Slovo úvodem
Váţení spoluobčané, milí čtenáři a přispěvatelé,
pomalu nám končí rok 2018 a tak začínáme bilancovat, jaký tento rok vlastně
byl. Především se nesl v duchu oslav 100 let od vzniku Československé republiky,
coţ jsme na několika akcích zaznamenali také v naší obci. Obměnou po podzimních
volbách prošlo i naše zastupitelstvo. Necháme se překvapit, co se za čtyřletý volební
cyklus povede prosadit, změnit. Výzev bude jistě dostatek podobně jako v předešlých
obdobích. Tou nejnovější je bezesporu návrat titulu Městys Mladkov. Obvykle toto
označení představuje symbol a kontinuitu s historií. Jestli nám přinese nějaké změny
nebo jen pouhou změnu názvu, ukáţe opět čas.
Ač se to nezdá, uţ téměř čtyři roky se Vám ve schránce pravidelně objevuje
i místní zpravodaj. Budeme moc rády, kdyţ i nadále budete mít odvahu či potřebu
přispět jakýmkoliv názorem, reakcí, pozváním, poděkováním, reportáţí, ... Pokud máte
o čem, určitě napište.
Přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky, jen samá příjemná překvapení
a v novém roce 2019 především hodně zdraví, štěstí a pohody.
A+L+J

K titulní fotografii
Historická fotografie z archivu města Waldkraiburg pochází z počátku 20. století.
Ve srovnání se současnou fotografií je kromě sněhové nadílky patrná hlavně změna
v zástavbě. Zatímco na historické fotografii je moţno vidět pět domů, na té novodobé
pouze dva. Zmizel dům naproti dnešnímu obecnímu úřadu - to je ta největší chalupa
s šindelovým štítem na levé straně silnice. Bydlel zde kadeřník Kuntschik. Také domy
před a naproti Kuntschikovi zmizely. Ten před „Marečkovým" domem patřil po válce
také holiči, panu Kubcovi. Ale to jiţ mnozí pamatujete. Dodnes stojí dům čp. 12
- pošta. Před válkou zde bydlela rodina zemědělce Dolečka.
Miloš Taraška

Waldkraiburg
Toto město se 24 000 obyvateli
najdete
zhruba
50
km
východně
od Mnichova,
tedy
v Bavorsku.
Na stránkách internetu se kromě mnoha
jiných zajímavostí dozvíte o tomto městě
také to, ţe se zde nachází muzeum
Orlických hor. Proč právě zde, nevím.
Po 2. světové válce sem bylo přesídleno
německé obyvatelstvo hlavně z oblasti
Nového Boru. Byli to skláři a jako skláři
pokračovali ve svém řemesle i zde.
Ale i přesto je zde muzeum našeho kraje
a také archiv. Starají se o něj bývalí
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obyvatelé všech moţných
měst
a vesnic
z hor
orlických. „Po německu“
si
říkají
Adlergebirge
Verein – tedy spolek
Orlických hor.
Mnozí členové v minulosti
navštívili Mladkov a při
příleţitosti
odhalení
pamětní desky padlým
z 1. a 2. světové války
ve zdejším kostele došlo
téţ na oficiální pozvání
do Waldkraiburgu.
A tak 12. aţ 14. listopadu vyrazila na zhruba sedmihodinovou cestu do Bavor
skupinka Mladkováků. Výprava byla úspěšná, přijetí vřelé, program nabitý a záţitky
- no na to si budete muset přijít vše vyslechnout na plánovanou besedu.
Beseda se uskuteční v sobotu 19. ledna v 15 hodin v Domě hasičů, kde budou
promítnuty obrázky z cesty, představeny nejzajímavější „úlovky“ z archivu, dozvíte se
podrobnosti o pobytu i samotném městě, zodpovězeny budou případné dotazy
a pobesedovat můţeme o budoucnosti a smyslu tohoto počínání.
V kaţdém případě se budu těšit na Vaši účast.
Miloš Taraška

Váţení spoluobčané, váţení chalupáři,
dovolte mi z pozice nově zvoleného starosty pár slov. V listopadu převzali noví
zastupitelé po ustavujícím zasedání pomyslnou štafetu od zastupitelů z uplynulého
volebního období. Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům, kteří přišli
do volebních místností a svými hlasy určili sloţení nového zastupitelstva. Děkuji také
bývalým zastupitelům za zodpovědný a konstruktivní přístup ke správě obce.
Především bych rád poděkoval panu Teodoru Šmokovi za dvanáctiletou práci
ve funkci starosty obce.
Určitě jste si všimli, ţe s novým zastupitelstvem se také změnil status obce
na městys a právem se někteří ptají, co nám to přinese a jaké z toho plynou výhody?
V minulosti měla sídla s tímto statusem právo pořádat týdenní nebo dobytčí trhy
a uděloval ho panovník sídlu, které bylo úspěšné, spádové a mělo ráz městečka. A tím
Mladkov historicky byl a status měl přidělen. Status městyse se přestal pouţívat
po únorových událostech v roce 1948. Znovu se objevil a byl uznán aţ v roce 2006
přijetím zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Dnes ovšem z toho ţádné
finanční či jiné výhody neplynou, jde o navrácení tohoto statusu, který jiţ obec
historicky měla. O poţádání o navrácení hovořilo zastupitelstvo obce několik let
a aţ v srpnu letošního roku byla odeslána ţádost do Poslanecké sněmovny
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Parlamentu ČR, který ji projednal, schválil a stanovil ke dni 22. října Mladkov
městysem.
Váţení spoluobčané, nastal čas adventu a společně jsme rozsvítili nejvyšší
vánoční strom, a to nám připomnělo, ţe se blíţí Vánoce a konec roku. Vám všem bych
chtěl tedy popřát příjemné proţití vánočních svátků, ať jsou naplněné radostí, štěstím,
a pohodou. Přejte si něco do roku nového, a hlavně si adventní čas a vánoční svátky
uţijte.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 31. 10. 2018
Přítomní zastupitelé:
Tomáš Franke (1), Bc. Lada Hejtmánková (2), Martina Jirčíková (3), Bohuslav Matouš (4), Tomáš
Novotný (5), Lucie Pohanková (6), Zbyněk Severýn (7), Ing. Roman Studený (8), Zdeněk Tomíček (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.
Zasedání řídil: starosta obce, Teodor Šmok, Ing. Roman Studený
Předsedající oznámil, ţe od 22. 10. 2018 je Mladkov Poslaneckou sněmovnou prohlášen
za městys. Předsedající představil nové zastupitele městyse Mladkov a poté došlo ke sloţení slibu
zastupitele. Teodor Šmok přečetl slib člena zastupitelstva a jednotliví zastupitelé pronesením
slova „slibuji“ a svým podpisem slib potvrdili.
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl neuvolněného starostu městyse po dobu dvou měsíců a od 1.1.2019
dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty.
Zastupitelstvo městyse schvaluje neuvolněného starostu městyse po dobu dvou měsíců
a od 1.1.2019 dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl po dohodě se zastupiteli volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
ZO schvaluje volbu starosty a místostarosty městyse veřejným hlasováním.
d) volba starosty
Předsedající navrhuje do funkce starosty městyse pana Ing. Romana Studeného. Ţádný jiný
návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo městyse, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích, volí do funkce
starosty obce pana Ing. Romana Studeného.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A A A A Z A
4

Předsedající konstatoval, ţe Ing. Roman Studený byl řádně zvolen novým starostou městyse.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
e) volba místostarosty
Předsedající navrhuje do funkce místostarosty paní Bc. Ladu Hejtmánkovou. Ţádný jiný návrh
nebyl podán.
Zastupitelstvo městyse v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí do funkce
místostarosty městyse paní Bc. Ladu Hejtmánkovou.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, protoţe funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý § 117 odst. 3 zákona o obcích, přičemţ finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy § 119 odst. 1 zákona o obcích. Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru můţe být jen člen zastupitelstva § 117 odst.
4 zákona o obcích. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůţe být starosta,
místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemţ kaţdý z nich bude mít tři členy.
Zastupitelstvo městyse Mladkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru.
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Martinu Jirčíkovou. Ţádný
jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo městyse volí předsedou finančního výboru paní Martinu Jirčíkovou.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Zdeňka Tomíčka.
Ţádný jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo městyse volí předsedou kontrolního výboru pana Zdeňka Tomíčka.
d) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů finančního výboru.
Byl podán následující návrh:
Předsedající navrhl zvolit do funkce členů finančního výboru pana Tomáše Novotného a paní
Lucii Pohankovou.
Zastupitelstvo městyse Mladkov volí členy finančního výboru pana Tomáše Novotného
a paní Lucii Pohankovou.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A Z A A A A
e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů kontrolního výboru.
Byl podán následující návrh:
Předsedající navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru pana Zbyňka Severýna a pana
Tomáše Frankeho.
Zastupitelstvo městyse Mladkov volí členy kontrolního výboru pana Zbyňka Severýna
a pana Tomáše Frankeho.
Rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů obce dle NV č. 318/2017Sb. přílohy č. 1
To, zda obec bude poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
a za výkon jakých funkcí závisí zcela na jejím rozhodnutí. Obec tedy není povinna poskytovat tyto
odměny vůbec. Pokud se však rozhodne odměny stanovit, nemůţe je určit ve výši, která by
překročila horní hranice odměn daných nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
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- Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s ustanovením §72,
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle Nařízení vlády č. 318/2017 o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována měsíční odměna
ve výši dle přílohy zápisu č. 5.
- Předsedající navrhl téţ měsíční odměnu za výkon funkce starosty a místostarosty obce (§ 72
odst. 2 zákona o obcích).
p. T. Franke-se tázal, zda byly odměny v minulém volebním období stejné.
p. Ing. R. Studený-odměna místostarosty zůstala stejná a ostatním se přidalo 500 Kč. Odměny
jsou navrţeny s ohledem na navýšení odměn od 1.1.2019, abychom nemuseli po tomto datu
schvalovat nové částky.
p. Z. Tomíček-se dotazoval, zda jediná funkce, která nedostane navýšeno je místostarosta.
p. Ing. R. Studený-odměna místostarosty je přiměřená.
Zastupitelstvo městyse Mladkov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva,
předsedy výboru zastupitelstva, starosty a místostarosty dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.
Odměna bude poskytována od 1. listopadu 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil.
Diskuse:
p. Ing. R. Studený-informoval o moţnosti vytvoření komise, která by se zabývala vzhledem
městyse, sociálními médii, atd. V této záleţitosti oslovil pana B. Matouše a dále je moţno oslovit
občany z Vlčkovic a pí. M. Beňovou
p. B. Matouš-doplnil, ţe zajišťuje správu obecního webu a také by spolupracoval s redakční
radou obecního zpravodaje. Dále zastupitele informoval o přístupu k pracovním materiálům
a do e-mailových schránek.
p. T. Šmok-poděkoval zastupitelům, kteří s ním pracovali v minulém období a přivítal, ţe je
zastupitelstvo tvořeno více zastupiteli z Vlčkovic. Blahopřál ke zvoleným funkcím.
p. T. Franke-informoval o záměru vysadit ve Vlčkovicích strom svobody-lípu a umístěním
pamětní destičky.
p. Ing. R. Studený-informoval o potřebě personálního obsazení SPOZ. A připomněl blíţící se
vánoce a rozsvícení vánočního smrku v Mladkově.
p. J. M.- se dotazoval, zda se bude do budoucna financovat osvětlení vánočního smrku a zda
neuvaţovat o něčem méně nákladném, např. ozdobit nějaký strom na náměstí.
p. Ing. R. Studený-souhlasí s názorem, protoţe je náročné tento smrk ozdobit. Mohly by se
přidat ozdoby do Vlčkovic. A také se plánuje ohňostroj.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.
__________________________________________________________________________________________________________________________

6. 10. 2018

Filip Jaroslav Cejnar

Matka nosí svoje dítě 9 měsíců v bříšku, 3 roky na rukách a celý život ve svém srdci.

8. října
13. října

Doubínek Josef
Lopatovský Ján
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83 let
65 let

18. října
26. října
4. listopadu
10. listopadu
16. listopadu
20. listopadu
21. listopadu
12. prosince
24. prosince
26. prosince
29. prosince

Hejkerlík Vojtěch
Mareš Karel
Moravec Oldřich
Jiruška Jaroslav
Vodičková Hana
Lopatovská Boţena
Kočová Ludmila
Pešková Iluše
Pacíková Eva
Chaloupka Petr
Uhrnerová Boţena

90
70
75
65
88
60
75
90
84
65
82

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek
a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat
a žít.
Dalajláma

Štefková Věra

83 let

Barevný podzim ve školce
Padá listí, zlaté, rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
aţ to listí opadá?
Krtek ten to dobře ví!
Potom bude padat sníh.
Slunečný podzim nám uţ
sice skončil, ale my ve školce
jsme si ho krásně uţili.
Čekalo nás spoustu podzimních
akcí: návštěva Království sov
v Králíkách, poznávání a sběr hub
v lese (letos více šišek ),
pouštění draků, bubenická dílna,
strašidelný rej a také 2x divadelní
představení v MŠ Těchonín.
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A co nás čeká v předvánočním čase?
Nejdříve je to společné vystoupení dětí se
ţáky naší školy u rozsvícení vánočního
stromu, mikulášská besídka ve školce,
návštěva vánočního koncertu v Králíkách
a nakonec vystoupíme na naší kaţdoroční
besídce v Domě hasičů v Mladkově.

Pavla Derková DiS.
vedoucí učitelka MŠ

Branný závod Memoriál četaře Arnošta Hrada
Také v tomto školním roce, dne 26. 9. 2018, se ţáci naší základní školy
zúčastnili III. ročníku branného závodu nazvaného "Memoriál četaře Arnošta Hrada".
Závod se konal u dělostřelecké tvrze "Hůrka" a v pěchotním srubu K – S 14
"U Cihelny". Soutěţ probíhala ve dvou věkových kategoriích - mladší a starší ţáci.
Pro všechny účastníky závodu byla připravena závodní trasa o délce 3,5 km,
na které museli závodníci plnit různé tzv. branné úkoly: znalostní test, zdravověda,
překonání překáţky, topografie, střelba,
hod granátem, podlézání plachty, nošení
těţkého závaţí.
Letošní
ročník
se
konal
za příjemného podzimního počasí a to
také
přispělo
dobrým
výkonům
a krásným záţitkům účastníků. Naši
ţáci letos zúročili nabyté zkušenosti
z minulých
ročníků
a
jako
tým
zaslouţeně vyhráli 3. místo a získali
trofejní pohár. Kromě poháru dostali
ţáci také diplom, medaile a drobné
dárky.
Na závěr soutěţního dne byl
vykonán pietní akt k uctění památky četaře Arnošta Hrada, který svou smrtí
protestoval proti kapitulaci naší republiky před vypuknutím 2. světové války.
Za základní školu
Libuše Jungvirtová

Jak ubíhá rok ve škole
Samozřejmě, ţe kromě vyučování, probíhá na naší škole celá řada zajímavých
aktivit, se kterými bych vás ráda seznámila.
ZÁŘÍ
Jiţ po několikáté na začátku školního roku jezdíme na dopravní hřiště do Ţamberka.
Připomeneme si dopravní značky v terénu a v praxi si vyzkoušíme, jak se chovat v roli
chodce a v roli cyklisty.
8

Na konci září se vybraná pětice ţáků zúčastnila branného závodu „Memoriál četaře
Arnošta Hrada“.
ŘÍJEN
V polovině října u nás ve škole rozjel „Toníkův hudební vláček“ pan Kubát z Litomyšle.
Hravou formou nás seznámil s Antonínem Dvořákem a zahrál některé ukázky jeho
skladeb. K tomu mu pomáhali i naše děti.
Po podzimních prázdninách se děti přesvědčily, ţe se dá hrát na všechno. Se svoji
netradiční bubenickou dílnou „Rytmy sběrného dvora“ za námi přijel pan David Andrš
z Kostelce nad Orlicí. Školní zahrada se proměnila v interaktivní hodinu hudební
výchovy. Hráli jsme na sudy, hrnce, plechovky, dřevíčka i na vlastní tělo. Děti byly
aktivní, spontánní, některým se podařilo pěkně chytit rytmus. Máme se ještě co učit
a další bubnování si zopakujeme opět za rok.
LISTOPAD
V listopadu pečou ţáci pro svoje rodiče vánoční perníčky a pilně se připravují
na vánoční besídku. Spolu se „školkáčky“ nacvičují koledy, básničky, tanečky
a především pohádku. Jaká to bude letos? Přijďte se podívat!
PROSINEC
Prosinec uţ je opravdu vánoční. Začínáme krátkým kulturním vystoupením
při rozsvícení vánočního stromu v naší obci.
Ve středu 5. prosince při „Mikulášském čertování“ si v tělocvičně zasportujeme
a zasoutěţíme.
Za odměnu se druhý den jedeme podívat na vánoční koncert na Střelnici do Králík,
kde vystupují ţáci ZUŠ.
Děti jiţ nosí do školy výrobky, které vyráběly se svými rodiči. Povezeme je do Základní
školy v Králíkách na vánoční výstavu, které se tradičně účastníme. Výstava se koná
14. aţ 16. prosince v prostorách školní jídelny.
V pátek 21. prosince se na vás budeme těšit v Domě hasičů v Mladkově
na veřejné vánoční besídce.
LEDEN
A v lednu? Začínáme plavecký výcvik v České Třebové.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy

Začátkem listopadu se několik členem ČČK z Mladkova zúčastnilo víkendového
kurzu Humanitárních jednotek ČČK, který pořádal Oblastní spolek Českého
červeného kříţe Ústí nad Orlicí v malé obci Vrbice. V rámci školení jsme byly
seznámeny s novinkami v první pomoci, se základy krizového managementu,
se základy radiokomunikace a topografie. Dále jsme si vyzkoušely standartní operační
postupy přímo se týkající nouzového ubytování a provozu evakuačního střediska,
sběru a distribuce humanitární pomoci, operační řízení pouţívání vybavení HJ ČČK
včetně bezpečnosti práce.
9

Sobotní hodinová procházka obcí Vrbice byla velmi zajímavá a poučná.
Tato obec se 140 trvale ţijícími obyvateli, kde není škola ani školka, ţádný lékař
a za prací dojíţdí většina lidí, se díky svému vzhledu a hlavně soudrţnosti obyvatel
při pořádání kulturních akcí i brigádách (nerozlišuje se v jaké organizaci či spolku
kdo je) stala v roce 2004 a 2012 „Vesnicí roku“ Královéhradeckého kraje.
Trochu jsme jim tu krásně upravenou vesničku záviděly.
Dne 14. 11. 2018 se 9 našich členek vydalo na Pochod proti diabetu, kterým si
pravidelně jiţ několik let připomínáme Světový den diabetu. Z našeho náměstíčka
jsme se vydaly k Radioaktivnímu prameni, k lesní školce a přes Celné kolem řeky
Tiché Orlice zpět domů. Procházka byla trochu náročnější, ale dobrá nálada nás
neopouštěla a pocit, ţe jsme něco trochu udělaly pro své zdraví, překonal i bolavé
nohy.
Děkujeme Všem, kteří letos opět přispěli na charitativní sbírku pro Diakonii
Broumov. Převzaly jsme od Vás 66 pytlů a 25 krabic materiální pomoci pro potřebné.
O termínu sbírky v příštím roce Vás budeme včas informovat.
Alena Kotyzová

Článek mladí hasiči – prosinec
Letošní sezónu jsme zahájili s celkovým počtem
20 dětí. Trénovali jsme v klubovně v Domě hasičů
anebo na hřišti. Soutěţíme v kategoriích mladší ţáci,
starší ţáci a dále druţstvo dorostenek.
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Kromě soutěţí druţstev jsme také jezdili na závody
v přeboru jednotlivců mladých hasičů, první půlku
tohoto seriálu naplnily soutěţe v Mladkově,
Bohousové, Černovíru a v Lanškrouně.

Průběţné pořadí našich dívek po
těchto čtyřech závodech je následující:
Kategorie mladších dívek
z celkových 48 závodnic
 Bulová Eliška - 26. místo
 Langrová Lucie - 25. místo
 Zvercová Marie - 17. místo
Kategorie starších dívek z celkových 82 závodnic
 Vrbová Petra - 59. místo
 Kapacová Nikola - 43. místo
 Filipová Marie - 34. místo
 Melicharová Kateřina - 33. místo
Závody přeboru jednotlivců dorostenců se v letošním roce konaly v Mladkově
a Lanškrouně.
Kategorie starší dorostenci ze 17 závodníků
 Filip Petr - 15. místo
Kategorie střední dorostenky z celkových
31 závodnic
 Vrbová Petra - 30. místo
 Melicharová Kateřina 24. místo
 Kapacová Nikola - 23. místo
 Filipová Marie - 19. místo
 Severýnová Anna Marie - 12. místo
Také jsme navštívili Branný závod v Černovíru, kde se mladší umístili ze 44 druţstev
na krásném 22. místě a starší z celkových 49 závodních druţstvech na 33. místě.
Okresní kolo se letos konalo v nádherném kunčickém areálu v Ráji, kde jsme dopadli
takto:
 mladší na 26. místě
 starší na 33. místě
 dorostenky na 5. místě
 Petr Filip v kategorii starších dorostenců na 11. místě
 Anna Severýnová v kategorii středních dorostenek na 13. místě
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Závody jsou někdy časově náročné,
někdy je tam hrozná zima, ale vţdycky si
to uţijeme a snaţíme se podat co nejlepší
výkony. Ale i tak do nového roku
slibujeme, ţe se budeme ještě více snaţit,
aby naše výsledky byly ještě lepší :-).
Mezi naše další činnosti patří
dušičkový
průvod
v
převlecích
a vystoupení
u rozsvícení
vánočního
stromu. Nyní trénujeme na naši výroční
valnou hromadu, kde budeme hrát
pohádku, zpívat koledy a tančit.
Moc se těšíme, ţe se přijdete podívat do Domu hasičů 15. 12. 2018.
Ing. Martina Faltusová
vedoucí MH

Víkendovka se svíčkami
Nevypnuli nám proud, nezapalovali jsme svíčky, ale společně s dětmi z klubu
jsme je tvořili… ale to aţ nakonec, takţe pěkně popořádku.
Od září se opět pravidelně scházíme s klubáky kaţdé pondělí. Tento školní rok jsme
začali s příběhy o Jeţíši plných zázraků, uzdravení a radosti podle Janova evangelia.
Kromě pravidelných pondělních setkání jsme se s dětmi sešli také na nedělní speciální
bohosluţbě, kdy jsme děkovali za úrodu. Američané si kaţdoročně připomínají událost
z roku 1621, kdy skupina Angličanů doplula k břehům Ameriky na začátku zimy.
Jara se doţila polovina poutníků. Domorodci je naučili hospodařit a při nadcházející
sklizni vzdávali díky Bohu za úrodu, za ţivot a za přátele. Také si uvědomujeme
vděčnost z toho, ţe ţijeme v dostatku a chceme k tomu tímto vést i děti. Součástí
bohosluţby byla i tombola. Kdo donesl
něco ze své úrody, dostal výherní los
a něco jiného si zase odnesl.
Od října jsme začali s dětmi
s přípravami
na
dětskou
vánoční
slavnost, jejíţ součástí bude i veršované
představení o narození Jeţíše. Abychom
se
do
zkoušení
mohli
pořádně
zakousnout, připravili jsme pro děti
takové víkendové soustředění. Sešli jsme
se v pátek 23. 11. v podvečer. Pro děti
jsme pozvali hosta. O své cestě do africké
Ghany nám přijel povyprávět Darek
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Černý. Je absolventem medicíny a do Ghany jel pomáhat jako lékař a zároveň
vyprávět lidem radostnou zprávu o záchraně skrz Jeţíše Krista. Díky prezentaci fotek
děti mohly nahlédnout do zcela jiného světa, kde děti chodí do školy rády, ale často
nemohou, kde se jídlem ani vodou neplýtvá, protoţe ho je nedostatek. Darek připravil
pro
děti
také
ochutnávku
speciálního
kořeněného
aromatického nápoje, který se v Ghaně popíjí.
Sobotní dopoledne jsme trénovali a trénovali. Po obědě
jsme se byli protáhnout po Mladkově při šipkované se
záludnými úkoly. Na třetí hodinu dorazila naše kamarádka
z Litomyšle Alenka Rejsová, která nás naučila vyrábět krásné
svíčky. Přidalo se k nám i několik dalších dětí a jedna
maminka, protoţe akce byla veřejná. Zjistili jsme, ţe vyrobit
takovou svíčku je docela fuška! Ale výsledky stály za to.
Po setmění jsme s dětmi hráli oblíbenou hru – na upíry .
K večeři připravila Marta s Jirkou výborné langoše a kdo měl
večer ještě dost sil, díval se na pohádku. V neděli ráno nás
čekala ještě jedna zkouška představení a potom společná
bohosluţba.
Děti zvládly kus práce a těší se, aţ Vám představení
předvedou.
Zveme Vás tímto na neděli 16. 12. od 15 hodin do modlitebny CB.
Jana Severýnová

Hon MS Mladkov
V sobotu 17. listopadu
2018 proběhl v mladkovské
honitbě hon na drobnou zvěř.
Ranní mrazivé a slunečné
počasí
slibovalo
pěknou
procházku.
V místním Domě hasičů se okolo deváté hodiny sešly asi tři desítky střelců
a honců. Po krátké rozpravě a výborné dršťkové polévce se skupina vydala
k místnímu vodojemu, kde vedoucí honu pan Melichar a předseda MS pan Kalášek
zahájili hon. Při nástupu byl kladen velký důraz na dodrţování bezpečnosti při střelbě
a při manipulaci se zbraní. Jak všichni jistě víte, v posledních týdnech došlo
k několika váţným případům postřelení a tak našim společným největším přáním bylo
se po lovu ve zdraví sejít. Po projdutí mezí nad vodárnou jsme pokračovali směrem
na Vlčkovice a dál dolu k celenským dolíkům. U Robinsona jsme měli přestávku
na občerstvení - tradiční opékání buřtů. Přes Šibeniční vrch jsme pak přešli zpět
do Mladkova. Celkem bylo uloveno 17 baţantů a 2 zajíci. Na závěr po výřadu pozval
vedoucí honu a předseda MS účastníky lovu na poslední leč do Domu hasičů, kde byl
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vyhlášen král honu a král honců a připraven výborný jelení gulášek a točené
hanušovické.
Na závěr bych rád poděkoval
paní Bartoníčkové, paní Kapacové
a paní Kaláškové za přípravu
výborného občerstvení, obsluze
Domu hasičů a všem lovcům
a honcům za kázeň.
Za MS Josef Kalášek ml.

Dotační výzvy a podpora, komplexní podpora ve
rozhodnutí k realizaci a podpoře v letech 2019 – 2020.

školství

i

strategická

Podpora investičních i neinvestičních projektů – a jejich přínos
Integrovaný regionální operační program se jiţ tradičně zaměřil na podporu
prorodinných opatření, neformální a zájmové vzdělávání a bezpečných silnic
a chodníků v území.
Celkem bylo do tohoto programu letos přijato 96 ţádostí, z toho 59 jiţ bylo vybráno
k realizaci a dalších 37 je aktuálně ve fázi administrace na MAS ORLICKO.
V území tak postupně dochází k budování bezpečných chodníků, od roku 2008
připravovaná cyklostezka Valdštejn – Šušek se po mnohých projektových útrapách
a přípravných pracích dostala do fáze, kdy můţe započít budování a desítky škol
v území budují moderní a vybavené učebny, eko-zahrádky a celkově zkvalitňují zázemí
pro výuku ţáků.
Kaţdá z pěti výzev Operačního programu Zaměstnanost přijala jeden projekt
a všechny úspěšně prošly schvalovacím procesem. Těšíme se tedy na rozšíření
podpory neformálních pečovatelů v rámci hospicového týmu Alfa-Omega, podporu
sociálního podnikání, dětskou skupinu v Ţamberku a otevření krizového centra
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pro rodiny, které přinese sluţby rodinám, které se nachází ve sloţité ţivotní situaci.
Poslední podpořenou aktivitou je také pokračování komunitní práce v Ústí nad Orlicí.
Hned dvěma ţadatelům se podařilo získat podporu investičního i neinvestičního
charakteru. Prvním z nich je Cesta pro rodinu, ze Ţamberka, která získala
prostředky na vybudování a provoz dětské skupiny a dále Sdruţení Neratov, z.s.,
které získalo dotaci na investiční vybavení sociálního podniku v odborném léčebném
ústavu Albertinum Ţamberk a jeho následný provoz.
Program rozvoje venkova přijal záměry zejména na
investice do strojů a vybavení zemědělské výroby
a na investice do vybraných nezemědělských činností.
Přinese tedy lepší podmínky v zemědělství.
Na konci července byla vyhlášena výzva Malý Leader
pro Orlicko, určená členským organizacím, v rámci
podpory z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Sešlo se 9 ţádostí,
především se zaměřením na vybavení a opravy. Výhodou této výzvy je pro ţadatele
hlavně její nenáročnost na přípravu.
Úspěšné projekty MAP přinesou území ORLICKA
jak podporu ředitelů ve strategickém plánování,
tak 16 „mikroprojektů“ zaměřených na sdílení dobré
praxe a rozvoj kvalitního vzdělávání.
Zda přinese
největší ovoce „Klokanův kufr“ ve školkách, profesní
diagnostika ţáků základních škol, Agrokrouţek
při Základní škole v Klášterci nad Orlicí, či jiný
z projektů, uvidíme během příštích čtyř let.
Co přinese rok 2019?
Rok 2019 bude zaměřen na dočerpání prostředků v jednotlivých opatřeních MAS.
V operačních programech IROP a Zaměstnanost budou vyhlášeny poslední (zbytkové)
výzvy. V následných letech se MAS bude prioritně věnovat podpoře úspěšných
ţadatelů a souběţné přípravě na spuštění období 2020+.
Naopak v Programu rozvoje venkova proběhne v prvním pololetí příštího roku
evaluace tohoto programu, která by měla směřovat k navýšení prostředků
v opatřeních, o které byl významný zájem (rostlinná a ţivočišná výroba) a k projednání
zařazení tzv. článku 20 – tedy podpory určené obcím na obnovu, výstavbu a vybavení
občanské vybavenosti, rozvoj cestovního ruchu a podporu spolkové činnosti.
Výzvy na nově nastavená opatření pak budou vyhlášeny rámcově na přelomu roku
2019/2020.
Aktuální stav realizace a čerpání opatření je moţné shlédnout zde:
www.MASproORLICKO.cz
Informace pro ţadatele a příjemce jsou k dispozici zde:
www.mas.orlicko.cz
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Autobusové jízdní řády 2018/2019
odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky
4:57

6:02

7:02

9:02

13:02

13:51

14:24

15:02

16:10

17:02

18:02

(31)

(20)

(42)

(31)

(20)

(42)

(20)

(31)

(20)

(20)

(20)

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

5:51

6:53

7:27

10:58

12:58

13:56

14:58

16:58

18:58

(20)

(31)

(20)

(42)

(20)

(20)

(42)

(31)

(31)

(20)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíţdějí autobusy se 4 minutovým časovým posunem,
pouze spoj s odjezdem 7:27 jede z Vlčkovic se 3 minutovým časovým posunem.
Všechny spoje jedou pouze v pracovní dny.
20 – nejede od 22.12.18 do 1.1.19
31 – nejede 31.12.18
42 – nejede od 22.12.18 do 2.1.19, od 1.7.19 do 31.8.19

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

1, 3, 5 – jede v pondělí, ve středu a v pátek
10 – nejede od 24.12.18 do 26.12.18, 28.12.18, od 31.12.18 do 1.1.19, 19.4.19, 22.4.19, 1.5.19, 8.5.19, 5.7.19, 28.10.19

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

19:03

22:35

(R, 37)

(R, X, †, 24, 31)

(R, 7, 38)

(R, X, 6, †, 24, 31)

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

8:58

9:02

11:57

15:25 17:25

(R, X, 31)

(R, 6, †, 24)

(R, X, 31)

(R, †, 24)

(R, 39)

(R, 7, 38)

R – k jízdence je moţné zakoupit místenku
X – jede v pracovní dny
† - jede v neděli a státem uznané svátky
6 – jede v sobotu
7 – jede v neděli
24 – nejede 24.12.18
31 – nejede 31.12.18
37 – nejede 24.12.18, 25.12.18, 26.12.18, 31.12.18, 1.1.19
38 – jede také 22.4.19, 28.10.19, nejede 23.12.18, 30.12.18, 21.4.19, 27.10.19
39 – nejede 23.12.18, 24.12.18, 25.12.18, 30.12.18, 31.12.18
(zdroj: http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=5&tt=11256,2&sv=&ttnm=Mladkov)
18

Mladkov se znovu stal městysem
Zhruba osmašedesát let byl obcí, 22. října ale předseda Poslanecké sněmovny
Radek Vondráček svým podpisem vrátil Mladkovu statut městyse. Ten o tom
informoval na svých facebookových stránkách.
Mladkov leţí u hranic s Polskem nedaleko Králík a ţije tu více neţ 500 obyvatel.
Součástí Mladkova jsou i vesnice Dolany, Petrovičky a Vlčkovice.
Na Orlickoústecku je městysů více. Městysem je Kunvald, Dolní Čermná a od dubna
2016 jsou jím i České Heřmanice na Vysokomýtsku. Ty si získání statutu „nadělily“
jako dárek k výročí 790 let od zaloţení.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/mladkov-se-znovu-stal-mestysem-20181103.html)

Činnost ČSOP Vlčkovice
Rozloučení s létem
Dne 29. 9. 2018 se u klubovny
ČSOP (poznámka redakce: Český svaz ochránců
přírody) ve Vlčkovicích konalo „Rozloučení
s létem“. Nejdříve tam Jakub Jetmar
a Tomáš Franke přivezli první hrací
prvky pro děti. Krásné dřevěné autíčko
a prolézačku se skluzavkou, které byly
později neustále obsazené dětmi.
Dokud nám svítilo sluníčko, kdo chtěl,
mohl si vydlabat a vyřezat dýni, kterých
bylo dostatek. Byly různých tvarů,
velikostí a tak kdyţ jsme je pak večer
rozsvítili, vypadaly nádherně.
Poté jsme si opekli špekáčky a okolo
19. hodiny vyrazili na lampiónový průvod.
Vycházelo se od klubovny přes vesnici
a na konci, u dílny Martina Fendricha,
měly děti připravenou sladkou odměnu.
Abychom si to více uţili, vypnuli jsme
na nezbytnou dobu veřejné osvětlení.
Počasí nám přálo, tak jsme ještě, letos
naposledy, poseděli u ohně.
Sázení lípy
V neděli 11. listopadu 2018 se konalo sázení lípy k 100. výročí zaloţení
Československé republiky. Lípu jsme ozdobili trikolórovou mašlí a poté zasadili
nedaleko autobusové zastávky. A doufáme, ţe přeţije dalších sto let.
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Mikulášská nadílka
V sobotu 1. prosince jsme jiţ druhým rokem uspořádali v kulturním domě
tvořivé odpoledne spojené s mikulášskou nadílkou. Kdo chtěl, mohl si přijít
od 13. hodiny udělat adventní věnec, svícen nebo věnec na dveře. Materiálu, svíček
a různého zdobení jsme měli dost, tak bylo opravdu z čeho vybírat. Pro ty nejmenší
byly napečené perníčky, které si mohli nazdobit podle svých představ.
V půl páté vtrhli na sál
čerti, aţ se jich lekli
nejen děti ale i dospělí.
S nimi
samozřejmě
přišli Mikuláš a anděl.
Děti si od Mikuláše
vyslechly hříchy za
uplynulý rok, co by se
dalo zlepšit a pak uţ
jim
anděl
nadělil
dárečky.
Někteří dostali od čertů
i metlu, to kdyţ tam
bylo
více
hříchů.
Nakonec se ale děti
nechaly přemluvit ke společnému focení s čerty. Venku na všechny čekalo ještě jedno
překvapení v podobě hořícího čerta vyřezaného ze dřeva. Po celé
odpoledne bylo připravené bohaté občerstvení.
Všichni si to moc uţili a tak doufáme, ţe se z toho stane tradice
do dalších let.
VEŠKERÉ INFORMACE O NÁMI POŘÁDANÝCH AKCÍCH
NAJDETE V PŘEDSTIHU VE VITRÍNĚ U KULTURNÍHO DOMU.
VŢDY ZVEME VŠECHNY OBYVATELE OBCE.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Obecnímu úřadu
Mladkov za podporu, nejen finanční, v průběhu celého
roku.

Michala a Lucka Koskovy
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Oslava 100 let republiky
Příleţitostí, jak si připomenout stoleté výročí zaloţení Československa, byla
spousta a věříme, ţe jste některou z těchto moţností vyuţili. Zcela spontánně vznikl
nápad oslavit „stovku“ společným setkáním v neděli 28. 10. 2018 odpoledne.
Akce začala uţ dopoledne vyvěšením
vlajky pod lípou na rynku. Po obědě se
nás sešlo několik nadšenců v trikolóře
či bez v prostorách tělocvičny.
Michal
Hejtmánek
s Rozinkou
Severýnovou kaţdého přivítali a podali
chléb a sůl. Společně jsme potom
zazpívali
Československou
hymnu
a připili
šampaňským
s přáním
klidných
a svobodných
let
do budoucna.
Jako symbol svobody a míru byli
z náměstíčka vypuštění bílí holubi.
Naším motivem k setkání bylo, aby v našich
vzpomínkách a hlavně ve vzpomínkách
našich dětí nezůstal tento den v úplném
zapomnění.
Protoţe nám spolu bylo dobře a protoţe se
sešlo i něco k zakousnutí, zůstali jsme
spolu aţ do podvečerních hodin a stihli si
zahrát i fotbálek mezi rodiči a dětmi.

Omlouváme se tímto, pokud byste
bývali rádi přišli, ale o setkání jste se
nedozvěděli. Opravdu to byla spontánní
rychlá akce.
Josef Kalášek ml.
Jana Severýnová

Adventní věnec
Kde se adventní věnce vzaly?
Určitě neuškodí si o této tradici, kterou mnoho rodin dodrţuje kaţdý rok, něco málo
dozvědět. To, ţe adventní věnec odpočítává čtyři týdny adventu, tedy přípravy
na Vánoce, to ví asi kaţdý. Kde se ale adventní věnec vzal, jaké můţe mít podoby
a jaký význam mají jeho jednotlivé části?
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Skutečně jen křesťanství?
Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na ţidovskou tradici starou
2000 let, slavení svátků světel, které známe pod označením Chanuka. Na ţidovských
chanukových svícnech se postupně zapaluje osm svíček. Adventní věnce však mohou
navazovat také na starý germánský zvyk zapalovat uprostřed zimy oheň v zeleném
kruhu, který značí slunce. Předchůdcem adventního věnce v Německu je „paradeisl“,
kde jsou rovněţ čtyři svíce. Ty byly také zapalovány postupně.
Z pohanských dob připomínají adventní věnec dva zvyky. V zimním období nosili lidé
do svých příbytků čerstvé zelené větve a tím poskytovali příjemné bydlení dobrým
duchům. Holé věnce ze slámy odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly poţehnání.
Je tradicí, ţe na adventním věnci svíčky jsou vţdy zapalovány proti směru
hodinových ručiček.
První adventní věnec
Podle pověsti první adventní věnec, velmi blízký tomu, jak ho známe nyní my, vytvořil
Johann Hinrich Wichern, který v polovině 19. století učil ve škole pro chudé děti.
Ty se ho pořád dokolečka ptaly, kdy uţ budou konečně Vánoce a tak vytvořil věnec,
na který umístil 19 malých červených svíček pro všední dny a 4 velké bílé pro neděle.
Kaţdý den pak zapaloval jednu svíčku a děti si mohly samy snadno spočítat, kolik dní
zbývá do Vánoc.
Symbolika na věnci
Svíčky značí světlo, postupné zapálení všech svíček symbolizuje zvyšující se očekávání
narození Jeţíše Krista. Jeţíš bývá také nazýván Světlo světa.
Počet svíček můţe být 4 nebo 5. Pátá svíčka, která není nutná, ale můţe být přidána
do věnce a vţdy má bílou barvu, bývá nazývána Kristova svíčka a bývá umístěna
ve středu věnce. Měla by být zapálena aţ na Štědrý den, nebo Boţí hod vánoční. Bílá
barva svíčky reprezentuje duchovní čistotu Jeţíše Krista i jeho matky Panny Marie.
První svíčka má název Naděje (Svíce proroků), druhá Mír (Betlémská svíce), třetí
Přátelství (Pastýřská svíce), čtvrtá Láska (Andělská svíce). V případě, ţe máte svíček
pět, poslední z nich je zasvěcena Kristovi a měla by vyhořet aţ do konce.
Tvar kruhu značí Boţí věčnost a jednotu. Koloběh ţivota, koloběh roku, nikdy
nekončící cestu Slunce. Stálezelené rostliny, které se pro výrobu věnce pouţívají, pak
značí symbol ţivota jako takového, nezničitelnost duše a ducha, stálost ve víře a také
věčnost v ráji. Kruh i jako symbol Slunce má lidem dodávat naději, ţe přijdou světlejší
zítřky, protoţe zima je obdobím, kdy jsou dny krátké a temné.
I barvy mají význam
Jednou z nejklasičtějších barev Vánoc je barva fialová. Značí pokání a postění se.
Také je povaţována za barvu vítání příchodu Jeţíše Krista na svět. Je moţné, ţe to
souvisí i s tím, ţe v dobách, kdy se látky nebarvily v továrnách, ale barvili je barvíři,
byla fialová barva velkým luxusem. Dovolit si ji mohli jen ti nejbohatší lidé z města a
jelikoţ Vánoce byly vţdy obdobím oslav, fialová se pouţívala hojně na znak důleţitosti
tohoto svátku. Namísto fialové barvy se často pouţívá také růţová, v USA a Velké
Británii pak modrá.
S čím dál silnější komerčností Vánoc se dostala do popředí obliba červené barvy,
jakoţto barvy lásky a radosti. Pokud dodrţujete tradiční stálozelené rostliny pro kruh
věnce, nejspíše by vás ani nenapadlo dát na věnec zelené svíčky. Dnes je ale moţné
mít adventní věnec i z jiného materiálu, kde mohou zelené svíčky vynikat.
(zdroj:https://www.kafe.cz/deti-rodina/vyroba-adventniho-vence-krok-za-krokem-co-na-nej-nepatri-a-na-conezapomenout-20191123.html)
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15. 12. 2018
Výroční valná hromada

16. 12. 2018 v 15 hodin
Vánoční představení
v Modlitebně CB

24. 12. 2018 ve 20 hodin
Vánoční mše v kostele
sv. Jana Křtitele

5. 1. 2019
Tříkrálová sbírka

19. 1. 2019 v 15 hodin
Beseda o cestě do Waldkraiburgu
v Domě hasičů

Eva Matoulková
učitelka MŠ
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