Slovo úvodem
Váţení spoluobčané, chalupáři, čtenáři a přispěvatelé,
v minulém zpravodaji byla zveřejněna fotografie z MDŢ. Některé pamětnice dívky
poznaly, a proto ji sem ještě jednou přikládáme.
Na fotografii zleva jsou:
Alena
Kalousová,
Naďa
Foglová,
Lída Páchová, Jitka Marečková, Irena
Dlouhá, Helena Janků, Jarča Fikejzová,
Hana Pešková a Jana Kmošková
V minulém čísle zpravodaje byl
také nedopatřením vynechán článek
pana Tarašky o MDŢ. S omluvou tedy
zveřejňujeme nyní níţe.

_______________________________________________________________
Titulní strana – Petrovičky, červen 2019

Přejeme Vám krásné letní dny.
redakční rada

MDŢ – skorozapomenutý svátek
Doba okázalých oslav Mezinárodního dne ţen je dávno pryč. Místo toho jsme
do svých kalendářů zanesli spoustu zcela nových svátků. Proč ne. Ale proč
zapomenout na ten starý – osvědčený? Jen proto, ţe jej mnozí spojují s minulým
reţimem? Tak to potom asi nevědí, jak tento svátek vzniknul.
Na výročí stávky švadlen byl poprvé slaven Národní den ţen roku 1909 v USA.
Od roku 1911 se slaví mimo jiné také v tehdejším Rakousko – Uhersku, tedy i u nás.
Základní myšlenkou bylo zrovnoprávnění muţů a ţen, zavedení volebního práva téţ
pro ţeny. 8. březen se stává Mezinárodním dnem ţen aţ po 1. světové válce. Od roku
1975 je svátek oficiálně uznán OSN. I dnes je tento den významný jako podpora
rovných příleţitostí pro muţe i ţeny jak v zaměstnání, tak i v politice a soukromém
ţivotě.
A nakonec, je přece hezké dát ţeně květinu, a nemusí to být jen na Svátek ţen.
Miloš Taraška

Váţení spoluobčané, chalupáři
Léto a prázdniny jsou takříkajíc za dveřmi a i počasí nám to připomíná svými
tropickými dny. Ještě neţ dětem naposledy zazvoní, dospělí odloţí sluţební mobily
a začneme si uţívat dovolených, rád bych Vás informoval o některých záleţitostech
našeho městyse.
Úvodem děkuji těm, kteří se zapojili, do vyplňování dotazníků k umístění
kontejnerů ve Vlčkovicích a také k rozvoji městyse. Pomůţe nám to zaměřit naši
pozornost a investice na oblasti, které jsou pro Vás prioritní. Některé z nich uţ
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začínáme řešit, jako například opravy obecních domů a bytů, poptali jsme také opravy
místních komunikací. Vše je samozřejmě nutné pečlivě zváţit, protoţe náš rozpočet
není nafukovací. Budovy ve vlastnictví městyse upozorňují na svůj stav a stáří,
a na pěti z nich jsou problémy ze střechou, například na prodejně nám zateklo
aţ do elektroinstalace. Opravy nejsou však jen otázkou financí, ale také řemeslníků,
které je velmi obtíţné na takto „malé“ zakázky sehnat. Na období prázdnin máme
naplánováno dokončení úprav prostranství před školou a opravu kuchyně školní
jídelny.
Z majetku městyse ze zastavím také u lesů, neboť i nám se mnoţí problémy
s kůrovcem a objevuje se nám stále více v našich lesích a je nutné to urychleně řešit,
aby nedošlo k jeho dalšímu šíření.
Musím se také zastavit u odpadů. I přesto, ţe máme jiţ spoustu let nastaven
systém sběru a třídění odpadů, pořád se potýkáme s nepořádkem na sběrných
místech. Původně jsem myslel, ţe nám to dělají především chalupáři a návštěvníci
obce, ale je nutné si přiznat, ţe i my místní nejsme tak úplně bez viny. Leckdy stačí
letmý pohled do kontejnerů na tříděný odpad, kde nacházíme nerozdělané papírové
krabice, mnoţství časopisů den po sběru od domu k domu apod. Hned je jasné ţe toto
nám jsem nikdo cizí nedovezl. Nenoste tyto odpady na sběrná místa a vyčkejte svozů
od domu k domu a velkoobjemových kontejnerů.
Závěrem Vám všem přeji krásné a slunečné léto, prázdniny plné záţitků
a pohody.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Mladkov městysem
Mladkov od loňského října jiţ
není oficiálně obcí, ale městysem.
O podání ţádosti k navrácení
historického
titulu
rozhodlo
zastupitelstvo v srpnu loňského
roku. Dne 22. října 2018 byl
Mladkov rozhodnutím předsedy
Poslanecké sněmovny ustanoven
opět městysem.
Oficiální a slavnostní převzetí
titulu
proběhlo
u
příleţitosti
setkání s předsedou Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
ČR
panem
Radkem
Vondráčkem
v budově
Poslanecké
sněmovny
v Praze
dne
15.4.2019. Spolu s místostarostkou jsme
se v uvedený den vydali do hlavního
města. V budově Poslanecké sněmovny
nás čekalo vřelé přivítání s menším
občerstvením. Pak jsme se spolu
s představiteli přibliţně 30 obcí usadili
do sálu
státních
aktů
Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Postupně byly
z rukou
předsedy
předány
dekrety
o udělení znaků a vlajek obcí a nám
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dekret o povýšení naší obce na městys. Pak následovalo nejprve společné a poté
jednotlivé focení s předsedou poslanecké
sněmovny a nakonec pozvání na exkurzi
do jednacího sálu Poslanecké sněmovny.
Zde jsme byli seznámeni s fungováním
jednacího sálu, účastí poslanců, systémem
hlasování a také jsme si mohli vyzkoušet
nejen
posezení,
ale
také
postoj
za řečnickým pultem poslanců. Exkurzí
byla
návštěva
poslanecké
sněmovny
ukončena a všichni jsme se vydali zpátky
do svých obcí a městysů, bohatší
o vzpomínky ale hlavně o udělené tituly.
Pro Vás občany městyse se nic nemění a jak jsem jiţ dříve vysvětloval, nepřinese
nám to ani ţádné výhody, ale pro místní hrdost na místo ve kterém ţijete,
má navrácení titulu důleţitý význam.
Ing. Roman Studený

Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 14. 3. 2019
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1), Tomáš Franke (2), Bc. Lada Hejtmánková (3), Martina Jirčíková (4), Tomáš
Novotný (5), Lucie Pohanková (6) - omluvena, Zbyněk Severýn (7), Ing. Roman Studený (8),
Zdeněk Tomíček (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Činnost úřadu městyse - administrace ţádostí na dotace, školení starostů a místostarostů
v Ţamberku ohledně stavebního zákona, dále proběhlo školení v Praze na téma kácení dřevin,
příprava elektro revize v objektech majetku městyse, prohlídka technického stavu KD Vlčkovice
-bude nutná oprava střechy, zakoupeny kamna do KD Vlčkovice, řešení sběru olejů, podána
ţádost o dotaci na automobil na Pardubický kraj, jednání na úřadu městyse ohledně cest
při komplexních pozemkových úpravách, příprava knihy Orlicko-ústecko z nebe, řešení
strategického dokumentu.
Organizační záleţitosti městyse
a) Znak a vlajka obce
Starosta městyse seznámil zastupitele s dokumentem, zpracovaným heraldickou kanceláří
Dauphin, Poznámky k historii obce, k historickému znaku obce a k návrhům obecní vlajky.
Pan Stanislav Kasík uvedl moţnosti znaku a vlajky městyse Mladkov.
p. T. Franke-navrhuje vlajku č. 4
pí. L. Hejtmánková, p. Z. Tomíček-souhlasí s návrhem vlajky č. 4
p. XXX-nedoporučuje geometrické tvary na vlajce.
p. XXX-souhlasí též s návrhem zastupitelů.
ZM schvaluje novou podobu znaku městyse Mladkov od pana Stanislava Kasíka dle návrhu
z roku 2018 a návrh vlajky č. 4 od pana Stanislava Kasíka dle návrhu z roku 2018.
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Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočtová opatření
Účetní obce předkládá rozpočtová opatření č.1/2019 a č. 2/2019. Starosta městyse seznámil
přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2019 a č. 2/2019
b) Pozemky
b1) Ţádost o koupi pozemku
Pan XXX ţádá o odkup p. p. č. 50 o výměře 336 m2, p. p. č. 51 o výměře 23 m2 a stavební
p. č. 150 o výměře 410 m2 v k. ú. Mladkov. Stavební p. č. 150 byla rozdělena a část bude dále
ve vlastnictví městyse. Parcela bude zatíţena věcným břemenem z důvodu umístění dešťového
kanalizačního řádu. Záměr prodeje byl vyvěšen a byl vypracován geometrický plán.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej p. p. č. 50 o výměře 336 m 2, p. p. č. 51 o výměře
23 m2 za cenu 20,- Kč/m2 a stavební p. č. 150 o výměře 410 m2 v k. ú. Mladkov za cenu
25,- Kč/m2 a náklady spojené se zaměřením a převodem.
b2) Změna katastrální hranice mezi k. ú. Mladkov a k. ú. Lichkov
Státní pozemkový úřad navrhl v rámci řešení vnějšího obvodu komplexní pozemkové úpravy
Mladkov ke změně katastrální hranice katastrálního území mezi k. ú. Mladkov a k.ú. Lichkov.
Byla navrţena změna v úseku hranice mezi parcelou 1120 v k. ú. Mladkov a parcelou 1360
v k. ú. Lichkov o přibliţné délce 104 m, coţ by znamenalo převod 455 m2 z k. ú. Mladkov
do k. ú. Lichkov. Současná katastrální hranice vede středem vodního toku Tiché Orlice,
nová hranice by vedla po levém břehu vodního toku Tiché Orlice.
p. Z. Tomíček-táže se, zda má zmenšení katastrálního území vliv na rozpočet městyse.
p. R. Studený-zmenšení katastrálního území nemá zásadní význam na rozpočet městyse.
p. XXX-je to už druhý případ změny katastrálních hranic z Lichkovem, již v minulosti jsme už přišli
„o metry“. Doporučuje nechat stávající katastrální hranici.
p. Z. Severýn-navrhuje směnu pozemků.
p. R. Studený-hledali jsme nějaký pozemek, který by se dal využít pro směnu pozemků s obcí
Lichkov.
p. XXX-navrhuje katastrální hranici na pravém břehu, protože ve směru toku je zatáčka doleva
a bude se vymíláním měnit, na pravém břehu by hranice zůstala zachována.
Zastupitelé navrhují, že by bylo vhodné buď ponechat stávající hranici nebo pozemky převést
z k.ú. Lichkov do k. ú. Mladkov.
Zastupitelstvo městyse neschvaluje změnu katastrální hranice katastrálního území mezi
k. ú. Mladkov a k. ú. Lichkov mezi parcelou 1120 v k. ú. Mladkov a parcelou 1360
v k. ú. Lichkov o přibliţné délce 104 m, to znamená převod 455 m 2 z k. ú. Mladkov
do k.ú. Lichkov.
b3) Ţádost o odkoupení části pozemkové parcely
Pan XXX ţádá o odkoupení části pozemkové parcely č. 340 v k. ú. Mladkov.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje části
v k. ú. Mladkov a pořízení geometrického plánu.

p.

p.

č.

340

b4) Ţádost pan XXX
Pan XXX ţádá o odkoupení pozemkové parcely č. 79 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova,
s kterou sousedí jeho pozemek. Výměra pozemku je 18 m2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 79
v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
b5) Ţádost pí. XXX
Paní XXX ţádá městys Mladkov o spolupráci při získání pozemků p. p. č. 31/2 o výměře 669 m2
a p. p. č 41/4 o výměře 52 m2 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova od Státního pozemkového úřadu
(SPÚ) do svého vlastnictví a následnému odprodeji ţadatelce.
p. R. Studený-vysvětlil, že SPÚ neprodává pozemky fyzickým osobám a zároveň SPÚ neprodává
pozemky ani obcím. Tudíž je žádost bezpředmětná. Obec může získat pozemky od SPÚ pouze
v případě, že pozemek je veřejné prostranství, veřejná zeleň nebo pozemky pod obecními budovami.
Zastupitelstvo městyse nepřijímá usnesení k ţádosti paní XXX.
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b6) Ţádost o koupi pozemku
Paní XXX ţádá o koupi pozemkové parcely č. 3/1 v k. ú. Vlčkovice Mladkova o výměře 1221 m 2
za účelem výstavby rodinného domu.
p. R. Studený-rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení.
p. T. Franke-souhlasí, doporučuje kolaudaci do určitého termínu.
p. R. Studený-termín kolaudace podmiňovat úplně nemůžeme. Dříve se pozemek pronajal
a sepsala se smlouva o smlouvě budoucí. Dnes na pronajatý pozemek nejsou vydávána stavební
povolení a hypotéční úvěry.
p. Z. Severýn-jaká by byla cena pozemku?
p. R. Studený-pro cenu pozemku se řídíme podle Zásad prodeje a pronájmu pozemků. Je možná
varianta prodat pozemek podle ceny odhadu.
p. Z. Severýn-se táže, jak by bylo možné zajistit, aby byl dům opravdu postaven a nebylo s ním
spekulováno.
p. R. Studený-lze si podmínky uvést do zásad prodeje a pozemků.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3/1 v k. ú. Vlčkovice
u Mladkova.
b7) Nabídka pozemků k pronájmu
Státní pozemkový úřad, pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí k pronájmu pozemkovou parcelu
č. 555/1 v k. ú. Petrovičky u Mladkova.
p. R. Studený-není možné si tento pozemek v současné době odkoupit, pouze pronajmout.
Tento pozemek máme v Územním plánu k rekreačnímu bydlení. Výměra je 2000 m2 a pronájem by
činil cca 500 Kč za rok.
Zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem p. p. č. 555/1 v k. ú. Petrovičky u Mladkova
od Státního pozemkového úřadu.
Hlasování:6-1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N A A Z A X A A A
b8) Odkup pozemků
Státní statek Jeneč nabízí moţnost bezúplatného převodu nebo odkupu pozemků v k. ú. Mladkov
a to p. p. č. 672/3 – ostatní komunikace – 299 m2, p. p. č. 672/4 – ostatní komunikace - 35 m2,
p. p. č. 713/9 – ostatní komunikace – 18 m2, p. p. č.713/10 – ostatní komunikace – 1218 m2,
7 p. p. č. 713/12 – ostatní komunikace – 112 m2, p. p. č.1059/3 – ostatní plocha – 146 m2.
A případně bychom mohli odkoupit tyto pozemky: K. ú. Mladkov: p. p. č. 968/1 – jiná plocha
– 1695 m2, p. p. č. 968/2 – jiná plocha – 1987 m2. K.ú. Vlčkovice u Mladkova: p. p. č. 453/3
– neplodná půda - 1031 m2. Bezúplatný převod jde pouze u pozemků, které leţí pod komunikací
a musíme je mít uvedeny v pasportu místních komunikací. Bezúplatný převod pozemků proto
není moţný.
p. R. Studený-pokud budeme mít o pozemky zájem musíme uhradit cenový odhad pozemků,
cena odhadu je do 5 pozemků 6 000 Kč a do 12 pozemků 10 000 Kč.
p. T. Franke-bylo by vhodné získat pozemky v lese a ve Vlčkovicích a s pozemky u cesty počkat.
pí. L. Hejtmánková-pozemky u cesty k Hraničnímu vrchu jsou taky důležité.
p. R. Studený-je možné žádost odložit, SM zkusí získat informace o ceně pozemků.
Zastupitelstvo městyse odkládá ţádost o bezúplatný převod pozemků od Státního statku
Jeneč.
b9) Ţádost o odkoupení pozemku
Manţelé XXX ţádají od odkup části p. p. č. 19/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova. Tuto část
pozemku XXX vyuţívají jiţ 30 let jako zahradu, zahrada je oplocená a domnívají se, ţe jim vzniklo
uţíváním vlastnické právo k této části pozemku.
p. R. Studený-právo vydržení je třeba prokázat a musí o něm rozhodnout soud.
Je důležité,aby bylo prokázáno, že pozemek v dobré víře užívá a že se o něj stará.
pí. L. Hejtmánková-měl by tedy existovat nějaký dokument o nabytí pozemku.
Zastupitelstvo městyse zamítá ţádost od odkup části p. p. č. 19/3 v k. ú. Vlčkovice
u Mladkova manţelům XXX.
c) Dotace
SM seznámil zastupitele s pravidly pro poskytování dotací na projekty Programu rozvoje venkova
na období 2014-2020. Dále seznámil zastupitele s prezentací Moţnosti podpor pro obce v dalších
výzvách MAS o poskytování dotací obcím. SM podal návrhy na vyuţití této dotace. Hodnota
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projektu je vţdy do 500 tis. Kč. Dotace téţ mohou vyuţít i spolky. Návrhy na dotace jsou: dětské
hřiště Vlčkovice (pokud by nedopadla dotace z MMR), úprava prostor kolem úřadu městyse,
prostranství u školy, památky (např. morový sloup), úprava hřbitovů, knihovna Mladkov.
pí. L. Hejtmánková-zda by šly dotace využít na autobusové přístřešky do Mladkova i Vlčkovic.
pí. XXX-se táže, kdo spravuje radioaktivní pramen? Je v dezolátním stavu, pramen vytéká mino
koryto.
p. R. Studený-budou osloveny Lesy ČR.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí navrţené projektové záměry pro podání dotací
z MAS Orlicko.
Došlé spisy a ţádosti
a) Ţádost o provedení oprav
Nájemci bytu č. 164, 165, 166 ţádají o vybudování příjezdové cesty ke kůlnám (dovoz dřeva,
uhlí,…), výměnu oken, vchodových dveří, opravu fasády a chodníků před domem a za domem.
p. R. Studený-bude provedena obhlídka stavu bytů.
pí. M. Jirčíková-doporučuje, vzhledem ke stavu bytů městyse, vytvořit koncept oprav.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ţádost o provedení oprav v bytech č. 164, 165,
166.
b) Ţádost o pronájem prostor v Domě hasičů
SDH Mladkov ţádá o prodlouţení pronájmu prostor v Domě hasičů o deset let. Jedná se o sklep
v 1. podzemním podlaţí, chodbu a schodiště v 1. nadzemním podlaţí, školící místnost, sál,
kuchyň, toalety a sklady ve 2. nadzemním podlaţí.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodlouţení pronájmu prostor v Domě hasičů o deset let.
c) Ţádost o přidělení bytu v č. p. 133
Pan XXX ţádá o přidělení bytu č. 5 v č. p. 133.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přidělení bytu č. 5 v č. p. 133 na dobu určitou
do 31. 12. 2019 panu XXX.
d) Pasport památek
Starosta městyse seznámil zastupitele s moţností vytvoření seznamu drobných památek
v katastru Mladkov. Památek je celkem 25. Pasport by obsahoval fotografie památky, popis
a umístění na mapě. SM oslovil pana XXX k vytvoření pasportu památek.
Zastupitelstvo městyse schvaluje vytvoření seznamu drobných památek v katastru
městyse Mladkov firmou Photoworks za cenu 20 480 Kč.
e) Ţádost spolku Vlčkovice
Spolek Český svaz ochránců přírody Vlčkovice ţádá o příspěvek na opravu střechy budoucí
Klubovny ve výši 15 000 Kč. Příspěvek by byl pouţit na spojovací materiál a část střešní krytiny.
Zbylou část střešní krytiny, dřevo a jeho zpracování by bylo poskytnuto sponzorským darem.
p. T. Franke-na zapůjčeném objektu našeho spolku je vyhořelá střecha, chtěli bychom udělat
novou. Bourání střechy, zednické práce (vyzdění věnce) by zajistil spolek, dřevo na střechu,
jeho opracování a zaměření střechy bude sponzorským darem. Od městyse by bylo třeba zajistit
odvoz nebezpečného odpadu, materiál na zednické práce a spojovací materiál.
p. R. Studený-část kulatiny je možno získat i od městyse.
p. Z. Tomíček-doporučuje, zda by nebylo lepší objekt zbourat z důvodu bezpečnosti.
p. R. Studený-bude provedena prohlídka stavu budovy.
Zastupitelstvo městyse odkládá ţádost o poskytnutí příspěvku pro Spolek Český svaz
ochránců přírody Vlčkovice.
f) Sběr pouţitého potravinářského oleje a jedlých tuků
EFG Rapotín podalo nabídku na bezplatný sběr pouţitého potravinářského oleje a jedlých tuků
z domácnosti k ekologické likvidaci. Firma poskytne sběrné nádoby do Mladkova a Vlčkovic
a zajistí jejich odvoz za 1 Kč/rok. Dále nabídku na sběr jedlých tuků a olejů podala firma KOS
Jablonné nad Orlicí. Sběr by probíhal v rámci svozu tříděného odpadu. Na jednání zastupitelstva
ze dne 20. 6. 2018 bylo přijato usnesení ke schválení Smlouvy o poskytnutí sluţeb pro sběr
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a likvidaci odpadu z domácnosti-jedlý olej a tuk od Černohlávek oil. Tato firma neprovádí sběr
ţivočišných tuků (sádlo, lůj). Smlouva nebyla dosud podepsána.
pí. L. Hejtmánková-zaleží, zda je pro občany lepší dávat olej ke tříděnému odpadu nebo
do kontejnerů
pí. XXX-je stanoveno v čem se olej a tuky odevzdávají?
p. R. Studený-odevzdávají se do PET lahví nebo kanystrů.
Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení číslo 67/2018.
Zastupitelstvo městyse schvaluje nabídku firmy EFG Rapotín pro bezplatný sběr pouţitého
potravinářského oleje a jedlých tuků z domácnosti a pověřuje starostu městyse podpisem
smlouvy.
Diskuse a usnesení
p. XXX-představil záměry nově vznikajícího spolku, plánovanou akcí byl Winter classic, bohužel
počasí nám nepřálo a led roztál. Další akcí bude pořádání pálení čarodějnic, dětský den
a na podzim drakiáda. Dále je potřeba vyřešit poplatky za elektřinu a vodu.
p. XXX-v létě bychom chtěli udělat nohejbalový turnaj.
p. R. Studený-odpočtové hodiny na elektřinu by bylo snad možné dát do povodňové boudy,
aby byla oddělena spotřeba elektřiny pro veřejné bruslení. Také se musí dořešit zvýšená spotřeba
vody.
pí. XXX-upozornila, že nesvítí veřejné osvětlení u školy a v ulici nad školou.
p. R. Studený-je to v řešení, přijede elektrikář s plošinou na výměnu svítidel do Petroviček
a i na ostatní lampy. Bude potřebné veřejné osvětlení zmodernizovat.
pí. XXX-táže se, zda by bylo možné doplnit sáčky na psí exkrementy ke košům?
p. R. Studený-ano, budou doplněny.
p. XXX-se domnívá, že je zbytečné investovat peníze z rozpočtu do vytvoření parkovacích míst
za mostem, za tratí je místo pro parkování vozidel. A jestli by nebylo dobré udělat na náměstí
informační tabuli s mapkou drobných památek Mladkova a také ji umístit i do Vlčkovic.
p. R. Studený-parkoviště pro nás není v současné době prioritní. Spíše by se mohlo udělat,
při rekonstrukci cesty pod skálou, rozšíření stání pro vozidla za kolejemi.
pí. XXX-se táže, jak to vypadá s cestou k rodinným domům kolem č. p. 109
p. R. Studený-pozemky pod cestou jsou vyřešené. Doufám, že se podaří letos alespoň udělat
obrubníky a vysypat ji štěrkem.

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 24. 4. 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) – příchod 18:23
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Nejdříve starosta městyse přivítal starostu města Králíky a předal mu slovo. Pan Ing. Kubín
promluvil o spolupráci obcí a měst v rámci Obce s rozšířenou působností Králíky, do které
městys Mladkov spadá. Dále pohovořil o moţné spolupráci v rámci rozvoje turistického ruchu
a moţnosti zřízení městské policie v Králíkách, řešení veřejné dopravy a společného školství.
Poté pan Ing. Kubín odpověděl na dotaz týkající se moţného zřízení věznice v Králíkách.
Činnost úřadu městyse-návštěva Poslanecké sněmovny k obdrţení jmenování Mladkova
městysem, jednání o zlepšení třídění odpadu s firmou JRK, příprava ročních výkazů pro ČOV
a kanalizaci, jednání s firmou ohledně opravy silnic, příprava technických podmínek k získání
dotace na dopravní automobil, jednání s majitelem vodní elektrárny, školení v oblasti krizového
řízení, jednání OPS, příprava ţádostí o dotace pro MAS Orlicko ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mladkov
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a SDH Mladkov, účast na valné hromadě Sdruţení obcí Orlicka, kácení stromů kolem hřbitova,
údrţba v lese, úklid městyse.
Organizační a majetkové záleţitosti městyse
a) Obecně závazné vyhlášky
a1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a způsob vyuţití zeleného kompostu k údrţbě a obnově veřejné zeleně na
území městyse
Místostarostka městyse seznámila zastupitele s aktualizací OZV týkající se systému sběru
a shromaţďování rostlinných zbytků z údrţby zeleně a zahrad na území obce. Vyuţívání
domácích kompostérů, případný svoz po domluvě s úřadem městyse a moţnost zapůjčení
štěpkovače větví.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a způsob vyuţití zeleného kompostu k údrţbě a obnově veřejné zeleně
na území městyse.
a2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v městysi Mladkov
Místostarostka městyse seznámila zastupitele s aktualizací OZV týkající se pohybu psů
v zastavěném území a mimo zastavěné území městyse Mladkov a jeho částí. Ve vyhlášce jsou téţ
uvedeny povinnosti majitelů psů.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v městysi Mladkov.
b) Kontrola ZŠ a MŠ Mladkov
Zprávu z jednání finančního výboru o provedené kontrole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Mladkov přednesla předsedkyně finančního výboru pí. M. Jirčíková. Zpráva finančního výboru je
přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Zprávu finančního výboru.
c1) Závěrečný účet
Účetní městyse předkládá ke schválení závěrečný účet městyse za rok 2018. Městys Mladkov
v roce 2018 hospodařil v souladu s rozpočtem městyse a rozpočtovými změnami schválenými ZM.
Starosta městyse seznámil přítomné s částkami závěrečného účtu, s výší dotací za rok 2018, výší
pohledávek a závazků. Dále seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření městyse.
Závěrečný účet, účetní závěrka, zpráva o výsledku hospodaření a protokol o výsledku kontroly
jsou přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Závěrečný účet městyse za rok 2018 bez výhrad.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Účetní závěrku městyse za rok 2018 bez výhrad.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Mladkov za rok 2018 bez výhrad.
c2) Výsledek ZŠ a MŠ Mladkov
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov předkládá zastupitelstvu hospodářský výsledek za rok 2018,
který činil 0,00 Kč. Ředitelka také předloţila Účetní závěrku za rok 2018 ke schválení. Starosta
seznámil zastupitele s předloţenými dokumenty. Účetní závěrka je přílohou č. 4 zápisu
ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2018.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2018 bez výhrad.
d) Rozpočtová opatření
Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019. Starosta městyse seznámil
přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 5 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019.
e) Prodeje a pronájmy pozemků
e1) Ţádost o odkoupení části pozemkové parcely
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Pan XX ţádá o odkoupení pozemkové parcely č. 79 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova, s kterou sousedí
jeho pozemek. Výměra pozemku je 18 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městyse
a jiný zájemce se nepřihlásil.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemkové parcely č. 79 v k. ú. Vlčkovice
u Mladkova za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem.
e2) Ţádost o koupi pozemku
Paní XX ţádá o koupi pozemkové parcely č. 3/1 v k. ú. Vlčkovice Mladkova o výměře 1221 m 2
za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce městyse a jiný zájemce se nepřihlásil.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej p. p. č. 3/1 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova za cenu
50,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem paní XX.
e3) Ţádost pan Jiří Filip
Pan Jiří Filip ţádá o směnu části p. p. č 204/2 k. ú. Mladkov, která je v jeho vlastnictví
a zasahuje do příjezdové cesty k hasičskému cvičišti za část p. p. č 204/1 k. ú. Mladkov
ve vlastnictví městyse Mladkov. Dále ţádá o prodej zbylé části p. p. č 204/1 v k. ú. Mladkov.
p. J. Filip-vysvětlil zastupitelům o jakou část pozemkové parcely se jedná.
Pan Jiří Filip se zdrţel hlasování z důvodu střetu zájmů.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru směny a prodeje části p. p. č. 204/1
v k. ú. Mladkov.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hlasování: 8-0-1
Z
e4) Ţádost paní XX a pan XX
Paní XX a pan XX ţádají o odkup p. p. č. 1155 vzniklé z p. p. č. 40/2 v k. ú. Mladkov o výměře
25 m2. Záměr prodeje byl vyvěšen a byl vypracován geometrický plán.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1155 v k. ú. Mladkov
za cenu 20,- Kč/m2 a náklady spojené se zaměřením a převodem ţadatelům.
e5) Ţádost pan XX
Pan XX ţádá o odkup p. p. č 108/3 v k. ú. Petrovičky u Mladkova o výměře 356 m 2. Na tomto
pozemku mají přístupovou cestu k chalupě a jímku s rozvodem vody.
p. R. Studený-bude provedena prohlídka parcely zastupitelstvem městyse.
Zastupitelstvo městyse odkládá ţádost pana XX o prodej p. p. č 108/3 v k. ú. Petrovičky
u Mladkova.
e6) Ţádost paní XX
Paní XX ţádá o odkup části p. p. č 137/2 v k. ú. Mladkov.
p. R. Studený-bylo by vhodné do budoucna cesty u dotčené parcely propojit, aby se mohl v zimě
lépe vyhrnovat sníh.
pí. L. Hejtmánková-navrhuje vyvolat jednání s Dřevotvarem Jablonné nad Orlicí o případném
prodeji nebo směně pozemků kvůli propojení cesty.
pí. M. Jirčíková-bylo by dobré provést prohlídku pozemku.
p. R. Studený-bude provedena prohlídka parcely zastupitelstvem městyse.
Paní Lucie Pohanková se zdrţela hlasování z důvodu střetu zájmů.
Zastupitelstvo městyse odkládá ţádost paní XX o prodej části p. p. č. 137/2
v k. ú. Mladkov.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hlasování: 8-0-1
Z
f) Jmenování oddávajícího městyse
ZM schválilo zřízení úředního místa k uzavírání manţelství v katastru městyse Mladkov v roce
2018 a navrhuje jako oddávajícího starostu a místostarostku městyse Mladkov.
Zastupitelstvo městyse schvaluje jako oddávající starostu městyse Mladkov Romana
Studeného a místostarostku městyse Mladkov Ladu Hejtmánkovou.
Došlé spisy a ţádosti
a) Audiohelp
Audiohelp ţádá o finanční podporu jejich sluţeb pro sluchově postiţené osoby ve výši 2000,-Kč
na rok 2019.
ZM schvaluje poskytnutí finanční dotace pro Audiohelp ve výši 2 000 Kč na rok 2019.
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b) Knihovna Králíky
Městská knihovna Králíky předkládá městysi Mladkov Dohodu o odborné pomoci pro rok 2019.
Městská knihovna Králíky zajišťuje nákup knih do výměnného fondu a jejich cirkulaci. Příspěvek
městyse by měl být 2,- Kč na obyvatele, tzn. 1038,- Kč a můţe být i vyšší.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Dohodu o odborné pomoci s Městskou knihovnou
Králíky, částku na nákup knih ve výši 2000,- Kč a pověřuje starostu městyse k podpisu
dohody.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hlasování: 8-1-0
N
c) SMS ČR
Sdruţení místních samospráv předkládá výzvu k úhradě členského příspěvku na rok 2019.
Tento rok došlo k navýšení příspěvku o 500,- Kč (původně 2000,- Kč) u základního paušálu,
Příspěvek se skládá z pevné částky 2 500,- Kč za členskou obec a 2,- Kč na obyvatele dle počtu
obyvatel k 1. 1. 2018 tj. 530 x 2=1060,- Kč. Celková výše příspěvku městyse Mladkov činí
3560,- Kč.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí úhradu členského příspěvku Sdruţení místních
samospráv na rok 2019 ve výši 3560,- Kč.
d) Ţádost paní XX
Paní XX ţádá o rekonstrukci koupelny z důvodu špatného tlaku vody a vyštukování dvou pokojů
v bytě v č. p. 124.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ţádost paní XX na rekonstrukci koupelny
a vyštukování dvou pokojů v č. p. 124.
e) Ţádost pan XX
Pan XX ţádá o opravu podlahy v bytě v č. p. 109 z důvodu plesnivé a rozpadající se dřevotřísky
pod linem.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ţádost pana XX na opravu podlahy v č. p. 109.
f) Oznámení ZŠ a MŠ Mladkov
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov oznamuje termín uzavření mateřské školy v době letních prázdnin
od 1. 7. – 18. 8. 2019 z důvodu čerpání dovolené. Provoz bude zahájen 19. 8. 2019.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí oznámení o termínu uzavření mateřské školy
v době letních prázdnin.
Diskuse a usnesení
p. R. Studený-byla podána nabídka ostrahy majetku a osob firmou MCO-security s tím, že by
zajížděli např. 1x týdně do Mladkova, hlídali by budovy městyse. Je možné, že v budoucnu bude
tato služba možná v rámci sdružené služby s městem Králíky. Také bylo vypsáno výběrové řízení
na zaměstnance městyse.
pí. L. Hejtmánková-navrhuje zkontrolovat technický stav autobusové zastávky v Mladkově.
p. Z. Tomíček-seznámil zastupitele s průběžnými výsledky ankety na umístění kontejnerů
ve Vlčkovicích, konečné výsledky ankety předloží na dalším zasedání.
p. R. Studený-v letní sezóně bude zvýšena četnost odvozu kontejnerů. Dochází stále častěji
k vyhazování odpadů i mimo kontejnery.
pí. M. Kosková-táže se, proč byla skácena lípa ve Vlčkovicích.
p. R. Studený-původně se lípa kácet neměla, pouze jasany, zastupitelstvo městyse provedlo
pochůzku ve Vlčkovicích a zjistilo se, že lípa je špatném stavu. Aby nedošlo v budoucnu k ohrožení
osob na dětském hřišti, nechala se lípa skácet.
p. T. Šmok-neexistuje seznam památných stromů. Bylo by dobré zjistit, které stromy byly
vysazeny k nějakému výročí.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.
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Vítání občánků
V sobotu 6. 4. 2019 proběhlo od
14 hodin v budově úřadu městyse vítání
nových občánků. Přivítány byly tyto děti:
Klára Jirušková, Filip Jaroslav Cejnar,
Jakub Michalčák a Julie Muţíková.
Společně s rodiči, příbuznými a vystupujícími zaplnily celou místnost. Po krátkém
přivítání předvedli ţáci místní základní školy svůj program. Nejprve se ozvaly tóny
zobcové flétny, coţ se moc nelíbilo jednomu chlapečkovi a dal o tom svým hláskem
patřičně vědět. Program ţáků pokračoval
recitováním básniček a na závěr se opět
hrálo na flétnu. To však uţ o sobě dali
vědět oba malí klučíci. Následovala
slavnostní řeč pana starosty, při které se
musel hodně snaţit, aby byl vůbec slyšet,
protoţe děti se tak nějak nedařilo uklidnit.
Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy,
maminky dostaly květinu a děti plyšáka.
Na závěr přípitek a tradiční fotka v kolébce.
Marta Paďourová
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3. dubna
5. dubna
4. května
25. května
26. června

Frydrych Rudolf
Filipová Aneţka
Koţnar Jan
Severýnová Věra
Ryšavá Jiřina

82
65
80
60
75

let
let
let
let
let

Moudrý, kdo rozumí druhým, osvícený, kdo rozumí sobě.

Kytlicová Eva Mgr.
Stejskal Miloslav

74 let
55 let
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Zápis dětí do mateřské školy
V pátek 3. května se uskutečnil zápis dětí
do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.
K zápisu přišlo 6 dětí, které od nás dostaly dárky
na uvítanou. Neţ si děti pohrály, rodiče dostali
základní
informace
o
provozu
školky.
Ve správním řízení bylo přijato 5 dětí a kapacita
školky se tím naplnila od září na 22 dětí.
Derková Pavla DiS.
vedoucí učitelka MŠ

Výlet „ŠKOLKÁČKŮ“
V pátek 31. května jsme jeli autobusem na celodenní výlet s dětmi z Mateřské školy
z Těchonína. Ráno jsme se pořádně nasnídali, nabalili s sebou do batohu velký
řízečkový oběd se zeleninou a nesměl chybět ani odpolední crossaint s ovocem.
Autobus uţ čeká, hurá oblékat a jedem! Ale kam? No přeci do Obřího akvária v Hradci
Králové. Cesta rychle ubíhala, i přes občasné dopravní omezení.
A jsme tu! Jen zaparkovat
a hajdy pěšky k akváriu.
Nejdříve jsme si prohlédli
kostry lebek různých druhů
ryb a deštný prales. Nejvíc
se nám ale líbil tunel se
sladkovodními rybami. A ţe
jich tam bylo! Viděli jsme
obrovské piraně, rejnoka,
čističe a mnoho dalších
barevných ryb.
Po
promítnutí
filmu
o přírodě nás čekal oběd
a cesta zpět k autobusu.

A kam teď? Minizoo a zámecký park v Častolovicích uţ na nás čeká.
Po krásné procházce parkem okolo rybníku jsme zamířili do minizoo, kde byla
moţnost krmení zvířátek zakoupeným krmivem. Jejda, to je hodin! Honem nasedat
a vracíme se zpět do školky, kde jiţ určitě na nás čekají rodiče. Výlet se nám všem
moc líbil a uţ se těšíme na příští rok.
Pavla Derková a Eva Matoulková
učitelky MŠ
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Zápis ţáků do 1. ročníku
K zápisu ţáků k základnímu vzdělávání se dostavila
pouze jedna dívenka. Po nezbytných formalitách se
zákonnými zástupci absolvovala s lehkostí úkoly, které
byly k této příleţitosti nachystány. Ať uţ to bylo hledání
rozdílů na obrázku, poznávání barev a tvarů, počítání
předmětů do desíti, tak přednes básničky, zavazování
tkaniček a dalších dovedností. Na památku obdrţela
pamětní list a dárečky, které pro ni vyrobily děti ve školní
druţině. Přejeme si, aby se jí ve škole líbilo.
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 bude
v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Den rekordů v Králíkách
Ve středu 29. května 2019 jsme se zúčastnili sportovního dne, který připravuje
Základní škola v Králíkách.
Reprezentovat naší školu se vydalo
pět "borců": Rozička Severýnová,
Natálka Dušková, Violka Sršňová,
Martin Michalčák a Vojtěch Lux.
Tito
naši
sportovci
závodili
v I. kategorii, tzn. za ţáky 2. a 3.
ročníku.
Soutěţilo se v těchto disciplínách:
skok daleký, hod míčem nazad,
běh na 50 m a na 300 m.
Konkurence
byla
opět
veliká,
ale i tak se nám podařilo získat
stříbrnou medaili v hodu míčem
nazad, kterou pro nás vybojovala
Natálka Dušková. K tomuto úspěchu ji všichni moc gratulujeme.
Všem našim účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci mladkovské školy.
Libuše Jungvirtová, vychovatelka

Pečení dobroty zvané pizza
Ve středu při hodině pracovních činností jsme
dělali domácí pizzu. Nejdříve nám paní učitelka
řekla, jaký nás čeká pracovní postup při její výrobě.
Pak jsme dostali vše potřebné (mísu, vařečku, plech
na pečení, pečící papír a suroviny) a naše hra
na kuchaře mohla začít.
Při přípravě pizzy se nejdříve umíchalo těsto
z bílého jogurtu, mouky, oleje, vajíček a nemůţeme
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vynechat prášek do pečiva a sůl. Těsto jsme dali na plech s pečícím papírem, posypali
jej kořením na pizzu, natřeli zeleninovou směsí a nakonec nakrájeli různé druhy sýra
a také šunku. Pak jsme to celé dali péct do trouby asi na 10 minut při teplotě 180°C.
A kdyţ to bylo hotové, tak jsme to po obědě všechno snědli. Bylo to moc dobré.
Martin Michalčák, ţák 3. ročníku ZŠ Mladkov

Pizza
Při hodině pracovních činností jsme se
s paní učitelkou pustili do vaření a dobrotu,
kterou jsme se chystali upéct, byla pizza.
Byli jsme rozděleni do tří skupin a kaţdá
skupina si vypracovala své těsto. Nejdříve
jsme si nachystali vše potřebné a hurá do
práce. Čekalo nás míchání těsta, krájení
sýrů a šunky. Kdyţ byla pizza připravená,
zanesli jsme ji paní kuchařce a ta nám ji
upekla. Byla to dobrota.
Natálie Dušková, ţákyně 3. roč. ZŠ Mladkov

Dobrota zvaná pizza
Při pracovních činnostech děláme různé
výrobky k výzdobě školy. Nyní nás ale čekala
výroba pizzy, na kterou jsme se všichni těšili.
Kaţdý z nás měl svůj úkol – jeden míchal,
druhý krájel, třetí chystal plech. Práce bylo
plno, ale ta pizza byla tak dobrá, ţe se s Vámi
podělíme o recept.
Suroviny na pizzu: 2 kelímky bílého jogurtu,
3 kelímky polohrubé mouky, 2 vejce, 1 prášek
do pečiva, 1/4 kelímku oleje, sůl
Na potření: kečup nebo zeleninovou směs
Podle chuti: šunka, sýry, koření na pizzu
Viola Sršňová, ţákyně 3. roč. ZŠ Mladkov

Domácí pizza
Ve škole jsme se s paní učitelkou
při pracovních činnostech pustili do pečení
pizzy. Rozdělili jsme se do skupin, umyli si
ruce, vzali zástěry a začali kuchtit.
Do mísy jsme dali jogurty, mouku, olej,
vajíčka, sůl a prášek do pečiva. Vše jsme
pořádně promíchali a dali na plech s pečícím
papírem. Potřeli jsme rajčatovou omáčkou,
posypali kořením a pokladli šunkou a sýrem.
Pak jsme to dali upéct a po obědě jsme
všechno snědli. Byla to mňamka.
Vojtěch Lux, ţák 3. ročníku ZŠ Mladkov
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ČČK Mladkov
ČČK svými akcemi pravidelně kaţdoročně
přispívá
ke
zkrášlování
Mladkova.
K tradičnímu jarnímu úklidu hřbitova,
potoka pod školou a přilehlého parku letos
přibylo také naše náměstíčko.

Rovněţ
nesmíme
zapomenout
na
to
(a mnoho z nás to ani
neví), ţe se jiţ několik
let naše členka paní
Zdeňka Chaloupková
s manţelem
starají
o
čištění
Pramene
kníţete
Rostislava
a jeho bezprostřední
okolí.
Bez jejich vodních mlýnků a malovaných
zajíců si turisté jiţ tento nádherný
a zajímavý kout
Mladkova
nedovedou
představit.
Alena Kotyzová

ČČK Vlčkovice
ČČK dne 15. 4. 2019 společně s pracovníky obce uspořádali jarní úklid hřbitova
ve Vlčkovicích. Uhrabávalo se, zametalo a také se kácely suché keře. Dalo nám to
spoustu práce, neţ jsme všechno uklidili, ale za dopoledne se to stihlo.
Děkuji všem, kteří přišli pomoci.
Lenka Sokolíková
ČČK ve Vlčkovicích pořádal dne
31. 5. 2019 DĚTSKÝ DEN.
Sraz byl v 17 hodin u májky, kterou
jsme následně skáceli a uklidili. Poté
jsme se přesunuli na místo, kde nás
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čekaly soutěţe, za které děti dostávaly
různé dobroty.
Tatínkové zatím připravili táborový
oheň, kde si děti opekly buřty.
Celé odpoledne se děti i s rodiči dobře
bavili.
Lenka Sokolíková

Mladí hasiči
Letos jsme v rámci přípravy na okresní kolo hry Plamen, která se koná závěrem
sezóny na domácí půdě v Mladkově, navštívili hromadu soutěţí. První z nich byly
Májové štafety ve Vysokém Mýtě 4. května. Zde jsme se umístili mladší na 6. místě
a starší na 10. místě.
Další soutěţí, kde jsme letos
opět i přespávali, byla soutěţ o
Pohár obce Svatý Jiří 10. a 11.
května. Na tuto soutěţ jezdí ty
nejlepší týmy z okresu i mimo
něj a ukořistili jsme zde
mladší krásné 11. a starší
krásné 22. místo.

Další soutěţí, kterou jsme navštívili, byla okrsková v Lichkově, kde soutěţí i muţi
a ţeny. Mladší zde bohuţel měli velikou smůlu a skončili na 3. místě a starší
vybojovali 2. místo.
Okresní kolo hry Plamen konané 24. - 25. května v Mladkově dopadlo následovně:
 v kategorii mladších zde soutěţilo celkem 40 druţstev a mladkovští obsadili
19. místo,
 v kategorii starších zde soutěţilo 46 druţstev a naši skončili celkově
na 30. místě.
18

Naše dívky se také zúčastnily kategorie dorostenek, kde obsadili krásné 5. místo,
za dorost soutěţil také Petr Filip, který ve své kategorii obsadil 9. místo.

Ing. Martina Faltusová
vedoucí MH
Hasiči
SDH Mladkov letos opět pořádalo několik soutěţí. První z nich bylo dvoudenní
okresní kolo hry Plamen, další byl okres v poţárním sportu (muţi, ţeny) a poslední
letošní soutěţí bylo okresní kolo
dorostu, na které soutěţí několik
kategorií (mladší, střední a starší
dorostenci
a
dorostenky,
poté
druţstva dorostenek, dorostenců
a smíšená druţstva).
Nejvíce soutěţních druţstev bylo
v kategorii dorostenky – celkem 6,
druţstva
dorostenců
byly
3
a smíšená byla celkem 4 druţstva.
Při přípravách na všechny soutěţe
naši muţi i ţeny strávili nesčetně
brigádnických hodin.
Tímto bychom všem aktivním členům sboru chtěli poděkovat a také všem,
kteří pomáhali při organizaci soutěţí, jak při vaření a výdeji jídla, tak v technické četě.
Ing. Martina Faltusová
člen výboru SDH
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Výlet za zvířátky
Přestoţe nám na klub chodí samé venkovské
děti, málokdo uţ dnes má doma statek
a hospodářství, takţe výlet za zvířátky do Licibořic
byl výbornou volbou, jak strávit pěkný svátek
1. května.
Obec Licibořice,
kde se zmiňovaný
dvorek
nachází,
leţí cca 7 km
jiţně
od
Chrudimi. Jedná
se vlastně o rozlehlý statek, na kterém najdete
„minizoo“ sloţenou z domácích zvířat. V ohradách,
stájích a kotcích uvidíte koně, kozy, slepice, husy,
holubi, kočky, nutrie, lamy, oslíka, papoušky
a spoustu dalších zvířat. Zároveň si můţete projít i stodoly, kde se nachází tradiční
zemědělské náčiní a nářadí i jednoduché stroje, které pomáhaly našim předkům.
Hned u vchodu se nás ujala velmi milá
a akční paní průvodkyně, která nás celým statkem
provázela, o kaţdém zvířátku nám povyprávěla
zajímavosti a svoje vlastní zkušenosti s jejich
chovem. Děti si mohly zvířátka krmit a hladit.
Po prohlédnutí farmy nás čekal detektivní úkol:
Kdo ukradl zelí? Děti dostávaly úkoly, za které
obdrţely indicie o zvířátku ze statku, které
ukradlo zelí. Schválně, věděli byste? Zvířátko je
menší neţ kráva, je to býloţravec, má rádo vodu,
nemá peří, má blány na nohou…je to nutrie!
Součástí statku je i miniobchůdek, kde jsme
si mohli koupit výrobky z ovčí vlny, nebo místní
zdravé potraviny. Na dvorečku je i dětské hřiště, na
kterém se děti vyřádily.
Komu nestačí jen prohlídka dvorečku, ten se můţe
projít stejně jako my cca 1 km i do „Dědečkovy
obůrky“, kde jsou daňci, divočáci, pávy a koně.
Tam klubáky čekala další průvodkyně, která nám
postupně všechny děti povozila na koni.
Společný výlet jsme ještě zakončili opékáním
buřtíků na nedaleké zřícenině hradu.
Výlet se nám všem moc líbil!
Jana Severýnová
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu
konaných na území ČR ve dnech 24. - 25. 5. 2019
Okrsek 1 - Mladkov
odevzdaných obálek: 108
volební účast: 31,76%

Okrsek 2 - Vlčkovice
odevzdaných obálek: 35
volební účast: 37,23%

Strana
Strana nezávislosti
ODS
ANO, vytrollíme europarlament
ČSSD
KSČM
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr. Blok, www.cibulka.net
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD)
ANO 2011
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID.
Evropa společně
KDU-ČSL
Celkem odevzdaných obálek: 148
Celková volební účast: 32,95%

Počet obdrţených
hlasů
Okrsek 1
Okrsek 2
1
0
11
1
4
0
1
10
9
8
1
1
0
1
2
0
1
0
12
4
12
4
8
1
29
0
1
0
0
1
0
1
1
0
15
3
(zdroj: www.volby.cz)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyhodnocení ankety
Umístění kontejnerů ve Vlčkovicích
V minulém zpravodaji jsem psal o tom, ţe místo před kulturním domem
ve Vlčkovicích moţná není vhodnou adresou pro kontejnery na sklo, plast, papír
a komunální odpad. Obyvatelé Vlčkovic jsme oslovili anketou o vyjádření názoru,
kde chceme mít kontejnery nově umístěny, či stávající
lokalita je ta strategická.
Vyplněných anketních lístků se dohromady, včetně
jednoho elektronického, sešlo v počtu 35 kusů. Musím
říci, ţe jsem mile překvapen. Je sympatické, ţe se
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všichni do jednoho na dotazník podepsali a nestyděli se vyjádřit svůj názor veřejně.
Ve dvou případech respondenti nabídli ještě další variantu. Budu se snaţit touto
formou reagovat. Pozemek pod kulturním domem by mohl být vhodný k našemu
účelu, ale je dlouhodobě pronajímán k truhlářské dílně a slouţí jako manipulační
prostor. Lokalita za hospodou by byla šikovná, bohuţel pozemky 28/2, 28/4, 668
i 47/1 nejsou ve vlastnictví obce Mladkov a patří jednomu jedinému majiteli.
Výsledky:

počty hlasů

1. 364/1 „před starým krámem“

10

2. 22/2

22

„pod panem Páchou“

3

3. 667/2 „naproti kulturnímu domu“

Výsledky ankety předloţím zastupitelstvu obce Mladkov. Chtěl bych občanům,
kteří hlasovali, srdečně poděkovat a všem obyvatelům Vlčkovic respektive Mladkova
popřát, abychom měli odpadků co nejméně a ty co nezbytně vyprodukujeme,
aby skončili na místě tomu určeném.
Zdeněk Tomíček

Strategický rozvoj městyse
Do minulého čísla Zpráv z Mladkova byl vloţen dotazník pro občany Mladkova
a Vlčkovic, který je určen pro přípravu Strategického rozvojového dokumentu městyse
Mladkov. Strategický rozvojový dokument slouţí k určení základních priorit a směrů
rozvoje, které budou občané, podnikatelé a spolky v převáţné většině akceptovat,
podporovat a rozvíjet.
V Mladkově vyplnilo dotazníky 31 občanů, z toho 15 ţen, 13 muţů a 3x nebylo
uvedeno. Priority jednotlivých oblastí jsou uvedeny v tabulce:
Priorita z 31 dotazníků:
Opravy místních komunikací
Zlepšení dopravního značení
Podpora ţivotního prostředí
Podpora bydlení
Podpora sportovních aktivit
Oprava veřejných budov
Investice do veřejného prostranství
Investice do infrastruktury
Zlepšení dopravní obsluţnosti
Podpora kultury
Podpora zaměstnanosti
Rozvoj cestovního ruchu
Podpora místních spolků
Péče o sakrální stavby
Spokojenost s informovaností v obci
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1
19
5
12
18
9
16
11
7
4
13
9
11
14
5
9

2
4
6
10
5
11
9
11
10
11
8
8
7
9
13
12

3 nevyplněno
1
7
13
7
1
8
1
7
4
7
1
5
1
8
3
11
6
10
1
9
1
13
2
11
0
8
3
10
1
9

Ve Vlčkovicích se zúčastnilo ankety 19 občanů, z toho 8 ţen a 11 muţů.
Priority občanů Vlčkovic jsou uvedeny v tabulce:
Priorita z 19 dotazníků:
1 2 3 nevyplněno
Opravy místních komunikací
15 4 0
0
Zlepšení dopravního značení
9 5 3
2
Podpora ţivotního prostředí
9 5 1
4
Podpora bydlení
2 4 5
8
Podpora sportovních aktivit
2 5 4
8
Oprava veřejných budov
7 5 0
7
Investice do veřejného prostranství
8 8 1
2
Investice do infrastruktury
3 4 5
7
Zlepšení dopravní obsluţnosti
3 9 2
5
Podpora kultury
5 5 1
8
Podpora zaměstnanosti
5 3 4
7
Rozvoj cestovního ruchu
3 2 8
6
Podpora místních spolků
3 6 2
8
Péče o sakrální stavby
8 3 5
3
Spokojenost s informovaností v obci 5 10 0
4
Ve většině odevzdaných dotaznících jsou uvedeny návrhy pro jednotlivé oblasti.
Nejvíce diskutované oblasti jsou Opravy místních komunikací, Investice do veřejných
prostranství. Nezanedbatelnými oblastmi jsou také Podpora místních spolků, kultury,
ţivotního prostředí, cestovního ruchu a Opravy veřejných budov.
Děkujeme za vyplnění dotazníků a za Vaše návrhy.
Ing. Roman Studený

Sraz absolventů
Malé
ohlédnutí
za
letošní dubnovou sobotou
s datem sedmadvacátého.
Odpoledne se nás v Domě
hasičů v Mladkově sešlo
64 bývalých ţáků z Mateřské
školy a Základní devítileté
školy
Mladkov,
abychom
zahájili historicky první maxi
sraz absolventů. Zastoupeny
byly ročníky s narozením
1965 – 1975. Přišly mezi nás
i
zástupkyně
tehdejšího
pedagogického
sboru,
za
školu p. Pacíková Eva a za
školku p. Paďourová Marta.
U vchodu se všichni zapsali do „třídní knihy“ a pak uţ se rozproudila zábava,
podpořená dobrým jídlem a pitím. Promítaly se dobové fotografie, u kterých jsme se
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hodně nasmáli a u
některých
jsme
zase
nevěděli, kdo je na nich
vyfocený.
Následovala
prohlídka
školy,
kde
někteří „ţáčci“ nebyli uţ
hodně dlouho, tak si
vyzkoušeli, jaké to bylo,
stát znovu před tabulí,
znovu
zasednout
do
lavice, kde jsme jedli,
kde jsme po „O“ chodili
spát, kde jsme si hráli.
Snad jsme se všichni
navzájem poznali a tohle
netradiční odpoledne si
pořádně uţili :-))))).
Moc děkuji za ochotnou pomoc s organizací celé akce hlavně Fandovi, Pepovi,
Romanovi, Soně, Iloně, Gabče, Marcele, Pavle i všem ostatním.

Tak snad to někdy zase zopakujeme a třeba uděláme nový rekord v počtu absolventů.
Daniela Prausová - Ryšavá

Barevná Velikonoční neděle
Velikonoční neděle, která ve většině rodin znamená vedle sváteční atmosféry
i barvení velikonočních vajíček, byla letos v Mladkově ještě svátečnější a barevnější.
Klubovna se proměnila v improvizovanou "galerii" obrazů.
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Mladkovský rodák Petr Krčmář (*1946)
přivezl z Kolína, kde ţije, výběr prací ze své
malířské dílny. Dlouhá léta si zpříjemňuje ţivot
malováním různými technikami.
K 70. narozeninám dostal jako dárek účast
v kurzu „Lekce olejomalby pro dospělé“.
Lekce přinesly silný impuls do jeho tvorby,
a protoţe má jako rentiér přece jenom více
volného času, začal se svému celoţivotnímu
koníčku intenzivněji věnovat.
A pak uţ stačil "menší rodinný nátlak", šikovné
ruce, které nainstalovaly obrazy, a výstava byla
na světě. Více neţ půl stovce návštěvníků nejen
z Mladkova zpříjemnila sváteční odpoledne.
K vidění byly obrazy inspirované Mladkovem a jeho
okolím, ale i obrazy zachycující atmosféru míst,
která rád Petr navštěvuje u nás i ve světě. A bylo se
na co dívat!
Radost ze setkání s rodákem měli i někteří
Mladkováci, kteří s Petrem diskutovali o nápadech,
jak zkrášlit bez větších finančních nákladů Mladkov.
Padl i návrh, ţe by třeba vůbec nemuselo být špatné,
kdyby se boční stěna budovy v majetku obce, ve které
je lékárna, namaloval nějaký "maxi" obraz s motivy
Mladkova.
Výstava prací Petra Krčmáře mohla být i inspirací pro další amatéry, aby se
odváţili svou práci prezentovat na veřejnosti. Ţije mezi námi mnoho lidí, kteří se mají
čím pochlubit!
Ivana Marečková

Pálení čarodějnic, stavění máje a Dětský den pod záštitou
Volnočasového spolku Mladkov
VS Mladkov je parta lidí, kteří se
rozhodli znovu oţivit místo, které bývalo
místem sportu i zábavy. Ano jsou to Dolany,
které se jiţ několik let připomínaly pouze
v zimě díky kluzišti. A není to škoda?
Poloţilo si tuto otázku pár správných lidí
a pokusilo se to napravit. Podařilo se jim
v rámci moţností zvelebit bývalý kiosek,
prozatím opravit kluziště a udrţovat okolí,
aby nebylo zanedbané.
Do budoucna by se chtělo, aby toto místo
bylo vyuţíváno celoročně a mohli si zde na
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své přijít nejen děti, ale i dospělý. Například vesnice Studené buduje sportoviště,
které by mohlo být příkladem.
A s tím, ţe by se chtělo, aby bylo vyuţíváno
celoročně a bylo i centrem kultury, jste se
mohli přesvědčit tím, ţe VS Mladkov
prozatím tento rok uspořádalo tyto akce:
Tradiční pálení čarodějnic, kterému přálo
počasí, účast byla hojná, pivo, limo
a nějaká dobrota nechyběly, takţe troufáme
si říct, ţe se tedy akce vydařila, alespoň
srovnatelně s předešlými lety. Zde bychom
rádi
poděkovali
Hasičům
Mladkov
a Městysi Mladkov za podporu při této akci.
Stavění máje proběhlo jako kaţdý rok 1. 5. a jsme rádi, ţe se tato tradice drţí
a věříme, ţe tomu bude i do budoucna.

Dětský den, který tento rok vyšel přesně na den dětí, tedy na 1. 6. byl po dlouhé době
opět v Mladkově uspořádán a myslíme, ţe dle reakcí dětí i rodičů se akce vydařila.
Děti si mohly splnit 10 disciplín, od fyzicky náročných aţ po vědomostní, zastřílet si
z kuličkovky a odměnou jim byla jízda na čtyřkolce
a i nějaká ta dobrota či balíček za účast.
Tato akce by bohuţel
bez sponzorů uspořádat
nešla,
takţe
ještě
jednou velké díky všem:
firma Griffin, rodina
Derkova, Franta Melichar, Jakub Liebich, Iva
Formanová, Pekárna Letohrad, rodina Jagerská,
Lékárna Mladkov, paní Balharová, Pavel Weidlich
a rodina Bartoníčkova.
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Věříme, ţe Ti, kteří se akcí zúčastnili z nich měli
stejně dobrý pocit jako my a i nadále nás budete
podporovat a budeme rádi, kdyţ nás oslovíte
s jakoukoliv otázkou či připomínkou.
E-mail adresa je: vsmladkov@seznam.cz
Na Facebooku nás najdete pod jménem:
VS Mladkov Dolany
Všem krásné léto a na další akci, která proběhne o letních prázdninách, naviděnou.
VS Mladkov 

Hodinka krásy s Blankou…
Dne 10. 5. jsme se sešly v klubovně
a uţily si hezký podvečer. Kosmetička
paní Blanka Kavková nám ukázala,
ţe v kaţdém věku můţe být ţena krásná
a mít hezky pocit z toho jak vypadá …
Předvedla nám pár triků, jak
pečovat o svoji pleť a cítit se krásná.
Setkání se nám líbilo a moţná ho někdy
příště zopakujeme…
Za kolektiv ţen Ludmila Faltusová
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Poděkování
Jménem svých rodičů, Karla a Ludmily Kočových, chci touto cestou poděkovat
panu starostovi Ing. Romanu Studenému a jím osloveným dobrovolným hasičům
městyse Mladkov, kteří v nepříznivých povětrnostních podmínkách pomáhali
při zakrytí poloviny bytového domu č. p. 24 Vlčkovice, na kterém byla strţena střecha
při řádění orkánu Eberhard v časných ranních hodinách dne 11. března 2019.
Je vidět, ţe i v dnešní uspěchané době, jsou mezi námi lidé, kterým není osud
našich spoluobčanů zcela lhostejný.
Jirčíková Martina

O naději
Nedávno jsem opět slyšel z úst chalupáře, ţe Mladkov chátrá a jak to tady neţije.
Tímto článkem bych rád poopravil tento pesimistický názor připomenutím několika
zdařilých akcí, které proběhly v době nedávné. A také bych rád představil aktivity,
které moţná nemají takovou publicitu, ale přesto přispívají ke kvalitě ţivota v naší
vesničce.
Dvakrát
do
roka
se
v kostelíku
v Petrovičkách koná koncert Míši Málkové.
Zpívá tak krásně, aţ vám mnohdy vyhrknou
slzy do očí. Sama se doprovází hrou na kytaru
či elektronické varhany. Proţíváte tu hudbu
rozlévající se prostorem kostelíku a člověka aţ
mrazí, kdyţ si uvědomí, ţe ta úţasně nadaná
dívka je slepá. Při posledním koncertě seděl
vedle Míši starší pán. Teď jiţ má i jméno. Jan
Pavel Došek, skladatel a dřevorubec. On ale ten pan Došek nejen seděl, on také
zpíval. Dvojhlasně s Míšou a šlo jim to náramně. To prostě musíte slyšet. Ty koncerty
bývají pravidelně v pátek před Velikonocemi a na Silvestra. Určitě přijďte, nebudete
litovat.
Jiţ před více neţ sto lety byl v Mladkově
zaloţen Okrašlovací spolek. Ten se staral o to, aby
bylo stále moţno psát na pohlednice Mladkova
„Sommerfrische Wichstadtl“ – tedy Mladkov jako
místo ideální pro letní pobyty návštěvníků. Jezdili
sem Vídeňáci i říšští Němci. A těch mnohdy i více
jak 300
hostů
chtělo
nejen
krásnou přírodu a čistý vzduch, ale také
upravené okolí a vyţití všeho druhu.
Okrašlovací spolek se staral o čistotu
obce, úpravu okolí domů i výzdobu domů
samotných. Pořádali kulturní i sportovní
akce a měli „pod palcem“ třeba i místní
koupaliště. Je skvělé, ţe se i v dnešní
době našlo pár obětavců, kteří se snaţí
lesk a slávu Mladkova opět povznést.
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Konkrétně píši o panu Kaškovi, Antuškovi a bratrům Matějkovým. První akcí bylo
zkrášlení okolí Pramene kníţete Rostislava. Svojí činností tak doplňují mnohaleté
aktivity ţen z ČČK, které se po léta starají o údrţbu mladkovského prostranství.
Tradiční pálení čarodějnic proběhlo tento
rok netradičně v areálu fotbalového hřiště.
Štafetu od členů SDH převzala skupinka
mladých lidí, kteří minulý rok zaloţili
Volnočasový
spolek.
Vzali
si
za
své
zrekonstruovat a oţivit dolanský sportovní
areál. Čarodějnice byla upálena úspěšně stejně
jako byla úspěšná celá akce. Tato skupinka
má „na svědomí“ více zdařilých akcí – z těch
posledních například pořádání Dětského dne. Jenom si myslím, ţe o svých aktivitách
dávají málo vědět široké veřejnosti. Třeba by pomohlo více větších plakátků,
v dostatečném předstihu vyvěšených a také poţádání úřadu o vyhlášení pomocí
městského rozhlasu.
Hlavně v zimním období se v tělocvičně
schází pohybu lační líní tenisté. Tedy
aby bylo jasno – hráči tzv. líného
tenisu. Pokud líný tenis hraje i líný
hráč, odchází jako poraţený. Fajn je,
ţe nejde jen o sportovní výkony,
ale i osetkávání,
které
je
občas
zpestřeno
rozličnými
pochoutkami
v tuhém i tekutém stavu.
Mohl bych takto pokračovat ve výčtu dalších aktivit, ať uţ v reţii hasičů,
myslivců, Sboru církve bratrské a tak dále. Ale snad toto stačí, abychom mohli
na budoucnost ţivota v Mladkově pohlíţet optimisticky. Kdo chce, nějakou tu aktivitu
si najde. Přesto by moţná větší informovanosti všech potenciálních účastníků
napomohlo třeba vyuţití jinak skvělého Info – kanálu.
Miloš Taraška

Dětský den v Mladkově
Vloni jsem psala o vydařené akci pro děti ve Vlčkovicích s názvem Cesta
za pokladem, kterou tamní nadšenci zorganizovali v rámci oslavy Dne dětí. A protoţe
se nám loňská akce moc líbila a chtěli jsme pořadatele pochválit, chci to samé udělat
i letos, a to tentokrát v případě Dětského dne v Mladkově, který se uskutečnil
na sportovišti v Dolanech.
Akce začala v sobotu 1. června ve 14 hodin, ale kaţdý měl moţnost přijít podle
svých časových moţností, protoţe konec byl předpokládán aţ v 18 hodin. V případě
malých dětí je taková časová variabilnost fajn, protoţe se mohou po obědě v klidu
prospat a akce se dá krásně stihnout.
V Dolanech bylo připraveno několik stanovišť s různými úkoly, které byly
přizpůsobeny jak malým, tak i těm odrostlejším dětem. Kaţdý účastník dostal svoji
kartu, do které se zaznamenávalo, zda byl daný úkol splněn. Děti si vyzkoušely
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skákání v pytli, překáţkovou dráhu, kop míčem do brány, jízdu mezi překáţkami,
hod míčkem do klauna, chůzi po dětských chůdách, dřevěné didaktické hry a další.
Za splnění všech úkolu dostaly za odměnu malé občerstvení a nějakou tu sladkost
a na závěr za účast také připravený balíček, ve kterém bylo spoustu dalších věcí.
Návštěvnost byla poměrně vysoká (tedy alespoň podle mého odhadu) a myslím,
ţe si toto odpoledne uţily nejen děti, ale i dospělí.
Příprava takovéto akce vyţaduje spoustu času, a proto bych tímto chtěla všem
organizátorům a pomocníkům moc poděkovat. Do budoucna přeji všem spoustu
elánu, nadšení a hodně zdařilých akcí.
Lenka Muţíková

Retro 2019
Uţ se to zase blíţí. Mluvím o 5. ročníku akce Retrovesnička. Vedle hasičských
soutěţí se tato akce stala největším setkáním nejen Mladkováků.
Vy, kteří tuto akci navštěvujete kaţdoročně, mi jistě dáte za pravdu, ţe rozsah
a úroveň této akce stále stoupá. Minulý rok jsme nasadili laťku hodně vysoko.
Ţivá hudba, pouťové atrakce, retro-řeznictví včetně zabíjačkových pochoutek,
letní kino. Stále se rozrůstající počet exponátů. Téměř vše klaplo na jedničku. Jenom
výdaje se díky licenčním poplatkům za ţivou hudbu vyhouply lehce nad příjmy.
Minulý rok jsme si také uvědomili, ţe někde zde je strop toho, co se ještě dá
zvládnout. Ať uţ časově, nebo finančně. To vše navíc za předpokladu, ţe nám sponzoři
akce zůstanou i nadále věrni. Těmi hlavními byla tehdy ještě obec Mladkov a místní
firma Griffin. Jen proto jste mohli navštívit veškeré výše uvedené „atrakce“ zcela
zdarma, respektive za dobrovolný příspěvek. Zkoušíme oslovit další sponzory,
kteří budou ve finále uvedeni na plakátku. Pomoc předběţně přislíbil pan Babák
za jeho firmu Velkosklad nápojů Letohrad. Pokud se seţenou dostatečné finanční
prostředky, můţete se opět těšit na kolotoč i na kino. A také na 3. ročník retro jízdy
na vehiklech různého stavu technického, z nichţ ale vţdy většina dojela zdárně
do cíle. Vyjíţdí se v sobotu 3.8. – tedy 14. dní před akcí Retrovesnička.
Miloš Taraška

Leo Express se intenzivně připravuje na vstup na krajskou
ţeleznici. V létě se znovu představí cestujícím na Orlicku
Pardubice (17.5.2019) - V rámci příprav na vstup soukromého železničního dopravce
Leo Express do Pardubického kraje od prosince letošního roku proběhlo další kontrolní
jednání svolané hejtmanem Martinem Netolickým se zástupci dopravce. Ten se zajímal
nejen o tvorbu jízdního řádu, nasazování jednotek, ale také o připravenost vozového
parku a nábor zaměstnanců.
„Nastavování jízdního řádu tak, aby byl pro cestující co nejkomfortnější, probíhá
průběţně, a to také v návaznosti na okolní kraje. V tuto chvíli velmi intenzivně řešíme
provoz spěšných vlaků směrem na Polsko ve svátcích, jelikoţ se v mnoha případech
liší české a polské státní svátky. Toto nyní musí dopravce vykomunikovat s polskou
stranou. Pro cestující je dobrá zpráva, ţe dopravce se na vstup na naší ţeleznici
připravuje velmi intenzivně a o jednotlivých krocích nás informuje. To samozřejmě
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platí i pro České dráhy, se kterými řešíme jednotlivé body v rámci modernizace
vozidel,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zástupci společnosti řešil také
připravenost vozového parku. „Do konce června by měla být připravená první
souprava vlaku určeném přímo pro Pardubický kraj. Následně bychom chtěli společně
s dopravcem vůz předvést cestujícím přímo na Orlicku. Jsem rád, ţe postup přípravy
vozidel jde tak, jak jsme se domlouvali v rámci jednání před uzavřením
smlouvy,“ sdělil hejtman.
Toho zástupci společnosti informovali také o procesu náboru zaměstnanců.
„Stále probíhá nábor na pozice strojvedoucích, ale také vlakového personálu
či obsluhy pokladen. Zájemci se nám hlásí nejen v rámci Pardubicka, ale i z dalších
regionů. Oceňují především férovou pracovní nabídku a to, ţe budou moci jezdit
v moderních vlacích,“ řekl ředitel Leo Express pro Českou a Slovenskou republiku
Jakub Svoboda.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/tiskove-zpravy/101510/leo-express-se-intenzivne-pripravuje-na-vstup-na-krajskouzeleznici-v-lete-se-znovu-predstavi-cestujicim-na-orlicku)

Leo Express hledá nové zaměstnance. Chybí strojvůdci
31.5.2019 - Pár měsíců do zahájení ještě zbývá, nedostatek strojvůdců, s nímţ se
nepotýká jen Leo Express, se však společnosti prozatím vyřešit nepodařilo. Podle
informací, které má Deník k dispozici, scházelo z dvanácti strojvůdců, které dopravce
potřebuje na zajištění provozu, ještě nedávno rovných deset.
Společnost Leo Express tvrdí něco jiného. „V současné době máme dostatek
zájemců o pozici strojvedoucího a nyní s nimi řešíme konkrétní pracovní podmínky.
I tak nábor na tuto pozici stále probíhá,“ sdělil na dotaz redakce mluvčí Emil Sedlařík.
Vzhledem k tomu, ţe dlouhodobě se výchově a zaškolení nových strojvůdců věnují
pouze České dráhy, nezbývá Leo Expressu, ale i ostatním soukromým dopravcům,
neţ lovit nové zaměstnance ve státních vodách. Podle mluvčího Českých drah Petra
Šťáhlavského způsobuje přetahování zaměstnanců společnosti velké ztráty.
„Výchova strojvedoucího trvá řádově devět aţ 12 měsíců a náklady jsou
aţ milion korun, proto se různí soukromí dopravci snaţí přetahovat naše vyškolené
zaměstnance, do jejichţ přípravy jsme investovali značný čas a finanční prostředky,“
potvrzuje mluvčí.
Leo Express se snaţí strojvůdce přeplatit a nalákat na bonusy. „Strojvedoucím
na Orlicku nabízíme 40 aţ 45 tisíc korun,“ sdělil nedávno jeho mluvčí Emil Sedlařík.
Podle něj si je firma schopna nové strojvedoucí i vyškolit. „Jako další výhody nabízíme
stravné, penzijní připojištění nebo příspěvek na dopravu,“ vypočítá. Podle Českých
drah dosáhl medián mzdy v profesi strojvedoucí za loňský rok 44 573 korun.
Nedostatek klíčových pracovníků, kterými dnes strojvůdci jednoznačně jsou, řeší
dopravci moţností zaměstnání na částečný úvazek. Nevyhýbá se jí ani Leo Express.
„Naprostá většina strojvedoucích bude pracovat na plný úvazek. Nebráníme se však
ani práci na úvazek částečný,“ potvrdil Deníku Emil Sedlařík.
Podle části strojvůdců, kteří pracují pro České dráhy, ale jejich současný
zaměstnavatel takovou moţnost nerad vidí. Za práci pro konkurenční společnost
údajně hrozí vyhazov. Mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský to uvádí na pravou míru.
„České dráhy se striktně řídí v oblasti zaměstnanosti platnou legislativou. Povinnost
vyţádat si svolení zaměstnavatele vyplývá přímo ze zákona a pokud by ji zaměstnanec
31

porušil, dopustil by se podle Petra Šťáhlavského váţného porušení pracovní kázně
a povinností se všemi důsledky.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/leo-express-hleda-nove-zamestnance-chybi-strojvudci-20190531.html)

Historické vlaky – pravidelné sobotní jízdy od 15. června
do 28. září 2019
Pardubický kraj připravil ve spolupráci s Českými drahami pravidelné sobotní
jízdy historických vlaků z České Třebové do Hanušovic a zpět. Projeďte se krajinou
pod Králickým Sněţníkem a navštivte pevnostní objekty, muzea, horská střediska
a krásnou přírodu.
Jízdní řád
a přepravní podmínky
Ve vlacích platí jízdné dle tarifu
ČD a na území Pardubického
kraje rovněţ dle tarifu IREDO.
K jízdnému
je
stanoven
jednorázový
příspěvek
na
obnovu a údrţbu historických
vozidel ve výši 15 Kč.
POZOR: V sobotu 17. 8. v rámci akce Cihelna 2018 platí pro jízdu ve směru
Hanušovice - Česká Třebová upravený jízdní řád. Vlak odjede ze stanice Hanušovice
v 16:45, ze zastávky Prostřední Lipka v 17:18.
Historické lokomotivy
423.009 „Velký Bejček“
Jezdí ve dnech: 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9. 2019
Lokomotiva působila na tratích jihozápadních Čech a v 70. letech dosluhovala
na vlečkách. V 80. letech byla získána zpět pro historický provoz.
Současným majitelem jsou České dráhy. Lokomotiva slouţí při nostalgických jízdách.
Obzvláště aktivní je na Letohradsku a Českotřebovsku.
M 286.0001 „Krokodýl“
Jezdí ve dnech: 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 10. 8., 24. 8., 7. 9. a 21. 9. 2018
Motorový vůz vyrobený v roce 1962 jezdí s přípojným vozem řady Bmx v prototypovém
červeno-šedém nátěru. Nyní je vůz ve stavu muzejních vozidel Českých drah.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky)

Oblíbené cyklobusy vyjedou uţ v sobotu
27.5.2019 - Cyklobusy pojedou v letošní sezoně od 1. června do 29. září.
Loni je v Pardubickém a Královéhradeckém kraji vyuţilo skoro 72 tisíc lidí.
Vyrazit na delší výlet na kole? Není problém. S přepravou nejen po kraji opět
pomohou cyklobusy, jejichţ letošní sezona startuje 1. června. Po celých východních
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Čechách jezdí šestnáct linek, dá se jimi dojet z Litomyšle na Dolní Moravu, z Pardubic
do Poličky, stejně jako z Lanškrouna přes Pastviny na Šerlich. Cyklobusy neztrácejí
na své popularitě, i letos budou čtyři měsíce víkend co víkend křiţovat Pardubický
i Královéhradecký kraj.
Loni cyklobusy v obou krajích vyuţilo skoro 72 tisíc lidí, i v letošním roce je
z čeho vybírat. Kaţdá linka má svůj název i barvu, a tak mohou cyklisté vyuţít třeba
linky nazvané Z Litomyšle a Ústeckoorlicka na Králický Sněţník (červená), Z Litomyšle
i z Lanškrouna k přehradě Pastviny a na Šerlich (modrá/tmavě oranţová) a řadu
dalších. Dostanou se tak třeba na bobovou dráhu na Dolní Moravě, na zámek Nové
Hrady, do Toulovcových maštalí nebo do Neratova. „Na linkách platí tarif IREDO,
který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP.
Pro cestu cyklobusem je moţné vyuţít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové
jízdenky nebo slevy pro studenty a seniory. Podrobné informace o provozu cyklobusů
jsou uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz,“ uvedl manaţer destinační
společnosti Českomoravské pomezí Jiří Zámečník.
Do cyklobusu mohou ale nastoupit i ti, kteří se třeba vrací z práce. Překáţkou
nejsou kočárky ani oblíbená elektrokola. „Z bezpečnostních důvodů mohou být ale
převáţena pouze elektrokola s odnímatelnou baterií. Zcela je zakázána přeprava kol
s jiným neţ elektrickým přídavným pohonem,“ upozornili dopravci.
Cyklobusy budou v provozu aţ do 29. září.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/oblibene-cyklobusy-vyjedou-uz-v-sobotu-20190527.html)
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ČČK Mladkov pořádá

CELODENNÍ VÝLET
KAM?

Zámek Ţleby – velkolepé romantické sídlo rodu Auerspergů
Betlém Hlinsko – památková rezervace lidové architektury
Peklo Čertovina – procházka v podzemí s čerty a návštěvou Lucifera

Podvečerní posezení naplánováno v restauraci Šnyt v Ústí nad Orlicí.

KDY?

čtvrtek 20. 6. 2019
odjezd v 6 hod. od lékárny v Mladkově

CENA?

100 Kč členové ČČK Mladkov
200 Kč ostatní
Vstupné do navštívených objektů si kaţdý hradí sám.
Zájemci se mohou hlásit na tel.:
737 539 221 p. Bumbalíková
605 819 468 p. Kotyzová
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AKCE CIHELNA 2019
22. ročník akce Cihelna proběhne ve dnech 16. aţ 17. srpna 2019 v Králíkách a okolí.
Cihelna 2019 - jedna z největších akcí věnovaná tématu obrany státu kdysi i dnes.
Vojensko-historické prezentace a ukázky, oţivená historie, vojenská historie
a vojenská technika z minulého století i ze současnosti. Velkolepá podívaná pro malé
i velké, vzpomínka na naše předky, jejich statečnost a vlastenectví.

V programu Cihelny 2019 bude několik bojových ukázek v reţii vojensko-historických
klubů s tématem druhé světové války, dále pak prezentace AČR, integrovaného
záchranného systému, Policie ČR, Celní správy ČR, Vězeňské sluţby ČR,
výstava vojenské historické i nejmodernější techniky a mnoho dalšího. Hlavním
pořadatelem je město Králíky, v jehoţ okolí se akce odehrává, AČR
a ARMY FORT s.r.o. – provozovatel Vojenského muzea Králíky, aktivně se zapojují
muzea v Králické pevnostní oblasti a kluby vojenské historie z celé ČR. Akci podporují
Pardubický kraj a řada dalších subjektů.
Aktuální informace budou postupně zveřejňovány zde: http://www.akcecihelna.com/
V pátek 16. 8. 2019 proběhne v rámci konání akce CIHELNA spanilá jízda
vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách
a oděvech okolními městy a obcemi.
Trasa a přibliţné časy průjezdu - vystavení:
08:00 Vojenské muzeum Králíky - start
08:05 - 08:30 Králíky, Velké náměstí
Lichkov - Mladkov - Pastviny
9:20 - 9:45 Ţamberk, náměstí
Lukavice
10:00 - 10:25 Letohrad, Václavské náměstí
Šedivec
10:50 -11:15 Jablonné nad Orlicí, náměstí
Červenovodské sedlo - 5 minut k seřazení
11:50 - 12:50Červená Voda, parkoviště u obecního úřadu
13:00 Vojenské muzeum Králíky – ukončení
Armyfort - Vojenské muzeum Králíky
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