlicko.cz.
Celkem jsme uspořádali 13 seminářů, 9 ukázkových hodin, 4 workshopy, 7 kulatých
stolů a 1 odbornou stáţ. Všechny tyto akce byly určeny jak pedagogickým pracovníkům,
tak i širší veřejnosti. Podařilo se nám uspořádat akce s Martinem Romanem, Margit
Slimákovou či Pavlem Kraemerem.
Do podvědomí veřejnosti jsme se snaţili dostat pomocí soutěţe O nejlepší (mimo)školní
projekt, která probíhala v průběhu měsíce února 2018. Do soutěţe se zapojilo 21 aktivit,
které soutěţily o zájezd do brněnského vědeckotechnického parku s názvem VIDA. Vítězem se
stala Základní škola a mateřská škola z Červené Vody, která si tuto odměnu naplno uţila 28.
března 2018.
Od 1. května zahajujeme projekt Místní akční plán vzdělávání II, v rámci kterého
budeme pokračovat v podpoře škol a školských zařízení z regionu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili. Pokud se
chcete o nás a naší činnosti dozvědět více, podívejte se na webové stránky
www.maporlicko.cz.

__________________________________________________________________________________
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
do Charitní ošetřovatelské sluţby hledáme
Všeobecnou zdravotní sestru
DO SVÉHO TÝMU HLEDÁME KOLEGYNI (KOLEGU), KTERÁ:
o Má ráda zajímavou a pestrou práci
o Je aktivní, tvořivá, komunikativní, samostatná, odpovědná a ráda spolupracuje s ostatními
o Má praxi u lůţka a zkušenost nebo alespoň představu o práci v terénu
o Je aktivní řidič (řidičské oprávnění sk. B)
o Má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
o Ovládá základy práce na PC
Co u nás získáte:
o Práci na plný, případně zkrácený úvazek
o Pruţnou pracovní dobu
o Zázemí stabilní organizace
o Hrazené profesní vzdělávání, odborný růst
o Sluţební telefon, stravenky, 5 týdnů dovolené,
o Příjemné pracovní zázemí, podporu kolektivu a vedoucího
o Odbornou spolupráci s dalšími charitními sluţbami

Nástup moţný dle dohody

Jsme organizace, která podporuje rodinu, důstojnýživot a možnost zůstat doma i ve složitých životních
situacích. Charitní ošetřovatelská služba pracuje v terénu a zajišťuje profesionální, odbornou zdravotní
péči o pacienty v jejich domácím prostředí.
Kontaktní osoba: Zuzana Morávková, tel. 734 435 388
Ţivotopisy a motivační dopisy zasílejte elektronicky na adresu: katarina.zelenakova@uo.hk.caritas.cz,
nebo poštou na adresu: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356,561 51 Letohrad
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Vybrané tiskové zprávy z Pardubického kraje
Modernizace silnic II. a III. tříd
Jedním z nejdůleţitějších poţadavků krajů na vládu je zajištění systémového
financování rekonstrukcí silnic niţších tříd, a proto byl tento bod v rámci jednání
jedním z nejdůleţitějších. „Poţadujeme, abychom měli jasně dané, ţe od státu získáme
peníze na rekonstrukce silnic II. a III. tříd kaţdý rok. Pro náš kraj se jedná řádově
od 200 aţ 300 milionů korun, které chceme mít zajištěné jiţ začátkem roku. Pokud
dostaneme peníze aţ v průběhu roku po zahájení stavební sezony, tak je velmi těţké je
proinvestovat,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. „V letošním roce
dáváme z krajského rozpočtu z vlastních zdrojů 300 milionů korun, a to
nezapočítáváme spolufinancování projektů podpořených z evropských fondů.
Prostředky, které nám v posledních třech letech poskytl Státní fond dopravní
infrastruktury, sice nestačí na zajištění optimálního stavu, ale se započtením
krajských a evropských zdrojů, jsou pro nás nesmírně důleţité,“ sdělil hejtman
Netolický.

Kraj získá od státu 245 milionů na rekonstrukce silnic niţších tříd
Stejně jako v předchozích letech obdrţí české kraje od státu finanční příspěvek
na rekonstrukce silnic niţších tříd, které mají kraje ve svém majetku. Celkově stát
prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury rozdělí krajům podle délky
silniční sítě čtyři miliardy korun. Pardubický kraj na svých 3 126 kilometrů silnic
získá více jak 245 milionů korun.
„Samozřejmě jsme rádi, že jsme nakonec příspěvek, na jehož nutnost dlouhodobě
upozorňujeme, získali. Bohužel žijeme každý rok v nejistotě, jakou částku, kdy a zda
vůbec získáme, což je samozřejmě nepříjemné z hlediska dlouhodobějšího plánování
možných investic. Poté jsme konfrontování s tím, že je konec stavební sezony a projekty
nejsou dokončené. Bohužel nejsme schopni v momentě, kdy nám dorazí prostředky
těsně před létem některé stavby dokončit. Máme však znovu připraven zásobník
projektů napříč celým regionem. Celkově se jedná o 31 projektů, z nichž je hned
19 mostů. Věřím, že si ministerstvo dopravy, ať už bude v jeho čele kdokoliv, uvědomí
nutnost zavedení systematického rozdělování těchto peněz v dlouhodobém horizontu.
Pakliže bychom tyto prostředky nezískali, nebylo by možné udržovat naše silnice
a mosty v odpovídajícím stavu,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Kromě prostředků
z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se
společně s penězi z krajského rozpočtu jedná o přibližně 540 milionů korun,
které půjdou do krajských silnic. Kromě 75 milionů korun, které jsme měli v původním
schváleném návrhu krajského rozpočtu, jsme v rámci přerozdělování prostředků
získaných díky zvýšenému inkasu daní mohli přesunout na rekonstrukce silnic dalších
220 milionů korun. Investiční činnost je tak i v letošním roce velmi výrazná a řidiči se
dočkají dalších kilometrů opravených krajských komunikací,“ doplnil hejtman
Netolický.

Kraj schválil ţádosti na kotlíkové dotace, plánuje další výzvu
Kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle na biomasu, tepelná čerpadla
či plynové kondenzační kotle. Na tyto zdroje tepla si mohli zájemci podat ţádost
v rámci třetí výzvy kotlíkových dotací, která skončila v listopadu loňského roku.
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Radní Pardubického kraje na svém posledním zasedání schvalovali úspěšné ţadatele
z této výzvy. Nová výzva je naplánována na 2. pololetí roku 2018.
„Ţádosti o poskytnutí dotace byly ve třetí výzvě poprvé předkládány
prostřednictvím aplikace dostupné na webu Pardubického kraje s následným
doručením podepsané ţádosti a příloh na Krajský úřad. Kaţdé ţádosti bylo přiřazeno
jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání ţádosti v aplikaci,“ vysvětlil
hejtman Martin Netolický.
„Celkem bylo ve třetí výzvě zaregistrováno 1 028 ţádostí s poţadovanou částkou
105,4 milionu korun. Od ţádosti odstoupilo celkem 43 ţadatelů a 20 ţádostí bylo
vyřazeno pro nesplnění podmínek výzvy. Ţádostí, které splnily podmínky výzvy,
je celkem 959 s poţadovanými prostředky 99,4 milionu korun,“ informovala radní
zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. Finance
nevyčerpané v této výzvě budou převedeny do následující výzvy, jejíţ vyhlášení se
předběţně plánuje v srpnu letošního roku.
Pro velký zájem ţadatelů byl příjem ţádostí ve třetí výzvě ukončen předčasně
6. listopadu 2017, namísto 15. prosince. „Zájem byl velký i v předešlých dvou
výzvách, prostředky byly vyčerpány během prvních dní po začátku podávání ţádostí,“
dodala Hana Štěpánová s tím, ţe v první výzvě bylo podáno 1 049 ţádostí, ve druhé
pak 930. Předpokládá se, ţe ve 4. výzvě na kotlíkové dotace bude alokováno přibliţně
72 milionů.

Ţelezniční dopravci musí zlepšit komfort cestování, pokud chtějí
uspět, zní z kraje
Pardubický kraj pokračuje v jednáních o výběru dopravce, který bude příštích
deset let zajišťovat regionální ţelezniční dopravu v regionu. Hejtman kraje Martin
Netolický jednal společně s náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem s představiteli
společnosti LeoExpress. Předtím, neţ se samospráva rozhodne, jakým způsobem bude
regionální ţelezniční doprava zajištěna, je nutné vyspecifikovat si řadu konkrétních
součástí nabídek dopravců, mezi které patří také České dráhy.
„LeoExpress je jedním z dopravců, kteří mají zájem zajišťovat v našem regionu
železniční dopravní obslužnost v závazku veřejné služby. Proto s ním jednáme stejně,
jako se zástupci Českých drah o předložené nabídce. Vzhledem k tomu, že tento
dopravce nemá na regionálních tratích žádnou historii, je nutné se velmi detailně
seznámit se zaslanými materiály,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Již jsme
opakovaně avizovali, že důležitou součástí možné spolupráce s dopravci je zkvalitnění
přepravních služeb včetně zajištění moderních vozidel. Cestující si na našich tratích
zaslouží co nejpohodlnější cestování, k čemuž patří nejen dostatečná a logická síť spojů,
ale také pohodlné sezení, klimatizované vozy, bezdrátové připojení k internetu
či možnost dobít si mobilní telefon nebo počítač. Tyto služby nemají být výsadou pouze
dálkových vlaků, ale patří i na regionální železnici,“ řekl hejtman Netolický s tím,
ţe kaţdý z dopravců plánuje docílit zkvalitnění sluţeb jinou cestou a jinými vozy.
Jednou z moţností pří výběru dodavatele, kterou kraj prověřuje, je rozdělení
regionálních tratí mezi více dopravců. „Jedná se o variantu, kterou také diskutujeme
a necháváme si zpracovat právní rozbor, zda je tento postup možný. Jednotlivé funkční
celky by pak mohli zajišťovat různí dopravci. Celý systém by nadále fungoval v rámci
našeho systému IREDO, avšak s různými vozy. Chceme pro cestující maximální komfort
a pro kraj především maximální efektivitu vynaložených prostředků. Jednání,
která vedeme, posilují naši pozici a umožňují pro cestující v regionu vyjednat co nejlepší
podmínky,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
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Koncert Michaely Málkové
Velikonoční nedělní odpoledne nabízela kaplička
v Petrovičkách hudební rozjímání při koncertu nevidomé
Michaely Málkové. Koncertu se zúčastnilo asi
20 posluchačů, z čehoţ byla čtvrtina místních a většinu
tvořili náhodní kolemjdoucí, kteří ze zvědavosti nakoukli
do kapličky na pozvání organizátora Aleše Lamra.
Tradičně byl koncert zakončen odbíjením 18. hodiny – klekáním.
redakce

Vzpomínání na Orlické kilometry
V Mladkově uţ přes 6 roků ţije p. ing. Miloš Taraška. Je obdivuhodné, ţe za tu
dobu se dokázal sţít s místními, zajímá se o historii obce, jednotlivé domy i jejich
původní obyvatele, řemesla, obchody. Dokáţe oslovit pamětníky, i vysídlené německé
občany, sehnat staré fotografie a dokumenty. Ví o vesnici hodně, jistě víc neţ mnozí
starousedlíci. Tak se mu podařilo v únoru uspořádat hojně navštívenou besedu „Co se
kdy, kde prodávalo“ s promítáním starých fotek o obchůdcích (byla zmiňována uţ
v minulém čtvrtletníku).
S velkým zájmem se setkala
další beseda o historii Orlických
kilometrů.
Přijeli zavzpomínat
bývalí Mladkováci i účastníci
vyhlášených pochodů. Z archivu
p. Dobroslava Marečka - jednoho
ze zakladatelů a posléze hlavního
organizátora - byly promítány
propozice,
mapky,
fotky.
Na besedu se podařilo zajistit
krátký film z VI. ročníku natočený
p. Vendem z Jablonného, který je
nyní
v majetku
tamějšího
Sonorclubu.
S kaţdým
rokem
narůstaly počty pochodujících,
zlepšovala se kvalita letáků i celkové zajištění. K původní Stovce za 24 hodin přibyla
od r. 1966 ještě padesátikilometrová trasa, která v prvních letech startovala aţ druhý
den s časovým limitem 12 hodin. Od počátku s námi spolupracoval p. Jiří Mikyska
z Letohradu. Fotografoval na startu i na prvních kontrolních stanovištích, pak filmy
doma zpracoval a hotové fotky si mohli chodci v neděli ráno v cíli prohlédnout
a zakoupit.
Na besedě se mi vybavily mnohé vzpomínky a kuriózní situace z přípravy
i samotných
pochodů.
Třeba,
kdyţ
jsme
při
značení
došli
promoklí
na Severomoravskou chatu, tak nám chatař rychle poskytl teplé občerstvení a gázem
nás zavezl na nádraţí do Podlesí k vlaku. Trasa III. ročníku 100 Orlických kilometrů
vedla přes Králický Sněţník. Bylo chladno, později se přidal déšť a ve vyšších
polohách i mlha. Kontrolní stanoviště na chatě na „Králičáku“ měli pánové Václav
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Fogl st. a p. Ota Kučera. Pan Kučera kdysi v revíru kolem Sněţníku slouţil, znal
místní cesty a tak vyjeli na motorce kam aţ to šlo, co nejblíţe k vrcholu. Ale vlivem
mlhavého počasí a ztrátou orientace nedorazili na chatu včas. Tak k nám na další
kontrolu, kterou jsme měli s manţelem u Vilemíny, přicházeli chodci s razítkem
a podpisem od chataře. Kdyţ večer potmě dorazili dolů p. Kučera s p. Foglem,
vyprávěli o svých problémech s výstupem na Sněţník. Tím to ale nekončilo. Na naší
motorce pak manţel s p. Kučerou vyjeli po lesních cestách hledat odstavenou
motorku. My jsme se pak pěšky s p. Foglem vydali silničkou k Dolní Moravě, kde jsme
se asi po hodině s nimi a motorkou shledali. Ještě jsme se zastavili u autobusové
zastávky v Králíkách, kde byla další kontrola. Udivilo nás, ţe uţ tam byla známá
„dvojka“ starší pánové Sparťan a Slávista - přitom naším stanovištěm pod Sněţníkem
vůbec neprošli. Asi je někdo svezl a cestu si zkrátili. Jak se ukázalo v dalších letech,
praktikovali to víckrát.
Přes Sněţník se šla „100“ ještě v r. 1971. To jsme
s partou dalších byli na kontrole v Kladském sedle nad
Starým Městem. S námi byli vojáci s polní kuchyní; na místě
se podával guláš, pití a ošetřovali puchýře.
Na VIII. ročníku startovalo přes 1400 lidí. Tentokrát
směřovala nejdelší trasa přes Šerlich. Měla jsem na starost
stravování. V Bartošovicích ve statkové jídelně nám uvařili
pro pochodující polévku. Nebylo jisté, kolik litrů bude
potřeba (v tom roce se uţ neposílaly přihlášky na pochod
předem). Zbylá polévka z Bartošovic byla přivezena do cíle,
kde se mohla dojíst. Oblíbeným zakončením pochodu bylo
tzv. hojení puchýřů - při taneční zábavě na hřišti nebo jindy
ve starém sále se setkávali organizátoři i unavení chodci.
Na organizaci se podílelo mnoho dobrovolníků. Vše se
dojednávalo osobně, písemně nebo telefonem přes pevné linky a dohodnuté platilo.
Mobily v těch letech nebyly. Určitě by to usnadnilo sledování průběhu pochodu; takto
vše obstarávaly motospojky - někdy přiváţely i hodně unavené chodce.
Bylo by to ještě dlouhé vzpomínání na různé epizody a mnoho jiţ neţijících
spolupracovníků.
M. Rousová

Posezení seniorů – dne 11. května 2018
Jen málo občanů důchodců je ve
svém věku aktivní a uţívají si zaslouţilého
odpočinku. Zdravotní i materiální potíţe
nedovolují ţít tak, jak bychom si zaslouţili,
a proto zájem o nás je důleţitý pro náš
další ţivot. Starosta obce se rozloučil,
protoţe v podzimních volbách uţ nebude
kandidovat.
Pro mě bylo posezení při hudbě
Svatebčanky, která hrála písně našeho
mládí, vţdy slavnostním dnem v mém
ţivotě. Děkuji z celého srdce starostovi
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obce panu Šmokovi za to, ţe pravidelně,
společně se zastupiteli obce, připravil náš
slavnostní den a neodradila ho i někdy malá
účast pozvaných.
Přivítání, koláče, poukázka na 60 Kč na
občerstvení a ještě dobrá večeře. Vaţme si
této starostlivosti, všude to tak není.
Na pozvání jsme navštívily jiné Setkání
důchodců, kde bylo vstupné 50 Kč, koláče
25 Kč, i večeře byla moţná za 150 Kč
aţ 240 Kč a co vypiješ, si zaplatíš.
Proto ještě jednou děkuji za všechna setkání seniorů starostovi i celému
zastupitelstvu a budu si přát, aby i nově zvolené zastupitelstvo na nás občany
staršího věku myslelo a taková setkání se pravidelně uskutečnila.
Marta Paďourová

Pálení čarodějnic a stavění májky
Na tradiční pálení čarodějnic navázalo stavění májky, kterého se
ujala parta dobrovolníků. V parčíku se sešla zdejší odrostlejší
omladina, která doufá, ţe tuto tradici bude udrţovat další generace.

Letošní májka je
jednou z nejvyšších,
kterými se Mladkov
pyšnil
měřila
kolem třiceti metrů.
Její vztyčení se však
neobešlo bez potíţí,
došlo ke zranění
jednoho účastníka.
Májka vydrţela zdobit mladkovský rynk celý měsíc a posledního máje byla skácena uţ
jen několika dobrovolníky, kteří by se dali spočítat na prstech jedné ruky.
redakce
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Havárie
Bylo to 20. dubna 2018. V podvečer okolo 19. hodiny nás místostarosta poprosil
o pomoc při řešení havárie na přívodu elektřiny do obce. Po zjištění závaţnosti situace
jsme samozřejmě souhlasili. Následně jsme se dopravili na místo a společně
s pracovníky VČE montáţe jsme hledali moţnosti, jak situaci vyřešit. Jednalo se o pád
dvou sloupů za mladkovskou horní elektrárnou. Jeden byl dvojitý (tzv. áčko) a druhý
jednoduchý. Bohuţel, jak jsme se posléze dozvěděli, z důvodu nepřístupnosti terénu
nebyly při výměně sloupů v roce 2010 tyto vyměněny za betonové, ale opět za dřevěné.
A snad vlivem teplého jara nebo nedostatečné impregnace se ve sloupech ubytovali
mravenci. A jak pilně pracovali a budovali chodbičky, jednoho bezvětrného odpoledne
se sloupy "poroučely" k zemi.
Po obhlídce terénu jsme vyloučili moţnost dostat techniku přes řeku,
jelikoţ starý brod u elektrárny je jiţ nefunkční. Zbývala tedy jediná moţnost, pokusit
se sjet na místo příkrým srázem mezi stromy ze zadní cesty vedoucí na Lichkov.
A jelikoţ se rychle stmívalo, nebyl prostor ztrácet čas.
Vybaveni kanystry s naftou, teplým
oblečením,
bochníkem
chleba
a štanglí lovečáku jsme vyrazili
bagrem JCB vstříc výzvě. I kdyţ
chvílemi
opravdu
přituhovalo
a vypadalo to, ţe se bagr převrátí
nebo opře o nějaký strom, nakonec
se podařilo techniku dostat na
místo. Pracovníci montáţí mezitím
povolali na místo havarijní četu
a techniku s novými sloupy.
Po 22. hodině se akce spustila. Z cesty u Korčákových se pomocí hydraulické
19 metrů dlouhé ruky podávaly nové sloupy do řeky, kde se musely z důvodu
maximálního výsuvu ruky převazovat na rameno bagru stojícího na druhém břehu
a posléze vytáhnout na břeh. Při této akci jsem musel, vybaven teniskami, vyuţít své
znalosti z mládí a přebíhat po mokrých kamenech z jedné strany řeky na druhou.
Na pracovní četě od VČE bylo vidět,
jak rádi se této činnosti vyhnuli.
Asi se nemají s vodou rádi :-).
Po úspěšném
dopravení
sloupů
na místo (okolo půlnoci) začala
několikahodinová
práce
čety,
která musela nejprve sundat konzole
ze spadlého "áčka", odpojit dráty
a konzole
namontovat
na
nové
sloupy. My jsme v této etapě slouţili
jako osvětlovači, jelikoţ bagr je
vybaven osvětlovací rampou a konečně taky došlo na tu štangli salámu.
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Okolo třetí hodiny ráno bylo "áčko" připraveno ke vztyčení. Věřte, není to ţádná
legrace vztyčit pomocí bagru několik set kilo váţící a devět metrů vysoký dvojitý sloup
s konzolemi a usadit jej do betonových pilířů. Vyţaduje to přesnou práci a souhru
bagristy a lidí okolo, aby nedošlo k úrazu. Okolo čtvrté hodiny ranní, přes značné
vyčerpání, bylo "áčko" vztyčeno a ukotveno. Zbývalo ještě osadit a vztyčit jednoduchý
sloup a natahat dráty, ale technika i lidské síly uţ byly na pokraji, a tak jsme se okolo
páté ranní rozhodli, ţe ráno povolají novou "čerstvou" četu a práce se dokončí.
Po tříhodinovém spánku jsme se na místo vrátili, vyměnili porouchaný alternátor
na bagru za nový a vztyčili zbývající jednoduchý sloup. Po úspěšném vyjetí bagru
lesem zpátky na cestu byla naše mise u konce. Teď uţ to bylo v rukou VČE,
aby nahodili dráty na sloupy a obnovili dodávku elektřiny.
roubenkáři z Griffinu
Poznámka redakce: Děkujeme, ţe zatímco většina z nás spala, jste se postarali o zajištění rychlejší
opravy a zachránili obsahy našich ledniček i mrazniček :-).

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Koho by napadlo, ţe něco takového jednou bude ve Vlčkovicích, a jak k tomu
došlo?
Na Adventním tvoření s čerty, jeţ zorganizovali manţelé Jetmarovi, přišel Kuba
s návrhem sejít se takhle víckrát. Otazníkem ale bylo kde a s malými dětmi, aby to
nebylo jen na sále. Na zanedbaném „jakoby“ hřišti v těsné blízkosti silnice a navíc
vedle brány je bytovkový septik s propadlým stropem. Pro některé maminky riskantní
i nepřípustné. Toť fakta, proč právě tady asi ne!
Nevím, kdo přišel s návrhem - obecní pozemek se stodolou naproti Fendrychovým.
Místo, kus od frekventované silnice a chráněné před větrem. Na druhou stranu na
jaře tu teče potok, no spíš stoka. Ale tenhle nápad se ujal, i kdyţ s tím všichni taky
nesouhlasí. Kuba Jetmar a Tomáš Frank si to vzali za své a s pomocí všech, co chtějí
něco pomoci udělat pro ty „naše děti“ začali vyřizovat úřední stránku věci.
Kuba pracuje v lese i pro Státní lesy a má tam pár známých a proto ví, ţe Státní lesy
mají různé programy pro děti a jak by je mohly podpořit. A proto se ČSOP jako
odloučená pobočka Vlčkovice zaloţilo i u nás pod registračním číslem 07147368.
Obecní zastupitelstvo 22. března
na
veřejném
zasedání
schválilo
pronájem pozemku p. p. č. 19/2
i budovy st. p. č. 17 na dobu deseti
let a teď uţ je to jen na rodičích ze
spolku, jakým způsobem a také jak
dlouho to bude fungovat. Z vlastní
zkušenosti vím, ţe něco rozjet
s počátečním elánem jde a je z toho
i radost. Je tu i druhá stránka,
dokázat vytrvat!
S jarem se začaly organizovat brigády.
Být s dětmi pokud moţno co nejvíce
venku a společně i při těch pracích na
brigádách třebas, ţe se vám chvílemi doslova pletou pod nohama i rukama.
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První na řadu přišla ona budova (spíš stodola), kterou Ţabkovi postavili na místě
vyhořelého čp. 46. (Tato i dříve patřila obci a jiţ počátkem 19. století tu byla umístěna
první škola). I ten, kdo znal, jak vypadal tento neudrţovaný obecní majetek zvenčí, byl
zaskočen stavem vevnitř, coţ zrovna povzbuzující nebylo. Přesto po první vyklízecí
brigádě 28. března uţ i já začal věřit tomu, ţe by tu něco, kde by si mohly hrát i děti,
přece jen mohlo vzniknout.
Následovaly další akce, kdy se
uklízelo uţ i venku. Posbírat kusy
betonových
sloupků,
cihly,
eternit
i kamení a hlavně vyřezat keře a vykopat
pařezy. Něco šlo do štůsku na topení a vše
ostatní
sešrotoval
zapůjčený
obecní
štěpkovač. Zlikvidovalo se i staré hnojiště,
no prostě vše alespoň částečně vyklidit,
aby
zde
mohlo
vzniknout
ohniště
s lavičkami a trocha místa s pískem
pro „caparty“.
A proto jsme se jako ochránci přírody
zúčastnili v sobotu 7. dubna akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Byly tu i maminky s dětmi, i s těmi v kočárku. Prošli
jsme cestu z Vlčkovic ke studeneckému kříţku a zpět a posbírali vše, co tam slušně
řečeno „lidská čuňata“ odhodila. Tatínkové a dvě maminky s dětmi si vzali na starost
přece jen více frekventovanou silnici na Mladkov. Největší svinčík byl na odbočce
do Jansova lesa, kde se skončilo. Celkem se sebralo 30 pytlů o váze přes 600 kg.
Pokud se má upravit nějaký
prostor pro dětské hry, stojí to peníze
a tady to nebude výjimka. Nasnadě byla
otázka, kde na to všechno vzít? Třeba
sběr starého ţeleza. A tak někteří obešli
s letáčkem vesnici a vyplatilo se.
V sobotu 21. dubna se s autem
a přívěsným vozíkem sváţel ţelezný šrot
ke stodole, které uţ někteří začínají
předčasně a nadšeně říkat klubovna.
V tomto našem snaţení nás velkou měrou podpořil pan Dašek z Kovokrab,
jenţ nám přenechal celý kontejner. V ţambereckém kovošrotu váha nakonec naváţila
4950 kg ţeleza a proto, ţe třídíme, přičteme ještě 19 kg hliníku, 22 kg olova a trochu
mědi. Jen na těchto akcích do konce dubna bylo odpracováno 132 hodin.
V neděli 29. dubna po patnácté hodině se vydal průvod některých rodičů s dětmi
a Jetmarovými koňmi Hanýskem a Rendou do lesa na předem vytipovanou smrkovou
hrázku, jeţ měla poslouţit jako obecní májka. Nejlepší na tom však byla zastávka
na louce, kde se děti na koních povozily a s těmito záţitky uţ se šlo do lesa veseleji.
Strom společně skáceli a odvětvený ho Hanýsek odtáhl aţ ke stojanu. I cestou zpátky
se některé děti svezly na Rendině hřbetu.
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Samotná příprava májky a stavění proběhlo aţ v pondělí navečer, kdyţ Kuba
dovezl smrček a chvojí na věnec. Poněvadţ nám dospělým na postavení májky jaksi
chyběly síly, povedlo se to, aţ kdyţ jeden z tatínků pomohl s vysokozdviţným vozíkem.
Po zdařilém díle má následovat dobrá zábava a ta se také povedla právě na tom
nově zbudovaném ohništi s lavičkami za tou naší klubovnou.
Občerstvení bylo jak má být, pro velké i ty malé, co si zatím
hrály. To popisovat snad ani nemusím, vţdyť bylo
„čarodějnic“.

Jiří Kosek

Poděkování
Poděkování firmy Naděje – domácí zdravotní péče s.r.o. obci Mladkov, která naší
organizaci poskytla v roce 2018 finanční dar ve výši 5 000,-Kč.
Oslovily jsme i další obecní úřady vesnic, kde poskytujeme naše sluţby o finanční
podporu a za získané prostředky jsme koupily 1polohovací elektrické lůţko + matraci
v hodnotě 38 000,-Kč.
Pomůcky jsou důleţité pro pacienty a rodiny, kteří pečují o své blízké
v nelehkých situacích, do kterých se můţeme dostat všichni. Pomůcky, které jsme
koupily za darované prostředky, půjčujeme našim pacientům za provozní náklady.
Děkuji obci a všem spoluobčanům, kteří si uvědomují, jak důleţité je si
vzájemně pomáhat.
Jablonné nad Orlicí 4. 5. 2018

Nováková Naďa
Domácí zdravotní péče s.r.o.
Jablonné nad Orlicí
www.dop-nada.cz

O čem dnes slyšíme a čteme nejčastěji? GDPR!
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation
neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu
osobních údajů.
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GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru
s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty
včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online
sluţeb, které zpracovávají data uţivatelů. GDPR zavedlo astronomické pokuty
za porušování pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních
údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec
pro ochranu osobních údajů).
Co je GDPR a jak bude aplikováno v Česku?
GDPR je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě a dotkne
se kaţdého, kdo shromaţďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně
společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.
Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji
– zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími.
Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uţivatelů na webu, při pouţívání
aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.
Ať uţ jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni
se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních
údajů. V případě závaţného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.
Jaké zásadní změny GDPR přinese?
Nařízení s sebou přinese rovnocennou vymahatelnost práva v celé EU, stejné sankce
a mnohem těsnější spolupráci dozorových orgánů.
Dopadne totiţ skutečně na kaţdého, kdo s osobními údaji při svém podnikání
či působení pracuje. Občané EU tak opět získají kontrolu nad svými osobními údaji.
GDPR zavádí celou řadu nových pravidel. Jejich platnost a dodrţování bude muset
kaţdý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doloţit po celou dobu
zpracování. Přibude mu tím velká administrativní zátěţ, bude muset například
dokumentovat, ţe zpracovává pouze ta data, která jsou ke konkrétnímu účelu
nezbytná.
GDPR dává lidem, kterým údaje patří (těm říká subjekty údajů), do rukou nová práva.
Kromě toho, ţe budou muset být o svých právech důkladně informováni, pak budou
moci po správcích údajů vyţadovat něco, co doposud nemohli.
Občan by měl rovněţ mít přístup k údajům, které jsou o něm shromaţďovány, a tento
přístup by měl být ideálně přímý a online. Naprosto novým elementem je právo na
výmaz a jeho rozšíření na právo být zapomenut, díky kterému můţe osoba poţadovat,
aby byly bez zbytečného odkladu vymazány její osobní údaje, pokud neexistuje právní
důvod pro jejich další zpracování.
S GDPR dochází také k rozšíření definice osobních údajů. Nově sem spadají
i technické parametry jako e-mail, IP adresa nebo tzv. cookie v zařízení uţivatele. Nová
je kategorie tzv. genetických a biometrických údajů, jejichţ zpracování bude podléhat
přísnějšímu reţimu.
Největším strašákem se pro mnohé stane oznamovací povinnost v případě narušení
bezpečnosti údajů. Uţ by se tedy nemělo stávat, ţe se o kauzách masivních úniků
osobních dat dozvídáme aţ s odstupem několika let, jako se stalo např. v kauze
společnosti Yahoo. Nově bude muset zpracovatel ohlásit únik či ohroţení zabezpečení
osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamţiku,
kdy se o incidentu dozvěděl. V některých případech bude muset také informovat
osoby a subjekty, kterých se únik týkal.
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Co povaţuje GDPR za osobní údaje?
Osobní údaje jsou ve stávající směrnici z roku 1995 i v GDPR definovány jako veškeré
informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.
Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav,
ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, ţe se GDPR vztahuje i na
podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými
jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané
státem.
Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních
údajů, jimiţ jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech,
náboţenském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu,
sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie
citlivých údajů nařízení nově zahrnuje genetické, biometrické údaje a osobní údaje
dětí. Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu reţimu, neţ je
tomu u obecných údajů.
Genetickými údaji jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných
genetických znaků určité fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku
dotčené fyzické osoby nebo z analýzy jiného prvku, která umoţňuje získat rovnocenné
informace. Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje
související se zdravotním stavem, které vypovídají o tělesném nebo dušením zdraví
člověka.
Biometrickým údajem jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického
zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické
osoby, které umoţňují jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je
např. snímek obličeje, otisk prstu, ale podle poslední judikatury i podpis.
(zdroj: https://www.gdpr.cz/gdpr/)
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