Slovo úvodem
Váţení spoluobčané, milí čtenáři,
je to skoro aţ k neuvěření, ţe místní zpravodaj započal uţ pátý ročník. Asi nikdo
z nás nepočítal, ţe někdy bude slavit půlkulatiny. A uţ je to tady. Čas letí, my jej
nedokáţeme zastavit, ale máme radost, ţe je stále o čem psát.
Toto číslo obsahuje kromě stálých rubrik také anketní lístky, a to jeden společný
pro všechny části Mladkova (určený pro přípravu Strategického rozvojového
dokumentu městyse) a druhý pro obyvatele Vlčkovic ohledně nového umístění
kontejnerů s odpadem. Máme moţnost se vyjádřit, tak ji hlavně vyuţijme.
Blíţí se příchod jara (snad nejen toho kalendářního), a tak Vám přejeme spoustu
sluníčka, pohody a energie. Krásné jaro.
redakční rada
________________________________________________________________
Titulní strana – Z mladkovských uliček (foto: Jiří Stodůlka, 2006)

Váţení spoluobčané, chalupáři,
v době, kdy píši tento článek, nám opět napadla vrstvička sněhu a počasí venku
připomíná spíše prosinec neţ počátek jara. Ovšem občasné prosvitnutí paprsků
sluníčka v nás vzbuzuje pocit příchodu jarních dní.
I přesto bych se vrátil k zimnímu období a především k zimní údrţbě
komunikací. Nechci omlouvat občasné zaváhání, ale spíše objasnit tuto nelehkou
a někdy nevděčnou práci. Letošní rychlé přívaly sněhu, střídání mrazů a oblev,
prověřily připravenost nás a naší techniky. Nově nakoupená radlice s gumovým
břitem, od které jsme si hodně slibovali, se na zmrzlém povrchu ukázala jako
nedostačující a neschopna ráno odhrnout například spadlý sníh ze střechy.
Hydraulika traktoru nebyla schopna přitlačit radlici pevně na vozovku a řádně
prohrnout komunikaci. Také na sypači se nám po několika pouţitích projevila závada
v podobě ohnutého hydraulického válce, kterou bylo nutné opravit. K tomu se
přidávaly další a další komplikace v podobě vytahování zapadlých vozidel, proraţené
pneumatiky na traktoru z důvodu ohraničení hranice pozemku ocelovou tyčí těsně
u komunikace a téměř pro jednoho zaměstnance nemoţné vyměnit čelní nakladač
za radlici. Také občasná neukázněnost řidičů v podobě nevhodně zaparkovaných
nebo odstavených vozidel na celou zimu těsně vedle komunikace. Pro řidiče traktoru
pak není vůbec jednoduché udrţet cesty ve stavu, jaký bychom si představovali.
Je velmi sloţité, někdy aţ nemoţné zabezpečení těchto prací jedním řidičem.
Proto bych rád touto cestou poděkoval za pomoc zaměstnancům místního
zemědělského druţstva, kteří byli nápomocni při odklízení sněhu a hlavně při častých
opravách techniky. Poděkování patří i místní firmě pomáhající s odvozem sněhu svým
bagrem. A nesmím zapomenout ani na některé spoluobčany, kteří střídali našeho
řidiče na technice ve večerních aţ nočních hodinách.
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Vám, spoluobčané a chalupáři, děkuji za shovívavost při zhoršené sjízdnosti
a také za pomoc při odklízení sněhu před svými domy a garáţemi. Pro příští období
upravíme techniku, aktualizujeme plán zimní údrţby a předpokládám, ţe budeme mít
i dva plnohodnotné řidiče. Věřím, ţe společnými silami zvládneme i další pořádnou
zimu.
Závěrem Vám všem přeji dobrou náladu a spoustu energie při pracích na svých
zahrádkách a krásné a slunečné jaro.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 5. 12. 2018
Přítomní zastupitelé:
Tomáš Franke (1), Bc. Lada Hejtmánková (2), Martina Jirčíková (3), Bohuslav Matouš (4) - omluven,
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.
Po zahájení a uvítání občanů starosta městyse konstatoval, ţe je přítomna většina zastupitelů
městyse a zasedání je tudíţ schopné usnášení. Jeden se omluvil a zároveň doručil rezignaci
na mandát zastupitele. Dnešním dnem pan Bohuslav Matouš rezignuje na mandát zastupitele
městyse Mladkov. Jako první náhradník je pan Jiří Filip, kterého starosta městyse pozval
na zasedání. Pan Jiří Filip sloţil slib člena zastupitelstva pronesením slova „Slibuji“ a svým
podpisem slib potvrdil. Zasedání bylo řádně a včas svoláno, zveřejněno na úřední desce
a v souladu se zákonem o obcích.
Činnost úřadu městyse – proběhla návštěva Waldkreiburgu, provedeny změny účtů, razítek
a administrativní činnost spojená se získáním statutu městys, zajištění topenáře pro výměnu
kotle v č.p. 124, instalace opraveného čerpadla ČOV.
Organizační záleţitosti městyse
a) Jednací řád
Starosta městyse předkládá zastupitelstvu ke schválení Jednací řád zastupitelstva městyse
Mladkov. Jednací řád zastupitelstva městyse Mladkov je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
pí. L. Hejtmánková – kdo stanoví zodpovědnost za zpracování odborných podkladů pro zasedání
zastupitelstva.
p. R. Studený – stanoví to starosta městyse.
pí. L. Hejtmánková – táže se, zda by nemohlo dojít v článku 3 Jednání výborů k nahrazení části
odstavce 5 o přijímání usnesení výborů za provedení zápisu, který obsahuje, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny.
p. R. Studený – ano, tato část se nahradí připraveným textem.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Jednací řád zastupitelstva městyse Mladkov.
b) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Starosta městyse předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018.
Seznámil přítomné se zněním vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 je přílohou č. 3
tohoto zápisu.
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pí. L. Hejtmánková – na jaké odpady se poskytuje sleva a jaké slevě odpovídá počet bodů?
p. R. Studený – sleva je 5 Kč za 1 bod za pytel-za plasty, tetrapaky, vycházíme z OZV 1/2007,
kde jsou jmenovány odpady, které třídíme.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Majetkové operace, rozpočet
a) Schválení pravidel rozpočtového provizoria
Nebude-li rozpočet městyse schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření městyse Mladkov v době do schválení rozpočtu těmito pravidly rozpočtového
provizoria. Starosta městyse seznámil zastupitelstvo městyse s těmito pravidly.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria s účinností
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.
b) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019
Starosta městyse navrhuje zastupitelstvu městyse schválit rozpočtové provizorium na počátek
roku 2019 dle schválených Pravidel rozpočtového provizoria. Také navrhuje věnovat se rozpočtu
ihned v lednu 2019.
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium na počátek roku 2019
dle schválených Pravidel rozpočtového provizoria.
c) Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá rozpočtová opatření č. 9,10,11,12/2018. Starosta městyse seznámil
přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
p. Z. Tomíček – tázal se o jaké hřiště se jedná v rozpočtové změně.
p. R. Studený – investice do kluziště v Dolanech
p. XXX – proč se nebude realizovat cesta pod skálou.
p. R. Studený – je v plánu v příštím roce, byla rozpočtována letos, ale došlo ke zdržení s podpisem
smlouvy se SŽDC .
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9, 10,11,12 /2018.
d) Udělení pravomoci k provádění rozpočtových opatření
Starosta městyse navrhuje zastupitelstvu městyse, na základě ustanovení §84, odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělení pravomoci pro starostu městyse
k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva a starostovi
a místostarostovi provedení rozpočtových opatření na závěr roku.
Zastupitelstvo městyse schvaluje udělení pravomoci pro starostu městyse k provádění
rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva a starostovi
a místostarostovi provedení rozpočtových opatření na závěr roku.
e) Stočné 2019
Starosta městyse podal informaci od projektového manaţera, ţe výše stočného po přepočtení
na aktuální cenovou úroveň vychází na 49,57 Kč/m3, coţ je 57,- Kč/m3 včetně 15% DPH
a navrhuje vyuţít 10% slevu, kterou nám smlouva umoţňuje. Starosta městyse předkládá
ke schválení výši poplatku za stočné pro rok 2019 v částce 44,70 Kč/m3 + 15% DPH
= 51,405 Kč/m3 s účinností od 1. 1. 2019
p. XXX – dotazuje se, zda se na porouchaná čerpadla vztahuje záruka a zda se opravy čerpadel
promítají do ceny stočného.
p. R. Studený – záruka je, ceny oprav se do stočného přímo nepromítají, výše stočného je dána
na další čtyři roky dopředu, čerpadla odcházejí nekázní občanů, neustále se objevují v kanalizaci
vlhčené ubrousky, které čerpadla ničí. Do kanalizace vlhčené ubrousky nepatří.
p. XXX – čerpadla mají životnost deset až patnáct let, tady vydrží čtyři roky, provádí se běžná
údržba čerpadel, oprava čerpadel vychází na třicet tisíc.
pí. XXX – se tázala, zda se bude kanalizace provádět i „pod lesem“.
p. R. Studený – ano, je to v plánu v rámci rekonstrukce cesty, zpracovává se projekt, mohly by být
i nějaké dotace.
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p. R. Studený – řeší se kanalizace u pana XXX, došlo k pročištění kanalizace a na jaře dojde
k novému napojení.
Zastupitelstvo městyse schvaluje výši stočného na rok 2019 ve výši 44,70 Kč/m3, to je
51,405 Kč/m3 včetně 15% DPH s účinností od 1.1.2019.
f) Inventarizace majetku
Místostarostka městyse seznámila přítomné se směrnicí k provedení inventarizace pro rok 2018,
která obsahuje také sloţení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Inventury proběhnou v termínu od 11. 12. 2018 do 5. 1. 2019. Dále je seznámila s plánem
inventur pro rok 2018.
Zastupitelstvo městyse schvaluje směrnici č. 1/2018 k provedení inventury za rok 2018.
Zastupitelstvo městyse schvaluje plán inventur za rok 2018.
g) Prodej pozemků
1) Prodej pozemku p. p. č. 1050/32 a p. p. č. 1050/33 v k. ú. Mladkov
Starosta městyse navrhuje prodej p. p. č. 1050/32 v k. ú. Mladkov o výměře 35 m 2 paní XXX
za cenu 25 Kč/m2 + DPH a náklady spojené s převodem a prodej p. p. č. 1050/33 v k. ú. Mladkov
o výměře 34 m2 panu XXX za cenu 25 Kč/m2 + DPH a náklady spojené s převodem, záměr byl
řádně zveřejněn a jiný zájemce se neozval.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej p. p. č. 1050/32 v k. ú. Mladkov o výměře 35 m2
paní XXX za cenu 25 Kč/m2 + DPH a náklady spojené s převodem.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej p. p. č. 1050/33 v k. ú. Mladkov o výměře 34 m2
panu XXX za cenu 25 Kč/m2 + DPH a náklady spojené s převodem.
2) Prodej pozemku p. p. č. 1155 v k. ú. Mladkov
Starosta městyse navrhuje prodej p. p. č. 1155 v k. ú. Mladkov o výměře 25 m2 panu XXX
za cenu 20 Kč/m + DPH a náklady spojené se zaměřením a převodem. Záměr byl řádně zveřejněn
a jiný zájemce se neozval.
p. Z. Severýn-navrhuje neodsouhlasit prodej pozemku, aby si o něj mohl zažádat nový majitel
nemovitosti, která s pozemkem souvisí.
p. R. Studený-vzhledem k této informaci je prodej možné odložit, nový vlastník bude osloven.
Zastupitelstvo městyse odkládá prodej p. p. č. 1155 v k. ú. Mladkov.
Došlé spisy a ţádosti
a) Dílčí přezkoumání hospodaření městyse
Starosta městyse seznámil zastupitele se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
ze dne 16. 11. 2018 za období od 1.1.2018 do 16.11.2018 se závěrem, ţe při přezkoumání nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání obce ze dne
16.11.2018.
b) Dotace Pak
Starosta městyse seznámil ZM s rozhodnutím MV-GŘ HZS ČR o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace obcím prostřednictvím kraje na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Pk v roce 2018. Tato dotace činí pro městys Mladkov 13 280 Kč.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje.
c) Dotace MMR 2019
Starosta městyse seznámil ZM s moţností dotací od MMR pro rok 2019. Dotace lze vyuţít
na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury, staveb a zařízení dopravní
infrastruktury, drobných sakrálních staveb a hřbitovů, rekonstrukci a přestavbu veřejných
budov a budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku. Tyto dotace mohou získat
obce do 3 000 obyvatel. Podmínkou pro získání všech uvedených dotací je vypracovaný
a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument obce.
p. R. Studený – sdělil, že je možnost získat až 70 % dotaci, žádost o dotaci je potřeba podat
do konce ledna, či února dle dotačního titulu, bylo by dobré oslovit firmu, která má zkušenosti
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s administrováním žádosti o dotace, máme připravený projekt na zateplení kulturního domu (KD),
změnu vytápění v něm.
p. T. Franke – tázal se, zda jsou připravené i jiné projekty
p. R. Studený – projekty, které byly připraveny se realizovaly, ale ještě jsou nějaké rozpracované
p. Z. Tomíček – tázal se, jak je starý projekt na KD?
p. R. Studený – asi 4 roky, projekt je zde k nahlédnutí
pí. L. Hejtmánková – bylo by dobré KD opravit, protože v zimním období je velká zima v KD,
v případě zateplení KD by došlo k většímu využití.
p. XXX – připravenost projektů je, kromě KD se připravují komunikace, chodníky, můžeme
provádět stavby pouze na vlastních pozemcích a vykoupení pozemků je někdy zdlouhavé, bylo by
dobré využít projekt na KD.
pí. XXX – zda by bylo možné přepracování projektu, aby se budova dala využít i na něco jiného,
z důvodu špatné akustiky zde nemohou být pořádány hudební koncerty ani divadla, zda by šla
technická úprava pro vylepšení akustiky.
p. R. Studený – je možné se na to zeptat.
p. XXX – další možností je využívat na tyto akce KD ve Vlčkovicích a KD v Mladkově jako
tělocvičnu.
p. Z. Tomíček – termín realizace je také v roce 2019?
p. R. Studený – ne, nejdříve v roce 2020.
ZM pověřuje starostu městyse jednáním a podáním ţádosti o dotace MMR pro rok 2019.
d) Ţádost paní XXX
Paní XXX ţádá o zakoupení a montáţ oken do obecního bytu v č.p. 124 z důvodu desolátního
a nevyhovujícího stavu.
p. R. Studený – půjdeme se na místo podívat.
p. T. Šmok – bylo by také potřeba vyměnit zadní dveře u lékárny.
ZM bere na vědomí ţádost paní XXX.
e) Ţádost pan XXX
Pan XXX ţádá o pronájem KD Vlčkovice na den 30. 11. 2018.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ţádost pana XXX o pronájem KD.
f) Uzavírání manţelství
Starosta městyse přednesl ZM moţnost o zřízení úředního místa k uzavíraní manţelství podle
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů.
p. Z. Severýn – kdo bude oddávat?
p. R. Studený – starosta, místostarostka
pí. L. Hejtmánková – jak to bylo dosud?
p. R. Studený – dosud jsme neměli zřízené místo k uzavírání manželství.
pí. L. Hejtmánková- není třeba mít toto místo, oddávajícím být nemusím.
p. XXX – bylo by dobré moci uzavřít manželství v Mladkově.
p. R. Studený – můžeme zřídit místo k uzavírání manželství. Místo může být v celém katastru
městyse.
p. Z. Tomíček – bylo by fajn mít možnost uzavřít sňatek v Mladkově.
p. R. Studený – určení oddávajících bude projednáno příště.
ZM schvaluje zřízení úředního místa k uzavírání manţelství v katastru městyse Mladkov.
g) Audiohelp
AUDIOHELP podal informaci o dalších termínech poskytovaných sociálních sluţeb pro sluchově
postiţené občany v Králíkách a okolí dle poţadavku a jednotlivých ţádostí. Termíny jsou to vţdy
jedenkrát v měsíci ve středu, to znamená, ţe ještě budou 2 v r. 2018: 7. 11. a 5. 12. 2018
na MěÚ Králíky od 8.00 do 12.00h a potom poskytují terénní sluţby u klientů doma.
Současně prosí o podporu jejich sluţeb finanční dotací ve výši 2000,-Kč. Dotace bude slouţit
na cestovní a mzdové náhrady na sluţby poskytované v Králíkách.
ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace pro Audiohelp ve výši 2 000 Kč.
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h) Smlouva s Českou poštou, s. p. k realizaci stavby: Změna a dostavba chodníků v obci
Mladkov
Obec Mladkov v březnu 2018 poţádala Českou poštu, s. p. o zpracování a uzavření smlouvy
o právu k umístění a provedení stavby chodníku na výše uvedené stavební parcele číslo st. 217
a odkoupení zaměřené části pozemku. Starosta městyse informoval o znění této smlouvy.
pí. L. Hejtmánková – bude probíhat stavba chodníků až s realizací silnice? Smlouva s Českou
poštou je pouze do konce roku 2020.
p. R. Studený – rekonstrukce by byla provedena samostatně, v pátek je jednání s hejtmanem,
bude to jeden z dotazů.
p. XXX – jsou také problémy s odkupem pozemků.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, o smlouvě budoucí nájemní a o smlouvě
budoucí kupní č. 2018/14560 a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
i) CBS nakladatelství
Zástupce CBS nakladatelství seznámil zastupitele a přítomné občany s moţností vytvoření
propagačních materiálů pro městys a to ve formě knihy-Orlicko-ústecko z nebe, která by
obsahovala letecké snímky Mladkova a jeho částí, dále článek o městysi v českém a anglickém
jazyce a byly by zde prezentovány i další obce okresu Ústí nad Orlicí. Také je moţné nechat si
vytvořit knihu „na míru“, ve které by byly snímky městyse umístěny i na titulní straně,
předmluva starosty městyse, další fotografie Mladkova.
p. XXX – minimálně čtvrt stránky, knihu si koupí.
p. R. Studený – návrh je 70 + 30 kusů navíc.
p. Z. Severýn – navrhuje zvýšit počet knih.
p. T. Šmok – bude rok 2020 výročí městyse a knihu tam lze prodat.
p. XXX – pokud má mít městys knihu jako dárek, měl by mít fotku na čelní straně.
p. R. Studený – jaké jsou možnosti knihy na míru?
CBS nakladatelství – předložilo možnosti knihy „na míru“.
p. XXX – propagace městyse bude i v knihách jiných obcí Orlicko-ústecka?
CBS nakladatelství – ano, bude
ZM schvaluje nechat vytvořit knihu „na míru“ v nákladu 150 ks.
j) Návrh rozpočtu školy
Starosta městyse seznámil ZM s Návrhem rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Mladkov pro rok 2019.
ZM schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Mladkov pro rok 2019.
k) Odvodnění kostela
Starosta městyse přednesl náklady na odvodnění levé strany kostela. Původní částka pro městys
byla 30 000 Kč, nyní je 56 473 Kč. Také řekl, ţe by bylo moţné náklady sníţit tím, ţe bychom
některé práce mohli vykonat sami.
p. T. Novotný – kolik metrů se bude kopat?
p. R. Studený – asi 50 metrů a navrhuje příspěvek schválit. Může se zapojit obecní technika
např. na dopravu materiálu. Dále se příští rok plánuje výmalba kostela.
p. XXX – upozornil, že by bylo zároveň vhodné u autobusové zastávky udělat svod dešťové vody,
aby nedocházelo k zatékání do zastávky a netvořila se kaluž před zastávkou.
p. R. Studený – musí se udělat svod do kanalizace, připravíme přípojku.
ZM schvaluje navýšení příspěvku na odvodnění levé strany kostela do maximální výše
30 000 Kč.
l) Rozpočet a návrh příspěvku na projekt Single track
Starosta městyse seznámil ZM s rozpočtem a návrhem příspěvků na projekt Single track
Orlicko- Kladsko, jehoţ součástí je výstavba parkoviště a single tracku. Příspěvek městyse
Mladkov má být cekem 52 384 Kč. Tento příspěvek se jiţ jednou projednával a nebyl schválen.
pí. L. Hejtmánková – konstatovala, že stanovisko k single trackům má stále zamítavé, parkoviště
ano.
p. R. Studený – parkoviště je ovšem součástí projektu.
p. XXX – kde má být parkoviště?
7

p. R. Studený – na Červenovodském sedle.
pí. XXX – obce by se mohly domluvit a udělat parkoviště v rámci jiného projektu, nesouhlasí se
singletracky.
p. XXX – též nesouhlasí se singletracky, zvyšují počet úrazů.
ZM neschvaluje zapojení do projektu Single track Orlicko- Kladsko.
Diskuse a usnesení
p. Z. Severýn – proč rezignoval pan Matouš?
p. R. Studený – možná je to reakce na jeho požadavky na zastupitele, kdy chtěl, aby zastupitelé
řekli, jakou mají vizi, a proč se stali zastupiteli, reakce zastupitelů byla rozdílná, někteří zastupitelé
s požadavkem nesouhlasili, p. B. Matouš nechce vyvolávat jakýkoliv konflikt mezi jeho osobou
a zastupiteli, proto přenechal místo jeho náhradníkovi, p. B. Matouš dále nabídl spolupráci
s webem městyse, Facebookem, Twitterem.
p. XXX – sdělil výtku na p. B. Matouše, jestliže si myslí zastupitel, že se v obci děje něco nekalého,
měl by to řešit s dotyčnou osobou, a ne nejprve s úřady, pokud to není pravda, pak je to jen dobře,
pokud ano, vyzval by ho k rezignaci.
p. R. Studený – jedná se o plac při cestě k nádraží, kde došlo ke srovnání terénu a využívá ho
p. XXX, je to pozemek státního pozemkového úřadu a má ho p. XXX v pronájmu, p. B. Matouš
vystupoval na stavebním úřadě v Králíkách sám, měl taká informovat starostu ohledně jednání
na stavebním úřadě v Králíkách, k tomuto problému dále probíhají jednání s povodím Labe.
p. R. Studený – také přišla odezva na dobrou myšlenku ve formě stížnosti ohledně výsadby lípy
ve Vlčkovicích, která měla být vysazena na cizím pozemku, lípa byla vysazena na obecním
pozemku.
p. Z. Tomíček – jak budeme řešit stížnost?
p. R. Studený – nebyla zatím oficiálně podána, provede se prohlídka místa se stěžovatelem.
p. XXX – povolení na výsadbu stromu být nemusí.
p. R. Studený – vzhledem k velkému rozsahu prací ve všech částech obce, bude připraveno
oznámemí o přijetí nového zaměstnance městyse.
p. Z. Tomíček, pí. M Jirčíková – podali návrh na obsazení SPOZ za Vlčkovice paní XXX, která je
ochotna tuto funkci zastávat.
p. R. Studený – v Mladkově je zatím oslovena paní XXX a také bude oslovena paní XXX.
p. T. Franke – navrhl řešení umístění kontejnerů na odpad ve Vlčkovicích před „starou konírnu“,
aby nebyly u vývěsek městyse.
p. Z. Tomíček – zda je právně postižitelné vyhazovaní odpadků v obci lidmi, kteří tam nebydlí?
p. XXX – pokud dává někdo odpad mimo nádoby, tvoří černou skládku.
p. R. Studený – můžeme vytvořit mapku navrhovaného nového umístění kontejnerů a dát ho
k vyjádření občanům Vlčkovic.
pí. XXX – se tázala, kdo bude číst příspěvky do zpravodaje, než půjde do tisku.
p. R. Studený – články jsou v kompetenci redakční rady, bylo by dobré, aby na příspěvky občanů
mohl úřad městyse a zastupitelé reagovat ve stejném čísle zpravodaje, a ne až v dalším vydání.
pí. XXX – vysvětlila, jak probíhá uzávěrka zpravodaje, bylo by dobré, aby příspěvky přicházely
v průběhu čtvrt roku, a ne až před uzávěrkou.
pí. XXX – zda plyne pro Mladkov nějaká výhoda, že se stal městysem nebo je to z historického
hlediska?
p. R. Studený – neplyne, a osvětlil získání titulu městys a také přípravu znaku městyse.
pí. XXX – projevila přání, aby také ostatní zastupitelé, nejen starosta, přispěli do zpravodaje.
p. XXX – představil novým zastupitelům činnosti, které byly provedeny v areálu fotbalového hřiště
a předložil zpracované podklady činnosti oddílu a žádost o příspěvek pro rok 2019, zda městys
počítá s podporou i v příštím roce. Zda městys pracuje na převodu nebo odkupu pozemků od SŽDC.
p. R. Studený – nastínil, že by v areálu hřiště mohlo probíhat více akcí, vzhledem k finanční
podpoře od městyse.
p. Z. Severýn – žádá vysvětlení ohledně používání obecního zahradního traktoru.
p. XXX – představil svoji vizi areálu, vysvětlil, že je třeba udržovat pozemky hřiště pravidelným
sekáním a traktor nebyl k dispozici. Hřiště se seče pouze jednou za rok a je to ostuda.
p. Z. Severýn-kdo bude platit opravy na traktoru. Bude lepší, aby sekal zaměstnanec městyse.
p. R. Studený – musí být řečeno využití hřiště a je třeba stanovit odpovědnost.
Poskytnutí příspěvku bude projednáno.
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Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 30. 1. 2019
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1), Tomáš Franke (2), Bc. Lada Hejtmánková (3), Martina Jirčíková (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.
Činnost úřadu městyse-řešení problémů se zimní údrţbou, příprava ţádostí o dotace, příprava
rozvojových dokumentů, rozpočet, setkání s představiteli Pardubického kraje, inventarizace
majetku, jednání s úřadem práce Ústí nad Orlicí, byl proveden audit, hlášení o sběru odpadů.
Organizační záleţitosti městyse
a) Školská rada
Starosta městyse seznámil zastupitele s nutností obsadit zástupce městyse do Školské rady.
p. M. Jirčíková-popsala náplň zástupce ve školské radě.
pí. L. Hejtmánková-dotazuje se, zda chce paní Jirčíková dále pokračovat ve školské radě.
p. M. Jirčíková-nebrání se dále pokračovat.
p. R. Studený-navrhuje ustanovit do školské rady paní M. Jirčíkovou.
ZM schvaluje do Školské rady jako zástupce městyse paní Martinu Jirčíkovou.
b) Strategický rozvojový dokument
Vzhledem k podávání ţádostí o dotaci je nutné mít Strategický rozvojový dokument podrobně
zpracovaný, navrhuje starosta městyse nechat ho zpracovat a zkusit poţádat o dotaci
na zpracování z Pardubického kraje.
p. T. Franke-táže se na vybudování areálu v Dolanech.
p. R. Studený-pokud by došlo k prodeji lyžařského vleku, tyto finance by byly použity
na vybudování sportovního areálu v Dolanech. Třeba také bude možno využít i dotace na tuto
plánovanou akci.
p.XXX-doporučuje zastupitelům pouvažovat nad plynofikací, aby nedocházelo k zakouření
Mladkova při topení v kotlích pevnými palivy. A také zajistit, aby nedocházelo k tomu, že když
např. spadne strom, dojde k výpadku elektrické energie.
p. R. Studený-vstoupíme do jednání s ČEZ distribucí. Co se týče plynofikace byl proveden
průzkum mezi občany a byl zjištěn velmi malý zájem o plynofikaci. Můžeme položit dotaz
na plynárny, zda by bylo možné plynofikaci provést.
p. Z. Tomíček-dotazuje se, zda se někdy uvažovalo o kanalizaci ve Vlčkovicích.
p. R. Studený-uvažovalo, vzhledem k finanční náročnosti akce zatím nebyla realizována. Lze tuto
akci také uvést do strategického rozvojového dokumentu městyse. Také budeme muset vytvářet
fond obnovy kanalizace, předpoklad je 240 000,- Kč ročně a tyto peníze se musí proinvestovat.
p. XXX--souhlasí s tím, že je Mladkov zakouřený a dle jeho názoru je lepší směřovat vytápění spíše
k elektrice než k plynu.
p. R. Studený-finanční podpora stále probíhá formou Kotlíkové dotace, také bychom vyměnit kotel
na zdravotním středisku za ekologičtější.
ZM schvaluje zahájení procesu tvorby Strategického rozvojového dokumentu městyse
Mladkov.
Ke zpracování strategického dokumentu byla oslovena firma Dabona RK, která jiţ v minulosti
s městysem spolupracovala. Firma Dabona předkládá ke schválení Příkazní smlouvu,
na jejímţ základě dokument zpracuje, cena za zpracování SD činí 35.000,- Kč bez DPH
tj. 42.350,- Kč s DPH.
ZM schvaluje zpracování Strategického rozvojového dokumentu firmou Dabona.
ZM schvaluje Příkazní smlouvu s firmou Dabona a pověřuje starostu městyse k podpisu
smlouvy.
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K podání ţádosti o dotaci je také nutné schválit spolufinancování projektu v potřebné výši
dle poskytnuté výše dotace. Dotace můţe dosáhnout aţ 70 % celkových uznatelných nákladů
a bude záviset na počtu ţadatelů, zbylých minimálně 30 % je nutné dofinancovat z vlastních
zdrojů.
ZM schvaluje spolufinancování projektu pořízení strategického rozvojového dokumentu
ve výši min. 30 % z celkových uznatelných nákladů.
c) Revokace usnesení
Na základě zjištění kontrolního auditu z krajského úřadu je nutné revokovat usnesení ZM
č. 148/2018 ve znění „ZM schvaluje udělení pravomoci pro starostu městyse k provádění
rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva a starostovi a místostarostovi
provedení rozpočtových opatření na závěr roku“. Vzhledem ke skutečnosti, ţe místostarostovi
není dle zákona č. 128/2000 Sb. – Zákon o obcích, udělena pravomoc k provádění rozpočtových
opatření. Místostarosta je oprávněn provádět rozpočtové opatření dle § 104 v případě zastupování
starosty, proto SM navrhuje schválit udělení pravomoci pro starostu městyse k provádění
rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
ZM revokuje usnesení č. 148/2018.
ZM schvaluje udělení pravomoci pro starostu městyse k provádění rozpočtových opatření
mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočet městyse
Návrh rozpočtu byl připraven finančním výborem, dalšími zastupiteli spolu s účetní, starostou
a místostarostkou městyse. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu
podány ţádné připomínky. Místostarostka městyse seznámila přítomné se zněním rozpočtu
a starosta městyse navrhuje rozpočet v této podobě schválit. Rozpočet městyse je přílohou č. 2
zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přebytkový rozpočet městyse Mladkov na rok 2019
ve výši příjmů 10 269 900,- Kč a výši výdajů 9 976 000,- Kč.
b) Inventarizace
Předsedkyně UIK předloţila ke schválení zprávu z provedené inventarizace majetku obce za rok
2018. Počáteční stav hodnoty majetku obce činil 79 587 193,44,- Kč a konečný stav činí
84 617 156,68 Kč. Zpráva z provedené inventarizace je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Zprávu inventarizace majetku obce za rok 2018.
c) Dotace
c1) Program obnovy venkova
SM předkládá ZM Program obnovy venkova – Plán akcí městyse Mladkov na roky 2019–2022.
Seznámil zastupitele a přítomné občany s plánovanými akcemi.
p. XXX-podává návrh, aby před úpravou povrchu cesty pod skálou byl položen vodič
a do budoucna se udělalo osvětlení, a zda by se mohlo udělat odpočívadlo u cesty nad nádražím.
p. R. Studený-souhlasí s návrhem připravit osvětlení cesty pod skálou. Pro odpočívadlo je nutné
najít vhodné místo.
ZM schvaluje Program obnovy venkova – Plán akcí městyse Mladkov na roky 2019–2022.
c2) Podání ţádostí o dotaci
SM navrhuje podat ţádosti o dotaci z MMR z programu Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov na rekonstrukci a zateplení KD Mladkov a z programu Budování a obnova míst aktivního
a pasivního odpočinku na veřejné hřiště ve Vlčkovicích.
p. R. Studený-podal zprávu o projektové dokumentaci na rekonstrukci KD Mladkov a její nutné
aktualizaci, původní dokumentace je z roku 2013.
p. XXX-zda by nebylo vhodné zazdít okna v KD Mladkov při rekonstrukci.
p. R. Studený-nebylo by zde denní světlo, nepočítá se s tím. Také je potřeba provést opravu
sociálního zařízení a elektřiny. Dále starosta městyse představil jednotlivé práce a prvky pro dětské
hřiště ve Vlčkovicích.
p. Zbyněk Severýn-kdy se budou kácet stromy?
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p. R. Studený-v době vegetačního klidu, řezivo a palivo bude nabídnuto k prodeji. Také se budou
kácet stromy u hřbitova. Tam je ale problém, protože hřbitov je ve vlastnictví církve. Bude třeba
převést vlastnictví hřbitova na městys.
ZM schvaluje podání ţádosti o dotaci na rekonstrukci a zateplení KD Mladkov a veřejné
hřiště ve Vlčkovicích.
d) Rozpočtové opatření
Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č.14/2018. Starosta městyse seznámil přítomné se
zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
pí. M. Jirčíková-dotazuje se, zda byly tyto změny zahrnuty při tvorbě rozpočtu, aby nedošlo
k rozporu.
pí. XXX-ano, jsou tyto změny zahrnuty.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2018.
e) Zpráva finančního výboru
Zprávu z jednání finančního výboru přednesla předsedkyně pí. M. Jirčíková. Zpráva finančního
výboru je přílohou č. 5 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Zprávu finančního výboru.
Došlé spisy a ţádosti
a) Ţádost o pronájem KD
Starosta městyse informoval zastupitele o ţádosti pana XXX o pronájem KD Mladkov v termínu
od 18. - 23. 8. 2019 pro soustředění badmintonového oddílu TJ Sokol Polabiny Pardubice a dále
o ţádosti oddílu JUDO Hradec Králové p. XXX od 28. 7. – 17. 8. 2019, který také ţádá
o pronájem prostor u bunkru K-35. Z důvodu plánované akce Retrovesnička 2019 v termínu
17. 8. 2019 navrhuje SM zkrátit dobu pronájmu pro p. XXX do 16. 8. 2019.
ZM schvaluje pronájem prostoru u K-35 v době od 28. 7. do 17. 8. 2019 a KD Mladkov
v době od 28. 7. do 16. 8. 2019 do 12 hod pro oddíl judo XXX za cenu 500,- Kč/ den
a náklady spojené s provozem, elektřinu, vodu, stočné a odpady.
ZM schvaluje pronájem KD Mladkov v termínu od 18. - 23. 8. 2019 pro TJ Sokol Polabiny
Pardubice za cenu 500,- Kč/ den a náklady spojené s provozem, elektřina, voda, stočné
a odpady.
b) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta ţádá o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jiţ v minulých letech
se městys k této kampani připojil a to nákupem vlajky a jejím vyvěšením. Starosta městyse
navrhuje se ke kampani opět připojit.
Zastupitelstvo městyse schvaluje vyvěšení vlajky a připojení k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A Z A Z A A A N
c) Ţádost o koupi pozemku
Pí. XXX ţádá od odkup pozemku p. č. II 19/3 v k.ú. Vlčkovice u Mladkova. Tento pozemek
sousedí s pozemkem, na kterém si pořídila nemovitost a na tomto pozemku je přístup k septiku
a ovocné stromy. Výměra pozemku je 701 m2.
p. R. Studený-tato parcela, vzhledem ke své velikosti, by se dala použít i na samostatnou stavební
parcelu.
p. Z. Tomíček-obecních pozemků je ve Vlčkovicích jen velmi málo, nebylo by dobré se jich
zbavovat.
ZM odkládá ţádost o koupi p.p.č. II 19/3 v k.ú. Vlčkovice u Mladkova.
d) Ţádost o sponzorský dar
SDH Mladkov ţádá o sponzorský dar na pořádání dětského karnevalu a taneční zábavy, které se
budou konat dne 23. 2. 2019 v KD Mladkov. Sponzorský dar bude vyuţit na tombolu
a organizační záleţitosti.
p. Z. Severýn-navrhuje výši sponzorského daru 5000,-Kč.
ZM schvaluje poskytnutí sponzorského daru na pořádání dětského karnevalu a taneční
zábavy ve výši 5000,- Kč.
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Diskuse a usnesení
p. R. Studený-je třeba navrhnout navýšení počtu knih Orlicko-ústecko z nebe za cenu 120,bez DPH, objednáno máme nyní 150 výtisků.
p. Z. Tomíček-na jaké časové období knihy objednáváme?
p. R. Studený-knihy si budou moci občané koupit, také mohou být využity při oslavách Mladkova
v příštím roce.
p. XXX-kdy bude kniha hotová?
p. R. Studený-do poloviny roku.
ZM schvaluje navýšení počtu knih Orlicko-ústecko z nebe o 200 kusů.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Z A A Z A A A A
p. T. Novotný-z důvodu pořádání karnevalu a zábavy by byla vhodná oprava sociálního zařízení
v KD Mladkov.
p. R. Studený-plánuje se rekonstrukce KD, materiál se nyní zaplatí na nejnutnější opravu
elektřiny, také se letos bude dělat nový rozvaděč.
p. XXX-zamrzá sociální zařízení v KD Vlčkovice, a zda byla by možná výměna kamen, nebezpečné
pro děti.
p. Z. Severýn-bylo by vhodné kamna vyměnit.
p. R. Studený-provedeme kontrolu na místě.
p. Z. Tomíček-přednesl návrh na umístění kontejnerů na odpad ve Vlčkovicích, bylo by dobré
napsat článek do zpravodaje, a aby se formou ankety vyjádřili občané Vlčkovic.
p. XXX-doporučuje součinnost se stavebním úřadem kvůli bývalé šrotovně, zažádat o vydání
demoličního výměru, a také by si zasloužila opravit hasičská stodola, protože se blíží oslavy
městyse Mladkov.
pí. XXX-zda by nešly rozhrnout hromady sněhu v ulici.
p. R. Studený-ano, odváží se sníh i z jiných míst. Byla povolána i jiná technika na úklid sněhu.
p. T. Franke-je už vypsaný inzerát na zaměstnance městyse?
p. R. Studený-ne, bude se muset vyvěsit.
pí. XXX-bylo by zajímavé do zpravodaje dát, že občané mají také povinnosti ke svým
nemovitostem, co se týče odklízení sněhu.
p. XXX-navrhuje, aby se do příštího zpravodaje dala výzva, co nevhazovat do kanalizace a kolik
stojí opravy ČOV. Táže se, zda bude provedena výsprava silnice uvnitř Mladkova.
p. R. Studený-domluvíme s ředitelem Správy a údržby silnic zda se bude opravovat alespoň silnice
v Mladkově nebo celý úsek Mladkov-Jablonné nad Orlicí. Problematika byla konzultována
i s hejtmanem Pardubického kraje.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Občanská statistika ke dni 31. 12. 2018
stav ke dni
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

celkem

muţi

ţeny

536
530
527
527
537
536
549
543
532
528
521

273
277
274
277
283
284
289
284
257
258
258

263
253
253
250
254
252
260
259
275
270
263
12

z toho děti
0-14
75
67
65
67
62
55
60
62
76
82
77

z toho
dospělí
461
463
462
460
475
481
489
481
456
446
444

V produktivním věku je 351 občanů.
Nejstarší ţena je narozena v roce 1926 a nejstarší muţ je narozen v roce 1928.
Průměrný věk obyvatel je 42 let.
V loňském roce se narodily 3 děti a zemřelo 9 občanů.

9. ledna
24. ledna

Jakub Michalčák
Julie Muţíková

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Saint Antoine De Exupéry

24. ledna
31. ledna
13. února
9. března
15. března

Michalčák Martin
Kalousová Alena
Hečková Marie
Koţnarová Květuše
Kotyzová Alena

81
81
70
80
60

let
let
let
let
let

Největším štěstím v životě je vědomí, že nás někdo miluje, že nás miluje pro to,
jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
Hugo

Jansa Josef

72 let

Vzpomínka na paní Jarmilu Hejkerlíkovou
"Kdo byl milován, není zapomenut."
Dne 24. 3. uplynou čtyři roky, co nás navţdy opustila
Jarmila Hejkerlíková.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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Základní škola a Mateřská škola Mladkov
vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápis se uskuteční 3. 5. 2019 od 9:30 hodin do 14:30 hodin.

____________________________________________________________________________________

Informace k zápisu do mateřské školy
Vzhledem k blíţícímu se zápisu do naší mateřské školy zveřejňuji touto cestou několik
důleţitých informací.
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíţ činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Mladkov, budou přijímány děti v tomto pořadí do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku dle kapacity 22 dětí:
 děti, které mají trvalý pobyt na území městyse Mladkov nebo v některé
ze spádových obcí,


děti, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhnou
nejméně třetího roku věku,



dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok,
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pokud není kapacita školky naplněna, je možné přijmout do MŠ i dítě
mladší 3 let; v tomto případě by se rozhodovalo dle pořadí od nejstaršího
dítěte po nejmladší.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší školky si přineste:
 předem vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
společně s potvrzením od lékaře, ţe Vaše dítě je řádně proočkováno.
Výjimkou je pouze potvrzená trvalá kontraindikace. Tyto dokumenty naleznete
na webových stránkách zsamsmladkov.cz, popřípadě si je můţete vyzvednout
v oddělení naší mateřské školy,
 rodný list dítěte,
 svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující vaši totožnost.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy

Zápis žáků k základnímu vzdělávání
do Základní školy v Mladkově
se koná
ve středu 3. dubna 2019
v době od 15,00 do 16,30 hodin.
Informace k zápisu do 1. ročníků základní školy
pro školní rok 2019/2020
Na školní rok 2019/2020 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2012
do 31. 8. 2013 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
v roce 2018.
Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně (např. je v zahraničí, na ozdravném pobytu
apod.), naše škola doporučuje, aby přítomno bylo. Děti se na zápis těší, dochází
k vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou, s budoucími
spoluţáky, pedagogy.
Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:
 prokázat svou totoţnost a vztah k dítěti předloţením dokladu totoţnosti,
 předloţit rodný list dítěte.
Ustanovení § 37 školského zákona umoţňuje odklad povinné školní docházky o jeden
školní rok. Ředitelka školy rozhoduje o udělení odkladu školní docházky v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona
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na základě doporučujících posouzení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Při podání žádosti o odložení začátku povinné školní docházky dítěte o jeden
rok (odklad) je třeba:
 prokázat svoji totoţnost a vztah k dítěti předloţením dokladu totoţnosti,
 předloţit rodný list dítěte,
 doloţit uţ v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa,
a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradny nebo
speciálně pedagogické centra),
 v případě, ţe ţádost nebude splňovat veškeré náleţitosti, vyzve ředitelka školy
k odstranění nedostatků, příp. k doplnění ţádosti, v přiměřené lhůtě. Další postup
řešení ţádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.
Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá zákonným
zástupcům informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a moţných
způsobech jejího plnění.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy

Výroční zpráva ČČK – zpráva o činnosti za rok 2018
Přicházející jaro pravidelně vítáme výroční schůzí naší organizace. Sto let je
tomu, co byl zaloţen ČČK. Prapor, který dal ČČK v Ústí nad Orlicí k tomuto výročí
vyrobit, bude důstojně připomínat význam a důleţitost ČČK. Také naše organizace
na tento prapor přispěla finanční částkou 1000,- Kč. Sto let je dlouhá doba pro ţivot
člověka, ale i organizace, kde se střídají členové a starší předávají zkušenosti
mladším, aby po určité době organizace dál pokračovala pod vedením těchto mladých.
To se podařilo ţenám Marešové, Krejčové Marii, Krejčové Martě, Frodlové Marii, Janků
Věře, Matějkové Heleně a Filipové Elišce, které předaly štafetu nám. ČČK má sto let
a nebudu daleko od pravdy, ţe moţná i čtyřicet let naše předsedkyně Bumbalíková
obklopena stejnými tvářemi veze vůz ČČK a čeká, kdy bude moci tuto káru předat
mladším. Je štěstí, ţe má stále plno energie, a tak jí nedělá potíţe starat se i o tuto
klubovnu. Při kaţdé výroční schůzi si dáváme za úkol zapojit do ČČK mladé,
ale nedaří se.
Mezi výročními schůzemi uplynul rok. Připomeneme si, jaký byl. Dne 6. dubna
deset členek odjíţdí do Studeného na Večer při cimbálu, kde hrála Lidová muzika Jana
Dostála. Proţily jsme překrásný večer při dobrém občerstvení, překrásné hudbě,
při které jsme si i zazpívaly. Děkujeme Věře a Nadě Urubkovým, které tuto akci
zajistily.
Kaţdý rok se podařilo ČČK vyjet na výlet a poznat tak krásy naší vlasti.
Dne 13. května odjíţdíme z Mladkova z náměstí, a to po Orlických horách.
I kdyţ v Orlických horách ţijeme od narození, některá místa jsme neznaly. Výlet začal
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v Doudlebách na trhu. Kaţdý si měl moţnost najít to, co jej zajímá, a koupit si něco
od květin přes řemeslné výrobky, keramiku, mastné i cukrářské produkty.
V Častolovicích jsme si prohlédly zámecký park a malé občerstvení. Dále nás
uchvátila rozsáhlá přírodní skalka v Sedloňově, kde rostou horské rostliny a stromy.
Další zastávka byla v muzeu v Deštném. Expozice měla název Jak se žilo v našich
horách. Přehledně a v krásném upraveném prostředí jsme se dozvěděly o těţkém
ţivotě a šikovnosti obyvatel hor, vyřezávání betlémů, sklářství, výrobě předmětů
ze skla. Po návštěvě muzea jsme v autobuse měly o čem diskutovat a autobus nás
dovezl k největší památce Orlických hor do Neratova. Kdo měl ještě dost sil, navštívil
kostel. Ostatní poseděly u Proroka – místního piva. Den, který byl pro nás odměnou,
jsme ukončily v Českých Petrovicích na večeři.
Takových dnů je uţ v našem ţivotě málo, a tak si toho musíme váţit. Děkujeme Aleně
Kotyzové za organizaci výletu a hlavně vybrání míst, která jsme navštívily. Je dobře,
ţe jsme poznaly taková místa v Orlických horách, která mnohé z nás neznaly.
Vím, ţe připravit zájezd je náročné. Najít místa, která nás budou bavit, zajistit
vstupenky a autobus, to vyţaduje hodně starostí a telefonátů. I kdyţ děvčata říkají,
ţe uţ nikdy, musíme doufat, ţe i letos si Alena nebo Majka dají říct, a tak proţijeme
zase krásný den.
Do Prahy na divadlo „Vězeň na druhé avenue“ odjedlo 5 členek ČČK. Ve dnech
9. – 11. listopadu se stejný počet členek z naší organizace zúčastnil školení
Humanitárních jednotek ve Vrbici. Z tohoto školení se vrátily a určitě nám předají
dokonalé informace. Škoda, ţe ţivot utíká jako voda a nevím, zda jsme ještě platnými
členy této jednotky. Své zkušenosti a moţná i informace ze školení stále vyuţívá
Laďka Nekutová jako zdravotnice při hasičských soutěţích. Tak Laďko, ještě hodně
zdraví a sil, protoţe jsi jediná, která dokáţe jako zdravotnice zajistit tak velké soutěţe,
na kterých dokáţeš vyřešit hodně úrazů a ošetřování. Zdravotní sluţba je nutná
i při Běhu do vrchu, ale tam tolik ošetřování není.
Míla Bumbalíková, milovnice přírody, organizuje brigády na úklid nepořádku
v obci. Šest ţen dvě hodiny uklízelo hřbitov a pět ţen uklízelo potok u školy k panu
Frydrychovi. Míla ještě sama uklízela listí pod kaštanem v parku.
Je dobře, ţe pravidelně dvakrát týdně chodí ţeny cvičit a určitě aţ přijde jaro, budou
chodit na pravidelné procházky. Nebudou tak rychle stárnout a budou mít sílu
na další činnost. K utuţení našeho zdravotního stavu přispěl i Pochod proti diabetu,
kde 9 členek prošlo trasu k Radioaktivnímu prameni a přes Celné zpět do Mladkova.
Drţme si palce, aby nám to ještě dlouho chodilo.
Na „křapáče“, které chutnají na zahradě u Kopecků, se vţdy těšíme. Míla je
výborná hostitelka a křapáče chutnají úplně jinak neţ doma. Dne 26. července se nás
20 ţen sešlo na tomto posezení s občerstvením, a to bylo řečí a vzpomínek na společně
proţitá léta a spokojeny jsme se rozcházely do domovů.
Hasiči stále ještě spoléhají na pomoc ČČK při soutěţích. Kaţdý rok je znát, ţe uţ
nemůţeme splnit všechno, co potřebují, ale stále se snaţíme pomáhat.
Dále zajišťujeme sbírku obnošených věcí pro Diakonii Broumov. Není nouze
o přinesené krabice a pytle plné tohoto sběru. O odvozu celé sbírky se členky
dozvěděly aţ na poslední chvíli. Řidič bohuţel ani nepomohl s nakládáním,
a tak 88 pytlů a 38 krabic bylo mnoţství, které Míla Bumbalíková a Alena Kotyzová
musely naloţit na auto při odvozu! Skláním se před Mílou, která dokázala tak těţké
pytle a krabice nakládat.
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K Vánocům jsme darovaly balíček Janě Pikálkové. Moţná, ţe udělal radost,
ale určitě kaţdá z nás víme, ţe Jana uţ je v takovém stavu, ţe by potřebovala stálou
pomoc odborníků.
Začíná rok 2019 a co si přát. Zdraví, zdraví a znovu zdraví. V našem věku
potřebujeme kolem sebe přátele a kamarády, se kterými můţeme promluvit, společně
si posedět u piva nebo kávičky. Samota je uţ pro nás nebezpečná. Příští rok
při výroční schůzi snad budeme mít co hodnotit, ale určitě se rády setkáme a naše
přátelství potrvá i do dalších let. Ţije se jinak, neţ za našeho mládí, a tak se dá těţko
předpokládat, ţe dokáţeme předat ČČK mladším.
Marta Paďourová

Dětský karneval ve Vlčkovicích
Rok utekl jako voda a koncem února se ve Vlčkovicích a okolních obcích objevily
plakáty s pozváním na dětský karneval. Jestlipak si někdo spočítal kolikátý uţ? Mě to
napadlo a tak jsem chvíli pátral a došel jsem k roku 1968, kdy to paní M. Mikulová
psala v dopise na vojnu. Jednoduché počty mi říkají, ţe uţ to je po dvaapadesáté,
co místní organizace červeného kříţe tuto akci pořádá. Pro tu hrstku organizátorů to
vţdy byla a je pořádná fuška.
Připravit a vytopit studený sál, zajistit občerstvení, které se bere jako samozřejmost,
a také tombolu. To uţ se od pondělí kaţdý den někam jezdí, zařizuje, shání a třeba
dovezené ovoce je nutno rozdělit a zabalit.
Co se hudby týče, hrávala tu třeba jen harmonika
nebo magnetofon. V sedmdesátých letech tu
mockrát hrála kapela ze Studeného vedená panem
Matyášem z Bořitavy. V osmdesátých letech tuto
pomyslnou hudební štafetu převzala vlčkovická
kapela „Šrum“, a to byly snad ty nejhezčí
karnevaly. Jiţ léta ţivou hudbu nahrazuje znalý
provozovatel hudby se svojí aparaturou a jedním
z nich je i Vlčkovák Petr Hegenbarth, jenţ se
o hudbu postaral i letos.
Ve Vlčkovicích jiţ patří k tradici domácí
koblihy a ty se smaţily i letos u nás. Pět ţen
připravilo ze 4 kg mouky na 300 koblih
a povedly se, však byly za hodinu vyprodány.
Byly doby, kdy se ţenské scházely v některém
domě na draní peří a při tom se probralo kde
co. Dnes, zatím co se v kuchyni smaţily
koblíţky, návštěvy se u nás střídaly a probralo
se toho myslím taky dost. Dobrá akce, ţe ano.
V sobotu 9. března dopoledne proběhly
poslední přípravy a ve 14 hodin paní Všetičková krátkou promluvou karneval zahájila.
V tu dobu uţ na sále bylo nespočet masek a další se ještě trousily a nebylo si kam
sednout. Pravdou je, ţe dospělých je vţdy dvakrát tolik neţ dětí, poněvadţ doprovod
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tvoří rodiče i prarodiče, a je to tak dobře.
Pochybuji, ţe nám obecní zastupitelstvo sál
nechá zvětšit, a tak na karnevale bude asi
málo místa i napřesrok.
První hodinu byl znát velký ostych dětí
a na parket je jen těţko dostával i jindy
úspěšný pruhovaný kůň. Moţná to bylo
i proto, ţe letos se
sešlo
spoustu
těch
předškolních dětí a těch starších bylo
poskrovnu. Po třetí hodině uţ byl parket
plný a vše mělo správný průběh. Za to robot
Emil byl stále středem zájmu od začátku
do konce.
Ve čtvrt na čtyři začalo všem oznámené slibované překvapení – vystoupení
pejsků ze stanice Fitmin. Neklidná, stísněná atmosféra a rána prasklého balónku
vylekala nejmladšího pejska natolik, ţe musel se svojí cvičitelkou odejít, a poté asi
patnácti minutové vystoupení i za pomocí dětí předvedly ve dvou. Po ukončení si
mohly děti s pejsky pohrát.

Musím říct, ţe Petr to s mikrofonem umí a celé odpoledne komentoval
s přehledem, hlavně pak průběh losování tomboly. Ta bylo díky štědrosti jednotlivých
dárců i sponzorů opravdu velká. Trvala však dlouho, a proto taky končila aţ ve čtvrt
na šest. Poté někteří rodiče začali hned děti strojit a odcházeli. Dá se říct, ţe během
hodiny se všichni rozešli a zůstalo jen pár pořadatelů a místních.
Myslím, ţe nakonec byli všichni spokojeni, rodiče, děti i pořadatelé, a tak bych
chtěl touto cestou všem pořadatelům poděkovat za vydařenou organizaci i moţnost
příjemně stráveného odpoledne s dětmi.
Kosek Jiří
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Mladí hasiči
Činnost mládeţe je v zimních měsících volnější. Zimní měsíce trávíme nácvikem
na Výroční valnou hromadu, přípravou na dětský karneval, odbornou přípravou
na plnění odznaků odborností, kreslení obrázků s poţární tématikou. Kdyţ největší
mrazy opadnou, někteří z nás opět zahájí trénink na přebor jednotlivce.
Na výročce jsme zpívali koledy, tančili a opět hráli pohádku, letos "O Šípkové
Růţence". Pro ty, kteří se na výroční schůzi nedostavili anebo by měli zájem si
pohádku připomenout, přikládáme k nahlédnutí.
23. 2. jsme pořádali dětský karneval, na kterém se letos podíleli i naše
dorostenky. V sobotu 9. 3. se u nás na hasičárně konaly zkoušky odznaků
odborností, jejichţ splnění je jednou z podmínek, které musíme splnit. Z našeho
kolektivu bylo vybráno šest zástupců, kteří zkoušky před komisí z okresního sdruţení
úspěšně sloţili.
Nyní nás uţ čeká příprava na jarní kolo hry Plamen a ostatní soutěţe. Velice se
těšíme a věříme, ţe nám budete i letos pevně drţet palečky.
Ing. Martina Faltusová
vedoucí kolektivu MH
SDH Mladkov

O Šípkové Růţence
V mladkovském království ţil královský pár, královna byla fakt kočka, dvořil se jí kdejaký pán.
Jiţ před svatbou se lesnímu čaroději zalíbila, často snil o tom, jak by jej dlouze políbila.
V den svatby se královna lesem procházela, k ničemu však okolí nevybízela.
Čaroděj
Zastav se paní překrásná, les jsi ozářila jak hvězda jasná.
Miluji Tě, musíš mou býti, bez toho nemám zbytí.
Královna
Čaroději musím tě zarazit, nehodlám Tě však vůbec urazit.
Zaprvé vůbec nejsem liga tvoje, také nemohu manţelství uzavřít dvoje.
Dnes si mám krále za muţe brát a poté se také královnou stát.
Čaroděj se velmi urazil, vzteky praštil do stromu a ještě si třísku pod nehet zarazil.
Po cestě do chýše bědoval značně, za nedlouho se mstít královně začne.

Poté na zámku svatba začala a o svatební noci královna potomka počala.
Časem se narodilo královně děvčátko, bylo líbezné jako z růţe poupátko.
Král
Bude se Růţenka jmenovat, nikdo z vás mi nesmí oponovat.
Královna
Musíme na křtiny sudičky pozvat, abychom s nimi mohli její budoucnost probrat.
Královna dala sepsat na křtiny fůru pozvánek, obeslala sousedství a sudičkám ji odnesl letní
vánek.
Poté se chystala na zámku velká hostina, byl pozván kaţdý a to nemusel být ani ţádný hrdina.
Přišel myslivec, pasáček dokonce i kominík, jak ho král zřel, hned se chytil za knoflík.
Hodiny odbily a v tu chvíli tam sudičky dorazily.
1. sudička
Já si s radostí pravím, ať celý ţivot oplýváš zdravím.
Budeš krásná jak z růţe květ, to bude radost pohledět.
2. sudička
Velmi temperamentní budeš, všude kam se ti zlíbí i bez povolení půjdeš.
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V tu chvíli tam čaroděj vtrhnul a na královnu se vzteky vrhnul.
Čaroděj
Královno, nechtěla jsi se mnou v mé vile ţíti, proto tě nenechám uţ nikdy šťastnou býti.
Aţ se princezna do puberty dostane, krutá změna v království nastane.
Ke květu růţe si přičichne a ţivot v celém království utichne.
Nezemřete, jako v komatu však budete.
Celé království bylo rozhořčeno, nikdo nevěřil tomu, co zde bylo vyřčeno.
Uvědomili si, ţe zbývá jim sotva pár let, uteče to a budou v limbu hned.
Náhle však sudička poslední nastoupila, trošku se motala, na oslavě hodně pila.
3. sudička
Smrti je moţné zabránit, princeznu musí však láska zachránit.
Celých sto let to potrvá, neţ se k ní ţenich pavučinami protrhá.
Král se všemi rádci šli řešit co dál, královna stála smutně opodál.
Rádce 1
Mohli bychom princezně nos odebrat, pak by se ta prokletá vůně nemohla dovnitř prodrat.
Rádce 2
Princezna aby bez nosu byla, v dospělosti by potom hodně pila.
Vládkyně bez nosu to se nesluší, taky bys nechtěl být třeba bez uší.
Po dlouhém bádání řešení nalezli, všechny keře růţí zkosili a pryč je odvezli.
Jak roky plynuly, růţičky hynuly.
Princezna v krasavici vyrostla, uţ jí skoro i prsa narostla.
Blíţí se čas, který byl předpovězen, všichni musí dát pozor na keř, který byl princezně
zapovězen.
Princezna nebyla nikdy sama, soukromá pro ni nebyla ani napuštěná vana.
Kaţdou chvíli jí někdo hlídal pořád, jako kdyby snad byla nějaký neřád.
Růženka
Maminko, proč nemůţu na chvíli sama být, nechci si ţivot hlídači a sluţkami otrávit.
Královna
Dceruško, chceme ti jen bezpečí zajistit, musíš být fér a toto nám odpustit.
Mamá, musím si odskočit, určitě netuší, ţe umím z okna vyskočit.
Růţenka přemlouvání rodičů uţ vzdala a radši kramle sama vzala.
Směle vyrazila do lesa na procházku, botky na sobě měla šité na zakázku.
Hluboko v lese si do mechu ustlala a po té lesní kráse blaţeně zírala.
Najednou zahlédla to neznámé kvítí, byla to krása, jak na růţi slunko svítí.
Utrhla a pozvedla tu malou růţičku, chtěla si přičichnout jenom trošičku.
Hned jak jí vůně v nosu utkvěla, Růţenka se jemně zachvěla.
Brzy upadla na zem, čaroděj to sledoval a začal se smát jako blázen.
Celé království upadlo do dlouhého spánku, nevzbudil je ani poryv vánku.

Během těch 100 let se království velmi změnilo, lesní zvěře z území ubylo.
Království však bylo jedno křoví, projde jím vůbec někdo, kdo ví?
Na kondiční jízdu v dobu vyrazil mladý poţárník, ve svém oboru byl to zajisté odborník.
Byl velmi hrdý na to, ţe můţe hasičem býti, chtěl se však někomu líbiti.
Najednou se před ním sudička zjevila a rázně mu pravila.
Sudička 3
Chlapče milý, pomoţ nám, jednu krásnou, zakletou dívku znám.
Spí v lese jiţ 100 let, je třeba jí zachránit právě teď.
Hasič
Dívku v nesnázích nemohu ve štychu nechat, i kdyţ nebude můj typ, musím jí na pomoc spěchat.
Prodírat se houštím, však moje parketa není, musím vyuţít svého poţárního umění.
Asi mi nezbude nic jiného neţ se ţhářem stát, nebojte, budu však na bezpečnost dbát.
Poţárník nenápadně poţár zaloţil, se sirkami však bezpečně naloţil.
Na další činnost je jiţ vyškolený, k zásahu nepotřebuje ţádné povolení.
Hned skočil do hořícího lesa průzkum udělat, aby se někomu něco stalo to by váţně nerad.
Na mechu spící princeznu uviděl, ţe je tak krásná mu nikdo nepověděl.
Sklonil se k ní a dal jí polibek něţný, pak si uvědomil, ţe líbat princezny pro něj není aţ tak běţný.
Princezna se náhle probudila, při vstávání se o větev o hlavy uhodila.
Celé království se ze sna probralo, nikdo si nebyl jist, co se za těch 100 let odehrálo.
S plameny i všechno křoví zmizelo, náhle vše bylo uklizeno.
Růţenka s poţárníkem se do sebe zamilovali na první pohled, nebyl to však ţádný úlet.
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Taneční zábava
a dětský karneval
Dne
22.
února
jsme
od
odpoledních hodin trávili čas v našem
kulturním
domě
na
dětském
karnevale. Dětí letos bylo opět
poţehnaně. Soutěţe se líbily a tombola
byla úspěšná. Pouze pár dětí nevyhrálo
v tombole vůbec nic. Přehlídka masek
byla od nejmenších aţ po děti
dorosteneckého věku.
Po skončení karnevalu jsme sál uklidili
a připravovali se na příchod prvních
tanečníků. Jako loni nám opět hrála Kapela
Zeus z Dobrušky. Sál nebyl úplně plný, lidé
se však bavili aţ do pozdních ranních hodin.
Akce se dle našeho názoru velice vydařila.
Tímto bych jménem všech členů sboru
chtěla
poděkovat
všem
sponzorům
za příspěvky do tomboly, ať uţ věcné a nebo
finanční, paní Bartoníčkové za uvaření
výborného kančího gulášku a lidem
za podporu spolku návštěvou těchto obou akcí. A především si zaslouţí veliký dík
aktivní členové, kteří byli nápomocní s přípravou, průběhem akcí a poté s náročným
nedělním úklidem.
Ing. Martina Faltusová
člen výboru SDH Mladkov

Hledáme nové členy do našeho kolektivu
Chceš se stát mladým hasičem? Naučit se něčemu novému, zasportovat si?
Jezdit s námi na soutěţe nebo zábavné výlety?
Rádi Tě mezi nás přivítáme :-)
Scházíme se vţdy v pátek.
Soutěţíme v těchto kategoriích:
 mladší ţáci (5 - 10 let)
 starší ţáci (11 - 15 let)
 dorost (13 - 18 let)

V případě zájmu volejte
na telefonní číslo 739 994 548
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Tříkrálová sbírka 2018
První lednový víkend jsme se vydali navštívit
vaše domovy a poţádat o finanční pomoc pro
potřebné. Opět jste nás dojali vaší obětavostí, která
neustále roste. Jste štědří v darech do pokladniček,
ale
i v drobnůstkách, kterými obdarováváte
koledníky. Děti si vykoledovaly spoustu sladkostí,
které jsou často zásobárnou energie pro pravidelné
pondělní schůzky ještě dlouho po sbírce.

Tentokrát jsme vyrazili ve sloţení: Jana a Rozálka Severýnovy, Linda Karásková,
Kristýnka Mráčková, Lucka Langrová, Nela Michalčáková, Pavla Derková, Áďa Bulová,
Marian Novák, Lada a Michal Hejtmánkovi, Martínek Langr, Violka Sršňová, Kája
Scholzová, Eliška Bulová a Lenka Bartoníčková (viz foto zleva).
Samostatnou jednotku ve Vlčkovicích tvoří velmi schopný a osvědčený tým ve sloţení
Maruška Vacková a Míša a Lucka Koskovy.
Mockrát děkujeme všem dárcům i koledníkům a jejich vedoucím! Celkem jsme
za obce Mladkov a Vlčkovice poslali na Oblastní charitu částku 23 018 Kč!
Za pořadatele sbírky Jana Severýnová
Nabízíme ochutnávku z toho, co jsme během uplynulého čtvrtletí podnikli
s místními dětmi v Klubu Krále. Vyhlíţíme, ţe i třeba díky Vám, čtenářům, budou
moct další dobrodruţství s námi podnikat i další děti v našem okolí. Pomozte nám,
prosím, jim o tomto klubu říct.
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Vánoční slavnost
Poslední listopadový víkend jsme pilně
trénovali program na vánoční slavnost.
Výsledky našeho snaţení jste mohli vidět
a slyšet v neděli 16. 12., kdy jsme sehráli
klasický příběh o narození Jeţíše Krista.
Vánoční bohosluţbu navštívila spousta
rodičů dětí, které účinkovaly, a strávili jsme
společně příjemné odpoledne.
Hned následující pondělí jsme se s celým
divadélkem vypravili do Domova důchodců
svaté Zdislavy v Červené Vodě. Čekal nás sál
plný stařečků a stařenek, kteří byli vděčnými
diváky a přijali nás velmi vřele.

Myslím, ţe jsme se obohatili navzájem,
protoţe děti odjíţděly s dobrým pocitem,
ţe sem přinesly alespoň trochu radosti.

Víkendovka o „ jarňákách“
Druhou polovinu jarních prázdnin jsme chtěli
dětem zpříjemnit společnou prodlouţenou
víkendovkou dětí z Klubu Krále v Mladkově a
v České Třebové, s nimiţ pořádáme letní
tábory. Sněhu nám napadlo dost a dost,
takţe tématika zimní olympiády v Mladkově
byla ideální. Společná dobrodruţství, výpravy
na kopec, plnění neobvyklých i obvyklých
sportovních disciplín, sport v kulturáku,
velká strategická bitva v lese a další
společné aktivity jsme si uţívali od čtvrtka
do neděle.
Společně jsme se taky postupně zamýšleli
nad Biblickým veršem: Milovat budeš Boha
svého celým svým srdcem, celou svou silou
a celou svou duší. Ve ţluté modlitebně nás
bylo 28 a bylo nám spolu moc fajn .
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Teď pokračujeme v pravidelných pondělních setkáních a uţ máme zálusk na další
dobrodruţství!
Za tým Jana Severýnová

PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT JIRÁSKOVU OBECNÍ KNIHOVNU
každé pondělí od 17.0o- 18.30 hod

Najdete tu knihy různých žánrů pro malé a velké čtenáře.
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná
kaţdoročně v měsíci březnu. Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Navazuje
na Březen – měsíc knihy, akci druhé poloviny 20. století.
Měsíc knihy má v současné společnosti adekvátní postavení. I bez centrálních
nařízení pořádají mnohé knihovny a knihkupectví série akcí, které nesou název Měsíc
knihy i nadále. Některá nakladatelství poskytují v prvním jarním měsíci výrazné slevy
na vybrané tituly a připravují křty nových publikací. Tedy - kdo chce Měsíc knihy
pořádat, pořádá ho i nadále. Méně pompézní, méně ideologický, méně oficiální.
Obava, ţe internet vytlačí knihu a definitivně se usadí na trůnu, není opodstatněná.
Tištěná kniha zůstane nenahraditelným společníkem mnoha lidí ještě mnoho let.
Internet bude ţít vedle ní, stejně jako televize, film, rozhlas a divadlo.
(zdroj: http://www.knihovnavedomice.cz/?p=2653 a https://casopis.hostbrno.cz/archiv/2007/3-2007/je-brezen-jestemesicem-knihy)
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Nabídka práce v MŠ
Základní škola a Mateřská škola v Mladkově přijme do oddělení mateřské
školy pedagogického pracovníka na pozici učitelky na jednu hodinu denně.
Nutné středoškolské vzdělání s maturitou, pedagogický směr vítán.
Rádi bychom tak prodlouţili pracovní dobu školky do 16,00 hod.
Pro podrobnější informace mohou zájemci volat
psát na zs.mladkov@email.cz nebo přijít osobně do školy.

na

tel:

465 635 262,

Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Výzva MUDr. Lenka Šveráková
Kdo uţ nemáte malé děti, mohla vám snadno uniknout informace o tom,
ţe na konci března tohoto roku odchází do důchodu paní doktorka Lenka Šveráková.
Přestoţe uţ tu několik let ordinaci dětského lékaře neprovozuje, stopa, kterou po sobě
v Mladkově zanechala, je veliká. Spousta z nás, kdo uţ jsme dnes dávno dospělí,
jsme k ní chodili jako děti a obraceli jsme se na ni s prosbou o pomoc i s našimi
nemocnými dětmi. Chtěli bychom jí jako občané Mladkova vyjádřit vděčnost hned
několika způsoby. Jedním z nich je poděkování v jablonském a jamenském
zpravodaji. Tím druhým je velké společné přání, do kterého budou vloţeny dva listy
jako příloha. Na tyto listy budete moct napsat svůj krátký pozdrav, vzkaz, přání nebo
jen podpis pro paní doktorku.
Prosím, pomozte tuto výzvu šířit a přijďte přání podepsat. Jeden list bude
v prodejně potravin CBA u pokladny a druhý v obchůdku U Jonášů u paní
Kaláškové.
Času není moc, přání pojedeme předat přímo do ordinace paní doktorce ve čtvrtek
28. 3. Sběr podpisů tedy bude ukončen ve středu 27.3. Neváhejte!
Za pacienty Jana Severýnová 

Umístění kontejnerů ve Vlčkovicích
Obecně se říká, ţe se planeta začíná topit v odpadcích a velmi špatně se hledá
místo pro jeho uloţení. Pokud to vztáhnu na místní část Vlčkovice, tak si myslím,
ţe místo před kulturním domem není vhodnou adresou pro kontejnery na sklo, plast,
papír a komunální odpad.
Argumentem pro změnu místa by mohlo být zkrášlení či zušlechtění středu obce
na místě, kde se dnes odpadky schraňují, lepší přístup k nástěnkám a k turistické
mapě, která je zcela zabarikádována kontejnery. Za další bychom tím ztíţili moţnost
projíţdějícím hledačům kontejnerů umístit své odpadky u nás. Víme, ţe velká část
odpadků v i mimo kontejnery nepochází od občanů Vlčkovic.
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Obyvatele Vlčkovic tímto poţádáme o zúčastnění se
ankety a tím vyjádření názorů, kde chceme mít kontejnery
umístěny. V tomto případě se zastupitelstvo chce opřít
o Váš názor před tím, neţ postoupí další kroky. Anketní
lístky budou vloţeny do Zpravodaje .
Pokud souhlasíme s přemístěním těchto kontejnerů,
tak musíme vypátrat jiný pozemek ve vlastnictví obce
Mladkov, vhodný pro tyto účely.
Varianta č. 1 - Pozemek č. 364/1
Parcela před starým krámem, chcete-li „před konírnou“ mezi budovou a silnicí 312.
Jde o zpevněnou plochu a kontejnery by byly umístěny v zadní části pozemku
u výjezdu z obce směrem na Pastviny. Výhodou můţe být rovina, větší manipulační
prostor a mírné zamaskování. Nevýhodu můţeme vidět v umístění mimo intravilán
obce a tím pro některé domácnosti prodlouţení cesty s odpadky.
Varianta č. 2 - Pozemek č. 22/2
Jedná se o parcelu „pod panem Páchou“. Zde by byl odpad částečně zakryt
za stodolou. Kontejnery by nadále zůstaly blíţe občanům. Je pravdou, ţe pozemek by
se musel částečně upravit, zpevnit. Z hlavní silnice by oko odpadkového turisty jistě
nedohlédlo.
Varianta č. 3 – Pozemek č. 667/2
Jde o pozemky č. 667/2 a částečně č. 28/6 na kterých se kontejnery aktuálně
a dlouhodobě nacházejí. Tzn. toto je varianta zanechat vše při starém.
Zdeněk Tomíček

Aby nám kanalizace a ČOV správně fungovala…
V poslední době dochází ke stále častějším opravám na zařízeních kanalizace
a čistírny odpadních vod. Závady vznikají na čerpadlech, kdy vlivem látek,
které do kanalizace nepatří, dochází k defektům na kalových čerpadlech v čerpacích
jímkách. Kaţdý občan by měl do kanalizace vypouštět odpadní vody znečištěné pouze
běţnou kaţdodenní činností, to je hygienou, pouţíváním toalet, praním, mytím nádobí
a úklidem.
Do kanalizace nepatří hygienické potřeby, jako jsou vloţky, dětské
a inkontinenční pleny a dětské vlhčené ubrousky. Právě tyto předměty nám způsobují
poruchy čerpadel. Do kanalizace také nevhazujeme zbytky jídel, tuky a oleje,
chemické látky (barvy a ředidla), ropné látky, hnojiva, léky a předměty (hadry),
které by mohly způsobit zanešení potrubí. Tyto látky mohou zapříčinit nejen poruchy
na zařízeních kanalizace, ale také mohou narušit biologické procesy v čistírně
odpadních vod.
Pokud nejsou dodrţeny tyto zásady, následné opravy významně navyšují
finanční náklady na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod. Například cena
nového kalového čerpadla můţe dosáhnout aţ 200 000 Kč. Veškerá další údrţba
a opravy stojí nemalé peníze.
Funkčnost odpadů a kanalizace jsou rozhodně v zájmu nás všech a patrně si
nikdo z nás nepřeje, aby tyto základní věci kaţdodenní potřeby přestaly fungovat.
Uvaţujme tedy o tom, co do kanalizace vypustíme, pouţívejme zdravý rozum a buďme
ohleduplní nejen k ţivotnímu prostředí, ale i k sobě navzájem.
Bc. Lada Hejtmánková
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Setkání absolventů
AHOJ, chceš se potkat se svými spoluţáky ze školky
a ze školy v Mladkově?

Tak si udělej čas na absolventské setkání
dne 27. 4. 2019 a přijď od 14. hodiny
do Domu hasičů v Mladkově!!!
Hlavně ročníky narozené 1965 – 1975
Prosíme o nahlášení Vaší účasti na mail: srazmladkov@seznam.cz
Moţnost prohlídky budovy ZŠ a MŠ 16.00 – 17.00 hodin
Těšíme se na všechny!!!
____________________________________________________________________________________

Krizové centrum J. J. Pestalozziho
V lednu 2019 zahájilo svou činnost Krizové centrum Ţamberk, které provozuje
Centrum J. J. Pestalozziho. Doposud byla krizová pomoc dostupná aţ ve Svitavách
nebo v Chrudimi. Krizová pomoc nabízí okamţitou pomoc lidem v těţké ţivotní
situaci, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální
a terapeutickou péči (ztráta blízkého člověka, nezvládání ţivotních změn, problémy
v rodině, vztazích, práci).
Odborné sociální poradenství je určeno kaţdému, kdo potřebuje odbornou
poradenskou podporu při řešení nastalé situace. Nejčastěji pomáhá řešit problémy
s bydlením a nezaměstnaností či při jednání na úřadech a institucích.
Sluţba Asistovaný kontakt je určena rodinám, které jsou jiţ v kontaktu
s odborem sociálně právní ochrany dětí. Hlavním cílem je především pomoci dětem,
jejichţ situace se z různých důvodů na straně rodinných vztahů stala sloţitou
(rozpad rodiny, problémy při výchově dětí, obnova kontaktu s rodičem).
Všechny sluţby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně.
Místo poskytování sluţby: Masarykovo náměstí 86, Ţamberk, tel. 725 838 129,
email: kcza@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz
___________________________________________________________________________________________
Poradenské středisko z.s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí,
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Dne 10.4.2019/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/.
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Aktuální provozní doby v Mladkově
Úřad
Po
Út
St
Čt
Pá

městyse
7.00–12.00
7.00–12.00
7.00–12.00
7.00–12.00
7.00–12.00

12.30–17.00
12.30–15.00
12.30–17.00
12.30–15.00
12.30–13.30

Smíšené zboţí U Jonášů
Po-Pá
7.30–12.00 13.00–16.00 hod.
So
7.30–10.00 hod.

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

telefon: 736 250 816

Úřední hodiny
Po
14.00–17.00 hod.
St
8.00–12.00
14.00–17.00 hod.
telefon:
starosta:

Potraviny CBA
Po-Pá
7.00–17.00 hod.
So
7.00–11.00 hod.

465 635 303
602 167 376

Pošta Mladkov
Po
08.00–10.00
Út
13.30–15.30
St
08.00–10.00
Čt
13.30–15.30
Pá
08.00–10.00

Dům hasičů
Po-Út
zavřeno
St-Čt
16.00–22.00 hod.
Pá-So
16.00–23.00 hod.
Ne
16.00–22.00 hod.

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

telefon: 721 412 982

Kadeřnictví
sudý týden
Ordinace praktického lékaře
Po
06.30–9.00 hod. (+odběry)
Út
11.30–13.30 hod.
St
06.30–9.00 hod. (+odběry)
Čt
14.00–17.00 hod.
Pá
06.30–9.00 hod. (+odběry)

lichý týden

St
So

8.30–10.30 hod.
8.00–10.30 hod.

St
Pá

12.30–16.00 hod.
12.30–16.00 hod.

telefon: 604 416 427

telefon: 604 971 640
Bazar nábytek
Po-Pá
8.30–12.00 13.30–17.00 hod.
So
8.30–11.00 hod.

Lékárna v Mladkově
Po
07.00–10.00 hod.
Út
11.30–15.00 hod.
St
07.00–10.00 hod.
Čt
14.00–17.00 hod.
Pá
07.00–10.00 hod.

telefon: 736 217 233

Pojízdná prodejna masa a uzenin
místo: u Penzionu U Bohouše
kaţdá lichá středa
8.10–8.40 hod.

telefon: 464 620 421, 725 893 079
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Besedy 2019
V minulém
čtvrtletníku
Zprávy
z Mladkova jsem Vás lákal na besedu
týkající se návštěvy archivu bavorského
města Waldkraiburg. Nečekal jsem, ţe se
mi podaří Vás nalákat v tak hojném počtu.
Děkuji, ţe máte zájem o dění ve svém městečku a ţe se nevyhýbáte setkávání.
19. ledna jsme jiţ tradičně obsadili pohostinné pohostinství v Domě hasičů.
Zde jiţ bylo vybudováno nezbytné technické zázemí, za coţ také patří všem
zainteresovaným dík. I kdyţ jsem besedu začal poněkud zeširoka, věřím, ţe nakonec
vše mělo hlavu i patu a ţe jste neodcházeli s pocitem ztraceného času. Bonusem
besedy
byla
účast
pana Wytopila, který
se svým kamarádem
právě v tomto čase
navštívil svoji rodnou
Rokytnici. Pan Wytopil
je
vlastivědným
poradcem pro oblast
Orlických
hor
v Adlergebirge Verein,
coţ znamená Spolek
Orlické hory. Sdruţují
se
v něm
lidé
pocházející
z oblasti
vymezené na západě
Olešnicí v Orlických horách a na východě městem Štíty. Činnost spolku spočívá
v třídění a popisu všech materiálů z Orlických hor, který se cestou necestou dostane
na adresu archivu ve Waldkraiburgu. Většinou se jedná o pozůstalost dřívějších
rodáků z OH. Pana Wytopila doprovázela paní Vosáhlová – jednatelka českoněmeckého centra setkávání. Ta bravurně zajistila překlad zdravice pana Wytopila.
A bylo fajn, ţe i po besedě bylo moţné pokračovat v dialogu s návštěvníky soukromě.
Druhá letošní beseda se uskutečnila opět
v Domě hasičů 16. února. Konečně došlo
na dlouho plánované Setkání pamětníků. Hlavně
za pomoci fotografií se vzpomenulo na více či méně
známé poválečné tváře Mladkova, tedy na ty,
které objektiv fotoaparátu zachytil někdy kolem let
1945 aţ 1975. Vzhledem k počtu fotografií z těchto
let jsem musel vyloučit ze hry takové náročné
celky jako fotky školních tříd, fotky z Orlických
kilometrů, z fotbalových zápasů, plesů, cvičení
sokolek atd. Nakonec smyslem této besedy nemělo být pouze promítnutí kupy
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fotografií, podstatné bylo osobní setkání těch, kteří mohli třeba i nad svými
fotografiemi zavzpomínat na časy minulé. Někteří vyuţili moţnosti naskenovat
a promítnout jejich vlastní poklady. Nejhlubším záţitkem potom alespoň pro mě byl
nejen slovní doprovod naskenovaných fotek, ale také defilé těch, kteří se nám
na fotografiích ukázali v časech mnohdy více jak padesát let minulých.
Vzhledem k tomu, ţe i tato beseda zaplnila sál, slíbil jsem zopakování Setkání
pamětníků, ovšem aţ příští rok s tím, ţe jiţ budou fota roztříděna podle zachycených
událostí. Můţete se jiţ nyní těšit na obrázky z různých sportovních akcí, z brigád,
plesů, škol a školek a tak podobně. Máte-li zájem přispět obrázkem, ozvěte se.
Jelikoţ mým cílem je zorganizovat tři besedy do roka, připravuji nyní poslední
letošní. Její termín je sobota 6. dubna, opět od tří hodin odpoledne v Domě hasičů.
Plakátek bude vyvěšen a také jej najdete na webových stránkách Mladkova. V této
besedě se vrátíme do 2. poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Podobně jako
jsme vloni besedovali o všemoţných obchůdcích, si nyní budeme vyprávět
o všemoţných – moţných i nemoţných způsobech obţivy. O řemeslech, sluţbách,
povoláních. Prostě o všem, čím si lidé dříve zajišťovali prostředky pro přeţití v tomto
chudém podhorském kraji.
Budu se těšit na setkání s Vámi všemi, kteří chtějí poznat téměř zapomenutou
minulost Mladkova.
Miloš Taraška

Z redakční elektronické pošty
Dobry den vazena redakce,
poprve jsem si precetl vas Mladkovsky zpravodaj na ktery me upozornil
ve Waldkraiburg pan Taraska pri jeho navsteve s delegaci predstavitelstva vaseho
mestyse. Gratuluji k tomuto vydani a preji hodne uspesnych dalsich. Musim rici ze se
me vice libi jak Zpravodaj Kralicky!
s pozdravem
Rudolf Karger Heidenheim

Vzpomínkové besedy
Uţ několik let nebydlím v Mladkově, přesto mne stále zajímá, co se v obci děje,
protoţe jsem tu strávila dlouhá léta svého ţivota. Ráda jsem přijala pozvání na besedy
zaměřené na dávnou historii i na události po skončení 2. světové války a ţivot
ve vesnici do sedmdesátých let.
Hlavním organizátorem těchto akcí je p. ing. Miloš Taraška. Ačkoliv v obci bydlí
teprve 7 let, ví o zdejším ţivotě mnohem víc neţ leckterý starousedlík. Neváhá oslovit
pamětníky, shání staré fotografie, koresponduje s bývalými obyvateli odsunutými
po r. 1945 z Mladkova.
V loňském roce se uskutečnily 3 besedy, letos v zimě jsme se sešli dvakrát
v hojném počtu na sále v hasičárně. 19. ledna vyprávěli mladkovští účastníci
o výpravě do Bavorska do města Waldkreiburg, o pátrání v místním muzeu Orlických
hor a v archivu. Besedy se zúčastnili i představitelé Spolku Orlické hory, kteří v tomto
archivu schraňují různé materiály (vzpomínky rodáků z Orlických hor) a kteří byli
překvapeni velkým zájmem a mnoha dotazy na poválečné události.
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Na setkání 16. února se sjelo hodně
bývalých Mladkováků, vyprávělo se u promítaných
nebo soukromých fotografií. Vzpomínání na různé
akce – ať uţ ze sportu, hlavně fotbalu, lyţařských
běţeckých i sjezdových závodů, vytrvalostních
pochodů,
cvičení
ţen
a
jejich
účasti
na spartakiádě,
ze Svazarmu,
Svazu
ţen,
Červeného kříţe, působení místních hasičů,
na ochotnické i maňáskové divadlo, mladkovskou
kapelu a mladeţnické plesy s předtančením –
prostě to vyprávění nebralo konce.

Za kaţdým takovým setkáním je spousta starostí. Moc proto děkujeme
p. Taraškovi za všechnu práci a čas, který této zásluţné kronikářské činnosti věnuje,
a těšíme se na další podobné besedy.
Marie Rousová

Kočovná divadelní společnost Bouda
V pátek 15. 3. 2019 se ve Vlčkovicích
konalo divadelní představení Dívčí
válka.
l kdyţ počasí venku nebylo zrovna
příjemné, diváky to neodradilo a byl
nás plný sál.

(foto: Tomáš Franke)

Všem se to moc líbilo.
Lenka Sokolíková
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Ţelezniční doprava v kraji: Modernější vozidla, rychlejší
spoje, ale především dva dopravci
Pardubice (26.2.2019) - Po schválení krajskými zastupiteli jiţ nic nebrání tomu,
aby byla od prosince letošního roku zajišťována ţelezniční dopravní obsluţnost v našem
regionu na dalších 10 let dvěma dopravci. Především vstup soukromého dopravce na trati
024 a 025 bude znamenat výrazný nárůst komfortu pro cestující. Modernizaci vozidel
však samozřejmě poţadujeme v průběhu kontraktu také po národním dopravci. Přepravní
komfort 21. století je pro nás prioritou i v odlehlejších částech kraje,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. Náměstek hejtmana Michal Kortyš také okomentoval postup
při přípravě jízdního řádu. „Stejně jako v předchozích letech budeme jízdní řády
projednávat se starosty obcí tak, aby byly nastaveny co moţná nejlépe. Není však moţné
vyhovět všem. Dobrou zprávou pro oblast Letohradska a Králicka je fakt, ţe díky lepším
vozům a kratším časům na obrat spojů budeme moci zastavovat na více zastávkách,
které jsme kvůli nezbytným jízdním dobám museli projíţdět“.
LeoExpress
Cestující se mohou těšit na moderní vlaky Leo Express na trati mezi Ústím nad Orlicí,
Letohradem a Králíky, včetně víkendových vlaků do Hanušovic a Wroclawi. "Novinkou
budou přímé vlaky z Lichkova a Letohradu aţ do Prahy, také jiţ nebude nutné
přestupovat u regionálních spojů v Lichkově a díky tomu se zásadně zvýší komfort
pro cestující z Králicka. Nabídneme také návazné autobusy na Dolní Moravu. Vlaky jsou
v Leo Express standardu, coţ znamená bezbariérové, plně klimatizované a samozřejmostí
jsou také elektrické zásuvky a Wi-Fi připojením zdarma. Vidíme na Letohradsku
a Králicku velký turistický potenciál, který chceme rozvíjet, včetně atraktivního
spojení na Dolní Moravu a do sousedního polského Kladska. Věříme, ţe Leo Express
přiveze do regionu nejen nové turisty, ale kvalitou svých sluţeb naláká i nové cestující
do regionální dopravy," říká Jakub Svoboda, ředitel Leo Express pro Českou
a Slovenskou republiku. Leo Express zároveň v kraji nabízí lidem práci pro férového
dopravce s moderní technikou a přístupem, se kterým uţ přes kraj projely miliony
cestujících. „Na Pardubicku hledáme 12 strojvedoucích a 12 vlakvedoucích, kteří budou
moci jezdit v jedněch z nejmodernějších vlaků v Evropě. Přijmeme také 5 pracovníků
údrţby nebo 7 pokladních,“ dodává Jakub Svoboda s tím, ţe Zájemci o pracovní pozice
naleznou veškeré informace na webu le.cz/orlicko.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/tiskove-zpravy/99739/zeleznicni-doprava-v-kraji-modernejsi-vozidla-rychlejsi-spojeale-predevsim-dva-dopravci-)

Obrazem...

MDŢ v Mladkově (foto z archivu M. Tarašky)

Dům čp. 24 ve Vlčkovicích po řádění orkánu Eberhard
(foto: 11. 3. 2019)
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6. 4. 2019
Přednáška o řemeslech a povoláních
v Mladkově v dřívějších dobách
13. 4. 2019
Sběr ţelezného šrotu
30. 4. 2019
Pálení čarodějnic na hřišti v Dolanech
24. – 25. 5. 2019
Hasiči - Okresní kolo hry Plamen
8. 6. 2019
Hasiči - Okresní kolo muţi, ţeny
9. 6. 2019
Hasiči - Okresní kolo dorostu

22. 6. 2019
Běh do vrchu (Mladkov – Suchý vrch)
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