Slovo úvodem
Váţení spoluobčané, milí čtenáři,
nový školní rok uţ je rozběhnutý v plném proudu, po prázdninách a dovolených
nám zbyly pěkné vzpomínky, ale před námi (stejně jako před školáky) jsou nové
výzvy. Pro mnohé z nás jsou to právě povinnosti spojené se školní docházkou našich
dětí a na nás je, abychom dohlíţeli, připomínali, kontrolovali, opravovali, usměrňovali,
utěšovali, povzbuzovali. U toho všeho se kaţdý potýkáme s výzvami spojenými se
svým zaměstnáním, manţelstvím, péčí o nemocné atd. Není proto divu, ţe ubývá sil
k tomu, abychom nabídli svůj volný čas pro zájem obce, státu. Kandidátky k volbám
do obecních zastupitelstev uţ jsou uzavřené, jejich nízký počet reflektuje nezájem
nebo právě tu únavu ze všech všedních starostí. Doufejme, ţe současnost
a budoucnost naší vesničky nebude v dalších letech v kategorii "ono to nějak dopadne
a on se o to někdo postará", ale my všichni budeme mít zájem i chuť se společně
starat. Moţnost volit si své zástupce je výsadou, kterou nesmíme brát
za samozřejmost a výzvou, kterou bychom neměli přeslechnout.
Novému
zastupitelstvu přejeme hodně elánu, trpělivosti, tolerance a aktivních občanů.
Další občanská výzva se vztahuje ke vzpomínkám na naši historii a oslavy stého
výročí zaloţení Československé republiky. Významných výročí jsme si uţ letos několik
připomněli a další důleţité podzimní mezníky jsou před námi. Pokud si nenajdeme
čas ani na slavení a vzpomínání, je moţné, ţe si nevšimneme ani toho, kdyţ o něco
přicházíme.
Přejeme všem pěkný podzim a spoustu důvodů k oslavám.

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce
Název volební strany: NAŠE OBEC
1. Ing. Roman Studený, 46 let, státní zaměstnanec, ředitel HZS, Mladkov
2. Tomáš Novotný, 46 let, OSVČ, Mladkov
3. Martina Jirčíková, 45 let, administrativní pracovnice, Vlčkovice
4. Bc. Lada Hejtmánková, 38 let, chemik, Mladkov
5. Zdeněk Tomíček, 36 let, obchodní zástupce, Vlčkovice
6. Lucie Pohanková, 26 let, rodičovská dovolená, Vlčkovice
7. Zbyněk Severýn, 34 let, OSVČ, Mladkov
8. Ing. Martina Beňová, 29 let, rodičovská dovolená, Mladkov
9. Petr Michalčák, 34 let, OSVČ, Mladkov
Název volební strany: KDU-ČSL
1. Bohuslav Matouš, 42 let, vedoucí kontrolní laboratoře, Dolany
2. Tomáš Franke, 31 let, seřizovač, Vlčkovice
3. Jiří Filip, 44 let, podnikatel ve stavebnictví, Mladkov
4. Stanislav Štěpán, 60 let, technik, Mladkov
5. Jana Filipová, 46 let, klasifikátorka, Mladkov
6. Jiří Filip, 67 let, důchodce, Mladkov
7. Zdenka Štěpánová, 58 let, dělnice, Mladkov
8. Marie Vacková, 64 let, důchodce, Vlčkovice
9. Aneţka Filipová, 64 let, důchodce, Mladkov
_____________________
Titulní strana – Nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice 2018
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Váţení spoluobčané a chalupáři,
je to můj poslední příspěvek do místního zpravodaje z pozice starosty obce.
Zbývají čtyři týdny do komunálních voleb a do volby nových zastupitelů. V minulém
čísle jsem vyzýval k aktivitě ty, kteří veřejnou práci kritizují, ale zřejmě přehodnotili
své schopnosti a raději zůstávají v pozadí, aby mohli v budoucnosti opět kritizovat
a „prudit“ (to není opozice). Pravděpodobně nemají odvahu převzít zodpovědnost.
Druhá moţnost je, ţe je vše v pořádku a jsou spokojeni.
V letošním volebním roce se v obci sestavily pouhé dvě kandidátky, coţ svědčí
ve prospěch té druhé moţnosti. Přeji voličům šťastnou ruku a zvoleným zastupitelům
úspěšnou veřejnou práci, pevné zdraví a někdy i nervy.
V obci je ještě mnoho práce hlavně na místní infrastruktuře a zajištění (udrţení)
občanské vybavenosti. Nepodařilo se nám do těchto dnů vyjednat podmínky se SŢDC
Hradec Králové ohledně opravy komunikace do Lichkova kolem trati, protoţe poţadují
za pronájem více neţ 32 000 Kč/rok. Jednáme a snad se to podaří, ale provedení
stavby bude muset být odloţeno aţ na příští rok. Zhotovitel přislíbil zachování ceny
díla dle současné dohody.
Potom je tu ještě problém s domem čp. 123 a čp. 87. Dle prohlášení jednoho majitele
to klidně nechá spadnout (jeho řešení), ale Mladkov bez těchto dvou domů ztratí své
náměstí. Bude to nelehký úkol pro nové zastupitelstvo, jak se rozhodnout, a hlavně to
bude běh na dlouhou trať.
Stálý problém - odpady a neukázněnost občanů, která byla opět velice výrazná
v měsíci srpnu. Rozhlasem a v kalendáři předem byly avizované kontejnery
na velkoobjemový odpad 18. 8. 2018. V pondělí po svozu byl navozený nábytek
u obecního úřadu a u sběrného místa pod KD v Mladkově. Konkrétně rámy z oken se
sklem atd. Při mém nástupu v roce 2006 jsme zdvojnásobili počet kontejnerů - bylo to
málo. V srpnu jsme čtyři kontejnery přidali pod KD – opět málo. Přitom máme pytlový
sběr dům od domu, velkoobjemový svoz a popelnice, kompostéry! Co víc???
Kaţdý chceme mít přístup ke svým domům, garáţím a kůlnám po obecních
pozemcích v létě a v zimě. Také by nám neublíţilo, kdybychom kousek obecního
pozemku za těmito našimi objekty uklidili.
Ještě jednou děkuji všem za přízeň a podporu v letech 2006 – 2018,
všem zastupitelům, SPOZu, zaměstnancům, občanům, kteří pomáhali při údrţbě
majetku obce, a redakční radě za vydávání zpravodaje. Také všem, kteří organizují
veřejné akce.
S přátelským pozdravem Teodor Šmok
Poznámka redakce:
Děkujeme, pane starosto, ţe jste byl vstřícný k vydávání zpravodaje. Vaše příspěvky
vţdy reflektovaly dění a aktuální problémy v naší obce. Také díky tomu jste přispěl
k vyšší informovanosti všech občanů.
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Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 20. 6. 2018
Zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1), Martina Jirčíková (2), Josef Kalášek (3), Alena Kotyzová (4)
- omluvena, Bohuslav Matouš – příchod 18:15 (5), Zbyněk Severýn (6), Ing. Roman Studený (7),
Teodor Šmok - omluven (8), Renáta Vágnerová - omluvena (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Činnost OÚ - příprava zateplení obecního úřadu, výběr fasádních prvků, zhotovena poptávka
po sekacím traktoru, hotový pasport hřbitova – nutno ještě doplnit údaje.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.
Dětské hřiště Vlčkovice
Na minulém zasedání bylo navrţeno vytvořit jedno dětské hřiště na p.p.č. 19/2 a podpořit to
i nákupem schválených prvků. Ke starostovi obce se dostala informace o rozporu moţnosti
navštěvovat hřiště v tomto prostoru. Předsedající dal před rozhodnutím moţnost diskuze.
p. Z. Severýn – navrhuje vytvořit hřiště u bývalé školy z důvodu předejití budoucím problémům
p. L. Baláč – vyslovil obavu, aby bylo v prostoru u školy hřiště vyuţíváno a zda je to účelné vyuţití
finančních prostředků. Hřiště u školy je u silnice, je tam také otevřený septik.
p. Z. Severýn – jde o to, ţe se k zastupitelům donesly určité problémy, kterým chtějí předejít
p. J. Jetmar – není si vědom jakýchkoliv problémů ze strany sdruţení, co je to za problém,
a nedošlo k ţádnému jednání
p. Z. Tomíček – dle jeho názoru se určitě všichni na všem nedohodneme, sdruţení fandí a chválí
jejich činnost. Vzhledem k tomu, ţe je pozemek pronajmut sdruţení, byly bychom první obec,
která má hřiště na pronajatém pozemku. Je proto názoru, ţe by vzniklo minimálně morální právo
sdruţení nakládat s tímto majetkem. Objevují se také hlasy, ţe kdo se nepodílí prací na uvedeném
hřišti, nebude mít právo hřiště vyuţívat. Ale pozemek u školy je obecní, větší a rovinatější, i kdyţ je
tam ta silnice, septik a rozbitá brána.
p. T. Franke – ţádá, aby mu byla objasněna stíţnost, případně kdo ji podal. A dále zda se
případně oplotí hřiště u školy, protoţe na minulém zasedání starosta řekl, ţe se s plotem nepočítá.
p. R. Studený – stíţnost písemně podaná nebyla, byla podána zřejmě pouze ústní formou jen
starostovi obce, který nejmenoval ţádného stěţovatele. Navrhuje tedy vrátit se k původní variantě,
a to vytvořit veřejné dětské hřiště u bývalé školy na p.p.č. 143 a nově vzniklý spolek podporovat
finančně jako ostatní spolky a akce v obci. Co se týká plotu, je nutné plot vybudovat, bránu opravit
a septik zabezpečit.
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí a předsedající dává tedy návrh na usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření dětského hřiště na p.p.č. 143 u bývalé školy
s vybudováním oplocení, zabezpečením septiku a odhlučněním ţivým plotem.
Chodníky
K plánované rekonstrukci chodníků v Mladkově od náměstí k obci se připravuje se stavební
povolení. Obec obdrţela stanoviska ze SUS PaK, které se stavbou souhlasí za splnění podmínek
uvedených v rozhodnutí. Dále jiţ obdrţela obec stanovisko České pošty, která také stanovila
určité podmínky a také nutnost uzavřít smlouvu o právu provést stavbu v dostatečném
předstihu. Také bude nutné dokoupit dotčené pozemky do vlastnictví obce. Doba realizace zatím
není upřesněna, protoţe záleţí na tom, kdy se bude rekonstruovat silnice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko SUS PaK a stanovisko České pošty.
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K rekonstrukci chodníků předkládá také Pardubická kraj Smlouvu o podmínkách provedení
stavby „Změna a dostavba chodníků v Mladkově“, které obsahuje podmínky realizace a souhlas
se stavbou.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby „Změna a dostavba
chodníků v Mladkově“ s Pardubickým krajem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Odborná spolupráce knihovna
Městská knihovna Králíky předkládá obci Dohodu o odborné pomoci, kterou se Městská
knihovna Králíky se zavazuje poskytovat odbornou pomoc obci Mladkov, resp. její obecní
knihovně v oblasti nákupu knih do výměnného fondu. Úhrada na základě dohody na nákup knih
činí 1072,- Kč. Dohoda se uzavírá na do 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o Odborné pomoci s Městskou knihovnou Králíky,
částku na nákup knih ve výši 1072,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu dohody.
Elektronická deska a pasporty
Prostřednictvím Sdruţení obcí Orlicko má obec moţnost poţádat o dotaci ve výši 95% nákladů
na pořízení strategického plánu, pasportu zeleně, pasportu sportoviště, pasport bytového
hospodářství, pasport nebytového hospodářství a plán obnovy majetku. Celková částka
za všechny dokumenty činí 255.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti o dotaci prostřednictvím Sdruţení obcí
Orlicko na pořízení strategických dokumentů v celkové částce 255.000,- Kč.
Sběr oleje
P. Libor Černohlávek předkládá obci Smlouvu o poskytnutí sluţeb pro sběr a likvidaci odpadu
z domácnosti – jedlý olej a tuk. Předkladatel zajistí bezplatnou obsluhu sběrných nádob, zajištění
nakládky, odstraňování, likvidace, dostatečné frekvence odvozu odpadu. Olej a tuk bude nutné
ukládat do uzavíratelných PET lahví a následně vhozen do sběrných nádob, odvoz bude zajištěn
1x měsíčně. V Mladkově je navrţeno umístit 3 ks nádob a ve Vlčkovicích 1 ks. Odpad bude
odebírán bezplatně. Před započetím sběru proběhne informační kampaň pro občany.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí sluţeb pro sběr a likvidaci odpadu
z domácnosti – jedlý olej a tuk a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Ţádost Linka bezpečí
Linka bezpečí ţádá obec o připojení se k podpoře Linky bezpečí v roce 2018 a ţádají o příspěvek
na provoz ve výši 5000,- Kč. Předsedající navrhuje poskytnout částku ve výši 2000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 2000,- Kč.
Dotace na dopravní auto JSDHO
MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlašuje pro rok 2019
v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí výzvu JSDH_V2_2019: Pořízení nového dopravního automobilu. V rámci této výzvy lze získat
dotaci na pořízení nového dopravního vozidla ve výši aţ 450.000,- Kč. Tato dotace můţe být dále
podpořena Pardubickým krajem, tak jak to bylo aţ dosud ve výši 300.000,- Kč. Vzhledem ke stáří
a technickému stavu vozidla, místostarosta obce navrhuje podat ţádost o dotaci.
pí. L. Hejtmánková – dotazuje se na celkovou cenu vozidla a zda bude i dotace od PaK
p. B. Matouš – dotazuje se na stáří současného vozu
p. R. Studený – celková cena vozidla záleţí na výběru podvozku, pohybuje se od 1 milionu
do 1,5 milionu korun, ţádost bude podána na cenu 1.150.000,- Kč. Dotace od PaK byla prozatím
vţdy poskytnuta. Rok výroby stávajícího vozidla je 2001.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti o dotaci na nový dopravní automobil v rámci
dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje předkládá ke schválení Smlouvu o bezúplatném
převodu majetku - hasičské cisterny CAS 32 T 815 do majetku obce. Vozidlo musí být uţíváno
pro jednotku poţární ochrany obce Mladkov k zabezpečení poţární ochrany v souladu se
zákonem č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
předpisy. Obec nesmí po dobu 3 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy majetek bezúplatně
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či úplatně převést, vypůjčit, pronajmout případně jinak přenechat k uţívání jinému subjektu,
ţe není oprávněn jej převést, vypůjčit nebo pronajmout jinému subjektu, zřídit k majetku
zástavní právo ani zatíţit majetek jinými věcnými právy třetích osob.
p. T. Franke – dotazoval se, zda je vozidlo funkční
p. R. Studený – vozidlo v současné době je plně funkční a zařazeno ve výjezdu profesionálních
hasičů.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku a převod CAS 32
T815 do majetku obce Mladkov a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Organizační záleţitosti a GDPR
1. Stanovení počtu zastupitelů
Zastupitelstvo obce, nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí, stanoví svým
usnesením počet volených členů zastupitelstva obce na další volební období 2018 - 2022, jak má
na mysli ustanovení § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelé se na pracovním jednání dohodli ponechat stávající
počet 9 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje 9 zastupitelů obce pro volební období 2018 – 2022.
2. GDPR
V souladu se zajištěním ochrany osobních údajů, předkládá starosta obce zastupitelům
na vědomí Směrnici k zajištění ochrany osobních údajů, Registr agend obsahující osobní údaje
a Strategii ICT - analýza rizik zabezpečení informací. Se směrnicí se jiţ seznámili a podepsali ji
zastupitelé a zaměstnanci obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Směrnici k zajištění ochrany osobních údajů, Registr
agend obsahující osobní údaje a Strategii ICT.
3. Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá rozpočtová opatření č. 3/2018 a č. 4/2018. Místostarosta obce seznámil
přítomné se zněním rozpočtových opatření, které budou přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2018 a č. 4/2018.
4. Účetní závěrka
Účetní obce předkládá ke schválení účetní závěrku obce za rok 2017 a závěrečný účet obce za rok
2017. Obec Mladkov v roce 2017 hospodařila v souladu s rozpočtem obce a rozpočtovými
změnami schválenými ZO. Místostarosta obce seznámil přítomné s částkami závěrečného účtu,
s výší dotací za rok 2017, výší pohledávek a závazků. Dále seznámil přítomné s výsledkem
přezkoumání hospodaření obce. Závěrečný účet, účetní závěrka, zpráva o výsledku hospodaření
a protokol o výsledku kontroly jsou přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2017 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladkov
za rok 2017 bez výhrad.
Návrh stanov Sdruţení obcí Orlicka
Sdruţení obcí Orlicko v souvislosti se zajišťování pověřence GDPR předkládá zastupitelstvu obce
Úplné znění stanov doplněné o zajišťování těchto sluţeb. Zastupitelé se s tímto materiálem
seznámili v rámci přípravy na zasedání obce. Předsedající navrhuje Stanovy v této podobě
schválit.
Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovy svazku obcí Sdruţení obcí Orlicko.
Došlé spisy a ţádosti
1. Ţádost manţelů Pospíšilových
Manţelé Pospíšilovi ţádají o odkup pozemků p.p.č. 648, 622/6 a dále část pozemku p.č. 22/2 vše
v k.ú. Vlčkovice z důvodu velmi malého okolního prostoru kolem nemovitosti. Zastupitelstvo
prodej projednalo na pracovním jednání a z důvodu plánované cesty kanalizace přes tyto
pozemky se dohodli prodej odloţit do skutečného zaměření pozemků.
Zastupitelstvo obce odkládá prodej pozemků p.p.č. 648, 622/6 a dále část pozemku
p.č. 22/2 vše v k.ú. Vlčkovice.
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2. Ţádost Zbyněk Malošek
P. Zbyněk Malošek ţádá o prodej p.p.č. 1141 v k.ú. Mladkov o výměře 35 m 2 o uvedený pozemek
ţádá z důvodu narovnání majetkových vztahů. Předsedající navrhuje zveřejnění záměru prodeje.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1141 v k.ú. Mladkov.
3. Smlouva o dílo p. Kasík
Heraldická kancelář „Dauphin“ p. Stanislav Kasík zasílá smlouvu o dílo k vypracování rešerše
o historickém znaku obce, navrţení obecní vlajky a dokumentace k podání ţádosti a její schválení
podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o její
udělení obci a vypracování ţádosti o stanovení obce Mladkova městysem.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s Heraldickou kanceláří „Dauphin“
p. Stanislava Kasíka a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
4. Ţádosti o příspěvek
Organizační tým Retrovesničky ţádá o příspěvek ve výši 23.000,- Kč k zajištění atrakcí pro děti
v rámci programu Retrovesničky.
O příspěvek ţádá také SDH Mladkov k zajištění akce Ţehnání praporu a hasičského vozu
dne 30.6.2018.
Zastupitelstvo obce toto projednalo na svém pracovním jednání a dohodlo se podpořit kaţdou
z akcí částkou 15.000,- Kč oproti předloţeným dokladům.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na akci Retrovesnička ve výši 15.000,- Kč,
bezúplatný pronájem KD Mladkov a veřejných přilehlých prostor.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na akci Ţehnání praporu ve výši 15.000,- Kč.
5. Ţádost oddíl MH
Oddíl mladých hasičů ţádá o příspěvek na letní tábor, který se koná jako kaţdoročně
v Herolticích. Z oddílu mladých hasičů Mladkov pojede 7 dětí. Zastupitelé navrhují poskytnout
dar na letní tábor ve výši 3500,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 3500,- Kč na letní tábor mladých
hasičů.
Diskuse
p. R. Studený – v diskuzi oznámil emailové sdělení od zubaře, který sděluje, ţe po dohodě
s Pardubickým krajem bude provoz zubní ordinace v Mladkově ukončen k 31.7.2018. Pacienti
mohou nadále navštěvovat jeho zubní ordinaci v Lanškrouně. Zároveň vyzval přítomné, zda neví
o nějaké zubaři, který by v provozu ordinace v Mladkově pokračoval.
p. A. Pávek – dotazuje se, kdy bude uklizen pozemek za garáţemi u bytovek a také zahrada,
obojí bylo projednáváno na minulém zasedání.
p. R. Studený – tato informace bude předána starostovi obce k zajištění údrţby uvedených
pozemků.
p. A. Pávek – dále upozornil, ţe chybí dopravní značka u přejezdu u nádraţí a zda by nebylo
dobré opravit také mapu u nádraţí.
p. B. Matouš – chybějící dopravní značka je v majetku SŢDC, a byla ulomena firmou sváţející
dřevo. Mohla by se koupit pouze nová hliníková patka na náklad obce. Mapa je majetkem TJ Sport
Mladkov a je domluvena oprava stříšky.
p. A. Pávek – plánované parkoviště za viaduktem je na pozemku SŢDC, zda bylo s nimi jednáno?
p. R. Studený – jednání se SŢDC proběhlo, výsledek zatím není znám. Parkoviště by mohlo být
také v malém rozsahu za přejezdem.
p. J. Kosek – dotazoval se, jak to vypadá s lavičkou a úpravou u Smirčího kříţe, kterou se
starostou obce projednával.
p. R. Studený – bude tlumočeno starostovi obce
p. A. Pávek – kdy se bude upravovat pozemek u školy a přilehlá zahrada v majetku obce
p. R. Studený – úprava pozemku před školou, vybudování chodníku je v plánu, hledá se zhotovitel
akce
p. T. Franke – ještě jednou se dotazoval, kdo byl stěţovatelem a proč nebyla předána informace
o stěţovateli zastupitelům?
p. R. Studený – informace předána nebyla, doporučil navštívit starostu obce a zeptat se ho
osobně.
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p. L. Baláč – vznesl dotaz, zda by nebylo moţné osadit retardéry u plánovaného hřiště spolku.
p. R. Studený – bude nutné zjistit, kdo povoluje umístění retardérů a podat ţádost a poté je
můţeme osadit.
pí. M. Kosková – dotazovala se, zda se bude uklízet pozemek u křiţovatky ve Vlčkovicích
aţ po jeho zaměření.
p. R. Studený – ano, po zaměření bude pozemek uklizen na náklady obce
p. S. Hrudka – zajímal se o funkčnost sluţby infokanál a proč nejsou zasílány informace
o přerušení dodávky elektřiny. Dále upozornil na problém s kontejnery, které plní projíţdějící řidiči
a zda je by nebylo moţné je přemístit na jiné místo.
p. R. Studený – do současné doby obec vyuţívala dvě tyto sluţby SMS Infokanál a SMS zprávy.
Nyní dochází k aktualizaci sluţeb v souvislosti s GDPR a zřejmě si do budoucna ponechá jen jednu
sluţbu. Co se týká rozesílání informací od ČEZu, některé informace ČEZ vůbec obci nezasílá a řeší
to rozmístěním po sloupech, zkusíme domluvit zasílání těchto informací i na obec, aby mohly být
rozesílány infokanálem. Na přemístění kontejnerů je nutné nejdříve najít vhodné místo
ve spolupráci s občany.
p. O. Doleţal – upozornil na havarijní stav komunikace okolo kravína směrem na Studené, obec by
měla zajistit opravu této cesty.
p. R. Studený – cesta není v majetku obce, pouze její část, takţe není moţné vynakládat finance
na její opravu
p. B. Matouš – bylo jednáno i s druhým majitelem, který ovšem sdělil, ţe finance na opravy cest
má jiţ vyčerpány
p. M. Jirčíková – ve Vlčkovicích jsou i jiné cesty, které jsou více vyuţívány a potřebovali by
opravu.
p. O. Doleţal – ve Vlčkovicích nezastavují některé dálkové spoje, které dříve zastavovaly.
p. R. Studený – mohlo to být způsobeno změnou jízdního řádu, obec je dostává k připomínkám,
ale bohuţel z řad občanů moc připomínek nebývá. A v případě, ţe se pošlou připomínky, tak ještě
není jisté zda budou akceptovány, zásadní slovo má provozovatel.

Zápis č. 5 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 7. 8. 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 - omluvena (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Činnost OÚ – zateplení obecního úřadu, opravy a malování vnitřních prostor
Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá rozpočtová opatření č. 5/2018 a č. 6/2018. Místostarosta obce seznámil
přítomné se zněním rozpočtových opatření, které budou přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2018 a č. 6/2018.
Zastupování v době dovolených
Z důvodu souběhu dovolených starosty a místostarosty obce, navrhuje starosta obce pověřit
jednoho ze zastupitelů zastupováním v období od 17.8.2018 do 22.8.2018 pro případ náhlé
mimořádné události na území obce. Starosta obce navrhuje pověřit zastupováním pana
Bohuslava Matouše. Obecní úřad bude pro běţný provoz v tomto termínu uzavřen.
Zastupitelstvo obce pověřuje p. Bohuslava Matouše zastupováním starosty obce
od 17.8.2018 do 22.8.2018.
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Vlajka a znak obce, městys
Obec obdrţela od heraldické kanceláře návrhy obecního znaku a vlajky. V diskusi bylo
rozhodnuto, ţe návrh obecního znaku nevychází ze znaků původních, a proto bude znovu osloven
heraldik k případné opravě znaku. Místostarosta obce navrhuje potom návrhy zveřejnit a počkat
na případné vyjádření občanů obce.
pí. A. Kotyzová – navrhuje dát návrhy do zpravodaje
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy znaku a vlajky obce a pověřuje místostarostu
k oslovení zhotovitele k doplnění dle připomínek.
Heraldická kancelář také předkládá návrh ţádosti k navrácení titulu městys obci Mladkov.
Zastupitelé s podání ţádosti souhlasí.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti k udělení statutu obce Mladkov „městys“.
Kovektomat škola
Základní škola v Mladkově ţádá o dovybavení kuchyně konvektomatem pro přípravu stravy.
Cena se pohybuje od 50 – 190 tis. Kč. Starosta obce poptal firmu Gastro Ústí nad Orlicí,
která nabídla jeden za cenu 90 tis. Kč a druhý cca za 120 tis. Kč. Starosta obce navrhuje stanovit
maximální částku na pořízení konvektomatu včetně příslušenství 120.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup konvektomatu s příslušenstvím v celkové ceně
do 120.000,- Kč s DPH.
Vytápění čp. 133
Vzhledem k havarijnímu stavu kotle na zdravotním středisku a vysokým nákladům na vytápění
a předimenzovanému výkonu, navrhuje starosta obce kotel vyměnit za nový automatický s niţším
výkonem. Zastupitelé s výměnou souhlasí a pověřují starostu obce k oslovení tří firem
ke zhotovení cenové nabídky.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kotle ústředního vytápění a pověřuje starostu obce
k oslovení tří firem ke zhotovení cenové nabídky.
Údrţba zeleně – sekačka
K nákupu nového sekacího stroje obec poptala tři dodavatele zahradního traktoru značky KIOTI
typ WD 1260. Nabídku zaslala firma KIOTI Biskupice s cenou 392.300,- Kč bez DPH, dále firma
LGD technika s cenou 366.690,- Kč bez DPH a firma Topkarmoto s cenou 389.200,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce upřednostnilo nejniţší cenu a dostupnost servisu a vybralo k dodání firmu
LDG technika s cenou 366.690,- Kč bez DPH a 443.695,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup sekacího traktoru od společnosti LGD Technika
za cenu 443.695,- Kč s DPH.
Prodej pozemků
1. Pozemek č. 40/2
P. Zbyněk Malošek ţádá o prodej p.p.č. 40/2 v k.ú. Mladkov (na minulém zasedání byl předloţen
nezapsaný geometrický plán ţadatelem kde bylo uvedeno číslo pozemku 1149) o výměře
cca 35 m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn a jiný zájemce se nepřihlásil. Starosta obce
po dohodě se ţadatelem navrhuje nechat pozemek zaměřit a zpracovat GP na náklady ţadatele.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení geometrického plánu na p.p.č. 40/2 v k.ú. Mladkov
na náklady ţadatele.
2. Pozemek č. 855/18
O uvedený pozemek ţádají dva ţadatelé, p. A. Pávek a p. P. Šmahel. Záměrem obce je pozemek
prodat, a proto starosta obce navrhuje zveřejnit záměr prodeje.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 855/18 v k.ú. Mladkov
dle podmínek prodeje a pronájmu pozemku.
Ţádosti o byt
Zastupitelstvo obce obdrţelo stíţnost od ţadatelky pí. M. Hečkové k nepřidělení obecního bytu,
Starosta obce objasnil zastupitelům průběh jednání s ţadatelkou, kdy byly podány ţádosti,
nabídka bytu v minulosti a také odpovědi na přijaté ţádosti. Dle zastupitelstva obce je stíţnost
neopodstatněná, ale vzhledem ke stále volnému bytu navrhují přidělit ţadatelce byt v č.p. 85.
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Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu v čp. 109 paní M. Hečkové za platných
podmínek pronájmu.
Došlé spisy a ţádosti
1. Smlouva o zřízení VB Mladkov, nájemní smlouva
Společnost SŢDC předkládá zastupitelstvu ke schválení Smlouvu č.: E618-S-2817/2018/Šíp
o zřízení věcného břemene na p.p.č. 951/19, p.p.č. 951/34 a p.p.č. 1106 vše v k.ú. Mladkov.
Na uvedených pozemcích vybudoval ţadatel v rámci stavby: „GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov
digitální radiový systém GSM-R pro potřeby ţelezniční dopravy. Úplata za zřízení věcného
břemene činí 2.520,- Kč jednorázově.
Starosta po dohodě s místostarostou navrhuje se společností dále jednat, vzhledem k poţadované
ceně za pronájem k rekonstrukci cesty pod skálou, kde společnost předkládá Smlouvu o nájmu
pozemku č. VS64080111918, kde poţaduje roční nájem ve výši 17.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu č.: E618-S-2817/2018/Šíp o řízení věcného
břemene.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o nájmu pozemku č. VS64080111918.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním se společností SŢDC ohledně
stanovené úplaty a ceny za pronájem.
2. Dopis ČEZ Distribuce
Společnost ČEZ Distribuce předkládá ţádost o odstranění závad na odběrném místě čp. 87,
zjištěné závady jsou v rozporu s energetickou legislativou. Na uvedeném čp. 87 je sdruţený
rozvaděč pro hospodu a KD Mladkov. Místostarosta po dohodě se starostou oslovil společnost
ČEZ k rozdělení rozvaděčů, nový rozvaděč navrhují umístit na budovu KD Mladkov a také sníţit
příkon hlavního jističe z důvodu vysokých stálých plateb. Bude tedy podána ţádost o připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí, bude nutné osadit
nový rozvaděč na budovu KD Mladkov a provést úpravu vnitřního rozvaděče.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového elektrického rozvaděče na KD Mladkov a jeho
nové umístění na KD Mladkov.
3. Ţádost o letní tábor
Rodinné centrum Srdíčko Ústí nad Orlicí ţádá o schválení pořádání letního tábora na hasičském
cvičišti v termínu od 4.8. – 11.8. 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání letního tábora na hasičském cvičišti pro Rodinné
centrum srdíčko v termínu od 4.8. – 11.8. 2018.
4. Ţádost Retrovesnička
Organizační tým Retrovesničky ţádá o výjimku rušení nočního klidu a o bezúplatný pronájem
veřejného prostranství pro pořádání veřejné filmové produkce na návsi obce Mladkov. Technické
zajištění, produkci a autorská práva dodá firma Biograf Etienne. Produkce filmu „Po strništi bos“
bude přístupná všem obyvatelům obce zdarma, či za dobrovolný příspěvek. Ţádají tímto
o bezúplatný pronájem veřejného prostranství obecní návsi dne 18. 8. 2018 v době 18:00 – 24:00
a o výjimku rušení nočního klidu za účelem filmové produkce v prostoru obecní návsi
dne 18. 8. 2018 do 24:00.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pronájem veřejného prostranství obecní návsi
dne 18. 8. 2018 v době 18:00 – 24:00 a výjimku rušení nočního klidu dne 18. 8. 2018
do 24:00.
Diskuse
p. B. Matouš – upozornil na nepořádek na parkovišti pod KD Mladkov u kontejnerů odpadu.
p. A. Šurýn – připojil se k upozornění na nepořádek a ţádá o zajištění úklidu a řešení stále se
opakující situace s roztroušeným odpadem.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na dvojnásobné četnosti odvozu odpadu z kontejnerů na tříděný
odpad a také zvýšení počtu kontejnerů na komunální odpad. Starosta obce osloví firmy zajišťující
tuto sluţbu pro obec.
p. A. Šurýn – vznesl připomínku ohledně zarostlého jezu a okolí malé vodní elektrárny u splavu
a ţádá, zda by bylo moţné oslovit majitele k úpravě prostranství.
p. T. Šmok – bude osloven majitel k zajištění úpravy prostranství
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p. J. Kalášek – tlumočil ţádost občanů k umístění většího zrcadla u infocentra, pro bezpečnější
výjezd vozidel od hospody.
Zastupitelstvo obce rozhodlo zakoupit zrcadlo větší velikosti.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.

22. srpna

Klára Jirušková

S malými dětmi je to jako s intelektuály: kdyţ dělají rámus, je to špatné, kdyţ jsou
zticha, je to podezřelé.
G. Laub

26. července
30. srpna
3. září
14. září
29. září

Štěrba Jiří
Urubková Věra
Paďourová Marta
Slaninová Hildegarda
Maťašovský Václav

85
70
75
81
65

let
let
let
let
let

Ţivot člověka je takový, jaký si ho jeho myšlenky udělají.

Veverková Dana
Pácha Josef

68 let
85 let

Vzpomínka na pana Zdeňka Pacíka
Dne 6. září 2018 uplynuly 3 roky, co nás opustil manţel,
tatínek a dědeček Zdeněk Pacík.
Eva Pacíková s dětmi a vnoučaty vzpomínají.
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Marcus Aurelius

Školkové děti na výletě s rodiči
V sobotu 23. 6. jsme se vydali
na jiţ třetí výlet do Fajnparku v Chlumci
nad Cidlinou. Ráno jsme se dopravili
auty do Letohradu z důvodu lepší
dostupnosti vlakem. Děti i my dospěláci
jsme natěšeně nastoupili do vlaku,
kde nechyběl náš oblíbený svačinkový
piknik. I kdyţ se na obloze honily
mraky, cesta nám rychle ubíhala
za veselého švitoření dětí i maminek.
Hurá, a jsme tu! Známou cestou míříme
do přírodního areálu, který nás kaţdým rokem něčím novým překvapí.
Letos nás čekala jízda
vláčkem po celém areálu,
nová
restaurace,
vodní
brouzdaliště a kdo byl
odváţný, podíval se do 4D
kina, kde se promítal film
o dinosaurech. Čas nám tak
rychle utekl a my se vydali
za
mírného
deště
zpět
k vlakovému nádraţí. Výlet
do Fajnparku se nám moc
líbil a kdo ví, kam pojedeme
příště.
Velké díky patří maminkám, které si ve svém pracovním shonu najdou čas
na celodenní výlet se svými dětmi.
Za MŠ Pavla Derková
Za rodiče Eva Matoulková

Plánované akce MŠ:
-

Vystoupení dětí na Vítání občánků
14.9. Království sov v Králíkách
17.9. Divadelní představení v MŠ Těchonín + ještě i v listopadu
Drakiáda
Poznávání a sběr hub v lese
26.10. Focení s vánočním motivem - Photodients Brno
Mikulášská besídka + vánoční tvoření s rodiči
Pečení perníčků
Vánoční besídka v Domě hasičů + v MŠ
12

Školní sběr víček z PET lahví
– podpora hendikepovaných dětí
I v minulém školním roce jsme sběrem víček z PET lahví podpořili děti,
které potřebují naši pomoc. Do sběru víček se zapojili ţáci školy, děti z mateřské
školy, učitelé, rodiče a obyvatelé Mladkova. Také přispěli zaměstnanci pošty
v Králíkách, Centrum celoţivotního vzdělávání Ústí nad Orlicí – paní Michaela Boková
a mnozí další. Všem – i těm nejmenovaným – mnohokrát děkujeme!
Celkem se nám podařilo nasbírat 9 pytlů víček, to bylo 85,5 kg a tyto jsme
předali Charitě Karger. Ta z těchto finančních prostředků obdrţených za víčka podpoří
nemocné děti zapojené do tohoto programu.
V letošním školním roce opět provádíme sběr víček – na podporu dobré věci!
Pokud se chcete i Vy zúčastnit, stačí donést víčka do naší školy. Budeme za to rádi.
Libuše Jungvirtová, ZŠ Mladkov

Zahájení školního roku v naší škole
Prázdniny utekly jako voda a do naší školy přišel další školní rok. V pondělí
3. září 2018 s ním přišli i ţáčci, jejich rodiče a babičky. Tradičně byl přítomen
pan starosta Teodor Šmok.
Po zahájení ředitelka přivítala pro tento rok jediného prvňáčka Martínka
Langera, který přešel z naší mateřské školy. Dostal ,,Uvítací list prvňáčka“,
keramickou medaili, učební pomůcky – vodovky, voskovky, modelínu, lepidlo, barevné
papíry a vše, co bude během roku potřebovat. Dále od firmy Laktea svačinovou
krabičku s mléky.
Do 2. ročníku postoupilo šest ţáků: Celbová Denisa, Hejtmánek Michal,
Karásková Linda Sabina, Mráčková Kristýna, Severýnová Rozálie a Lukáš Scholz.
Ve 3. ročníku jsme přivítali Vojtěcha Luxe, Martina Michalčáka a Violu Sršňovou.
Všichni ţáci dostali od pana starosty na aktovky reflexní prvky v podobě visaček,
aby byla posílena bezpečnost dětí při cestě do školy a zpět.
Vzhledem k tomu, ţe pan starosta ve svém působení starosty končí, chtěla bych
mu touto cestou poděkovat. Děkuji za naši mnohaletou spolupráci a čas, který nám
věnoval. Budova školy dostala novou střechu, zateplily se stropy. Zateplením budovy
a výměnou oken jsme dosáhli stálé teploty v místnostech. Nové vchodové dveře
prosvětlily chodbu v přízemí. Nejdůleţitější však byl přechod z uhelného topení
na ekologické topení. Školní zahrada dostala moderní hrací prvky a stala se
přitaţlivější i pro děti a jejich maminky z naší obce. V učebnách i v prostorách
mateřské školky se postupně vyměňuje nábytek a dočkáme se i renovace školní
kuchyně.
Váţím
si
vstřícnosti
našeho
pana
starosty
a
zároveň
kolektivu zastupitelstva. Přeji všem do dalších let především zdraví a elán.

celého

Mgr. Soňa Filipová, ředitelka
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Školní prázdniny jsme jiţ tradičně ukončily u Míly
Kopecké na dvorečku při smaţení bramboráků. Letos se
nás sešlo úctyhodných 22 ţen. Ke kávě, pivu i vínu
ochotné kuchařky napekly sladké i slané dobroty. Bylo to
opět příjemně strávené odpoledne, které se protáhlo
do podvečerních hodin.
Českému červenému kříţi leţel vţdy na srdci vzhled
naší obce, proto se 5 členek pustilo do nerovného boje
s netýkavkou
ţláznatou,
která
patří
k
jednomu
z nejagresivnějších plevelů v naší republice. Od této
rostliny i dalšího nepořádku vyčistily potok od školy
po mostek u pana Frydrycha. Za to jim patří od nás všech
velký dík.

Snad se v budoucnu
zrealizovat
návrh
odpočinkového místa
Vizualizaci vytvořil Jan

také podaří
na
zřízení
na hřbitově.
Koţnar ml.

Alena Kotyzová

Charitativní sbírka Diakonie Broumov
Sbírka se uskuteční v Klubovně u zdravotního střediska v Mladkově ve dnech:
23. 10. 2018
24. 10. 2018

14.00 – 18.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.

Seznam věcí, které můţete dát do sbírek:
 veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 knihy, časopisy
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Věci, které vzít nemůţeme:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Bliţší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 739 999 112

Ţehnání praporu a hasičského vozu Mladkov 2018
Dne 30. 6. 2018 se k velké slávě sešli místní hasiči a mnoho okolních sborů,
aby společně oslavili poţehnání hasičskému praporu a novému hasičskému vozu.
Úvodním slovem celou akci zahájil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin
Netolický, poté následovala řeč starosty obce Teodora Šmoka a zástupce Hasičského
záchranného sboru ředitele územního odboru plk. Ing. Romana Studeného. V závěru
úvodních proslovů přivítal všechny přítomné i starosta sboru Tomáš Novotný a pozval
je na prohlídku zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbojnice byla postavena v „akci Z“ členy sboru dobrovolných hasičů zde
na místě bývalé stodoly. Dokončena byla v 1983. V roce 1991 vyla vysvěcena
a do výklenku ve štítové zdi uloţena soška sv. Floriána. Protoţe jiţ svou velikostí
nevyhovovala současným potřebám Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, byla
v loňském roce rekonstruována v rozsahu přístavby garáţového stání, školící místnosti
pro jednotku, vybudování šaten pro členy jednotky. Dále byla celá budova zateplena,
osazena novými garáţovými vraty a okny. Rekonstrukce byla provedena místními
řemeslníky za cenu 2.496.410,- Kč. Financována byla z 50 % z prostředků Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru, 350 tisíc Kč poskytl Pardubický kraj
a zbytek uhradila obec ze svého rozpočtu. Dalších necelých půl milionu korun
investovala Obec do rekonstrukce sociálních zařízení a vnitřních prostor. Za rozhodnutí
investovat do modernizace zbrojnice patří velké poděkování zastupitelům obce
a za vlastní provedení také zhotoviteli celé akce p. Tomáši Novotnému.
Po prohlídce společenských
i zásahových prostor hasičské
zbrojnice se všichni přítomní vydali
v průvodu vedeným historickým
vozem a za doprovodu Jablonské
muziky do kostela k ţehnání
nového
hasičského
praporu.
Prapor poţehnal a slova pochvaly a
úcty k hasičům přidal místní pan
farář a informace o praporu
přednesla moderátorka celé akce
paní Radka Makarová a zhotovitelka praporu paní Míla Moravcová.
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Fotografie ze svěcení praporu 30. 6. 2018 (M. Taraška)

Informace o praporu sboru
Hodnoty, postoje, poselství, sounáleţitost k celku a ţivotní filozofii – to vše můţe
reprezentovat a zachytit prostřednictvím symbolů, znaků, motivů a hesel, ztvárněných
do ucelené kompozice, vyšívaný slavnostní prapor. Ne nadarmo je díky své výjimečné
řemeslné hodnotě a působivému uměleckému zpracováním jiţ více neţ dva tisíce let
vhodným nositelem těchto idejí.
První spolkový vyšívaný prapor v Mladkově byl pořízen v roce 1993, a je vystaven
v klubovně hasičské zbrojnice.
Nový prapor, který byl poţehnán, byl pořízen ke konci loňského roku za cenu 52.000,Kč. Na jedné straně je vínově červený, doplněný o historický znak obce a letopočtem
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první zmínky o hasičích v Mladkově. Druhá strana je modrá se symbolem Sv. Floriána
– patrona hasičů.
A k čemu vlastně poţehnání slouţí? Je to trvale platná přímluvná modlitba za ty,
kteří pod dotyčným praporem ţijí a pracují. Přímluva k Bohu vyjadřuje prosbu, aby ti,
které prapor symbolizuje a spojuje, chtěli a uměli s Boţí pomocí chránit i střeţit lidské
společenství, zastává profesní a veškeré morální hodnoty a aby se dokázali
pod praporem skutečně a opravdově sjednotit. V neposlední řadě jde o prosbu
o ochranu ţivota a zdraví všech obyvatel. Ţehnání je znamením toho, ţe si přítomní
uvědomují existenci vyšších hodnot, pro které jsou ochotni obětovat nejenom svůj čas
a síly, ale v krajním případě i ţivot.
Po ţehnání se všichni
přesunuli před kostel, kde jiţ
čekalo nové hasičské vozidlo
se členy zásahové jednotky
obce. Pan farář poţehnal
nejen novému vozu, ale také
všem hasičům z výjezdové
jednotky, kteří vozidlo budou
pouţívat
a
popřál
vţdy
šťastný návrat všech hasičů
od zásahu domů.
Po
ukončení
těchto
slavnostních ceremonií, se
vydal průvod pod velením
velitele jednotky Ladislava
Weindlicha do hasičského
areálu, ve kterém se pořádají
hasičské soutěţe i kulturní akce obce. Zde přítomné přivítala nejprve moderátorka
akce a poté starosta Okresního sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Mgr. Jan
Růţička, který také srdečně poděkoval místnímu sboru za spolupráci při pořádání
hasičských soutěţí.
Dále zazněly z úst moderátorky akce informace o historii sboru v Mladkově.
Sbor dobrovolných hasičů v Mladkově
První zmínky o hasičích v Mladkově jsou ve starých kronikách. Jiţ v roce 1829
pomáhají svojí stříkačkou při hašení poţáru v Mittwaldě /Miedzylesie/v Polsku.
V roce 1851 vlastnili 1 velkou a 1 malou stříkačku, 20 sáhů hadic, mosazné nástavce,
poţární háky, vědra koţená i dřevěnná, ţebříky a další příslušenství. Dále kronika
zaznamenává poţár v roce 1860 a velký oheň, kterému padlo dne 25.4.1875 za oběť
31 domů a stodoly. Škoda byla odhadnuta na 100 000,- zlotých. Při hašení pomáhaly
sbory z Králík, Jablonného, Nekoře, Mittwaldu a ze ţelezniční stanice Lichkov. Zpráva
o velkém poţáru byla dána obecním písařem Pausewangem do všech tuzemských
i některých cizích novin s výzvou pomoci pohořelým. Na darech se sešlo celkem
7173 zlatých, dar poslal i císař František Josef 1 a Ferdinand – 400 zlatých. Kronika
vţdy uvádí pomoc hasičů při poţárech, povodních a jiných ţivelných pohromách.
Hasičský sbor se zúčastňoval i různých slavností. Po válce v srpnu 1945 měl nově
zaloţený sbor 20 členů, velitelem byl František Kopecký, jednatelem Antonín Osman
a předsedou Ferdinand Vodička. První výjezd byl k poţáru kolárny v Petrovičkách
– auto které vlastnili, bylo darem hostinského pana Víta Dolečka. V roce 1950 pracovali
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hasiči společně s Červeným kříţem, vzniklo druţstvo mladých hasičů v počtu asi
40 dětí. Hasiči – poţárníci vţdy pomáhali při brigádách v obci, ať uţ se jednalo
o zemědělské práce, jarní úklid v obci i stavební akce. Tradiční a hojně navštěvované
byly hasičské bály.
V současné době má sbor 92 členů,
pořádají krajské, okresní i okrskové
soutěţe v tomto areálu ve spolupráci se
ţenami z Červeného kříţe a ostatními
občany. Ze soutěţí lze vyzdvihnout
především Okresní kolo mladých hasičů,
při kterém přijíţdí do Mladkova více
jak 800 dětí. Areál stále hasiči zvelebují
a vylepšují. Hasiči se také starají o mnoho
kusů historické techniky, vedou druţstvo
mladých hasičů. A také zajišťují pro obec
výjezdovou jednotku obce.
Původní hasičská zbrojnice (foto z roku 1914)

Poté následovalo opět vystoupení hudební i pěvecké v podání Jablonské muziky.
A následovalo předání klíčů od nového hasičské vozu. Klíče slavnostně předal starosta
obce veliteli výjezdové jednotky.
Hasičské vozidlo
Nové vozidlo CAS 32 Tatra 815 nahradí současnou zásahovou cisternu CAS
32 148, které byla vyrobena v roce 1978 v základním provedení na terénním podvozku
Tatra, objem nádrţí je 6000 litrů vody a 600 litrů pěnidla. Objem motoru je 12666 cm 3
a hmotnost je 18.5 T.
Nový vůz, který byl získán bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje dosud slouţil na poţární stanici v Králíkách. Byl vyroben v roce
1990 v provedení speciálním redukovaném na terénním podvozku Tatra. Objem nádrţí
je 8200 litrů vody a 800 litrů pěnidla. Vozidlo je osazeno motorem o objemu válců
19000 cm3 a celková hmotnost je 22,5 T.
Poté se jiţ do programu zapojily také děti z oddílu mladých hasičů a předvedly
všem své taneční vystoupení.
Mladí hasiči
Mladí hasiči mají v Mladkově dlouholetou tradici. Pod vedením paní Paďourové
soutěţili jiţ rodiče našich dnešních mladých hasičů. K dnešnímu dni máme zaevidováno
celkem 30 mladých hasičů, z toho 22 aktivních, kteří pravidelně navštěvují společné
schůzky a jezdí na soutěţe a společně strávené akce. Mladí hasiči soutěţí v několika
kategoriích, a to mladší ţáci, starší ţáci a dorost. Letos byl Mladkov reprezentován
v mladších i starších ţácích a po dlouhé době soutěţilo o druţstvo dorostenek. S dětmi
zde pracují celkem 4 vedoucí. I to ovšem není úplně dostačující a naše vedoucí by
ocenily, kdyby se do kolektivu někdo přidal. Sezóna začíná „Závodem poţárnické
všestrannosti“, který je podzimním kolem okresní hry Plamen. Hlavní závod okresní hry
Plamen se koná v květnu zde v Mladkově. Starší letos skončili na 22. Místě a mladší
na krásném 14. Místě. Dorostenky skončili na 7. místě.
Mimo rámec hry Plamen je také řada jiných soutěţí. Naše děti soutěţily například
ve Svatém Jiří, ZPV v Černovíře, nebo Májové štafety ve Vysokém Mýtě. Další soutěţí,
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které se mladkovští účastnili, byl Soptíkův závod v Lichkově a některé dívky taky
soutěţily v lize Běhu na 60 metrů s překáţkami, kde se soutěţí v jednotlivcích.
Děti letos s vedoucími vyrazily do Pevnosti poznání v Olomouci, kde se dozvěděly
spoustu zajímavých věcí. Dalším výletem bylo plavání v Rychnově nad Kněţnou.
Dále děti vystupují na Výroční valné hromadě se svým kulturním programem, které
zahrnuje divadelní vystoupení, zpěv a tanec. Dále děti zpívaly koledy u rozsvěcení
Mladkovského Vánočního stromu, nejvyššího v České republice.
Program celého odpoledne byl bohatý. Bylo moţno vidět ukázku zásahu
Hasičského záchranného sboru z Králík, které předvedl, jak hasiči postupují
při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Také ukázku zásahu mladých hasičů
s historickou stříkačkou.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, pro děti také skluzavka
v podobě hasičského vozu. Dobrou náladu stále udrţovala paní moderátorka
a Jablonská muzika, kterou k večeru nahradilo vystoupení hudební skupiny Skelet.
Celou akci ukončila skvělá ohnivá show.
Touto cestou děkují hasiči všem kdo přišli akci podpořit, všem vystupujícím,
také obci za finanční pomoc a vstřícný přístup k akcím sboru.
Ing. Roman Studený

Střelby MS
1. července 2018 se uskutečnily
na místní střelnici brokové střelby na
asfaltové holuby. Soutěţ pořádal
Myslivecký spolek Mladkov.
Ve 13 hodin se na louce za cvičištěm
na zahájení klání sešlo více jak dvě
desítky sportovních i amatérských
střelců
z různých
koutů
okresu
a spousta přihlíţejících a rodinných
příslušníků.
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Soutěţilo se na jedno kolo. Kaţdý střílel na tři terče z celkem pěti stanovišť.
Díky našim přátelům z MS Slatina - Sruby se podařilo zapůjčit automatickou vrhačku
a tak měla soutěţ opravdu vysokou úroveň.
Některým střelcům neuletěl ani jeden terč, jiným zase uletěly všechny . Ale o to přeci
nejde. Důleţité je, ţe se podařilo soutěţ všem ve zdraví dokončit. A díky vydařenému
počasí a přátelské atmosféře zakončené výborným gulášem a posezením na hasičárně,
hodnotím akci za vydařenou.
Poděkování patří všem zúčastněným!
Za MS Josef Kalášek ml.

Zájmové krouţky ve spolupráci s MAS Orlicko
Od nového školního roku startují nové krouţky, které
ve spolupráci s MAS Orlicko. A na co se můţete těšit?

budou probíhat

Krouţek ţelezničního modelářství – fascinující svět ţeleznic jako na dlani.
Přijď k nám a poznej, jak to chodí a jaké to je postavit si s kamarády vlastní kolejiště.
Krouţek se bude konat na Průmyslové střední škole Letohrad a je určen pro děti
do 15 let.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: volstat.michal@pssletohrad.cz
Robotický krouţek – vítej v budoucnosti, postav si svého robota. Krouţek se bude
konat na Gymnáziu Ţamberk a je určen pro děti do 15 let.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: jaroslav.vebr@gyz.cz
Dědečkova dílna – jak být správným kutilem. V rámci krouţku si děti vyzkouší práci
s běţnými materiály (s kovem, sklem, dřevem…), ale i s nejnovějšími technologiemi
jako je 3D tiskárna. Krouţek bude probíhat v centru Cesta pro rodinu v Ţamberku.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: centrum@cema-nno.cz
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Agroenvironmentální výchova. Přihlas se do krouţku a poznej skutečné zemědělství
dneška, plné novinek a technologií kosmického věku. Krouţek bude probíhat
v Masarykově ZŠ Klášterec nad Orlicí. Zájemci se mohou hlásit u paní Mgr. Petry
Pospíšilové přímo v ZŠ.
_________________________________________________________________________________
Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí,
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Dne 10.10.2018/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/.

___________________________________________________________________________________

Klub ALFA-OMEGA
Oblastní charita Ústí nad Orlicí otevírá prostor pro setkávání lidí, kteří se
vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.
Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její projevy i proţívání
smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Ztráta blízkého člověka je
pro pozůstalé vţdy bolestná. Tyto zkušenosti jsou nepřenosné, a je důleţité sdílet
je s těmi, kteří nám rozumí, protoţe podobnými záţitky sami prošli. Právě mluvení
a naslouchání druhým je hojivé.
Domácí hospic ALFA-OMEGA, který provozuje Oblastní charita Ústí n.Orl.,
otevírá prostor, kde si ţal můţeme dovolit – místo, kde je moţné o těchto věcech
mluvit, pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku truchlení.
Klub ALFA-OMEGA je otevřen všem, kdo potřebují sdílet proţité. Jednou
měsíčně se scházíme v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání,
zármutku či odpuštění. Kaţdý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.
Místo:
Kdy:
Čas:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69
18. října, 22. listopadu, 13. prosince
od 15:30 do 17:30 hod

Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331,
e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz
Renáta Prokopcová, tel. 739 383 597,
e-mail: renata.prokopcova@uo.hk.caritas.cz, informace o domácí hospicové péči
____________________________________________________________________________________

Cesta za pokladem
Co si pod těmito slovy vybavit. Někomu to připomene pohádku
z dětství a těm, kteří se na základě plakátu přihlásili a zúčastnili
23. června po patnácté hodině ve Vlčkovicích akce stejného názvu snad uţitečně
a i příjemně strávené odpoledne s dětmi. Byl to celé nápad paní Heleny Frankové a to
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uţ dlouho předem vyráběla dvě
perfektně vypracované pohádkové
postavy, které na ty malé hledače
měly někde čekat. Já a moje dcera
jsme svoje dítka vyráběli takříkajíc na
poslední chvíli a tak se mi stalo, ţe ti
první hledači mě načapali v poslední
fázi příprav.
A teď k cestě samotné. Celé
rodiny, maminky s kočárky anebo
větší děti samotné vycházeli od naší „klubovny“ směrem ke kapličce. U nás se mohli
zastavit na třešních, ale málokdo to vyuţil. U OMO se cesta stáčela k rybníku
pod bývalým kravínem, kde na hledače
v kupce roští čekal čert. Zde byl i první
úkol. Ti malí prolézali tunelem a větší uţ
se museli podplazit pod provazy.
U Příhodů nad ohradou s koňmi čekala
malá víla a děti zde měly na deseti
obrázcích poznat luční kvítí.
Odtud se cesta stáčela opět vpravo
k rybníku „Kačáku“ a zde na hrázi jiţ
čekal vodník se svými udičkami. A proto,
ţe ryby v rybníce zlikvidovaly dva páry
ledňáčků, chytaly se ryby jen plastové
na magnetku místo na háček a tak to
zvládl kaţdý.
Aţ nad chatami na kraji lesa si jen tak pod břízami poletovala čarodějnice
na koštěti. A právě zde si mohl koště osedlat kaţdý. Malá Viktorka Muţíková
z počátku s koštětem nechtěla mít nic společného, ale kdyţ jí babička ukázala, jak se
dá s koštětem rejdovat mezi brankami, rozběhla se také. O kousek dál nás k malým
sladkým černým třešinkám naváděla „třešňová víla“. Víc jak třešně však děti zajímala
korunka a korálky, které měla víla
na sobě a tak si je vyzkoušely. Ty od
Zverců určitě všechny. U velkého
kamene děti vítaly postavičky František
a Fanynka. Tady bylo za úkol na deseti
obrázcích rozvěšených po stromech
rozeznat druhy lesní zvěře.
Abychom obešli celé Vlčkovice,
zabočili jsme opět vpravo a v lese
za rybníkem na „Krence“ bylo poslední
zastavení. Hejkal. Byl to pro mě oříšek,
ale ta chlupatá příšerka vydávající
neurčité zvuky a vyhlíţející z hromady
větví se mu snad alespoň podobala. I zde byl úkol a to hod šiškami do proutěného
do proutěného koše.
Aby si nikdo cestu nezkrátil, na kaţdém zastavení bylo ve schránce razítko,
které na startovní kartě nesmělo chybět.
22

Poté se uţ vyšlo z lesa na cestu, přes silnici a okolo Fendrichovy provozovny
k cíli. Právě tady na štůsu prken byl plakát s nápisem „Hledejte poklad“. Stačilo pět,
šest kroků a za zády se vám ozvalo: „Prach a broky, co tady chcete?“. Otočíte se
a mezi štůsy loupeţník s bambitkou sedí na truhle s pokladem. No s pokladem zrovna
né, ale věci a hračky, z kterých si kaţdé z dětí mohlo vybrat.
V cíli na všechny zúčastněné čekalo občerstvení. Ti poslední docházeli, kdyţ uţ
začalo poprchávat a tak zakončení probíhalo v provizorně zařízené místnosti naší
klubovny anebo spíše stodoly? Myslím si, ţe to bylo vydařené odpoledne i přes ten
déšť. Tak zase příště...
Jiří Kosek

Retrojízda II
Po
loňské
premiéře
bicyklistické spanilé jízdy by si
organizátoři mohli zamnout
ruce nad úspěchem a usnout
na vavřínech, které by si
ostatně zaslouţili. Ale tak tomu
nebylo. Však posuďte sami.
4.
srpna
se
kolem
9. hodiny začal plnit prostor
před Devítkou.
Retro-sportovně oděným borcům obou pohlaví byla přidělována vyleštěná kola,
ustájená před Jonášem. Tentokrát to bylo 12 retro-kousků, které se podařilo Pepovi
a spol. uvést do stavu, kdy za provozu odpadá jen minimum víceméně nepotřebných
dílů. Někteří účastníci nebo spíše účastnice se ještě před startem snaţili zkrotit
přiděleného ţelezného oře jízdou před Bohoušem – ţe nebyl nikdo shozen ze sedla
svědčí o kvalitě průpravy.
Ještě skupinové foto před kašnou a jiţ vyráţí peloton dvanácti borců do kopců.
Doprovází je motorizovaná kolona, sestávající z pojízdné foto – stanice Bohouše
Matouše a servisního vozidla Petra Hejtmánka.

(foto: B. Matouš)
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Kaţdý
retrocyklista
ví,
ţe nejnáročnější disciplínou je
jízda z kopce. Proto byla první
bojová porada uskutečněna na
venkovním posezení Kašparovy
chaty. Kopec Adam pokořili i naši
dva nejstarší účastníci retrojízdy –
přespolní Václav Macan a domácí
Honza Matějka – oba náleţitě
dobově ustrojeni. Nás účastníky
nejvíce zaujaly Honzovy holínky.
Cítil
se
v nich
komfortně
a absolvoval v gumové obuvi celou trasu.
Cesta pokračovala – tak jako loni – k petrovickému kruháči. Neúnavný fotograf
Bohouš zachytil spoustu krásných okamţiků, bohuţel nemohl zachytit vůni
rozţhavených torpéd. Poprvé muselo zasáhnout servisní vozidlo. Došlo k výměně
porouchaného šlapohybu – ale i s tím se počítalo.
Cesta přes Jedlinu byla tradiční, ale do Klášterce jsme tentokrát volili méně
exponovaný úsek. I tak byla nutná krátká zastávka, při které byla rozpálená torpéda
polévána pramenitou vodou. O to se zaslouţil Tomáš Luxů, který k tomuto aktu
neváhal pouţít svojí kšiltovku.
V Klášterci jsme dobrzdili aţ v pohostinství U Kalášků. Ve stínu budovy a v milé
společnosti pasoucích se koz
nám chutnalo náramně. Bylo
splněno i přání skoro nemoţné –
rajčatový salát ze zahrádky
hostinského.
Ostatně
pan
hostinský nám splnil i další přání
o 14 dní později – zajištění ţivé
hudby v podání kapely Marná
snaha na akci Retrovesnička.
Následující trasa byla premiérová
– za Kravím skokem doleva do
lesíčka, do kopečka.
A uţ jsme ve Vitanově, ještě kousek po státovce, odbočujeme k vlčkovické kapli a jiţ
nás vítá otevřená náruč rodiny Dolečkovi. Bohaté občerstvení, posezení v krásném
prostředí a druţná zábava – to je naše
odměna za vynaloţené úsilí.
Teď uţ jen sjezd do Mladkova a závěrečné
zhodnocení na Devítce.
Co dodat. Kvalita trasy i počet účastníků
stoupá. Díky za to všem, kteří se angaţovali.
A zvláště pak těm, kteří vše připravili.
Příští
rok
na řidítkách.

AHOJ

všichni

s rukama

Miloš Taraška
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Retrovesnička 2018
Prázdniny se přehouply do svého
posledního kvartálu a účastníci příprav
4. ročníku Retrovesničky tančili kvapík. Laťka
minulých ročníků byla posazena vysoko.
Co více? Co ještě vylepšit? A kdyţ uţ nápady
jsou, jak vše zvládnout časově a finančně?
A pak uţ je tu den D, tedy přesně
18. srpen, den, kdy probíhá v nedalekých
Králíkách populární akce Cihelna a na
Pastvinách se jedou Dračí lodě. Přichází první návštěvníci – ještě před „papírovým“
zahájením, ale uţ je vše připravené. A pak jiţ se na náměstí a do tělocvičny hrnou
davy místních i přespolních a všichni, kteří zaţili minulé ročníky, čeká spousta
překvapení. Zkusme si to trochu připomenout.
Výstava auto – moto parku včetně
hasičské techniky byla tradiční,
ovšem opět rozšířená o přírůstky,
mnohdy zcela unikátní. Kolik
vlastníků těchto skvostů bylo
třeba
oslovit,
zaujmout,
přesvědčit? Kolik exponátů bylo
zachráněno ze stodol okolních
i vzdálenějších vesniček? Zeptejte
se Kalášků. Takto se zhmotnilo
jejich celoroční úsilí.
(Fotografie z akce: B. Matouš)

Stejně tak tradiční byla výstava
drobnějších předmětů v tělocvičně.
A také zde se rozšířil počet
exponátů, ať uţ se jednalo o retro –
kola, kočárky, elektroniku či hračky.
Opět zaujaly panely s historickými
fotografiemi Mladkova a
okolí.
Tentokrát se dostalo i na Petrovičky
a také byl vzpomenutý rok 1938,
který byl tak dramatický v celém
našem
pohraničí.
Pan
Kosek
připravil
panely
s historií
ochotnického divadla ve Vlčkovicích. Nově bylo
moţné spatřit retro – obchůdek smíšeného
zboţí,
výstavu
vzduchovek,
bajonetů,
perníkových forem a dalších drobnějších
exponátů. Unikátní byl například kroj paní
Frodlové, který si sama šila, nebo šavle pana
Matějky z doby sluţby u finanční stráţe.
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A teď k těm novinkám. Pro
mnohé pamětníky muselo
být aţ dojemné navštívit
řeznictví pana Fogla, které
od
poválečných
dob
nedoznalo
prakticky
ţádných změn. Dokonce
i
zvonek
u
vchodu
do krámku byl na svém
místě a fungoval. Stejně tak
Standa Fogl – ten tedy
nezvonil,
ale
fungoval
skvěle.
Ochutnávky
alá
vepřové
hody
přilákaly
většinu návštěvníků a dříve
neţ masné výrobky, došel
chleba.
Další překvapení bylo určeno hlavně
těm nejmenším. Ano, přijela k nám
pouť.
Tedy
přesněji
atrakce,
které zabraly
celý
prostor
pod
tělocvičnou. A co víc – vstupné bylo
dobrovolné. Vzpomínám na současné
ceny atrakcí například při Kopečkové
pouti v Letohradě…
Přes den hrála k poslechu a třeba
i k tanci jiţ tradičně oblíbená kapela
Marná snaha. Pódium bylo vyzdobeno
slavnostně ku příleţitosti 100 let
republiky. Snad je zbytečné uvádět,
ţe na více místech bylo moţné doplnit
kalorie, ať uţ tuhou či tekutou stravou.
V podvečer
výstava
oficiálně
skončila,
ale ještě jedno překvapení bylo připraveno
pro všechny, kteří vytrvali. Před Bohoušem

vyrostla nafukovací stěna, před ní byla
postavena skládací pláţová lehátka a
krátce
po
deváté
hodině
se
k mikrofonu
postavil
majitel
pojízdného letního kina Etienne.
Vtipně a s vkusem uvedl film Zdeňka
Svěráka Po strništi bos. Výborná volba!
A krásná tečka za celým náročným
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dnem.
V
„hledišti“
bylo
napočítáno
179
diváků.
Vstupné? – zdarma.
Pár slov na závěr.
Píši – vstupné dobrovolné,
zdarma. Nic není zdarma.
Jsou různé formy úhrady.
Něco
pokryje
dobrovolné
vstupné, něco se vydělá na
občerstvení, s něčím pomůţou
sponzoři
(např.
Griffin).
Významně pomohl i příspěvek
od naší obce. A tak jediné, co
zůstává zdarma, je práce
organizátorů. Věřte, nedělají
to pro výdělek, ale pro Vaší spokojenost. Nelze všechny, kteří věnovali svůj čas a
mnohdy i peníze na tomto místě vyjmenovat, rád bych zmínil alespoň organizační
„hlavu“ celého podniku Pepu Kaláška ml. ruku v ruce se svým tátou.
Miloš Taraška

Jablonští přivítali mistry v hokejbale. Sportovci dostali
jablko a salám
Zlato a stříbro dovezla hokejbalová reprezentace U20 a U18 z Kanady. V týmech
byli i čtyři hráči letohradského klubu, z toho dva z Jablonného nad Orlicí: mistr světa
do 20 let a nejlepší brankář šampionátu Michal Novák a vicemistr světa do 18 let,
útočník Filip Faltus
(Poznámka redakce: Pokud nevíte, o koho jde, prarodiče Filipa ţijí v Mladkově).
Právě pro ně přichystala Martina Baláţová se
svými přáteli ve středu večer milé přivítání. Ačkoli
pršelo, pozdravit mistry a pogratulovat jim
k úspěchu dorazilo na 150 lidí, nejen z řad
místních, ale i z hokejbalového klubu SK Hokejbal
Letohrad.
Zazněly záţitky z Kanady, všetečné otázky a vtipné
odpovědi, básnička šitá přesně na míru nejlepšího
gólmana mistrovství a na závěr nechyběly dary: od
„Jabloňáků“ sportovci dostali jablko a salám.
Foto: Iva Janoušková

Stříbrnou medaili si společně s Filipem Faltusem dovezli i Filip Lux a Vojtěch Bogdány
z Letohradu.
(zdroj:https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/jablonsti-privitali-mistry-v-hokejbale-sportovci-dostali-jablko-a-salam20180713.html)
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Sobota sice studená, ale nálada hřejivá
Byla sobota 23. června a kaţdý by čekal, ţe v tomto ročním období nás přece
chladné (téměř podzimní) počasí nepřekvapí. A ono to tak bylo. Člověku se ani ven
moc nechtělo, nejraději by zůstal doma v teplíčku, ale... V ten den se konalo hned
několik akcí najednou a byla by škoda nechat si je ujít, i kdyţ všechny stihnout,
vyţadovalo pomalu minutové načasování.
Jednou z těchto akcí byla Cesta za pokladem, kterou pro děti uspořádali
ve Vlčkovicích a na kterou jsme byli pozváni. Na místo startu, tedy k současné
klubovně, jsme sice dorazili s mírným zpoţděním, ale to nevadilo. Viktorka obdrţela
startovní list a vyrazilo se. Na jednotlivých stanovištích na děti čekaly různé úkoly
pohybové, vědomostní a také ty, které testovaly zručnost a trpělivost dětí (např. hod
šiškou do koše nebo chytání rybiček na magnet). Stanoviště s úkoly byla
samoobsluţná a za splnění úkolu si kaţdé dítě mohlo dát samo razítko se zvířátkem
do startovního listu. V našem případě nám na papíře mnoho místa nezbylo,
protoţe samotné razítkování byla veliká zábava. S očekáváním jsme také přicházeli
k jednotlivým stanovištím, kteráţeto pohádková bytost nás právě tady přivítá. Musím
smeknout před jejich autory. Byly opravdu moc pěkné a určitě se za jejich konečnou
podobou skrývala obrovská spousta práce a hlavně času.
Díky této cestě jsme prošli i místa, na kterých jsme byli poprvé v ţivotě. Co nás
asi nejvíc překvapilo, bylo poslední stanoviště, kde se měl hledat poklad. Jelikoţ byla
všechna stanoviště samoobsluţná, tak ani tady jsme neočekávali, ţe by tomu mělo být
jinak. Opak se, jak jinak, stal pravdou. Viktorka nebojácně vyrazila mezi fošny
a najednou se od nich ozval loupeţník. Popravdě řečeno nevím, kdo se lekl víc,
ale truhlu s pokladem jsme nakonec našli.
Po skončení cesty za pokladem jsme se všichni sešli u klubovny. Tam uţ čekalo
občerstvení v podobě několika druhů moučníků, smaţily se bramboráky a děti dostaly
ještě nějaké předměty na památku. Nálada rozhodně nebyla jako to počasí,
které zrovna panovalo, ale člověk měl pocit velmi příjemně stráveného odpoledne
s dětmi i ostatními.
Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat za pozvání. Přejeme všem, kdo se
podílejí na činnosti vlčkovického sdruţení, aby je nadšení a elán do další práce
neopouštěli a těšíme se, ţe třeba zase někdy příště.
Lenka Muţíková

Retrovesničko má, středisková
Pokaţdé, kdyţ sjíţdíme do mladkovského dolíčku, proběhne mně hlavou, jak je
tady krásně. A vydaří-li se navíc ještě počasí, sejdou se příjemní hosté, kteří se mají
čím zajímavým pokochat, mají na co vzpomínat, pak je Mladkov tím nejkrásnějším
místem na světě! A právě takový byl v sobotu s magickým datem 18. 8. 2018.
I kdyţ uţ pár roků bydlíme o kousek dál, v Hradci Králové, rádi se do Mladkova
a okolí vracíme. Málokdy má ale člověk příleţitost potkat tolik Mladkováků v jednom
dni, jako kdyţ je Retrovesnička. Je to vlastně zároveň i takový menší sraz rodáků,
kteří se rozešli do různých koutů.
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Plné NÁMĚSTÍ (jak Mladkováci pyšně říkají), plný sál „kulturáku“, plné řeznictví
u Foglů, plná Devítka – takový utěšený obrázek přilákal i spoustu dalších návštěvníků
z celé republiky, kteří sice prioritně mířili na vojenskou akci Cihelna v Králíkách,
ale rádi se z vřavy bojiště přišli uklidnit do pohodové Retrovesničky. Pamětníci si
moţná připomněli zlatou éru naší vesnice, kdy kaţdoročně Mladkov zaplnily stovky
turistů při Orlických kilometrech.
O tom, co všechno bylo k vidění, bude určitě v tomto čísle mladkovského
zpravodaje referovat realizační tým akce. Já bych se s vámi chtěla podělit spíše
s několika osobními postřehy. Chci smeknout před těmi, kdo akci vymysleli a hlavně
ji dokázali realizovat. Jako dcera aranţéra a kronikáře dokáţu docela dobře
odhadnout, kolik hodin museli přípravě věnovat, co všechno je zrakům návštěvníka
ukryto… Smekám i před jejich rodinami, které je podporovaly a odpouštěly jim,
ţe volný čas nevěnují jim. Já jsem např. uţ od jara spolupracovala s Milošem
Taraškou na přípravě panelu, který byl věnován mým rodičům a jejich ţivotu
v Mladkově, promýšleli jsme kaţdý detail, vybírali fotografie a dokumenty.
Smekám i před tím, ţe se dokázali spojit Vlčkováci s Mladkováky a společně
prezentovat svou historii z období, kdy Vlčkovice byly ještě samostatnou vesnicí.
Je dobré vědět i o ţivotě souseda!
Při prohlídce exponátů mě samozřejmě jako mnohé návštěvníky přepadaly
nostalgické vzpomínky. Hlavou mě prolétlo, jak by bylo fajn, kdyby ještě ţil tatínek
a mohl organizátorům jako zkušený aranţér pomáhat. Jistě by i on obdivoval, s jakou
vynalézavostí na relativně malé ploše vystavili tak velké mnoţství rozmanitých
exponátů. Skvělý byl nápad otevřít řeznictví u Foglových, kde slovo RETRO bylo
stoprocentně na místě, jako by se tam zastavil čas…
Vím, ţe brzo po tom, co organizátoři vyhodnotí ukončenou akci, začnou se jim
v hlavách rojit myšlenky, co a jak udělat na dalším ročníku Retrovesničky. Určitě
přivítají podněty Mladkováků, Vlčkováků i „cizáků“, co nového vystavit. Přála bych
Mladkovu, aby dobrá nálada a pospolitost, kterou dýchal onu srpnovou sobotu,
panovaly i ve všedních dnech, které přicházejí.
Určitě se v následujících měsících podaří třeba zkrášlit vhodnou výsadbou
dřevin a květin některé kouty vesnice, které podle starých fotografií bývaly mnohem
pohlednější. Nabízí se k tomu např. okolí hezké budovy školy, která prošla rozsáhlou
rekonstrukcí, stejně jako plochy kolem obecního úřadu, který se jistě v krátké době
pochlubí svým novým kabátem. Po odstranění plotu u úřadu a plánované úpravě
sousedního parčíku vznikne příjemné zelené místo v centru vesnice,
protoţe k parkování vozidel všeho druhu jsou určena jiná vhodnější místa!
Bohuţel zatím se nedaří změnit stav, kdy některé budovy na náměstí, které jsou
v soukromém vlastnictví, hyzdí vzhled obce. (Obci na kráse nepřidává ani náš bývalý
dům, který se dostal do vlastnictví člověka, který bohuţel nesplnil sliby dané
při uzavírání pro něj velmi výhodné smlouvy, a současnou situaci nejlépe vystihuje
záznam v Katastru nemovitostí.)
Nové vedení obce, které vzejde z říjnových voleb, jistě vyuţije všechny zákonné
moţnosti, jak tento neutěšený stav postupně měnit.
Srdcem pořád Mladkovačka
Ivana Marečková
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Budou volby
Dovolím si pár pohledů za uplynulým volebním obdobím. Na svých cestách
po okolí si všímám, jakými změnami procházejí některé obce. Zatím co někde jsou
změny k lepšímu patrné na první pohled, v Mladkově jakoby se zastavil čas.
Naopak dovolím si tvrdit, ţe Mladkov se nachází v situaci horší neţ před 2. světovou
válkou. Ţiji v této obci od padesátého roku, a tak mohu některé věci posoudit.
Před časem uspořádal pan Taraška dvě krásné besedy, které ukázaly
na nehezkou situaci v naší obci, hlavně ta o obchůdcích v Mladkově. Jak se lidé
před válkou dokázali sami postarat o své ţivobytí. Dnes kaţdý čeká, aţ mu něco
spadne z nebe. Potom po válce rozvoj sportu, bez jakékoliv finanční podpory.
Příklad fotbal! Dnes prý v Mladkově nejsou fotbalisté? Ti zde jsou, ovšem nejsou lidé,
kteří by se obětovali pro organizování této činnosti. Vzpomenu některé, p. Mihulka,
Hubálek, Kurzweil, Ulrich, Matějka Jiří, Mičuda, Urubek, atd. Ti uţ všichni neţijí,
a tak kdysi chlouba Mladkova a kdysi s nejhezčím hřištěm v okrese je ve stavu,
v jakém je.
Dále to bylo lyţování. Bylo to tisíce brigádnických hodin, které byly potřeba
na vybudování lyţařského areálu, který byl tenkrát jeden z prvních na okrese. Po čase
převzali vedení oddílu lidé, kteří způsobili stav, jaký je teď. Výmluva na nevyřešené
pozemky pod vlekem? Vţdyť na to bylo dvacet let. Areál se dostal do dluhů,
načeţ obec uvolnila nejprve 60, a poté 160 tisíc korun, prý na záchranu areálu. Jaká
je skutečnost? Zatímco na záchranu areálu v Petrovičkách obec uvolnila 220 tisíc
korun, zcela mimo pozornost obecního úřadu je činnost, kterou provozují Příhodovi
ve Vlčkovicích. Jejich úspěchy jak v republice, tak na mezinárodních soutěţích
v Evropě i ve světě, kde reprezentují obec, není o nějaké finanční pomoci ani slovo.
Styďte se! Tady ještě poznámka. Před lety měl obecní úřad ve svém programu rozvoj
lyţařského areálu v Petrovičkách. Mimo jiné, návštěvníci Mladkova jsou stále zváni
při výstupu z vlaku do Skiareálu do Petroviček?!
Co je platné megalomanské cvičiště hasičů, kterého si běţný návštěvník obce ani
nevšimne. Nerad radím, ale co takhle udělat muzeum hasičské techniky ve stodolách,
kde je uskladněn nepořádek před domem hasičů?
Jestli by mělo zastupitelstvo obce dále pracovat v tom sloţení jako teď,
budoucnost Mladkova růţově nevidím. Posekaná tráva a zametené náměstí? To je
snad povinnost. Vytvořit něco, čím by byl Mladkov zajímavý a navštěvovaný? Nedávno
byl uspořádán jiţ třetí ročník Retrovesničky. Za tuto akci je třeba jejich pořadatelům
poděkovat, hlavně panu Kaláškovi a panu Taraškovi. Horší ale bylo, kdyţ návštěvníci
této akce museli pouţít WC v prostorách tělocvičny. Záchody tam jsou ve stavu,
který dobré jméno naší obci nedělá.
Dále se ptám, proč stále není odstraněna plechová bouda před kostelem
u potoka. Také jsem se jiţ jednou zmínil o výstavbě repliky Tvrze na skále k Lichkovu,
kde je umístěn mnou a mým bratrem Janem informační panel o Tvrzi, která tady
kdysi stála. Dále pak procházka Mladkovem.
A uţ jen krátce několik postřehů. Několikrát se jiţ mluvilo o tom, ţe by bylo
hezké, aby se o svátcích a nedělích nepouţívaly pily a sekačky. Spousta důvodů, ţe to
není moţné? To by ale museli jít příkladem zastupitelé. To je ale naopak. Jsou to
právě oni, kteří tyto zásady slušného chování nedodrţují.
Před lety byla přikryta původní kamenná valounová dlaţba před kostelem.
To určitě není to, čím by se obec mohla chlubit. Nebyl by zajisté velký problém dát
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tuto věc do původního stavu. A co naprosto zbytečně rezaté zábradlí okolo budovy
obecního úřadu? To všechno jsou věci, které by obec nijak finančně nezatíţilo.
Ve výčtu toho, co by se mohlo v Mladkově udělat, by museli mít zájem hlavně
zastupitelé obce. Kdyţ se ucházíte o místo zastupitele, tak přeci musíte mít nějaký
program, co v obci změnit. Já ţiji v Mladkově od roku 1950. Poprvé nepůjdu k volbám
a to proto, ţe nemám ţádného kandidáta, kterého bych volil. A na adresu těch,
kteří kandidují do zastupitelstva. Řádně si to rozmyslete, protoţe kdybyste měli
pracovat tak jako do teď, tak budete naší obci jenom škodit.
Václav Matějka
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CVIČÍME PRO ZDRAVÍ
Skupinové cvičení k posílení a udrţení
celého pohybového aparátu
Cvičení zvládne kaţdý bez rozdílu věku a je určeno
i těm, kteří začínají mít problémy se zády v důsledku
ochabování svalstva celého těla.

Začínáme 1. října 2018
Cvičíme v klubovně kaţdé pondělí a čtvrtek
(18-19 hodin).
____________________________________________________________________

23. – 24. 10. 2018

Charitativní sbírka Diakonie Broumov
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