Slovo úvodem
Váţení čtenáři,
léto se nám vydařilo a kaţdý si mohl z jeho nabídky vybrat podle svého.
Milovníci tepla a vodních sportů si letos uţili do sytosti, děti si při výletech s rodinou
nebo při hrách s vrstevníky na táborech odpočaly od svých školních povinností,
a dokonce i houbaři zaţili své ţně.
Stejně tomu bylo i při srpnové velmi zdařilé akci s názvem Retrovesnička,
která kaţdým rokem přitáhne více zájemců o historii Mladkova a je skvělou příleţitostí
k setkávání rodáků s místními obyvateli našeho městyse. Je nepochybně jedna
z největších propagací dřívějšího i dnešního ţivota v Mladkově, i kdyţ její příprava
znamená pro celý organizační tým mnoho hodin práce s její realizací a mnohdy
i bezesných nocí. Tímto všem moc děkujeme a těšíme se za rok.
redakce
_______________________________________________________________
Titulní strana – Účastník Retrojízdy, 2019 (foto: M. Taraška)

Váţení spoluobčané, chalupáři,
období prázdnin, sluníčka a klidu máme jiţ za sebou a nyní se připravujeme
na barevný podzim a doufejme, ţe krásnou zimu.
Nejprve bych Vám rád oznámil, ţe po loňském udělení titulu městys nám byly
uděleny i symboly městyse, a to vlajka a nová podoba znaku. Vlajku i nový znak
najdete v tomto čísle zpravodaje.
Prázdniny byly pro městys také obdobím slíbených prací a rekonstrukcí. Povedlo
se nám provést rekonstrukci školní kuchyně, a to, co se zdálo nejprve jednoduché
a s nízkým finančním nákladem, se po zjištění stavu obrátilo o sto procent. Plánovaná
výměna obkladů a drobné doplnění gastro vybavení, se přehoupla do celé stavební
rekonstrukce včetně nové podlahy, opravy omítek, nových rozvodů elektřiny, vody
a odpadů. Poté došla řeč na splnění hygienických podmínek a bylo nutné dovybavit
kuchyň i dalšími dřezy, pulty a myčkou nádobí. Zpočátku se zdálo být vše jednoduché
a snadno proveditelné v průběhu prázdnin, ale vzhledem k rozsahu prací, dodávek
a velké vytíţenosti řemeslníků, se čas dokončení začal počítat nejdříve na dny,
poté na hodiny a v závěru i na minuty. Povedlo se!! Kuchyň je hotová a jiţ je v plném
provozu.
Také prostranství před školou dostalo jiţ slibovanou podobu ve formě dlaţby
a opravy vstupních schodů. Zbývá dodělat terénní úpravy a v příštím roce pokračovat
s chodníkem směrem k Hejtmánkovým a také přes parčík u křiţovatky.
Rád bych zde poděkoval všem, co nám vyšli vstříc, a pomohli nám
s rekonstrukcí kuchyně a prostranství před školou.
Vzhledem k přicházejícím novelám o třídění odpadu jsme také řešili v průběhu
prázdnin odpadové hospodářství. Oslovili jsme proto firmu, která se zabývá řešením
odpadů v obcích. A i přes to, ţe jsem byl přesvědčen, ţe všichni stále lépe a lépe
třídíme, poměr vytříděného odpadu ke komunálnímu je u nás velmi nízký a dosahuje
necelých 20 procent. Musíme tedy zjistit, jak je moţné, ţe máme tak nízké procento
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třídění, a proč máme o 80 kg komunálního odpadu více neţ je běţný průměr.
Budeme se muset více zaměřit na třídění odpadu, včetně dalších moţných sloţek
ke třídění, případně zavést i adresnou evidenci odpadů. Od října zavádíme další
odpadovou komoditu do třídění a tou je pouţitý jedlý olej a tuk. Na sběrných hnízdech
se tedy objeví černé nádoby s červeným víkem pro sběr tohoto odpadu. Podíl třídění,
který bychom měli dosáhnout do roku 2028 je 75% vytříděného odpadu. Je to také
nutné z důvodu navýšení poplatku za skládkování ze současných 800,- Kč za tunu
na 1850,- Kč za tunu od roku 2029. Z naší strany bude nutné zvýšit informovanost
o třídění všech sloţek odpadu. Věřím, ţe pokud společně spojíme síly, tak se bude
mnoţství odpadu stále sniţovat.
Někteří si jistě všimli, ţe novou střechu dostal i kulturní dům ve Vlčkovicích,
která byla jiţ v havarijním stavu. V současné době zaměříme své síly na přípravu
rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu v Mladkově, na kterou jsme obdrţeli
dotaci ve výši 70% nákladů, a do příštího léta by měla být provedena.
Do zimy také provedeme zhotovení nového povrchu cesty pod skálou, kde je jiţ
uzavřena smlouva s dodavatelem. V plánu letošního roku máme i vybudování
komunikace u čp. 109 a opravy místních komunikací ve Vlčkovicích, které jiţ
schválilo zastupitelstvo městyse.
Na závěr mi dovolte Vám popřát slunečný a pohodový podzim.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Vlajka a znak městyse
Na základě naší ţádosti doporučil podvýbor pro heraldiku a vexilologii
předsedovi
Poslanecké
sněmovny
udělení
symbolů
městyse
Mladkov.
Předseda Poslanecké sněmovny Mgr. Radek Vondráček rozhodnutím č. 33 ze dne
11. července 2019 nám symbol vlajky udělil.
Vlajka: List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý
a zelený v poměru 3 : 1. Z prostředních tří pětin
zeleného pruhu vyniká zelené trojvrší, z jehoţ
kaţdého vrchu vyrůstá zelený jehličnatý strom
s hnědým kmenem, prostřední vyšší. Poměr
šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak: Vzhledem k tomu, ţe náš znak je historický, byl nám
stanoven jeho slovní popis, který zní: Ve stříbrném štítě zelené
trojvrší. Z kaţdého vrchu vyrůstá jehličnatý strom přirozené
barvy, prostřední vyšší.
Ing. Roman Studený
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Rekonstrukce kuchyně a prostor před školou
O letošních prázdninách se podařilo provést rekonstrukci školní kuchyně.
Cena rekonstrukce dosáhla výše finančních nákladů skoro 300.000,- Kč. Ale investice
to byla opravdu potřebná. Také vstup do školy je jiţ důstojný po provedené úpravě
prostranství před školou, včetně dokončení vnější hydroizolace budovy.
Ing. Roman Studený

Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 20. 6. 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, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Činnost úřadu městyse - převzata smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje ve výši
350 000 Kč na dopravní automobil pro JSDHO, byly sepsány technické podmínky na automobil,
proběhne oslovení dodavatelů a příprava výběrového řízení na automobil, probíhá jednání
ohledně komplexně pozemkových úprav, dokončeny elektro revize na budovy městyse,
byla provedena obhlídka lesních porostů s revírníkem kvůli kůrovci, prodej palivového dřeva,
dále se řeší pojistná událost, spadlý strom na silnici na čelní sklo a kapotu auta, byla provedena
obnova kanalizační přípojky u XXX, byl vytvořen návrh na strategický rozvojový dokument,
probíhají finální úpravy knihy Orlicko-ústecko z nebe, proběhlo setkání seniorů v Domě hasičů,
spolupráce při pořádání hasičských soutěţí, provedla se hydroizolace u čp. 109, provedeno
frézování pařezů u hřbitova, zařizuje se převod hřbitova Mladkov do vlastnictví městyse, řešení
rekonstrukce bytu v č.p. 85. Také byla provedena oprava traktoru.
Organizační a majetkové záleţitosti městyse
a) Zpráva Finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zprávou a výsledkem kontroly městyse
Mladkov. Protokol o výsledku kontroly je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly Finančního výboru.
b) Dodatek-povodňový plán
SM seznámil zastupitele s dodatkem č. 2 ke smlouvě o způsobu financování projektu „Zpracování
digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro území
obce s rozšířenou působností Králíky“ ze dne 21.12.2009 mezi městem Králíky a obcemi Červená
Voda, Dolní Morava, Lichkova a Mladkova. Dodatek smlouvy se týká výdajů na pravidelný servis
sráţkoměrů.
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o způsobu financování projektu „Zpracování
digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému
pro území obce s rozšířenou působností Králíky“ ze dne 21. 12. 2009.
c) Opravy komunikací
c1) Oprava cesty Vlčkovice
SM seznámil zastupitele a přítomné občany s výsledkem probíhajících jednání o opravě cesty
ve Vlčkovicích. Z odborného hlediska bylo doporučeno vzhledem ke stavu podloţí a cesty
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pokládka vyrovnávací vrstvy asfaltu a jedné nosné vrstvy. Tento úsek náleţí do vlastnictví
městyse Mladkov. Jedná se o část p. p. č. 651/1 v k. ú Vlčkovice u Mladkova o výměře
cca 200 m2. Cena opravy bude cca 80 000 bez DPH. Městys Mladkov je vlastníkem zhruba třetiny
této cesty. Na opravě dalších úseků by se podílela obec Těchonín, firma Klas Nekoř a firma
Kovokrab.
Zastupitelstvo městyse schvaluje opravu úseku cesty na p. p. č. 651/1 v k. ú. Vlčkovice
u Mladkova o výměře přibliţně 200 m2 za cenu 80 000 bez DPH.
c2) Opravy komunikací ROADMEDIC
SM seznámil zastupitele a přítomné občany s cenovou nabídkou opravy komunikací v Mladkově
a Vlčkovicích od firmy ROADMEDIC Šumperk. Dále jsou v jednání cenové nabídky i od jiných
firem.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí cenovou nabídku firmy ROADMEDIC.
d) Rozpočtová opatření
Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 5/2019, č. 6/2019 a 7/2019. Starosta městyse
seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2019, č. 6/2019
a č. 7/2019.
e) Výjimka ZŠ Mladkov
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov ţádá o udělení výjimky z nejniţšího počtu ţáků v základní škole
na školní rok 2019/2020. Počet ţáků klesne od září 2019 pod 10 ţáků, coţ je hranice pro školu
tvořenou jednou třídou prvního stupně. Zřizovatel školy můţe povolit výjimku z nejniţšího počtu
dětí za předpokladu, ţe uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši
stanovenou normativem.
p. Z. Tomíček-táţe se, zdali je výhled do budoucna, ţe bude zase více dětí ve škole.
p. R. Studený-ano, příští rok uţ bude ţáků do školy více.
p. Z. Tomíček-mateřská škola má naopak plný stav a byly v letošním roce odmítány děti
z Mladkova a Vlčkovic. Ve školce máme děti z okolních vesnic, které ale dále nebudou navštěvovat
základní školu v Mladkově.
p. Z. Severýn-bylo by vhodné řešit situaci, aby se děti z Mladkova a Vlčkovic dostaly do místní
školky.
p. R. Studený-navýšení míst v mateřské škole není moţné např. i z důvodu velikosti prostor MŠ,
poţádáme o schůzku paní ředitelku ZŠ a MŠ Mladkov.
Zastupitelstvo městyse povoluje Základní škole a Mateřské škole Mladkov pro školní rok
2019/2020 výjimku z nejniţšího počtu ţáků v základní škole stanoveného v prováděcím
právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náleţitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, s tím,
ţe uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou
normativem. Minimální počet ţáků v základní škole bude ve školním roce 2019/2020
pod 10.
f) Prodeje a pronájmy pozemků
f1) Ţádost o odkup obecního pozemku
Paní XXX a pan XXX ţádá o koupi pozemkové parcely č. 42/2, 42/3, 42/4 v k. ú. Mladkov
o celkové výměře 856 m2 za účelem výstavby rodinného domu.
p. XXX-popsal důvody pro stavbu rodinného domu.
pí. L. Hejtmánková-v jakém časovém horizontu budete stavět?
p. XXX-odpověděl, ţe stavba probíhat svépomocí, v letošním roce by si zajistili povolení a příští rok
začali se stavbou.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 42/2 o výměře 262 m2,
42/3 o výměře 501 m2, 42/4 o výměře 93 m2 v k. ú. Mladkov.
f2) Ţádost o odkup pozemku
Pan XXX ţádá o odkup p. p. č. 1050/3 v k. ú. Mladkov o výměře 5 m2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č 1050/3 o výměře 5 m2
k. ú. Mladkov.
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f2) Ţádost pan XXX
Pan XXX 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. Po minulém zasedání byla
provedena prohlídka pozemku zastupiteli městyse.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č 108/3 o výměře 356 m 2
v k. ú. Petrovičky u Mladkova.
g) Ankety městyse
g1) Vyhodnocení ankety Umístění kontejnerů ve Vlčkovicích
Pan Z. Tomíček seznámil zastupitele s výsledky ankety Umístění kontejnerů ve Vlčkovicích.
Umístění kontejnerů na p. p. č. 364/1 „před starým krámem“ získalo 10 hlasů, na p. p. č. 22/2
„po panem XXX“ 22 hlasů a na p. p. č. 667/2 „naproti kulturnímu domu“ hlasy 3.
p. T. Franke-se tázal, zda nebude na pozemku 22/2 problém s vyváţením v zimním období.
p. R. Studený-před svozem kontejnerů zaměstnanci městyse zajistí úklid sněhu.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí výsledky ankety Umístění kontejnerů
ve Vlčkovicích.
Zastupitelstvo městyse schvaluje nové umístění kontejnerů ve Vlčkovicích na p. p. č. 22/2
„pod panem XXX“.
g2) Vyhodnocení dotazníků pro SRD
Místostarostka městyse seznámila zastupitele s výsledky ankety v Mladkově a Vlčkovicích,
které slouţí jako podklad pro vypracování Strategického rozvojového dokumentu městyse
Mladkov.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí výsledky dotazníků pro vypracování Strategického
rozvojového dokumentu městyse Mladkov, které budou podkladem pro daný dokument.
Došlé spisy a ţádosti
a) Dotace JSDHO
SM informoval o moţnosti vyuţití dotace na zásahové oděvy a obuv pro jednotky SDH obcí
v Pardubickém kraji, kdy došlo rozhodnutím zastupitelstva Pardubického kraje k navýšení
finančních prostředků.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí moţnost vyuţití dotace pro jednotky SDH obcí
v Pardubickém kraji.
b) Dotace SRD
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo pro městys Mladkov poskytnutí dotace na projekt
„Zpracování strategického rozvojového dokumentu“ ve výši 29 645 Kč.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí poskytnutí dotace na projekt „Zpracování
strategického rozvojového dokumentu“ ve výši 29 645 Kč.
c) Ţádost o zahrnutí do projednávaného územního plánu
SM přednesl informace o záměru výstavby rodinného domu a hospodářského objektu pana XXX
v k. ú. Petrovičky u Mladkova a ţádosti o případnou změnu v územním plánu.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ţádost o zahrnutí poţadavků do projednávaného
územního plánu.
d) Ţádost ČČK
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí ţádá o individuální dotaci na nutnou rekonstrukci budovy
OS ČČK z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu.
pí. L. Hejtmánková-doporučuje poskytnout finanční výpomoc z důvodu potřeby spolku ČČK
p. R. Studený-vyzdvihl dlouholetou spolupráci spolku ČČK Mladkova a Vlčkovic s oblastním
spolkem ČČK Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo městyse schvaluje dar pro ČČK Ústí nad Orlicí na rekonstrukci budovy
OS ČČK ve výši 10 000 Kč.
e) Ţádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Ředitelka Linky bezpečí, z. s. ţádá o příspěvek ve výši 5000 Kč na provoz. Cílem Linky bezpečí je
pomáhat dětem a mladým lidem v krizových situacích anonymně, zdarma a nonstop.
ZM schvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 2 000 Kč.
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f) Ţádost organizačního týmu Retrovesničky
Organizační tým Retrovesničky ţádá o pronájem KD Mladkov ve dnech 16. – 18. 8. 2019
a přilehlých prostranství dne 17. 8. 2019 při konání jiţ 5. ročníku akce „Retrovesnička“.
A také ţádá o finanční výpomoc městys Mladkov na realizaci letního biografu, atrakcí pro děti.
p. Z. Severýn-v loňském roce jsme schválili 15 000 Kč.
pí. XXX-příspěvek se vyplácí oproti dokladům.
p. R. Studený-je to akce tradiční hojně navštěvovaná, organizátoři odvádí dobrou práci.
pí. L. Hejtmánková-navrhuje 20 000 Kč z důvodu výše pronájmu dětských kolotočů a letního
kina, je třeba podporovat akce tohoto typu.
Zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem KD Mladkov ve dnech 16.-18. 8. 2019
a přilehlých prostranství dne 17. 8. 2019 pro 5. ročník „Retrovesničky“ a finanční podporu
do výše 20 000 Kč.
f) Prosba o pomoc při zajištění dopravního nočního spoje z Králík
SM informoval o zrušení nočního spoje z Králík pro pracovníky firmy OEZ, které poţádali
o pomoc při řešení.
p. R. Richtr-objasnil jiţ provedené kroky v této záleţitosti, bylo by moţné zřídit vlakový spoj
z Králík do Mladkova, tento vlak by zůstal stát v Mladkově a pak by byl převezen zpět do Králík.
Tuto variantu by plně hradil Pardubický kraj. Pokud by byl zřízen autobusový spoj, musely by obce
přispívat cca 58 000 Kč ročně. Třetí variantou je vyuţití taxisluţby v Králíkách, která je jiţ
domluvena na dobu, neţ by začal jezdit vlakový spoj. Zřízení spoje se bude dále projednávat.
p. R. Studený-zmínil, ţe nebyly ţádné připomínky k novému jízdnímu řádu.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí prosbu o pomoc při zajištění dopravního nočního
spoje z Králík.
Diskuse a usnesení
p. R. Studený-seznámil zastupitele a přítomné občany s plány zájemce o koupi lyţařského areálu
v Petrovičkách.
p. T. Novotný-upozornil na špatný technický stav objektů na náměstí z důvodu oslav městyse
v roce 2020. A je také třeba rekonstruovat byty městyse.
p. R. Studený-opravy některých bytů jsou jiţ naplánovány, nyní probíhá neplánovaně
rekonstrukce bytu v č.p. 85. Bylo opraveno zatékání do střechy na č.p. 133 a na budově obchodu.
Dále se připravuje oprava ve školní kuchyni a oprava části střechy KD Vlčkovice.
p. Z. Tomíček-se tázal, jaký je stav podaných ţádostí o dotace?
p. R. Studený-máme doporučenou ţádost ke schválení na úpravu vnitřních prostor KD Mladkov.
Ke hřišti ve Vlčkovicích nemáme ţádné vyjádření.
pí. XXX-přinesla vzorky teplé a studené vody tekoucí v bytě městyse, kde je potřeba vody spousty
odpouštět, aby byla čirá.
p. R. Studený-bude provedena kontrola kvality pitné vody v č.p. 133 bytě č. 2

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 25. 7. 2019
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1), Tomáš Franke (2), Bc. Lada Hejtmánková (3), Martina Jirčíková (4), Tomáš Novotný
- omluven (5), Lucie Pohanková (6), Zbyněk Severýn - omluven (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 - jednání ohledně střetu zájmů, Valná hromada Orlicka, jednání se
zástupci odsunutých Němců, jednání s firmou Dabona ohledně dotací na KD Mladkov,
konzultace s vedoucí oddělení dozoru a kontroly MV, proběhla kontrola na bezpečnost práce,
jednání s vedoucí prodejny CBA ohledně moţnosti získat dotace na prodejnu, jednání s firmou
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JRK, firmou zabývající se odpady. Byly objednány kontejnery pro sběr kuchyňských olejů a tuků
Proběhla schůzka s firmou Profesionálové ohledně komunikací, opravy chodníků.
Účast s místostarostkou na školení na obřady realizované obcemi. Probíhá rekonstrukce kuchyně
ve škole a před budovou školy byla provedena hydroizolace a probíhá pokládka zámkové dlaţby.
Oprava zápisu
Vzhledem k chybně uvedenému číslu pozemkové parcely v bodě 3. f2) v zápise č. 4 ze dne
20.6.2019 usnesení č. 61/2019 starosta městyse navrhuje zastupitelům schválení opravy čísla
pozemkové parcely 1050/3 na číslo 1050/23.
Zastupitelstvo městyse schvaluje opravu zápisu ze zasedání č. 4 v čísle pozemkové parcely
na 1050/23.
Organizační a majetkové záleţitosti městyse
a) Strategický dokument
SM předloţil ke schválení zastupitelstvu Program rozvoje městyse Mladkov na období let
2019- 2029. Tento dokument byl vyvěšen na elektronické úřední desce k připomínkování a také
zastupitelé se měli moţnost k dokumentu vyjádřit.
p. R. Studený-bylo doplněno vybudování hřiště pro tělesnou výchovu ZŠ.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Program rozvoje městyse Mladkov na období let
2019-2029.
b) Opravy komunikací
SM seznámil zastupitele a přítomné občany s cenovými nabídkami oprav místních komunikací
v Mladkově a ve Vlčkovicích od firmy Strabag a.s. Kareta s.r.o. a ROADMEDIC Šumperk.
Pro opravu Komunikace pod skálou byly tři cenové nabídky. Nejlépe cenově vychází nabídka
od firmy Strabag 441 651,- s DPH. Dále podána nabídka na Komunikaci k 5 RD od firmy Kareta
s.r.o. Dále byly řešeny opravy místních komunikací ve Vlčkovicích-komunikace kolem KD
Vlčkovice, „k Dolečkům“ a „u Kosků“.
pí. L. Hejtmánková-komunikace pod skálou je jiţ řešena dlouhou dobu, byly vyřešeny podmínky
se SŢDC, protoţe část dotčené komunikace je na jejich pozemku, komunikace je hojně vyuţívána
pro pěší i cyklisty a bylo by vhodné ji opravit
p. T. Franke-budou zde na této komunikaci zabudovány zábrany pro automobily?
p. R. Studený-je plánován sklopný sloupek z obou směrů, ale nejdříve se musí vyřešit povolení
silničního úřadu. Na části komunikace se také bude podílet obec Lichkov.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zhotovitele Komunikace pod skálou firmu Strabag a.s.
pí. L. Hejtmánková-je potřeba opravit komunikaci kolem KD Vlčkovice, její oprava byla často
zmiňována občany v anketě ke strategickému dokumentu.
p. M. Jirčíková-vyjádřila téţ nutnost oprav komunikací ve Vlčkovicích a také komunikace k 5 RD,
která se jiţ dlouhou dobu řeší.
p. Z. Tomíček-doporučuje opravit cestu „u Kosků“ a také si myslí, ţe i pro občany je prioritní
oprava místních komunikací.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zhotovení Komunikace k 5 RD a opravy komunikací
ve Vlčkovicích kolem KD a „k Dolečkům“ firmou Kareta s. r. o.
Zastupitelstvo městyse schvaluje opravu komunikace „u Kosků“ do výše 200 000,- Kč.
c) Dotace
c1) Smlouva DA PaK
SM seznámil zastupitele a přítomné občany s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální
účelové dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje. Tato dotace je poskytnuta pouze v případě, ţe příjemce zároveň
obdrţí investiční dotaci na rok 2019 z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra-GŘ HZS ČR. Dotace
se poskytuje do 2/3 skutečně poskytnuté dotace MV-GŘ HZS ČR, maximálně však 300 000,- Kč.
Bude zahájeno výběrové řízení na automobil a stanoví se komise pro výběr dodavatele
automobilu. V komisi bude také člen HZS.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální
účelové dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
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Zastupitelstvo městyse schvaluje komisi pro výběr dodavatele dopravního automobilu
ve sloţení Jiří Filip, Tomáš Franke, Tomáš Novotný, XXX a Lada Hejtmánková.
c2) Nabídka DABONA
SM seznámil zastupitele a přítomné občany s cenovou nabídkou na administraci zadávacího
řízení a investičně-inţenýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce Kulturního domu Mladkov“
od firmy DABONA s.r.o. SM představil různé rozsahy rekonstrukce a moţnost vyuţití dotačních
titulů.
Zastupitelstvo městyse schvaluje cenovou nabídku firmy DABONA na administraci
zadávacího řízení a investičně-inţenýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce Kulturního
domu Mladkov.
d) Rozpočtová opatření
Účetní obce předkládá rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019. Starosta městyse seznámil
přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019.
e) Obecně závazné vyhlášky
SM informoval zastupitele o nutnosti zrušit Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob vyuţití zeleného kompostu k údrţbě
a obnově na území městyse a OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v městysi Mladkov. Při konzultaci s vedoucí oddělení dozoru a kontroly
MV o OZV bylo doporučeno tyto vyhlášky zrušit, protoţe práva a povinnosti občanů v těchto
oblastech jsou dány zákonem a není třeba je opakovaně stanovit OZV.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Mladkov č. 3/2019,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2019.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Mladkov č. 4/2019,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2019.
f) Prodeje a pronájmy pozemků
f1) Ţádost paní XXX
Paní XXX ţádá o koupi části p. p. č. 3/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova, která sousedí
s p. p. č. 3/1. Ţádá o vyměření a rozdělení parcely.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3/3
v k. ú. Vlčkovice u Mladkova a pořízení geometrického plánu.
g) Zápis Kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele se zápisem z jednání kontrolního výboru
ze dne 26. 6. 2019 a výsledkem kontroly usnesení na úřadě městyse Mladkov. Zápis z jednání
kontrolního výboru je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru.
Došlé spisy a ţádosti
a) Smlouva PaK
Pardubický kraj zaslal městysi Mladkov smlouvu o podmínkách provedení stavby, která se týká
modernizace silnice II/311 Mladkov-Jablonné nad Orlicí. Pk ţádá zábor 41 m2 st. p. č. 119
a následný převod do vlastnictví Pk.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o podmínkách plnění stavby mezi Pardubickým
krajem a městysem Mladkov a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
b) Ţádost pan XXX
Pan XXX ţádá o přidělení bytu v č. p. 85. Tento byt není volný a v současné době je
v rekonstrukci.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ţádost pana XXX.
c) Závěrečný účet 2018 Sdruţení obcí Orlicko
SM přednesl informace o Závěrečném účtu 2018 Sdruţení obcí Orlicka, ve kterém je městys
Mladkov členem.
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Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci starosty městyse o schválení
„Závěrečného účtu svazku Sdruţení obcí Orlicko za rok 2018“ bez výhrad valnou
hromadou svazku konanou dne 25. 6. 2019.
d) Rekonstrukce kuchyně
V současné době probíhá v kuchyni ZŠ a MŠ Mladkov rekonstrukce. Před pokládkou nového lina
bylo zjištěno, ţe je zapotřebí nejdříve provést izolaci podlahy. Dále byla provedena nová
elektroinstalace, přebudování okénka pro příjem špinavého nádobí a budou provedeny nové
obklady. Firma Gastrokomplet UO zajistila nákres zařízení v kuchyni, tak aby vyhovovalo
současným podmínkám hygieny. Dále bude pořízeno nové vybavení kuchyně (myčka na nádobí,
nerezové pracovní stoly), které bude v majetku ZŠ a MŠ Mladkov a částka na toto vybavení bude
poskytnuta městysem Mladkov.
Zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení závazného ukazatele neinvestičního příspěvku
pro ZŠ a MŠ Mladkov ve výši 140 000,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup gastro vybavení dle jednotlivých poloţek v nabídce
v částce 100 220,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup myčky na nádobí v částce 37 541,- Kč.
e) Cenová nabídka na opravu střechy KD Vlčkovice
Při prohlídce KD Vlčkovice zastupitelstvem bylo zjištěno, ţe zatéká střechou aţ do místností.
SM městyse oslovil tři firmy o cenovou nabídku na opravu střechy. Nabídku podal pouze jeden
zhotovitel ve výši 205 381,- Kč.
p. Zdeněk Tomíček-je zadána oprava celé střechy?
p. R. Studený-bude provedena oprava sedlové části střechy-výměna střešní krytiny, výměna
bednění, výměna okapů, plechování. Nejsou zde zadány nátěry střechy.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zhotovitele opravy střechy KD Vlčkovice pana Jirčíka.
f) Stanovení prodejní ceny pro knihu Orlickoústecko z nebe.
Kniha Orlickoústecko z nebe je jiţ vyrobena v nákladu 350 kusů. Ve výtisku pro městys Mladkov
obsahuje na úvodní straně slovo starosty městyse a dále je zde článek o Mladkově, fotografie
a letecké záběry. Náklady na knihu jsou 263,50,- Kč.
p. T. Franke-navrhuje prodejní cenu knihy 350,- Kč.
p. Z. Tomíček-navrhuje prodejní cenu knihy 265,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodejní cenu knihy Orlickoústecko z nebe ve výši
350,- Kč.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hlasování: 5-1-1
A A Z A X A X A N
g) Ţádost ředitelky ZŠ a MŠ Mladkov
Paní ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov ţádá o souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ Mladkov
do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomocí
na pozici partnera s finančním příspěvkem. Je to finanční příspěvek na stravování pro sociálně
slabší rodiny.
Zastupitelstvo městyse schvaluje souhlas zřizovatele se zapojením základní/mateřské
školy do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
h) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce
SM
seznámil
zastupitele
se
Smlouvou
o
zřízení
věcného
břemene-sluţebnosti
IV-12-2016073/VB/1, Mladkov, 28/1, XXX-úprava kNN mezi městysem Mladkov a ČEZ
distribuce a.s. Dotčené pozemky jsou p. p. č. 30/3, 30/4 a 1053/2 v k.ú. Mladkov.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-sluţebnosti
IV-12-2016073/VB/1, Mladkov, 28/1, XXX-úprava kNN a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Diskuse a usnesení
p. Z. Tomíček-táţe se, v jakém stavu je budova spolku Českého svazu ochránců přírody Vlčkovice.
p. Franke-po sundání střechy jsme zjistili, ţe je zapotřebí stavbu zbourat celou. Na stejném místě
bychom chtěli postavit malou dřevostavbu. Nyní se připravuje projekt.
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p. R. Studený-dotace s MMR na dětské hřiště bohuţel nedopadla. Navrhuji nakoupit nějaké herní
prvky bez dotace.
Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup herních prvků na vybavení dětského hřiště
ve Vlčkovicích do výše 150 000,- Kč
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.

1. července
13. července
26. července
26. července
20. srpna
14. září
15. září
28. září

Nováková Marie
Kalášková Emílie
Kosková Irena
Štěrba Jiří
Kočová Helena
Slaninová Hildegarda
Mičudová Anna
Juračková Marta

65
70
65
86
80
82
75
65

let
let
let
let
let
let
let
let

Život je jenom tvá cesta. Ostatní můžou jít s tebou, ale nikdo nemůže jít za tebe.

Pazdera Václav
Pešková Iluše

72 let
90 let

Výlet dětí z mateřské školy
Chtěla bych poděkovat učitelkám mateřské
školky za zorganizování výletu do BRuNO family
parku v Brně. Byl to výlet pro děti s rodiči. Škoda
jen, ţe nás jelo tak málo, protoţe to opravdu stálo
za to! Uţili jsme si všichni, jak malí tak velcí.
Doufám, ţe paní učitelky neodradí malá
účast a budou v organizování pokračovat
i nadále. Těšíme se na jejich přítomnost s námi
na dalších akcích.
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Ještě jednou moc děkujeme za krásné sobotní záţitky.
Marcela Břízová, za zúčastněné rodiče

Prázdniny ve škole
Během
letních
prázdnin
se
prostranství
před
budovou
školy
proměnilo.
Byla vydláţděna
parkovací
zóna pro auta, kterými rodiče přiváţejí své
děti do školy. Cesta z barevných dlaţdic je
určena pro pěší příchozí a dovede nás ke
schodům před hlavním vchodem. I ony
dostaly nový potah v podobě kamenného
koberce. Další úpravy budou pokračovat a
postupně se dokončovat.
Uvnitř budovy se ve stejný čas
dočkala své rekonstrukce školní kuchyně,
o které píše vedoucí školní jídelny paní
Daniela Prausová ve svém příspěvku.
Děkuji touto cestou našemu zřizovateli za finanční zajištění, zastupitelům,
kteří nás podporují, a panu starostovi Romanu Studenému, který obě akce zajistil
a osobně řídil.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy

Rekonstrukce školní kuchyně
Po dobu školních prázdnin probíhala v ZŠ a MŠ Mladkov generální rekonstrukce
školní kuchyně. Zřizovatel školy Městys Mladkov se do obnovy nevyhovujícího
kuchyňského prostoru pustil doslova a do písmene od podlahy, která byla
zrenovována celá a dostala i novou podlahovou krytinu. Další v pořadí byla
elektroinstalace, rozvody vody, stropní osvětlení, obklady celé místnosti a nové okénko
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pro odběr špinavého nádobí. Následovalo vymalování celé místnosti a rozmístění
nábytku. Byly zakoupeny nové nerezové pracovní stoly i s umyvadly, nová myčka
nádobí, takţe celá kuchyň září novotou a od 19.8.2019 mohla zahájit svůj provoz.
Stav před rekonstrukcí

Stav po rekonstrukci

Chceme moc poděkovat panu starostovi a všem ostatním, kteří se na úspěšné
rekonstrukci podíleli.
Kolektiv pracovnic ŠK a ŠJ

Zahájení školního roku
V pondělí 2. září jsme se ve škole sešli, abychom slavnostně zahájili nový školní
rok 2019/2020. Do první třídy jsme přivítali jednu ţákyni Elenku Severýnovou.
Pan starosta jí předal učební pomůcky jako jsou vodové barvy, voskovky, obaly
na sešity, sloţku s barevnými papíry, tuţky, lepidlo… Firma Laktea dodala svačinovou
krabičku se vzorky mléčných výrobků. Od pana hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického jsme předali dárkový balíček pro prvňáky v podobě batůţku na přezůvky,
který obsahoval reflexní prvky, bezpečnostní broţuru od společnosti BESIP, materiály
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Českých drah, rozvrhy hodin, omalovánky a spoustu dalšího, co malá školačka zcela
jistě ocení. Na památku na první školní den si
Elenka ještě odnesla keramickou medaili
a pamětní list.
Přivítali jsme se téţ i s ţáky 2. a 3.
ročníku a popřáli všem, aby se jim ve škole
líbilo. Přítomným rodičům pak trpělivost
a radost z kaţdého pokroku a úspěchu,
který se svými dětmi zaţívají.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy

ČČK Mladkov
Ani v letních měsících jsme nezahálely. Začátkem července 6 členek ČČK
Mladkov opět uklízelo potok pod školou k mostku u pana Frydrycha, ale boj
s agresivním plevelem jako je netýkavka ţláznatá, se nám stále nedaří vyhrát.
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Při úklidu

Po úklidu

Za odměnu jsme se za dva dny sešly u Míly Kopecké na dvorečku, kde vůně
bramboráků lákala i kolemjdoucí. Nechyběla ani harmonika Standy Štěpána a písně
20 členného sboru ţen se v podvečerních hodinách nesly Mladkovem.
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V srpnu
se
vydalo
11 seniorek
a
3
jejich
vnoučata do Pastvin, kde se
svezly
vláčkem
okolo
přehrady
se
zajímavým
a poučným výkladem pana
řidiče.
Překvapilo
nás,
ţe o okolní obci toho ještě
tolik
nevíme.
Příjemné
odpoledne jsme ukončily
osvěţující zmrzlinou, kterou
ocenily nejen děti.

V srpnu jsme se také
vrhly na úklid chodníku
a silnice před vchodem
na hřbitov. Přívalové deště
tam přinesly spoustu hlíny
a písku. Škrabky, lopaty,
košťata a kolečka – všechno
toto nářadí nám pomohlo
tyto
nánosy
naplavenin
zlikvidovat. Doufáme, ţe si
toho třeba někdo i všimnul.

Za ČČK Alena Kotyzová

Mladí hasiči
Po značném úsilí vynaloţeném
na okresních kolech jak mladých
hasičů, tak dorostu, jsme sezónu
zakončili poslední týden v červnu
promítáním
filmu.
Z důvodu
pořádané
akce
v domě
hasičů
a menšího počtu zúčastněných dětí,
jsme to pojali komorně, a to v pohodlí
16

obyváku 😊. Společně jsme zhlédli
Úţasňákovi 2.
LT Heroltice
Letos se jiţ tradičně naše
vedoucí podíleli na pořádání letního
tábora, který pořádá sousední sbor
z Lichkova. Téma letošního tábora
bylo „cestování časem“. Děti do týmů
rozděloval počítačový generátor a opět
byly všechny velmi překvapené.
A protoţe velká část táborníků byla
stálicemi,
rozhodl
se
kolektiv
vedoucích udělat ten tábor úplně
jinačí i přesto, ţe byl na tom samém
místě.
Na výlet se vyrazilo hned druhý
den. V tom parném počasí dala
procházka dětem i vedoucím dost
zabrat, dorazili jsme do Valteřic,
kde se večer předtím konali
slavnosti. Utábořili jsme se, děti
zahrály ještě nějaké hry, opekli se
buřty a noc jsme strávili pod širým
nebem. Pro většinu dětí to byla
i premiéra, v ţivotě zatím nespaly
ani ve stanu. Všichni si to velice
uţili, i kdyţ některým byla k ránu
dosti zima. K táboru také patří
stezka odvahy.
Letos nám dokonce vedoucí
řekli, kdy bude, a my si
mohli sami zvolit, zda
půjdeme a získáme větší
obnos
bodů
anebo
zůstaneme
schovaní
v chatkách.
Děti v rámci soutěţí také
lovily mamuty a dokonce si
na vlastní kůţi vyzkoušely
soutěţ
velmi
fyzicky
náročnou
a
to
„Gladiatorrace“. Počasí bylo
pár dní na koupání a
zbytek
tábora
vycházel
soutěţně přívětivě, mohli
jsme většinu času trávit na
hřišti a sbírat body do
celotáborového hodnocení.
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Druţstva
jsme
měli
i
tematicky
pojmenovaná:
 modří –
Časoprostor
(vítězové
celotáborové hry),
 červení – Kameňáci,
 ţlutí – Einsteinovy ţárovky,
 zelení – Ninjové.
Poslední den nás navštívili hasiči
z Červené
vody.
Mohli
jsme
si
prohlédnout zásahové vozidlo i s výbavou,
svezli jsme se a nakonec nám nastříkali
pěnu, ve které jsme se mohli vyblbnout.
Následovala sprcha hadicí – to bylo ale
osvěţení…

Tábor jsme zakončili vyhlášením výsledků a diskotékou. Moc jsme si to všichni uţili
a uţ se těšíme na příští rok 😉.
Zahájení sezony 2019/2020
Letošní sezonu jsme zahájili první týden v září. Holky uţ nám přešly do dorostu,
máme však hodně malých dětiček, které musíme letos vše naučit. Sešli jsme se
na hřišti a společně si opekli buřtíky, děti dostaly podklady na studium a nyní nás
čeká příprava na podzimní zápolení, mezi které patří soutěţe v přeboru jednotlivce
18

a především Závody poţárnické všestrannosti. Drţte nám palce anebo nás přijeďte
podpořit přímo na soutěţe.
Ing. Martina Faltusová, vedoucích MH

Běh do vrchu 2019
Dne 22. 6. 2019 se
uskutečnil
37.
ročník
Memoriálu
Dobroslava
Marečka – Běh do vrchu
Mladkov – Suchý vrch.
Závodu
se
zúčastnilo
celkem
84
závodníků
(v roce 2016 jich bylo
140!), 79 jich běţelo na
Suchý vrh a 5 závodníků
absolvovalo Lidový běh na
Vysoký kámen. Nejrychleji
zdolal trať Přemysl Jeţek
z AC Slovan Liberec
s časem 0:41:13. Nejstarší
závodník byl z Hrádku ve Slezsku, r. nar. 1943. Nejmladší závodnici bylo 9 let, přijela
ze Zittau v Německu a běţela na Vysoký kámen.
Organizaci běhu zajistilo celkem 25 pořadatelů.
Všem velmi děkuji za ochotu, pomoc a svůj volný čas.
Renata Vágnerová

Zajímavé akce, projekty, krouţky, podpora, rozvoj
školství, spousta dřiny ale také zábavy – to a mnohem víc
je Místní akční plán vzdělávání
V novém školním roce máme pro děti, rodiče i pedagogy připraveno mnoho akcí
a zajímavostí. Opět budeme otevírat všechny čtyři úspěšné volnočasové krouţky
pro děti do 15 let, které budou zcela zdarma, pro rodiče a pedagogy plánujeme další
semináře, workshopy i ukázkové hodiny. Všechny mateřské i základní školy na našem
území jsou do projektu MAP II jiţ zapojeny a snaţíme se je podporovat a rozvíjet.
Všechny informace, fotky i plánované akce můţete sledovat na našem webu:
https://www.maporlicko.cz/ a facebooku: https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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Půlka prázdnin a Nohejbalový turnaj v Dolanech
K létu patří i spousty sportovních aktivit a my jsme se rozhodli,
ţe v půlce prázdnin 27. 6. 2019 uspořádáme Nohejbalový turnaj. Počasí
nám do karet moc nehrálo, ostatně jako celé prázdniny bylo nevyzpytatelné
a do poslední chvíle se nevědělo, co nám přinese a zda bude vůbec moţné hrát.
Nakonec v 13:00, čas
oficiálního
začátku,
bylo nahlášeno 12
týmů a turnaj mohl
začít.
Hráči
byli
rozděleni do dvou
skupin, kde si zahrál
kaţdý s kaţdým a
dále se hrálo dle
pravidel, která byla
pro všechny jasná,
nebylo
třeba
je
rozporovat
a
díky
tomu byla atmosféra
mezi protihráči velmi
přátelská.
Diváci fandili a uţívali
si
bojovnost
mezi
týmy, která zápas od
zápasu gradovala a závěrečné zápasy se odehrály i za vydatného deště, který ale
bojovné hráče od jejich nasazení neodradil. Turnaj se podařilo vyhrát zaslouţilým
fotbalistům Tondovi a Davidovi.
Myslíme,
ţe
hráči
byli
spokojeni, vítězové ze svého
výsledku nadšeni, poraţení
měli dobrý pocit z pěkně
stráveného odpoledne, diváci
si jistě odnesli pěkný sportovní
záţitek a všichni se určitě
výborně najedli a napili, jako
je v Dolanech jiţ nepsaným
pravidlem.
Všem zúčastněním děkujeme
a rádi bychom vás tímto
pozvali na další akci, o které
vás budeme včas informovat.
Prozradíme pouze termín, zapište si tedy 2. listopadu další akce pod záštitou
VS Mladkov Dolany.
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Pěkné babí léto a začátek podzimu
VS Mladkov Dolany

Kříţ u cesty
Lesní cesta, vedoucí po levém břehu Tiché Orlice, skýtá nádhernou procházku
do sousedního Lichkova. Kousek za bývalou mladkovskou elektrárnou u cesty spatříte
ţulový kříţ, opatřený destičkou se třemi jmény – Josef Machatschek, Emil Pausewang
a Josef Schaffer.
Je zde i datum 22. 5. 1945.
Události tohoto dne jsou známy
mnohým z Vás. Byl to černý den pro
většinu bývalých obyvatel Mladkova.
Po šesti letech nacistické zvůle přišlo
zúčtování. Bohuţel forma zúčtování
překročila
měřítka
lidskosti
a odsouzenci se stali oběťmi brutálního
násilí ukončeného smrtí deseti občanů.
Dokonce i šetření našich orgánů
konstatovalo, ţe „z trestně-právního
hlediska
je
nutné
konání
členů
partyzánské skupiny Alfa 1, kteří se
podíleli na týrání a usmrcení občanů Mladkova, kvalifikovat jako trestný čin vraţdy
podle §219 trestního zákona“.
Jako zájemce o historii Mladkova jsem se snaţil získat více informací ohledně
těchto událostí. Existují výpovědi svědků. Problém je, ţe se mnohdy liší nejen
v detailech, ale i v počtu obětí, místě a způsobu exekuce a místě konečného spočinutí.
Kdo byli ti tři, jejichţ jména jsou uvedena na kříţi?
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Josef Machatschek byl úředníkem četnictva a pocházel z Rokytnice. Jeho věk
neznáme, ale zřejmě bydlel v podnájmu u rodiny Baruškovi v čp. 39. Čím se provinil,
nevím. Je moţné, ţe byl konfidentem gestapa, moţná udával české lidi. Koho ale mohl
udávat v té době v ryze proněmeckém Mladkově, netuším.
Emil Pausewang, stár 51 let, byl ţelezničním zaměstnancem a bydlel v čp. 3. Jeho
smrtelný omyl popsala Gudrun Pausewangová (nebyla nijak příbuzná s tímto
Pausewangem) v knize Vzpomínám na Rozinkovou louku. Partyzánský seznam
„hříšníků“ obsahoval jméno Siegfried Pausewang (otec Gudrun). Emil Pausewang
přeslechl vyslovené jméno a vystoupil z řady. Podepsal si tím ortel smrti a byl oběšen.
Skutečný hříšník Siegfried byl tou dobou jiţ dva roky po smrti – padnul u Azovského
moře.
Josef Schaffer byl původně Čech se jménem Šafář. V listopadu 1938 optoval pro
německé občanství a snad proto, aby splynul s okolím, své jméno poněmčil. A právě
to ho stálo ţivot. Z dnešního pohledu kruté, tehdy běţné. Zemřel ve věku 53 let,
povoláním byl bytovým architektem. Vyučený jako truhlář měl malou pilu u řeky pod
domem čp. 66 (Osmanovo). V domě čp. 52 bydlel jeho bratr Jan.
Z deseti občanů, kteří 22. 5. přišli
v Mladkově o ţivot, byli čtyři oběšeni na
kaštanech před kostelem a šest bylo zastřeleno
za místní elektrárnou. Jejich skutečnou či pouze
domnělou vinu lze dnes jiţ jen stěţí dokázat.
Ať uţ se na tyto události konce války díváme
jakkoliv, myslím, ţe je humánní a lidské pochopit
snahu a realizaci označení kříţem místo
odpočinku tragického konce ţivota lidí, kteří
někomu byli blízcí, ať uţ jako sousedi, kamarádi
nebo příbuzní. Dívejme se proto na tento
památník jako na Smírčí kříţ současnosti.
Prameny:
E. Trojan: Tak přísahali
G. Pausewang: Vzpomínám na Rozinkovou louku
H. Küttner: Chronik der Heimatgemeinde DeutschPetersdorf
J. Padevět: Krvavé léto 1945
Vzpomínky pamětníků

Miloš Taraška

„Retrovesnička“ Vám děkuje!!!
V sobotu 17. 8. 2019 proběhl v Mladkově jiţ pátý ročník Retrovesničky. K vidění
na místním rynku bylo na třicet starých motocyklů, asi patnáct automobilů, na dvě
desítky historických bicyklů, několik kusů historické hasičské techniky a traktory
Zetor 25k. Za zmínku stojí určitě automobil Aero 30 roadster, který své majitele
přivezl z Týniště nad Orlicí, Škoda 110 R přijela dokonce aţ z Brna a nádherný
Velorex 16 250 (tzv. prchající stan). K naprostým skvostům patřily bezesporu
motocykly Jawa pérák a Jawa 350 OHC, vystavené uvnitř kulturního domu,
které prošly důkladnou renovací, a s jejich dokončením se finišovalo doslova
na poslední chvíli. Uvnitř KD mohly oko návštěvníka potěšit opět perfektně připravené
panely s historií Mladkova od Miloše Tarašky a několik stovek různých exponátů dob
23

minulých,
které
nejednomu
návštěvníkovi
vyvolaly
vzpomínky
na svoje mládí. V odpoledních hodinách
mohli návštěvníci zhlédnout přehlídku
historických bicyklů, kterou naprosto
skvěle a s přehledem odmoderovala paní
Jana Kalášková. K poslechu vyhrával
po celé odpoledne pan Arnošt Štěrba
z Králík. Zmrzlinář pan Celba, upoutaný
celý den u mrazícího pultu nevidíc ven,
si myslel, ţe do Mladkova zavítal sám
mistr Karel Gott .
Na asfaltové ploše pod hospodou se
opět
roztočil
kolotoč
a
desítky
rozzářených
dětí
skákajících
na nafouknutém hradě děkovaly panu
Dubskému z Lukové, ţe si na naši
vesničku ve svém nabitém programu
opět našel čas. Další atrakcí byla
moţnost svézt se naučnou stezkou
„Po stopách
spodního
mlýna“
na
nádherném koňském povozu, se kterým
přijeli manţelé Luxovi z Jablonného
nad Orlicí. V řeznictví u Foglů Stanislav
a Václav Foglovi připravili opět luxusní
řeznické speciality, které se těšili velké oblibě návštěvníků. Sbor dobrovolných hasičů
z Jablonného nad Orlicí předvedl ukázku vyproštění zraněné osoby po autonehodě
pomocí hydraulického zařízení se svým výjezdovým vozidlem Tatra 623.
Večer se nad městysem rozburácely motory letadel. To proto, ţe do Mladkova
zavítal jiţ podruhé letní biograf Etienne z Pardubic a tentokrát nám přivezl film
„Narušitel“ mladého reţiséra Davida Baldy, který k nám také zavítal a před
promítáním krátce pobesedoval s diváky.
Je toho hodně o čem by se dalo ještě psát, ale své dojmy si kaţdý, kdo zavítal,
odnesl sám ve své mysli a ve svém srdci. A jak hlásá název článku, poděkování patří
Vám všem, kteří se na uskutečnění Retrovesničky s číslem pět podíleli.
Konkrétně:
- klukům z SDH Mladkov za přípravu a vystavení historické techniky
- klukům JSDH Jablonné nad Orlicí za ukázku
- paní Renatě Vágnerové a ţenám z ČČK za výborné pochutiny ke kávě
- obsluze – Oldřichu Kopeckému, Martinu Jagerskému, Ivě Jagerské, Kubovi Pávkovi,
Tomáši Luxovi, Jardovi Kašparovi, Standovi a Václavu Foglovým
- Janě Severýnové za přípravu kulis na hospodě U Bohouše
- panu Štěrbovi a Romanu Antuškovi za ozvučení a hudební doprovod
- panu Robertu Prokopcovi za grafickou přípravu plakátů
- manţelům Luxovým za přistavení koníků
- sponzorům - Jiřímu Babákovi, Josefu Doubínkovi, Petru Hejtmánkovi - Griffin,
Pavlu Weindlichovi st., městysi Mladkov
- dále také vystavovatelům, organizátorům a všem, kteří se jakkoliv podíleli
na přípravách a úklidech
Za organizační tým Josef Kalášek ml.
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Letošní „Retrojízda“ a „Retrovesnička“ obrazem
Retrojízda 3. 8. 2019

Retrovesnička 17. 8. 2019
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foto: archiv rodin Kaláškových a Severýnových, Miloš Taraška, Jiří Stodůlka

Jízdné – Leo Express
Jiţ v prosinci tu začne jezdit nový dopravce – Leo Express. Lidé se stále častěji
ptají, zda bude kromě tarifu IREDO uznávat také jízdenky Českých drah (traťové,
IN karty, ...). Na webových stránkách dopravce se pouze dočtete, ţe v současné době
jednají s ČD. Toto sdělení tam ale uţ nějakou dobu je. Více informací bohuţel
neposkytnou ani u pokladní přepáţky ČD, protoţe jednoduše neví.
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Proto jsme se rozhodli s tímto dotazem oslovit přímo dopravce. Pracovnice
zákaznického centra nám sdělila, ţe jízdní doklady ČD, včetně IN karet, prozatím
uznávány nebudou, bude ale platit krajský tarif IREDO.
redakce

Poděkování
Milá paní ředitelko, chtěli bychom touto cestou poděkovat celému kolektivu školy
a školky za pomoc při vzdělávání našich dětí. Za vřelý přístup, cenné rady a ochotu.
Naše děti do školy v Mladkově chodily rády a také ji nerady opouští. Doufám, ţe škol jako je ta vaše - je nebo bude více a jejich činnost nebude ohroţena. Váš kolektiv tvoří
krásné zázemí nejen pro školní děti, ale i pro malé předškoláky. Zázemí tvoří lidé,
kteří svou práci dělají s radostí.
Přála bych Vám a celému kolektivu hodně spokojených a učení chtivých dětí.
Přejeme celému kolektivu krásné a pohodové léto.
Za děti Vojtu a Elišku
přejí rodiče Luxovi

Ohlédnutí za Retrovesničkou Mladkov
Kdyţ mě o letošních prázdninách Alenka Štefková - Šalamonová upozornila
na akci Retrovesnička Mladkov (prý po páté), věděla jsem, ţe u toho chci být.
Uţ proto, ţe i já jsem retro. Před pětapadesáti roky jsem tu totiţ jako mladičká
učitelka stála před svou první třídou. Sice jsem po dvou měsících byla přeloţena
do sousedního Těchonína, ale vilka Petrových na konci Mladkova mi i nadále byla
přívětivým a laskavým domovem.
Ale zpět k letošní Retrovesničce Mladkov. Kdo nikdy nezkusil uspořádat něco
podobného, nemá představu, co času, starostí a energie stojí zajištění takovéto akce.
Váţení organizátoři, klobouk dolů! Všeho bylo dostatek - pro oči, pro uši
i pro ţaludek. Ale ze všeho nejvíc mě potěšilo setkání se známými. A to někteří přijeli
z velké vzdálenosti; například Tonda Krejčí s manţelkou Martou (mou spoluţačkou
z třebovské základky) přijeli z Prahy, Ivana Marečková s manţelem z Hradce Králové,
stejně tak Saša Gregar (další můj spoluţák) s manţelkou Naďou a celá rodina Aleny
Šalamonové, dokonce ze Slovenska. Velice si cením kontaktu s mladkovskými
šikovnými ţenami. Na jejich zájezd do Neratova a Sedloňova nikdy nezapomenu.
A právě jedna z těchto ţen mi zprostředkovala nečekaný retro záţitek.
Kdysi mě v Mladkově jeden školák učil hrát ping pong na půdě ředitelství
statku. Věděla jsem, ţe to byl jeden z Foglových chlapců, ale jméno jsem zapomněla.
Stačilo se zmínit a Míla Kapacová se ujala pátrání. Po chvíli stál přede mnou pán
v řeznické zástěře, a ţe on, Standa Fogl, je ten, kdo mě před lety seznámil se stolním
tenisem. Díky za toto srdečné setkání. Moc mě potěšilo. Jen mě mrzí, ţe jsem si
nestihla zakoupit nic z jeho uzenářských dobrot. Snad příště.
V Červené Vodě, kde jiţ padesát let ţiji, mám co do činění s kronikou a s historií
obce. Proto jsem ráda, ţe jsem se seznámila s panem Milošem Taraškou, který se
o minulost Mladkova zajímá a shromaţďuje staré fotografie a písemnosti, coţ je
mravenčí práce, které můţe propadnout jen skutečný nadšenec. Přeji Mladkovu více
takových šikovných lidí.
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Pokud to osud nezařídí jinak, ráda bych přijela příští rok opět, na šestou
Retrovesničku Mladkov. Uţ proto, ţe Mladkov byl a je mou srdeční záleţitostí.
Stáňa Marklová- Pejchalová

Vzpomínka na Retrovesničku 2019
V dálce vyhrává hudba, postupně sílí, to jak se blíţím k náměstí, všude ruch,
plno lidí a spousta povědomých tváří, rozzářené oči účastníků, nečekané výjevy, milá
radostná setkání, dlouhé i útrţkovité rozhovory, občas lovím v paměti zasunuté
vzpomínky. Je to jako bych se vrátila o mnoho let zpátky, aţ kam? Rok 1959 nebo 67?
Ani se mi nechce počítat kolik let to je zpátky. Pro mě jakoby to bylo včera. Prodírám
se davem usměvavých a radostně naladěných lidí, cítím, ţe proţívají podobné pocity
jako já. A najednou se vzpomínky stanou realitou. To kdyţ vstoupím do kulturního
domu a najednou mě obklopí skutečné věci mého dětství, na které si mohu sáhnout,
které jsou tu opět fyzicky přítomné. Panenky, kočárky, trojkolky, sáňky, na kterých
jsme v zimě jezdili pod Peškovy anebo od břízek aţ dolů k baráku. A samozřejmě lyţe,
koţené boty a kola. Ještě si pamatuji na závodní kolo Vlasty Hejtmánka a jeho oštěp
postavený v koutě na verandě našeho domu. A tuhle televizi LOTOS jsme taky měli,
celý dům se občas sešel sledovat večerní program. Je to skutečně pravda? Na chvíli
ano. Dokonce i nejbliţší a nejdraţší lidé mého dětství a celého ţivota tu jsou se mnou.
I kdyţ jen na fotografiích. Moji rodiče ještě za svobodna brázdí vody Pastvinské
přehrady. A potom uţ s námi dětmi u domu v Mladkově, kde jsme vyrostli a oni
strávili víc jak dvacet let svého ţivota. Dvorek za domem u stodoly byl místem, kde se
odehrávalo vše významné z našeho dětství, hry na schovávanou, estrády, cvičení
na kladině. A dřevěné schody na verandu byly naší tribunou a prvními prkny,
co znamenají svět. Odtud jsme se rozlétli do světa. A s některými se potkali aţ dnes.
Jsem nesmírně vděčná, ţe jsem to mohla zaţít a opět se sem budu ráda vracet.
Ráda bych vyjádřila vřelé díky všem organizátorům mladkovské Retrovesničky.
Chci vyslovit poděkování panu Taraškovi, zapálenému mladkovskému archiváři,
který letos sestavil panel z fotografií naší Štefkovy rodiny. Zvláštní poděkování však
patří mojí bývalé sousedce Ivaně Marečkové, která mě sem do Mladkova po letech
přivedla. A tak se mohu ponořit do vzpomínek a znova proţívat krásné okamţiky
svého dětství.
Alena Šalamonová (rozená Štefková)

Příspěvek
Je tomu právě rok, co jsem se ve zpravodaji č. 3 pokusil o vyjádření stavu
Mladkova. Snaţil jsem se poukázat na to, ţe je zde mnoho věcí, které by bylo potřeba
změnit, aby se dalo říci, ţe Mladkov vzkvétá.
Čekal bych, ţe po volbách, které mezi tím proběhly, se něco změní. Zatímco
v okolních obcích se na první pohled stále něco děje, v Mladkově? Na jednu stranu se
ani nelze divit, kdyţ volební seskupení v Mladkově nepředloţilo občanům ţádný
volební program! To je asi mladkovská specialita, aspoň se pak nemusejí z ničeho
zodpovídat!
Dále bych chtěl poděkovat panu Taraškovi za jeho besedy o Mladkově,
které ukazují, kde se Mladkov nacházel před válkou, kdy si také zaslouţil statut
městyse. Čím si asi zaslouţil opětovně vrácení tohoto statutu po 68 letech úpadku?
Václav Matějka
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek



Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční
dne: 22. 11. 2019
23. 11. 2019
čas: 16.00 – 18.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.
místo: Klubovna u zdravotního střediska v Mladkově
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 739 999 112
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CVIČÍME PRO ZDRAVÍ
Skupinové cvičení k posílení a udrţení
celého pohybového aparátu
Cvičení zvládne kaţdý bez rozdílu věku a je určeno i těm,
kteří začínají mít problémy se zády v důsledku
ochabování svalstva celého těla.

Začínáme 7. října 2019
Cvičíme v klubovně kaţdé pondělí a čtvrtek
(18-19 hodin)
____________________________________________________________________

ČČK ve Vlčkovicích
Vás zve
dne 12. 10. 2019 v 19 hodin
do kulturního domu ve Vlčkovicích
na posvícenské posezení
s cimbálovou muzikou Jana Dostála
Občerstvení: jako o posvícení
Srdečně zvou pořadatelé
Zprávy z Mladkova
Vydává Městys Mladkov, PSČ 561 67. Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22035.
Vychází čtvrtletně nákladem 250 výtisků. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Mohou být posílány
na e-mail: zpravyzmladkova@seznam.cz, předány členům redakční rady nebo vhozeny do schránky
u vchodu do úřadu městyse.
Redakční rada: Alena Kotyzová, Mgr. Jana Severýnová a Mgr., Bc. Lenka Muţíková
Hlavička na titulní straně: Kristýna Faltusová
Návrh ikon k rubrikám: Mgr. Jana Severýnová
Úprava fotografií: Bohuslav Matouš
Úprava pro tisk: Lenka Muţíková
Tisk: Grantis, Ústí nad Orlicí
Uzávěrka příštího čísla bude 3. 12. 2019
32

