Slovo úvodem
Váţení spoluobčané, milí čtenáři a přispěvatelé,
v neděli nám začala adventní doba, která lidem připomíná, ţe se blíţí Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce. O adventních nedělích zapalujeme svíce na adventním
věnci. Připomínáme si tím příchod Jeţíše Krista a původní význam adventu. Advent
však není v původním smyslu dobou shonu a předvánoční nervozity. Naopak je
obdobím ztišení, klidu, rozjímání. A to je vlastně skutečnou výzvou pro nás všechny.
Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň. Přijměte od nás přání pokojného proţití
vánočních svátků v rodinném kruhu, v blízkosti svých známých, přátel a všech,
kterých si váţíte a máte je rádi.
Přejeme Vám především zdraví, štěstí, pohodu a úspěšné vykročení
do nového roku 2020.
redakce

Váţení spoluobčané, chalupáři,
náš vánoční strom uţ zase svítí, coţ nám dává jednoznačně najevo, ţe tu za pár
týdnů máme Vánoce a ţe se nezadrţitelně blíţí konec roku. Jako kaţdoročně budeme
bilancovat, jaký ten uplynulý rok byl, co se nám povedlo, co se přihodilo.
Dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil rok nového vedení městyse. V letošním
roce jsme nejvíce investovali do oprav a zhotovení komunikací. Investovali jsme
do nich více jak 2 miliony korun. Povedlo se udělat nový povrch na cestě k Lichkovu,
novou komunikaci u čp. 109. Také ve Vlčkovicích se asfaltovalo. Opravena je cesta
kolem kulturního domu, nově zhotovena je cesta u Dolečků a také u Kosků.
Je samozřejmé, ţe i další cesty by potřebovaly opravu, ale vše nejde najednou.
Úpravy prostranství proběhly před budovou školy, kde budeme v příštím roce
pokračovat doděláním chodníku a terénními úpravami. I budova školy dostala
finanční injekci v podobě rekonstrukce kuchyně. Kdyţ uţ jsem se dotkl školy,
rád bych Vás také informoval, ţe vzhledem k malému počtu ţáků připravujeme
v příštím školním roce otevření čtvrtého ročníku tak, abychom provoz školy udrţeli
ovšem za zvýšené finanční podpory ze strany městyse. Z letošních větších investic je
nutné připomenout opravu střechy na kulturním domě ve Vlčkovicích a také výměnu
kotle v budově zdravotního střediska. I pro příští rok nás čekají další investice a tou
první bude oprava vnitřních prostor kulturního domu v Mladkově.
Ale, nejen budováním je člověk ţiv. Také kultura a zábava patří ke spokojenému
ţivotu, a proto jsem rád, ţe se u nás organizují nejen tradiční akce, ale ţe se také
objevují nové, vetší či malé. V příštím roce oslavíme 670 let zaloţení městyse a uţ nyní
plánujeme akce a budu moc rád, kdyţ se nás zapojí co nejvíce. Vřelé dík všem
jednotlivcům, spolkům, prostě všem, kteří se podílejí na organizování akcí
a samozřejmě také hostům, návštěvníkům a turistům, ale hlavně domácím za účast
a podporu všech akcí, které nám dávají moţnost se spolu potkat.
Před rokem jsem na tomto místě psal své první „Slovo starosty“ v našem
zpravodaji a vyjádřil v něm své poděkování za Vaše hlasy ke sloţení nového
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zastupitelstva. Mám-li se dnes ohlédnout a hodnotit, tak velmi rád konstatuji,
ţe zastupitelstvo konstruktivně pracuje, má věcné argumenty a rozhoduje v souladu
s potřebami našeho městyse a Vás, našich spoluobčanů. Za tento přístup bych chtěl
všem zastupitelům upřímně poděkovat a popřát jim hodně štěstí jak v profesním,
tak v soukromém ţivotě.
V úvodu jsem zmínil přicházející Vánoce, proto bych Vám všem chtěl popřát
hodně štěstí, přátelství a lásky. Proţijme vánoční svátky v klidu ve svých rodinách.
A do nového roku si přejme hlavně zdraví, protoţe kdyţ budeme zdraví, můţeme si
splnit všechny své sny.
Přejme si společně, abychom ţili v úctě, toleranci, nacházeli k sobě cestu
a porozumění pro druhého. Přejme si, ať se nám společně v roce 2020 daří dobře.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Kalendář městyse Mladkov 2020
Dovolte, abych Vám přestavil nový kalendář,
který jsme vydali. Jedná se o týdenní kalendář
s fotkami ze všech koutů našeho městyse.
V kalendáři jsou také uvedeny termíny všech akcí
a také termíny svozů odpadů. Svozový kalendář,
na který jste byli zvyklí z minulých let, uţ kupovat
nebudeme.
Nový kalendář vyšel na 95,- Kč a prodává se
na úřadě za cenu 75,- Kč. Pro další roky plánujeme
kalendáře s historickými a současnými fotkami
městyse.
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Udělení vlajky městyse
Dekrety o udělení obecního
symbolu - znaku nebo vlajky předal
v pondělí 25. listopadu
starostkám a starostům čtyřiceti
obcí,
městysů
a měst České
republiky ve Sněmovně její
předseda Radek Vondráček.
Za náš městys se slavnostního
předání
zúčastnil
starosta
a místostarostka městyse.
Akce se
nesla
v přátelském
duchu s krátkými diskusemi
s předsedou
poslanecké
sněmovny, který se zajímal také
o to, jak budou tyto symboly v daných obcích oslaveny.
Nyní jiţ můţeme oficiálně zadat naši novou vlajku do výroby ve vyšívané i tištěné
podobě, aby byly připraveny k oslavám v příštím roce.
Váš starosta
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Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 19. 9. 2019
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1), Tomáš Franke (2), Bc. Lada Hejtmánková (3), Martina Jirčíková (4) - omluvena,
Tomáš Novotný (5) - omluven, 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 - zajištění rekonstrukce školní jídelny, jednání s firmou Dabona ohledně
rekonstrukce KD Mladkov, přítomnost na jednání Sdruţení obcí Orlicka, řešena s firmou JRK
problematika odpadů, jednání s firmou Ledeos - moţnost nákupu LED osvětlení, řešení
modernizace rozhlasu. Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření městyse Mladkov. Byla uzavřena
smlouva s firmou, která bude zajišťovat sběr jedlých olejů a tuků. Proběhlo jednání
s dodavatelem pasportu drobných památek.
XXX -se dotazuje, jak bude provedena oprava komunikace ve Vlčkovicích, upozornil na problémy
s vodou, která vytéká kolem a na tuto komunikaci.
p. R. Studený -budou provedeny opravy úseků, které jsou nejvíc rozbité. Jednotlivé problémy
budou řešeny se zhotovitelem na místě.
Organizační a majetkové záleţitosti městyse
a) Vlajka a znak městyse
SM seznámil zastupitele a přítomné občany s výsledkem ţádosti o udělení vlajky a znaku
pro městys Mladkov. Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 11. 7. 2019 byl udělen
symbol vlajky městyse Mladkov. V případě znaku byl schválen jeho slovní popis, vzhled znaku je
historický, proto se jiţ neschvaloval.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o udělení vlajky a znaku pro městys
Mladkov.
b) Plán financování ČOV a kanalizace
Byl vypracován Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury ČOV a kanalizace
v majetku obce Mladkov na období let 2019 aţ 2028. Pro stanovení finančních prostředků
potřebných pro obnovu kanalizace a ČOV byly pouţity základní charakteristika, jako je stáří,
míra opotřebení, pouţité materiály, ţivotnost pouţitého materiálu a pořizovací cena
posuzovaného majetku. Pro obnovu ČOV je průměrná potřeba plánu obnovy pro 1 rok
94.080,- Kč bez DPH a pro obnovu kanalizace 168. 010,- Kč bez DPH. Tyto finance budou
pouţity na opravy kanalizace a ČOV.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury
ČOV a kanalizace v majetku obce Mladkov na období let 2019 aţ 2028.
c) Dotace Pardubický kraj
SM seznámil zastupitele a přítomné občany se Smlouvou o poskytnutí programové účelové dotace
na poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019 - II. kolo. Dotace bude poskytnuta na pořízení zásahových oděvů
do výše 70 % celkových nákladů, nejvýše však 27. 000,- Kč
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace
na poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019- II. kolo a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
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d) Dopravní obsluţnost
SM informoval zastupitele a přítomné občany o zajištění nové veřejné autobusové dopravy
Pardubickým krajem v období od 2. 9. 2019 do 14. 12. 2019. Od tohoto data byla zřízena veřejná
linková autobusová doprava z Králík do Mladkova po 22. hodině. Tato linka byla zřízena
na základě prosby pracovníků OEZ Králíky, kterým byl zrušen noční spoj z Králík. Náklady
na dopravní linku pro městys Mladkov jsou 15. 000,- Kč. Pokud bude tato linka vyuţívána,
tak od roku 2020 by měla být jiţ pro městys Mladkov bezplatná.
obyvatelé Vlčkovic -uvítali by, kdyby ve Vlčkovicích opět stavěly i dálkové autobusové spoje
a aby byly zřízeny autobusové linky i v ranních hodinách např. od Králík kolem deváté hodiny.
p. R. Studený -tyto připomínky můţeme přednést při jednání s krajem, i kdyţ jednání nebude
jednoduché, protoţe kraj má omezený rozpočet. Vyzývá občany k podání připomínek na dopravní
spoje, aţ bude připomínkování jízdních řádů, které bude vyvěšeno na úřední desce.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí vytvoření dopravní linky z Králík do Mladkova.
e) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 10/2019, č. 11/2019 a č. 12/2019. Starosta
městyse seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu
ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2019, 11/2019
a č. 12/2019.
f) Prodeje a pronájmy pozemků
f1) Ţádost XXX
Manţelé XXX ţádají o odprodej části p. p. č. 861/2 v k. ú. Mladkov.
Bude provedena obhlídka pozemku zastupiteli.
Zastupitelstvo městyse odkládá ţádost manţelů XXX o odprodej části p. p. č. 861/2
v k. ú. Mladkov.
f2) Ţádost p. XXX
Pan XXX ţádá o odkoupení části p. p. č. 625/5 v k. ú. Mladkov z důvodu rozšíření lyţařského
areálu a jeho přeměnou na víceúčelový sportovní areál. Ţádá o pozemek o rozloze 7600 m 2.
Bude provedena obhlídka pozemku zastupiteli.
Zastupitelstvo městyse odkládá ţádost o odkoupení p. p. č. 625/5 v k. ú. Mladkov.
f3) Ţádost pan XXX
Pan XXX ţádá o odkoupení části pozemkové parcely č. 340 v k. ú. Mladkov. Záměr prodeje byl
vyvěšen a byl vypracován geometrický plán.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej p. p. č. 340/2 v k. ú. Mladkov o výměře 212 m 2
za cenu 20,- Kč/m2 a náklady spojené se zaměřením a převodem pro ţadatele pana XXX.
f4) Ţádost pan XXX
Pan XXX ţádá o odkoupení pozemkové parcely č. 108/3 v k. ú. Petrovičky u Mladkova. Výměra
pozemku je 356 m2. Byla provedena obhlídka pozemku zastupiteli. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce.
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej p. p. č. 108/3 v k. ú. Petrovičky u Mladkova
o výměře 356 m2 za cenu 50,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem pro ţadatele pana XXX.
Došlé spisy a ţádosti
a) JRK partnerství
Firma JRK Česká republika s.r.o. nabízí městysi Mladkov odborné sluţby v oblasti předcházení
vzniku odpadů, zvýšení míry třídění, analýzu aktuálního stavu odpadového hospodářství,
informační a vzdělávací kampaně pro občany. Dále firma vytvořila prezentaci odpadového
hospodářství městyse Mladkov, kde jsou uvedeny údaje o třídění odpadu, současný stav
a moţnosti změny systému.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí nabídku firmy JRK a informace o stavu třídění
odpadu v městysi Mladkov.
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b) Česká pošta
Česká pošta oznámila změnu otevírací doby provozovny Mladkov pro období od 1. 9. 2019 do 31.
10. 2019.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Souhlas se změnou otevírací doby pošty Mladkov.
c) Ţádost o přidělení bytu
Pan XXX ţádá o přidělení bytu městyse po dobu plánované rekonstrukce v domě, ve kterém
bydlí.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ţádost pana XXX.
d) Nabídka svítidel
Starosta městyse představil nabídku firmy Ledeos, která městysi Mladkov nabízí svítidla
veřejného osvětlení osazená LED čipy, které mohou vyuţívat napájení z elektrické sítě nebo přes
solární panel.
p. R. Studený -příští rok budou vypsána výzva k získání dotací na osvětlení pro malé obce.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí nabídku svítidel firmy Ledeos.
e) Smlouva o poskytnutí dotace
SM předkládá Smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora zpracování strategických
dokumentů obcí Pardubického kraje“. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace městysi Mladkov
od Pardubického kraje na zpracování Strategického rozvojového dokumentu. Dotace se poskytuje
ve výši 29 645,-Kč.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora
zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje“ a pověřuje starostu
městyse podpisem smlouvy.
f) Ţádost o projednání mimořádného investičního příspěvku na výstavbu parkoviště
Sdruţení obcí Orlicko zaslalo ţádost o poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku
pro výstavbu parkoviště na Červenovodském sedle ve výši 100.000 Kč. Ţádost se jiţ projednávala
v souvislosti s výstavbou single tracků, které jsme nepodpořili. S výstavbou parkoviště jiţ dříve
vyjadřovali zastupitelé souhlas.
p. XXX -bude zdarma parkovné?
p. R. Studený -ano, bude, minimálně po dobu pěti let.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného investičního
členského příspěvku pro výstavbu parkoviště na Červenovodském sedle ve výši 100 000 Kč
s pravidelnou roční splátkou 12 500 Kč.
g) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
SM informoval zastupitele o tom, ţe proběhlo dílčí přezkoumaní hospodaření městyse. Kontrola
proběhla bez závad.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse.
Diskuse a usnesení
p. T. Franke -pochválil akci Retrovesnička. Na hřišti u školy by bylo třeba opravit lavičku.
p. R. Studený -je potřeba opravit i jiné prvky, některé prvky opravíme vlastními silami. V tomto
školním roce proběhne revize herních prvků.
p. Tomíček -táţe se, jak mají občané řešit, kdyţ vidí v obci velký oheň se zapáchajícím kouřem.
p. R. Studený -pokud má občan pocit, ţe dochází ke znečišťování ţivotního prostředí má zavolat
na ţivotní prostředí, policii nebo hasiče.
p. XXX -táţe se, zda se můţe pálit listí.
p. R. Studený -nesmí. Listí patří do kompostérů. Větší mnoţství je moţné nechat odvézt
zaměstnanci městyse Mladkov, po předchozí domluvě.
p. R. Studený -oslovil zastupitele a přítomné občany, aby ve Vlčkovicích dali návrh na vánoční
strom, který by se dal ozdobit. Také v říjnu bude svolána schůzka se zástupci spolků týkající se
plánování oslav městyse Mladkov v roce 2020.
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pí. XXX -se táţe, jaké opravy budou probíhat při rekonstrukci KD Mladkov a zda je plánována
oprava KD ve Vlčkovicích.
p. R. Studený -budou se opravovat vnitřní prostory, vytápění. Ano, máme v plánu i opravy
KD Vlčkovice, budeme se snaţit zajistit dotace na tyto opravy.
p. Z. Tomíček -na základě schůzky zastupitelů v KD Vlčkovice byly jiţ zakoupeny nová kamna
a byla vyspravena střecha.

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 9. 10. 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) - omluven, 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.
Opravy komunikací
Na zasedání zastupitelstva dne 25. 7. 2019 byly projednány opravy komunikací v Mladkově
a Vlčkovicích. Jednalo se o Komunikací 5 RD v Mladkově, komunikace kolem KD, k „Dolečkům“
a ke „Koskům“ ve Vlčkovicích. U prvních tří byl schválen zhotovitel oprav komunikací firma
Kareta s. r. o. V cenové nabídce firmy Kareta byly uvedeny ceny s DPH, avšak v došlé smlouvě
byly uvedeny tyto částky jako cena bez DPH. Starosta městyse předkládá cenovou nabídku
na opravy těchto komunikací od firmy Strabag a. s.
p. R. Studený -cesta pod skálou je jiţ skoro hotova, ještě chybí postřik. Momentálně je cesta
uzavřena.
XXX -táţe se, jaká bude síla ţivice na komunikaci k 5RD.
p. R. Studený -bude zde vrstva 10 cm, a 20 cm kamení.
ZM revokuje usnesení č. 73/2019.
ZM revokuje usnesení č. 74/2019.
ZM schvaluje zhotovitele Komunikace k 5 RD v Mladkově a opravy komunikací kolem
kulturního domu, k „Dolečkům“ a ke „Koskům“ ve Vlčkovicích firmu Strabag a. s.
a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Diskuse a usnesení
p. T. Franke -táţe se, jaký bude další postup k rekonstrukci „klubovny“ spolku ochránců přírody
ve Vlčkovicích.
p. R. Studený -nejdříve je třeba vědět, z čeho bude stavba provedena. Také musí splňovat
podmínky stavebních norem. Na dřevěnou stavbu by bylo moţné pouţít vlastní dřevo. Ţádám
spolek o plánek a rozpočet stavby.
XXX -ohledně komunikace pod skálou se zajímá o termín dokončení a záruky. A dále upozorňuje
na zajištění schodů u úřadu městyse, aby nedošlo k uklouznutí.
p. R. Studený -termín dokončení komunikace pod skálou by měl být příští týden a záruka je roční.
p. T. Novotný -kdy bude nový kotel na zdravotním středisku.
p. R. Studený -příští týden by měla proběhnout montáţ nového zařízení.
XXX -letos završíme 5 let vydávání zpravodaje ţádá zastupitele, aby zhodnotili, zda Zprávy
z Mladkova dále vydávat a pokud ano, tak jaké by měli nápady na změny obsahu. A také i občané
by se k tomuto mohli vyjádřit.
p. R. Studený -rozsvícení vánočního stromu v Mladkově proběhne v neděli 1. 12. 2019. A také
bychom mohli ozdobit nějaký strom ve Vlčkovicích.
p. T. Franke -upozorňuje, ţe ve Vlčkovicích nejsou přidělány informační tabule.
p. R. Studený -zajistím výrobu podstavce a tabule se nainstalují.
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Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 7. 11. 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 -řešení oprav komunikací ve Vlčkovicích a v Mladkově, proběhla výměna
kotle a bojleru na Zdravotním středisku, výměna kotle v č. p. 164, přípravná schůzka pro oslavy
670 let Mladkova, příprava kalendáře Mladkova, účast na schůzce starostů ORP Králíky-jednání
k umístění radarů, příprava Obecně závazných vyhlášek, účast na slavnostním otevření značené
turistické trasy Hřebenovka, proběhlo jednání Sdruţení obcí Orlicko a Mas Orlicko.
Organizační a majetkové záleţitosti městyse
a) Základní škola
a1) ZŠ doplatek
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov předloţila ţádost na doplatek na platy na období září aţ prosinec
2019. ZŠ Mladkov působí ve školním roce 2019/2020 ve výjimce z nejniţšího počtu ţáků,
proto došlo k úpravám závazných ukazatelů na platy ze strany Pardubického kraje. Došlo
ke sníţení o 70 000,- Kč. Dále ţádá o dofinancovaní platu vychovatelky v druţině ve výši 7 200,Kč a platu kuchařky ve výši 10 000,- Kč. Celková poţadovaná částka je 87 200,- Kč. Dále paní
ředitelka předkládá předběţný poţadavek na platy pedagoga od ledna 2020, které činí 243 600,Kč ze stávajících tarifů. Částka také bude záviset na počtu ţáků od září 2020 a tarifech roku
2020.
p. R. Studený -bude naplánována schůzka s paní ředitelkou ohledně řešení počtu ţáků v ZŠ
a případné otevření dalšího ročníku.
p. Z. Tomíček -do školky by měly chodit především děti z Mladkova a jeho částí, abychom
nemuseli vozit naše děti do jiných školek.
ZM schvaluje ţádost na doplatek na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ Mladkov na období září
aţ prosinec 2019 ve výši 87 200,- Kč.
ZM bere na vědomí předběţný poţadavek na platy pedagoga ZŠ a MŠ Mladkov od ledna
2020.
a2) ZŠ Výroční zpráva
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov předloţila Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy
Mladkov za školní rok 2018/2019. Výroční zpráva je přílohou č. 2 zápisu ţe zasedání.
ZM schvaluje Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Mladkov za školní
rok 2018/2019.
b) Zpráva KV
Předseda kontrolního výboru podal zprávu z kontroly, která byla provedena na úřadě městyse
dne 30. 10. 2019. Při kontrole nebyly zjištěny ţádná pochybení v plnění usnesení za kontrolované
období. Protokol o výsledku kontroly je přílohou č. 3 zápisu ţe zasedání.
Z. Tomíček -kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu provést obhlídku p. p. č 42/2, 42/3, 42/4
v k. ú. Mladkov z důvodu došlé připomínky k zachování cesty k sousednímu pozemku.
Dále kontrolní výbor doporučuje se zaměřit na výběr grafika pro znak a vlajku městyse.
ZM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru ze dne 30. 10. 2019.
c) Komise KD
Pro výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce Kulturního domu Mladkov“ je třeba stanovit komisi.
SM do komise navrhuje: Lada Hejtmánková, Martina Jirčíková, Zdeněk Tomíček a zástupce firmy
Dabona a jako náhradník Roman Studený.
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ZM schvaluje komisi pro výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce Kulturního domu Mladkov“
ve sloţení: Lada Hejtmánková, Martina Jirčíková, Zdeněk Tomíček a zástupce firmy
Dabona a jako náhradník Roman Studený.
d) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 13/2019 a č. 14/2019. Starosta městyse
seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2019 a č. 14/2019.
e) Prodeje a pronájmy pozemků
Manţelé XXX ţádají o prodej p. p. č. 104/2 v k. ú. Mladkov. Pozemek v současné době uţívají
jako zahradu. Výměra pozemku je 642 m2. Byla provedena obhlídka pozemku zastupiteli.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 104/2 v k. ú Mladkov.
Došlé spisy a ţádosti
a) Dodatek sociální sluţba
SM předloţil zastupitelstvu ke schválení Dodatek ke Smlouvě o způsobu spolufinancování
příspěvku na podporu fungování sociální sluţby-sociální poradenství ve městě Králíky. Smluvní
strany se dohodly, ţe od roku 2020 bude poskytnut na kaţdý rok, ze strany města Králíky,
Charitě finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč.
ZM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu
fungování sociální sluţby-sociální poradenství ve městě Králíky a pověřuje starostu
městyse podpisem smlouvy.
b) Rozhlas
SM seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy Empemont Valašské Meziříčí na bezdrátový
rozhlas digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště sloţek IZS. V rámci operačního
programu Ţivotní prostředí 2014-2020 lze získat na tuto akci dotaci ve výši cca 80 %.
p. T. Franke -otázkou je, jestli dávat peníze do opravy nebo pořídit systém nový.
p. Z. Tomíček -je moţné zadat realizaci i jiné firmě?
p. R. Studený -ano, můţeme.
p. Z. Tomíček -byly nějaké návrhy občanů v dotazníku strategického rozvoje městyse, které se
týkaly obecního rozhlasu.
pí. L. Hejtmánková -ano, např. byly návrhy k doplnění amplionů z důvodu nesrozumitelnosti
rozhlasu.
ZM schvaluje zpracování ţádosti o dotaci na hlásný a výstraţný bezdrátový rozhlas.
c) Jízdní řády
Byly podány připomínky k jízdním řádům autobusu-posunutí spoje č. 5 na 7:20 hod do Králík,
kterým jezdí děti do ZŠ, Poţadavek na posunutí tohoto spoje je, aby děti nemusely čekat
před školou, neţ se otevře. Další připomínkou bylo prodlouţení spoje č. 11, který jede
ze Ţamberka do Pastvin v 8:50 hod, aţ do Mladkova. Dále jsme navrhovali nový spoj ze Ţamberka
směr Králíky v 10:30 hod především pro obyvatele Vlčkovic, protoţe současný spoj jede v 8:32
a pak aţ v 12:32 hod. Odpověď z Krajského úřadu je, ţe by bylo moţné posunout spoj č. 5 o deset
minut, prodlouţení spoje č. 11 by také mohlo být schváleno, nový spoj zatím není moţný.
U spoje č. 7, který byl zřízen ve 22:30 hod z Králík do Mladkova, byla zjištěna malá vytíţenost,
proto bude spoj zrušen.
ZM bere na vědomí připomínky k autobusovým jízdním řádům.
ZM schvaluje ukončení provozu spoje č. 7 linky 700974 k 30. 11. 2019.
Diskuse a usnesení
p. R. Studený -dostali jsme opět pozvání do poslanecké sněmovny na slavnostní předání dekretů
obcím.
XXX -táţe se na zvyšování poplatku z pobytu a jakou páku má obec na osoby, které ubytovávají
a neodvádí poplatky? Dále vyjádřila nespokojenost s tím, ţe ubytovaní v Mladkově se nemají
kde najíst a nic zde není a proto by se neměly zvyšovat poplatky za ubytování.
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p. R. Studený -výše poplatků pro rok 2020 se budou projednávat pravděpodobně v prosinci.
Poplatek z pobytu můţe být pro rok 2020 aţ 21,- Kč a v roce 2021 aţ 50,- Kč. Poplatky z pobytu
platí ubytovaní a ne ten, kdo ubytovává.
p. T. Franke -táţe se, jak pokračuje hřiště ve Vlčkovicích?
p. R. Studený -dotace na hřiště by měla být schválena příští rok.
XXX -šlo by oslovit pana XXX, aby si odstranil nepojízdná auta z komunikace? A zrcadlo na této
komunikaci je ve špatném stavu.
p. R. Studený -jiţ byl osloven. Provedeme výměnu zrcadla.
pí. M. Jirčíková -jak to vypadá se změnami územního plánu?
p. R. Studený -zjistím u pana XXX, který má na starost územní plán a jeho změny.
p. R. Studený -přišlo poděkování z Waldkraiburgu.
pí. L. Hejtmánková -po loňské návštěvě zástupců Mladkova ve Waldkraiburgu, přijeli zase oni
k nám, setkání proběhlo v říjnu v Domě hasičů, kde proběhla prezentace, jak se ţije v současné
době Mladkově a ve druhé části pohovořil pan XXX o časech minulých.

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 26. 11. 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) - omluven
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdrţel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Činnost úřadu městyse - převzetí dekretu vlajky v Poslanecké sněmovně, výběrové řízení
k výběru zhotovitele na rekonstrukci KD Mladkov.
p. XXX -táţe se, zda by bylo moţné, aby byla v KD Mladkov zatemněná okna. Po rekonstrukci by
chtěl se spolkem z Těchonína vyuţít KD k hraní soutěţe ve stolním tenisu a pokud by byl zájem dětí
a rodičů, nabídl odbornou pomoc.
p. R. Studený -tento poţadavek bude řešen v průběhu rekonstrukce.
Organizační a majetkové záleţitosti městyse
a) Rekonstrukce KD Mladkov
Dne 25. 11. 2019 proběhlo vyhodnocení výběrového řízení pro akci Rekonstrukce KD Mladkov
komisí ve sloţení Lada Hejtmánková, Martina Jirčíková a Roman Studený. Byli osloveni čtyři
dodavatelé. Kontrolu jednotlivých nabídek provedla zástupkyně firmy Dabona. Byly posuzovány
dvě cenové nabídky. Hodnotícím kritériem je cena. První nabídka je na 2 649 167,97 Kč bez DPH
a druhá nabídka na 2 717 045,38 Kč bez DPH.
pí. L. Hejtmánková -táţe se, zda proběhla kontrola podkladů?
p. R. Studený -ano, jiţ byly doplněny chybějící podklady.
p. T. Franke -termín realizace je moţný?
p. T. Novotný -ano, stihne se to.
p. XXX -budou rekonstruovány i sprchy?
p. R. Studený -ano, budou. Vyuţívají se při sportovních akcích.
Pan Tomáš Novotný se zdrţuje hlasování z důvodu střetu zájmů.
ZM schvaluje jako zhotovitele rekonstrukce KD Mladkov pana Tomáše Novotného
a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Hlasování: 7-0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Z
X
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b) Dotace DA JSDHO
Starosta městyse seznámil zastupitele s dofinancováním akce Pořízení dopravního automobilu
pro JSDHO Mladkov. Pořizovací cena automobilu je 1 150 000,- Kč. Schválené dotace: Účelová
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí ve výší 450 000,- Kč a dotace
z Pardubického kraje 300 000,- Kč. Zbývá doplatit 400 000,- Kč.
ZM schvaluje dofinancování akce Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO
ve výši 400 000,- Kč.
c) Prodeje a pronájmy pozemků
c1) Pozemek paní XXX
Paní XXX ţádá o prodej p. p. č 26 v k. ú. Petrovičky u Mladkova. Výměra je 104 m2. Ţadatelka
koupila tento pozemek a pozemek kolem dané parcely na základě Smlouvy v roce 2005 dle mapy
grafického přídělu.
p. T. Franke -tento pozemek je uprostřed pozemku v soukromém vlastnictví a není k němu přístup.
Doporučuje prodat pozemek za symbolickou cenu, protoţe ţadatelka jiţ jednou pozemek koupila.
p. R. Studený -navrhuje provést se zastupiteli obhlídku pozemku.
Zastupitelstvo městyse odkládá ţádost paní XXX.
Došlé spisy a ţádosti
a) Ţádost domácí zdravotní péče
SM seznámil zastupitele se ţádostí o finanční podporu agentury Naděje-domácí zdravotní péče
se sídlem v Jablonném nad Orlicí, která poskytuje zdravotní péči na doporučení nemocnic
a praktických lékařů. Také zajišťují klientům do domácího prostředí lůţka, vozíky a další
pomůcky.
p. Z. Severýn -o jakou částku ţádají?
p. R. Studený -zjistíme o jakou částku ţádají a zaneseme ji do rozpočtu na příští rok.
ZM bere na vědomí ţádost o poskytnutí finanční podporu pro agenturu Naděje-domácí
zdravotní péče s. r. o.
b) Envipartner-rozhlas
SM seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy Envipartner na zpracování projektové
dokumentace a poradenství pro získání dotací, které jsou ve výši 70-85 % na vybudování
varovného a vyrozumívacího systému prostřednictvím digitálního vysílacího zařízení a aktualizaci
digitálního povodňového plánu.
ZM bere na vědomí nabídku od firmy Envipartner.
c) Smlouva Mladkov-opravy komunikací
Firma Strabag předkládá Smlouvu o dílo „Mladkov-opravy komunikací“. Byly provedeny opravy
komunikací: k 5 RD v Mladkově a opravy komunikací kolem kulturního domu, k „Dolečkům“
a ke „Koskům“ ve Vlčkovicích. Při opravách došlo k navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu
z důvodu navýšení výměry komunikací a mnoţství materiálu.
p. XXX -upozorňuje, aby byly označeny nové obrubníky ve Vlčkovicích, aby nedošlo při odklízení
sněhu ke zničení. Dále se táţe, kdo opravuje silnici II/311, protoţe je ve špatném stavu.
p. R. Studený -to je silnice Pardubického kraje. Je slíbena oprava této silnice.
ZM schvaluje Smlouvu o dílo „Mladkov-opravy komunikací“ firmy Strabag a.s. ve výši
1 195 385,60 Kč bez DPH a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Diskuse a usnesení
p. T. Franke -k osvětlení ve Vlčkovicích, bliká lampa u Mikulů a u Moravců.
p. R. Studený -bude opraveno.
p. XXX -bude letos sbírka na ohňostroj?
p. R. Studený -bude, v tomto týdnu budou rozmístěny kasičky. Tento týden by také měl být hotový
stolní kalendář s fotkami Mladkova. V kalendáři budou uvedeny akce konané v Mladkově
a Vlčkovicích a svozy odpadů. Cena kalendáře vychází na devadesát pět korun. Kalendář bude
v prodeji za cenu 75,- Kč.
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p. XXX -táţe se zda se plánuje kanalizace ve Vlčkovicích.
p. R. Studený -nyní jsou nízké dotace na kanalizace a náklady na vybudování budou vysoké.
Zatím se s kanalizací nepočítá.
p. XXX-jak je to se změnami v autobusových řádech? Někde funguje autobus na telefon.
p. R. Studený -bude se schvalovat prodlouţení spoje č. 11, který jede ze Ţamberka do Pastvin
v 8:50 hod aţ do Mladkova, posunutí spoje č. 5 o deset minut. Nový spoj zatím není moţný.
pí. L. Pohanková -proběhlo jednání s rodiči předškoláků ohledně nástupu do 1.ročníku. Ze sedmi
dětí nastoupí do Mladkova pouze děti tři. To by znamenalo 5 dětí v příštím roce na celou školu.
Paní ředitelka uvaţuje o zavedení 4. ročníku. Proto se musí zajistit učitel angličtiny.
p. R. Studený -v příštím roce bude rozpočtováno na školu 800 000,- Kč, coţ je skoro desetina
rozpočtu pro Mladkov.
pí. L. Hejtmánková -byla jsem oslovena občany, abychom jako zastupitelé přemýšleli o koupi
Penzionu u Bohouše.
p. R. Studený -oslovíme pana XXX, bude se s ním také řešit rekonstrukce KD.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.
__________________________________________________________________________________________________________________________

26. října

Tereza Filipová

Drţ jeden konec provázku MAMI. Já s tím druhým poběţím do světa… A kdyţ se náhodou
ztratím, tak MAMI ZATÁHNI.

8. října
18. října
25. října
16. listopadu
22. prosince
24. prosince
27. prosince
29. prosince

Doubínek Josef
Hejkerlík Vojtěch
Kopecký Lubomír
Vodičková Hana
Antušek Petr
Pacíková Eva
Vaňousová Jaromíra
Uhrnerová Boţena

84
91
65
89
65
85
70
83

let
let
let
let
let
let
let
let

Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrţ raduje se z toho, co má.

Ryšavý Ladislav
Jeţková Blanka
Horáček Josef

77 let
55 let
75 let
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Démokritos

Omluva redakce
V minulém čísle zpravodaje byly v jeho tištěné černobílé verzi pouţity fotografie,
které byly omylem více oříznuté, a tím pádem se na nich někteří nenašli.
Všem dotčeným se tedy moc omlouváme.

Podzimní čarování ve školce
První slunečný podzimní den jsme zahájili procházkou do lesa na houby.
Děti byly moc šikovné a nacházely kaţdou chvilku nějakou tu houbičku.
Čas tak rychle utíkal, ţe přišel i den, kdy jsme šli pouštět draky. Bohuţel nám počasí
nepřálo a dráčci nelétali, tak třeba příště.
Ve školce se nám potkala v jeden den i různá strašidla, měli jsme „Strašidelný
rej“. Byli tam čarodějnice, bubáci, pavouček a netopýři, Harry Potter rozdal lístky
do Bradavic a šlo se nahoru postrašit i školáky.
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V listopadu bylo ve školce „Skotančení s Verčou“, kde si děti nejen zatančily,
ale i zazpívaly.

Zavítala k nám „Zdravá pětka“, kdy paní lektorka ukázala hravou formou, co je
zdravé a co naopak není. Jako zpestření měly děti na konci ochutnávku ovoce
a zeleniny.
Eva Matoulková, učitelka MŠ

Obrazem...

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
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PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ

Memoriál četaře Arnošta Hrada v roce 2019
S pravidelnou účastí ţáků naší školy se i v tomto roce konal IV. ročník branného
závodu "Memoriál četaře Arnošta Hrada". Branný závod se startem u Dělostřelecké
tvrze "Hůrka" a s cílem u Pěchotního srubu K–S 14 "U Cihelny" se konal dne 25. září
2019. Závod byl vypsán ve dvou věkových kategoriích - mladší a starší ţáci a účastnit
se mohlo vţdy 5-ti členné smíšené druţstvo, tedy alespoň s jednou dívkou v druţstvu.
Pro závodní druţstva byla připravena závodní trasa o délce přibliţně 3,5 km s pěti
překáţkami a tzv. brannými úkoly: znalostní test, zdravověda, překonání překáţky,
topografie, střelba, hod granátem, podlézání plachty, nošení těţkého závaţí.
V letošním roce neměl závod příznivé počasí a o to těţší a obtíţnější bylo
pro závodníky plnění stanovených úkolů. Naši ţáci se letos opět umístili na medailové
příčce - 3. místo a získali trofejní pohár.
Kromě poháru dostali ţáci
také
diplom,
medaile
a drobné dárky.
Na závěr soutěţního dne
byl vykonán pietní akt
k uctění památky četaře
Arnošta Hrada, který svou
smrtí protestoval proti
kapitulaci naší republiky
před
vypuknutím
2. světové války.
Za základní školu
Libuše Jungvirtová
16

Mladkov

Poděkování
Rády bychom poděkovaly všem
organizátorům vydařeného večera
s cimbálovou muzikou a bohatým
občerstvením. Moc jsme si to všechny
uţily. Věříme, ţe se tato akce stane
ve Vlčkovicích tradicí.

Podzimní sbírka
Letos jsme pro Diakonii Broumov nashromáţdili úctyhodné mnoţství oděvů
a bot, konkrétně 83 pytlů a 17 krabic. Opět jste nezapomněli na lidi, kteří stále ještě
tuto formu pomoci potřebují, a za to Vám moc děkujeme.
I příští rok sbírku zorganizujeme a o termínu budeme včas informovat.
Alena Kotyzová
Vlčkovice

Cimbálová muzika
Dne 12. 10. 2019 se ve Vlčkovicích uskutečnilo posvícenské posezení
s cimbálovou muzikou Jana Dostála. K této příleţitosti bylo připraveno téţ rozmanité
pohoštění. Akce se účastnili nejen místní, ale i lidé z okolních obcí. Celým večerem
vládla příjemná atmosféra, kterou si uţili mladí i staří.
Zdařilou akci bychom rádi uskutečnili i v příštím roce.
Za ČČK ve Vlčkovicích Lenka Sokolíková
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Mladí hasiči
Podzimní měsíce jsme strávili tréninkem na
okresní kola hry Plamen – závod poţárnické
všestrannosti a někteří také pilně trénovali na soutěţe
v přeboru jednotlivce.
Letošní podzim jsme navštívili následující soutěţe
v přeboru jednotlivce:
 14.9. Mladkov – mladí hasiči, dorost
 15.9. Bohousová – mladí hasiči
 21.9. Černovír – mladí hasiči
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V přeboru jednotlivce nás reprezentovali tito borci, kteří získali tato průběţná pořadí:
 mladší chlapci (celkem 52 závodníků)
o Ondrášek Janča – 25. místo
o Martínek Langer – 27. místo
 mladší dívky (celkem 48 závodnic)
o Elenka Severýnová – 31. místo
o Rozinka Severýnová – 22. místo
o Natálka Dušková – 19. místo

 starší dívky (celkem 75 závodnic)
o Majda Zvercová – 34. místo
o Lůca Langerová – 43. místo
 mladší dorostenky (celkem 30 závodnic)
o Maruška Filipová – 26. místo
o Šárka Krejsová – 24. místo
o Nikča Kapacová– 19. místo
 starší dorostenky
(celkem 16 závodnic)
o Anička Severýnová
– 13. místo
Další soutěţí byl Závod poţárnické
všestrannosti v Černovíru, který se
konal 21. 9. 2019.
Naši mladší se umístili na 27. místě
a starší na 36. místě.
V sobotu 5. 10. v Klášterci nad
Orlicí se konalo okresní kolo hry
19

Plamen. Počasí bylo velmi chladné a deštivé... za velký úspěch povaţuji, ţe jsme ty
naše zmáchaná a zablácená děťátka dovezli bez zdravotní újmy domů, protoţe trať
byla úplná bahenní koupel.
Naši borci zápolili ve všech
kategoriích:







mladší ţáci obsadili
33. místo
(z 38 druţstev)
starší ţáci krásné
16. místo
(z 42 druţstev)
dorostenky úctyhodné
5. místo (z 10 druţstev)
dorostenci 1. místo
(ze 4 druţstev)

Jelikoţ nám řada závodníků
ještě před závody omarodila a
prakticky
jsme
se
báli,
abychom to vůbec odzávodili,
tak to povaţujeme za velký úspěch 👏 �.
S mladšími to na jaře doţeneme a starší s dorosty mají krásný základ na další kola 😎.
Na zakončení závodní sezony jsme si za krásného počasí (11. 10.) udělali výlet
k Prameni kníţete Rastislava. Počasí nám přálo a hráli jsme během této procházky
i zábavné hry a soutěţe.
Ing. Martina Faltusová
vedoucí SDH Mladkov

Koncert skupiny Lampa
Poslední listopadový den jsme se mohli
připravit a vnitřně přeladit na přicházející advent
během benefičního koncertu skupiny Lampa. Jde o
trojici sympaťáků, kteří se dali dohromady, aby
hudbou vydávali svědectví o Boţí slávě. Na koncert
dorazili v hojném počtu mládeţníci, kteří dochází
pravidelně na společná setkání kaţdý druhý pátek.
Velkou skupinou posluchačů byla početná skupina
mladých ze sboru v České Třebové.
Výtěţek byl darován na rekonstrukci sborového domu Církve bratrské v České
Třebové, pod jehoţ křídla patří i naše stanice CB v Mladkově.
Jana Severýnová
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Klub Krále
Od září se zase scházíme se skupinkou místních dětí v klubovně modlitebny,
abychom si společně vyprávěli staré biblické příběhy a vysvětlovali si jejich přesah
do současnosti. Mimo to vymýšlíme a hrajeme nejrůznější bláznivé hry, které by vás
ani ve snu nenapadly . Tvoříme, řešíme kvízy, zpíváme a nově teď děti sbírají
za docházku ingredience pro recepty, které přibliţně 1x za dva měsíce realizujeme.
V říjnu jsme společně smaţili bramboráky, v prosinci pečeme sněhuláčky a budeme
modelovat sladké šišky při vánoční besídce. Rádi mezi sebe přivítáme další děti ve
školním věku.
Za celé společenství Církve bratrské v Mladkově Vám přejeme pokojné proţití
Vánoc a do nového roku zdraví, naději a radost. Tou nejradostnější zprávou je
evangelium! Tak ho o letošních Vánocích nepřeslechněme.
Jana Severýnová

Desatero cestovaní na krajské ţeleznici
od 15. prosince 2019
Důleţité otázky a odpovědi
1) Kdo bude zajišťovat ţelezniční dopravu v kraji?



České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024 (Ústí
nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice)
Leo Express – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí –
Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice).

2) Co se změní pro cestující?



Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k ţádným změnám v rámci
cestování. Přestupy mezi jednotlivými spoji jsou moţné v rámci Českých drah
na jednu jízdenku. Nadále platí tarif dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd.
V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif IREDO,
karty IREDO, a jízdné Leo Expressu.

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?



Drţitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny.
V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude nutné si
pořídit dvě jízdenky. Jestliţe se cestující ve vlaku prokáţe jízdenkou z předchozího
spoje, je poté cestující odbaven v návazném vlaku bez jakékoliv přiráţky.

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, kdyţ…?
 Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji (IDS IREDO):
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a

naopak

o S kartou IREDO je moţné bezplatně na jednu jízdenku přestupovat mezi vlaky
obou dopravců na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších
vybraných úseků.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích
přestupní jízdenku IREDO aţ do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloţenou
na kartě IREDO, kterou předloţí při kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým
cestující pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad
Orlicí do Lichkova.

o Bez karty IREDO nebude moţné cestovat mezi vlaky obou dopravců na jednu
jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u kaţdého dopravce, a to
elektronicky nebo na pokladně nebo přímo ve vlaku. V případě předloţení jízdenky
v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez přiráţky
k jízdnému.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích
jízdenku Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí
na navazující vlak Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě
předloţení jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem Českých drah, bude cestující
na své cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez přiráţky k jízdnému.

 Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo
Pardubický a Královéhradecký kraj (IDS IREDO):

o Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude moţné cestovat
na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u kaţdého dopravce.
V případě předloţení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další
jízdenka vydána bez přiráţky k jízdnému. Cestující samozřejmě můţe koupit
jízdenku také na pokladně Českých drah či elektronicky.
Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce
Leo Express si zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí
na vlak dopravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku
v tarifu Českých drah do Prahy. V případě předloţení jízdenky Leo Expressu
z předchozí cesty z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy odbaven ve vlaku
Českých drah bez přiráţky k jízdnému.
(Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, kraje lze vyuţít spojení
v rámci IDS IREDO – viz výše)

5) Kde najdu informace o vhodném spojení?



Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
Pro vyhledání ceny jízdného lze vyuţít Tarifní kalkulátor IDS IREDO
(www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho)nebo stránky dopravců České dráhy
(www.cd.cz) a Leo Express (www.leoexpress.com/cs).

6) Kolik stojí karta IREDO?



Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun.
Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje.

7) Je pro mne karta výhodná?
 Bezkontaktní čipová karta IREDO umoţňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázové
přestupní jízdenky nebo platbu elektronickou peněţenkou, která je součástí karty
IREDO.
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 Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří vyuţívají jak spoje pouze
jednoho dopravce, tak cestující, kteří přestupují mezi dopravci nebo vyuţívají
k dopravě také autobusovou dopravu.

8) Kde mohu kartu pořídit?
 Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019 zřizujeme
tři nová kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.
 Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě
na stránkách společnosti OREDO www.iredo.cz

IREDO

najdete

9) Kdy ji mohu vyuţít?
 V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje.
 Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší
kvality (IC, EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete
na stránkách www.oredo.cz

 Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky:
- 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě
- 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
- 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Ţleby
- 238 v úseku Vitanov – Ţdírec nad Doubravou
10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO?


Více o tarifu IDS IREDO, moţnostech vyuţití karty IREDO. nebo aplikaciIDS IREDO
(pro iOS i Androida také na http://iredo.online) naleznetena webových stránkách
www.iredo.info nebo naCall centru IDS IREDO 491 580 333.

Karta IREDO bude nově za symbolických 30 korun.
Usnadní přestup mezi ţelezničními i autobusovými
dopravci v regionu
Od 15. prosince letošního roku začnou nejen na území Pardubického kraje platit
nové ţelezniční jízdní řády. V této souvislosti vstupuje v platnost nová smlouva
o zajišťování ţelezniční dopravní obsluţnosti. Příštích deset let budou na území kraje
zajišťovat tento druh dopravy dva dopravci.
Vedle Českých drah, které budou mít i nadále na starosti valnou většinu území,
vstoupí do regionu soukromý dopravce Leo Express. Ten vyjede na tratích 024 a 025
na Orlickoústecku a Králicku. Pardubický kraj pro usnadnění přestupů mezi dvěma
dopravci, ale také v návaznosti na autobusy, zavádí slevu na pořízení karty IREDO.
Počínaje 1. prosincem bude stát karta symbolických 30 korun namísto
dosavadních 150 korun.
„Kartu IREDO, která platí v rámci cestování v našem a Královéhradeckém kraji,
vyuţívají především pravidelní cestující do práce, školy či k lékaři. Chceme v rámci
nového jízdního řádu a fungování dvou dopravců co nejvíce usnadnit cestování
především v rámci přestupu z Českých drah na Leo Express a obráceně, ke kterému
bude docházet v Ústí nad Orlicí. Namísto současných 150 korun zavádíme akční cenu
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30 korun, coţ je de facto jedno pivo. Díky této kartě si cestující v nástupní stanici
zakoupí jízdenku i mezi dopravci, a to jak ţelezničními, tak autobusovými
bez jakýchkoliv dalších povinností,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, ţe sleva
bude platná od 1. prosince do 30. ledna na všech výdejních místech v Pardubickém
kraji.
V průběhu příštího roku by měla být snazší cesta také s klasickou papírovou
jízdenkou pro občasné cestující. „Pracujeme nyní na zavedení přestupní papírové
jízdenky, která bude opatřena takzvaným QR kódem, který si na svém úseku načte
ten či onen dopravce. Pracovní termín jsme si stanovili na jaro příštího roku,“
řekl radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

České dráhy budou vracet peníze za nevyuţité IN karty
na Orlicku a Králicku (6.12.2019)
Pardubice - Hejtman Martin Netolický svolal další z řady kontrolních dnů v rámci
příprav na zavedení nového ţelezničního jízdního řádu od 15. prosince.
Se zástupci Českých drah a společnosti Leo Express řešil především
bezproblémové předávání informací směrem k cestujícím na tratích 024 a 025.
České dráhy potvrdily, ţe budou cestujícím s platnou slevovou aplikací
na In Kartě, kteří jiţ dále nebudou chtít vyuţívat vlaky ČD na ostatních tratích,
vracet poměrnou část do vypršení její platnosti dle Smluvních přepravních
podmínek.
„Je pro mne důleţité, aby byl přechod mezi dopravci bezproblémový. Bohuţel
však došlo v rámci předávání informací k uzavření pokladen a stanic Českých drah
v Jablonném nad Orlicí a Králíkách ke konci listopadu s odůvodněním, aby měl nový
dopravce moţnost se připravit na spuštění provozu. Na základě našeho poţadavku
byly s okamţitou platností otevřeny alespoň čekárny, protoţe není moţné,
aby cestující neměli v zimních měsících moţnost čekat v teple,“ řekl hejtman Martin
Netolický.
Ten s dopravci hovořil také o konkrétních dotazech občanů s vazbou na odchod
Českých drah z oblasti. „Pro cestující, kteří mají In Kartu se zakoupenou platnou
aplikací, bude moţné získat poměrnou částku vynaloţených prostředků zpět,
v případě traťových jízdenek dokonce bez sráţky, takţe o peníze nepřijdou.
Očekávám, ţe v co nejkratší době bude tato informace distribuována k cestujícím
skrze pokladny a vlakové čety.
Leo Express navíc bude cestujícím do konce letošního roku odpouštět příplatek
k jízdnému, pokud cestující nekoupí jízdenku na pokladně a nastoupí do vlaku.
Tento poplatek nebude uplatňován nikdy, pokud se cestující prokáţe platným jízdním
dokladem z předchozího vlakového spoje Českých drah při přestupu v Ústí
nad Orlicí,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který apeloval na aktivní a vstřícní
přístup směrem k informovanosti cestujících.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/tiskove-zpravy/105031/ceske-drahy-budou-vracet-penize-za-nevyuzite-in-karty-na-orlicku-a-kralicku)
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Autobusové jízdní řády 2019/2020
odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky
6:02 7:13 8:54

9:02 13:02 13:51 14:24 15:02 16:10 17:02 18:02

(20)

(31)

(42)

(42)
končí v
Mladkově

(20)

(42)

(20)

(31)

(20)

(20)

(20)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíţdějí autobusy se 3 minutovým časovým předstihem.
Pouze spoj po 7. hodině odjíţdí z Vlčkovic o 5 minut dříve.
Všechny spoje jedou pouze v pracovní dny.
odjezdy směr Mladkov, u kostela - Ţamberk
4:49

5:51

6:53

7:27

8:58

10:58 12:58

13:56

14:58

16:58

18:58

(20)

(31)

(20)

(42)

(42)

(20)

(42)

(31)

(31)

(20)

(20)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíţdějí autobusy se 4 minutovým časovým posunem,
pouze spoje s odjezdem 7:27 a 8:58 jede z Vlčkovic se 3 minutovým časovým
posunem a spoj v 6:53 s 5 minutovým časovým posunem.
Všechny spoje jedou pouze v pracovní dny.
20 – nejede od 23.12.19 do 1.1.20
31 – nejede 31.12.19
42 – nejede od 22.12.19 do 3.1.20

odjezdy směr Mladkov, u kostela - Těchonín
9:25
(1, 5, 11)

1, 5 – jede v pondělí a v pátek
11 – nejede od 22.12.19 do 1.1.20, 10.4.20, 13.4.20, 1.5.20, 8.5.20

odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky – Jeseník (dálková doprava)
11:23 17:00

19:03

22:35

(R, 37)

(R, X, †, 24, 31)

(R, 7, 38)

(R, X, 6, †, 24, 31)

V novém jízdním řádu (platí od 1. 1. 2020) spoj s odjezdem v 19:03 bude jezdit pouze
v neděli a státem uznané svátky.
odjezdy směr Mladkov, u kostela – Ţamberk – Praha (dálková doprava)
6:47

8:58

9:02

11:57

15:25 17:25

(R, X, 31)

(R, 6, †, 24)

(R, X, 31)

(R, †, 24)

(R, 39)

(R, 7, 38)

V novém jízdním řádu (platí od 1. 1. 2020) jiţ není uveden spoj s odjezdem v 6:47.
R – k jízdence je moţné zakoupit místenku
X – jede v pracovních dnech
† - jede v neděli a ve státem uznané svátky
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6 – jede v sobotu
7 – jede v neděli
24 – nejede 24.12.19
31 – nejede 31.12.19
37 – nejede 24.12.19, 25.12.19, 26.12.19, 31.12.19, 1.1.20
38 – nejede 29.12.19, 12.4.20, 5.7.20, 27.9.20; jede také 13.4.20, 6.7.20, 28.9.20,
39 – nejede 23.12.19, 24.12.19, 25.12.19, 30.12.19, 31.12.19
(zdroj: http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=5&tt=11265,2&sv=&ttnm=Mladkov a Zákaznická linka Arriva
Morava a. s.)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vlakový jízdní řád 2019/2020
odjezdy směr Mladkov - Mlýnický Dvůr
5:49

6:13

6:55

7:28

8:28

9:23

10:23

11:23 12:23 13:23

(X)

(54)

(X)

(X)

(25, 49)

(X)

(37)

(X)

14:23

15:29 16:23 17:29 18:23 19:29 21:25

22:53

23:47

(16)

(10)

(51)

(55)

8:38

9:37

10:38

11:37

(X)

(48)

(X)

(25)

(X)

(51)

(25)

(X)

odjezdy směr Mladkov – Ústí nad Orlicí
4:21

5:03

5:28

6:08

7:04

(50)

(X)

(37)

(X)

(X)

12:38

13:38 14:31 17:29 15:38 16:31 17:38

19:19 20:09

21:15

(X)

(25)

(59, 62)

(23)

(X)

(X)

7:37

(X)

(10)

(62)

Poznámky:
X – jede v pracovních dnech
10 - nejede 24., 31.XII.
16 – nejede 24.XII.
23 – jede v pracovních dnech, nejede 31.XII.
25 – jede v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky
37 - jede v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky, nejede 25.XII., 1.I.
48 - jede v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky do 28.VI. a od 5.IX., od 1.VII. do 31.VIII. jede denně
49 – jede v pracovních dnech od 1.VII. do 31.VIII
50 - jede v pracovních dnech, v sobotu a 1., 8.V., nejede 2., 9.V.
51 - jede v pracovních dnech, v neděli a ve státem uznané svátky, nejede 24., 31.XII., 1., 8.V., 5.VII
54 – jede v sobotu a 1., 8.V., nejede 2., 9.V.
55 – jede v sobotu, v neděli a 1./2.V.
59 – jede v pondělí-čtvrtek, nejede 24.-26., 31.XII., 1.I., 9.-13., 30.IV., 7.V., 6.VII., 28.IX.
62 – jede v pátek, v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky a 9., 30.IV., 7.V., nejede 24.XII., 28.X., 17.XI.

____________________________________________________________________________________

Změna ordinační doby MUDr. Dolečka od 18. 11. 2019
Ordinace Mladkov
Po 6.30 – 12.00
Út 11.30 – 14.00
St 6.30 – 10.00 (Lichkov odběry 6.00 – 6.20)
Čt 13.00 – 17.00
Pá 6.30 – 9.00
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Ordinace Jablonné nad Orlicí
Po 13.00 – 18.00
Út 7.00 – 11.30
St 10.15 – 14.00
Čt 7.00 – 13.00
(9.00 – 12.00 pouze pro zvané)
Pá 9.15 – 12.00

Naděje – domácí zdravotní péče
Váţení spoluobčané,
23 let jezdíme do Vašich domovů, vídáte naše auta, znáte nás osobně.
Jako kaţdý rok, tak i letos se snaţíme připomenout občanům, ţe v jejich regionu
poskytujeme domácí zdravotní a paliativní péči.
Asi všichni víte, ţe provádíme odběry biologického materiálu, převazy ran,
ošetřovatelskou rehabilitaci u pacientů, kteří se obtíţně nebo vůbec nepohybují.
Do péče přebíráme nejen klienty, kteří opouštějí nemocniční zařízení. V domácím
prostředí provádíme základní i odborné výkony /infuzní terapie, pooperační péče.../.
V poslední době dochází k nárůstu klientů s paliativní péčí - za poslední 2 roky
aţ o 50%. V rodinách, kde to situace umoţňuje, pomáháme doprovázet těţce nemocné
klienty na jejich poslední cestě.
Proto oslovujeme Vás občany s ţádostí o finanční podporu k zajištění lepší
vybavenosti a zkvalitnění péče. Finanční příspěvky budou tak jako v minulých letech
pouţity k zakoupení elektrických lůţek, vozíků, chodítek, oxygenátoru a dalších,
a ty následně pouţity v rodinách.
S pomocí sponzora jsme pořídily 3 elektrická lůţka, 2 vozíky a chodítka.
Tyto pomůcky mají kaţdodenní vyuţití a pociťujeme stále jejich nedostatek. Také nám
velmi pomohla firma se zakoupením jednoho auta.
Jsme bezpříspěvková organizace, hrazená pouze zdravotními pojišťovnami.
Proto Vás i koncem roku 2019 opět oslovujeme s ţádostí o finanční příspěvek.
Mnozí z nás v čase předvánočním rekapitulujeme a více myslíme na pomoc druhým
ve svém okolí. Doufáme, ţe i v letošním roce nám zachováte svou přízeň. Za všechny
příspěvky předem děkujeme.
Finanční dary lze předat osobně nebo zaslat na účet č. 1221399339/0800.
Krásné proţití adventního času
Naděje - domácí zdravotní péče
Jablonné nad Orlicí

Vánoční prodej kaprů
Vánoční prodej kaprů se bude konat 23. 12. 2019 od 9 do 14 hodin na návsi
v Mladkově. Objednávky a více informací u paní Kaláškové v prodejně „U Jonášů“.

Silvestrovský ohňostroj
Jiţ tradičně bude v posledním dni v roce, tedy 31. 12. 2019 od 19 hodin, ohňostroj.
Veřejná finanční sbírka začala. Přispět můţete na těchto místech: obchod „U Jonášů“,
prodejna potravin CBA, Dům hasičů a úřad městyse.

Výzva pro občany
Příští rok bude Mladkov slavit 670 let od svého vzniku. Přípravy na tuto akci se jiţ
rozeběhly. Vyzýváme proto občany, aby se se svými nápady a návrhy do těchto příprav
také zapojili. Vţdyť jsou to naše oslavy, tak si je pojďme naplánovat podle svého!
Se svými podněty se prosím obracejte na své zastupitele.
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Delegace z Waldkraiburgu
Je tomu rok, co výprava z Mladkova navštívila německý Waldkraiburg,
kde se nachází muzeum Orlických hor. A tak 5. října 2019 jsme zase my
přivítali delegaci z Waldkraiburgu u nás v Mladkově. Návštěvníků přijel celý autobus
a nechyběl starosta Waldkraiburgu pan Robert Pötzsch ani předseda spolku Orlické
hory pan Karel Mück.
V Domě hasičů si v sobotním
dopoledni mohli návštěvníci nejdříve
vyslechnout prezentaci o tom, jak se
v současné době ţije v Mladkově.
Například kolik zde ţije obyvatel, jak
funguje zdravotnictví, kde občané
Mladkova pracují, jaké zde máme
zájmové spolky a jaké se pořádají
společenské akce.
V druhé části setkání se slova ujal pan Miloš Taraška, který samozřejmě
pohovořil o událostech týkajících se konce 2. světové války a doby následující po ní.
V průběhu celé prezentace byly promítány fotografie Mladkova. Bylo velmi příjemné
vidět zájem o dění v Mladkově v podobě zvídavých dotazů.

Tímto bych chtěla poděkovat panu Miloši Taraškovi za jeho prezentaci,
panu Dušanu Krabcovi za tlumočení německého jazyka a obsluze Domu hasičů.
Lada Hejtmánková

Krátké info z Dolan
Lampiónový průvod neboli průvod za štěstím, který se konal 16. 11. 2019 byl
dle nás a dle reakcí všech zúčastněných velmi vydařený. Účast opravdu předčila naše
očekávání a cesta k radioaktivním pramenům byla v tento den výjimečná nejen
krásným osvětlením, ale také ukázala, ţe něco uspořádat má stále smysl a tak se
pojďte společně s námi těšit na další ročník.
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Mikuláš,
který
brouzdá
se
svými
pomocníky ulicemi vţdy 5. prosince, navštívil
i Mladkov a věříme, ţe jste s jeho návštěvou
byli spokojeni a pokud máte přece jenom
nějakou výtku, tak neváhejte a podělte se
s námi, ať se v příštím roce můţe naše
„Mikulášská parta“ polepšit.
Tento rok jsme se rozhodli zakončit
sbírkou pro psí útulek ze Ţamberka,
která proběhne 20. prosince od 14:00
do 18:00 a 21. prosince 9:00 do 11:30.
Bliţší informace najdete na plakátkách,
které jsou umístěny na vývěsných místech.

V příštím roce chystáme opět uspořádat
akce, které se nám tento rok, dle nás,
vydařily a jejich termíny jiţ můţete najít
v kalendáři městyse Mladkov. O těchto
akcích i akcích dalších vás budeme včas
informovat a těšit se na vaši účast.
Přejeme všem krásné proţití svátků vánočních a vše dobré v roce 2020.
VS Mladkov

Tvořivé odpoledne
V sobotu 30.11. jsme se v odpoledních hodinách sešli v zasedací místnost KD
ve Vlčkovicích a společně s našimi dětičkami jsme si vyráběli krásné vánoční dekorace
v podobě adventních věnců a svícnů. Měli jsme k dispozici voňavé jedlové chvojí,
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březové proutí a březová kolečka. Děti si zdobily perníčky, pomohly maminkám
s věnečky a ti starší si vyrobili své. Všem se tyto dekorace moc povedly a kaţdý si
domů odnesl "svůj kousek Vánoc". Bylo to příjemně strávené společné odpoledne.
ČSOP Vlčkovice

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli jsme se opět sešli u nejvyššího rostoucího vánočně
zdobeného stromu. Nejprve proběhlo vystoupení dětí Základní a Mateřské školy
v Mladkově, potom jsme společně odpočítali rozsvícení.

Dalším kulturním programem bylo vystoupení seskupení ŠestTet. Po celou dobu akce
probíhal v místní modlitebně malý jarmark a výstava prací dětí ze školy.
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Děkuji touto cestou dětem z naší školy, sboru dobrovolných hasičů za přípravu
zázemí a občerstvení, slečnám a ţenám za napečené dobroty a přípravu jarmarku.
Váš starosta

Sametová revoluce nejen v Mladkově
Nedávno celá naše republika oslavila 30. výročí Sametové revoluce. V listopadu
1989 došlo ke změnám i v okrese Ústí nad Orlicí a naší obci Mladkov. Dva aktéři
historických událostí vyhověli naší ţádosti a zavzpomínali:
Z rozhovoru se zakládajícím členem Občanského fóra v Mladkově panem
Rudolfem Frydrychem:
„Vzpomínám, ţe v Mladkově začalo dění tím, ţe za mnou přišel pan Jan Matějka
a nabídl mi, jestli nechci jet na první okresní setkání v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí,
které na konec února 1990 svolalo okresní koordinační centrum Občanského fóra (dále
jen OF). Mohli se ho zúčastnit všichni, kteří se chtěli podílet na změnách i v jednotlivých
obcích okresu Ústí nad Orlicí. Pan Miroslav Kaška vzal auto a vyjeli jsme ve třech
do Ústí nad Orlicí.
Sál ústeckého kulturáku byl doslova narvaný lidmi, pomalu nebylo vidět ani
řečnický pultík. Jedním bodem programu setkání byla volba okresní reprezentace OF,
ve které by byly zastoupeny všechny věkové i sociální vrstvy obyvatelstva a pokud
moţno co nejvíce profesí. Kdyţ přišla na řadu volba zástupce ze zemědělství, navrhl Jan
Matějka mě. Byl jsem jednomyslně zvolen a od té doby jsem začal plnit nejrůznější
úkoly spojené s touto funkcí, i kdyţ moje zaměstnání bylo na hony vzdálené něčemu
podobnému. Pracoval jsem tehdy na státním statku. Byl jsem taková „holka pro
všechno“ - jezdil jsem jako traktorista, pracoval v kravíně apod.
Kdyţ na ty doby vzpomínám, divím se, ţe jsem to všechno zvládal. Mou největší oporou
byla moje manţelka Marie.
Zastupoval jsem spolu
s dalšími celý region Králicka,
jezdil jsem na nejrůznější
setkání – často i 2x týdně do
Ústí, jezdil jsem i do Prahy na
jednání a semináře, hodně mě
toto
období
obohatilo.
A všechny
cesty
jsem
absolvoval vlakem, vracel se
pozdě večer, někdy v noci
a brzy ráno jsem zase vstával
do práce.
(foto: Ples OF v Hradci Králové –
manţelé Frydrychovi a manţelé
Steklíkovi z Ústí nad Orlicí)
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Měl jsem moţnost se seznámit s celou řadou osobností – např. s nynějším senátorem
Petrem Šilarem, Alexandrem Gregarem – jedním z hlavních aktérů Sametové revoluce
v Ústí nad Orlicí.
Jedním z mých úkolů byla distribuce nejrůznějších propagačních materiálů,
které jsem zveřejňoval ve čtyřech vývěsních skříňkách a rozváţel je i do okolních vesnic.
Podporovali mě hodně spolupracovníci v dílnách. Schůze jsme mívali na tehdejším
„Kremlu“ nebo v dílnách. Postupně se nám podařilo vybudovat organizaci OF
v Mladkově, ale inicioval jsem práci OF i v Lichkově.
Místní komunisté měli z našeho OF značný respekt. Kdyţ nastalo období přípravy
kandidátní listiny pro první svobodné volby do zastupitelstva obce v roce 1990, hodně
mi pomáhal pan Dobroslav Mareček, umoţnil nám setkávání v místní knihovně,
pomáhal při tvorbě volebního programu, při propagaci, zkrátka byl pro mě velká opora.
Kandidátka se dávala dohromady se značnými obtíţemi, ale nakonec bylo obsazeno
14 míst. Kandidovali: Jan Koţnar, Jan Matějka, Jiří Faltus, Petr Uhrner, Rudolf
Frydrych, Josef Liebich, Marie Rousová, Dobroslav Mareček, Alena Kotyzová, Stanislav
Štěpán, Josef Jansa, Josef Doubínek, František Melichar, Antonín Šurýn. Volební účast
byla vysoká 89,79% a do zastupitelstva se dostalo pět kandidátů, coţ jsme povaţovali
za velký úspěch. (pozn. V roce 2018 byla volební účast jen 60, 46%!)
Byl jsem členem OF aţ do jeho rozpadu v únoru 1991, kdy se toto politické hnutí
odmítající totalitní komunistický reţim rozdělilo na několik samostatných subjektů.
Byl jsem rád, ţe jsem byl při tom, kdyţ se v Mladkově něco dělo.“
První (a zatím jediná) starostka Mladkova paní Marie Rousová vzpomíná:
„Na kandidátku OF do prvních svobodných voleb 24. 11. 1990 mě přesvědčoval
Petr Uhrner, Jan Matějka i Dobroslav Mareček. Věřili jsme, ţe v nově získané svobodě
dokáţeme zase rozhýbat lidi, jejich zájem o dění ve vesnici a oţivit spolkový ţivot.
Z naší kandidátky se dostalo do zastupitelstva, do kterého se volilo 15 členů,
pět zastupitelů. Další kandidátka pod názvem Sdruţení nezávislých kandidátů získala
o jeden mandát víc, po dvou mandátech získala KSČ a Nezávislí kandidáti.
Na ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva se při volbě starosty pro bývalého
předsedu Místního národního výboru Jaroslava Maloška vyslovila nadpoloviční většina
členů zastupitelstva.
A tak se pod jeho vedením dál všechno dělo v zajetých kolejích. Hlavní slovo měli
ti, kteří uţ pracovali jako poslanci před rokem 1989. My, nově zvolení zastupitelé, jsme
se ale stále neodbytně doţadovali, aby se starosta snaţil o prosazování a plnění
našeho volebního programu, který OF před volbami občanům slíbilo. Jednalo se např.
o zachování a zlepšení sluţeb pro občany, o zlepšení ovzduší hlavně v topné sezoně,
o kvalitu pitné vody, protoţe rozborem byl zjištěn vysoký obsah dusičnanů a voda byla
nevhodná pro kojence. Dalším bodem bylo vybudování skládky odpadů, zajištění sběru
druhotných surovin. Důraz byl kladen na stabilizaci obvodního, zubního lékaře
a pedagoga ve škole.
Pozornost ve volebním programu byla věnována také vzhledu a čistotě obce,
zlepšování komunikací, zeleně a vodních toků, vybudování koupaliště, rozvoji
tělovýchovy. Podporována byla také výstavba rodinných domků.
Sdruţení nezávislých kandidátů ţádný program občanům ani nepředloţilo.
Na schůzích zastupitelstva starosta velmi často čelil nepříjemným otázkám a v létě
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1992 se proto rozhodl odstoupit. Nastal váţný problém, bylo třeba najít náhradníka,
který by nastoupil na jeho místo. Mezi navrţenými kandidáty bylo i mé jméno.
Po delším zvaţování jsem kandidaturu přijala a byla jsem zastupitelstvem zvolena
starostkou. Ale nebylo to pro mě lehké rozhodování. Nedlouho předtím jsem totiţ
absolvovala v Německu kurz na pozici kontrolora výrobků, které se v Tesle Jablonné
nad Orlicí pro německého zákazníka vyráběly. Přišlo mi vůči podniku neférové, ţe jsem
zaučení vyuţila jen krátce. Ani v rodině změnu nevítali s nadšením, ale manţel mě pak
hodně při náročné práci podporoval.
S odcházejícím starostou jsem se dohodla na nástup v polovině října, protoţe i já
jsem svou práci v Tesle musela někoho naučit. Na obojí předávání bylo málo času,
takţe se předávaly hlavně spisy civilní obrany! Byla jsem moc ráda, ţe mou pravou
rukou na obecním úřadu byl místostarosta pan Mareček, který uţ tehdy znal celkem
slušně práci na počítači a s agendou obecního úřadu byl z dřívějška dobře obeznámen.
Postupně jsme vybavili obecní úřad potřebnou technikou jako byla kopírka, pro údrţbu
zeleně v Mladkově i Vlčkovicích sekačku. Podařilo se opravit několik obecních bytů,
fasáda školy, zrekultivovala se černá skládka odpadků u Vlčkovic. Díky panu Janu
Koţnarovi, který byl tehdy zaměstnancem obce, se zkulturnil hřbitov, zavedla se tam
i voda. Vzpomínám si, ţe se pečlivě o hřbitov staral uţ několik let před tím jako
dobrovolník. Instalována byla také deska obětem poválečných hrůz.
Hodně časově náročné bylo v tomto období řešení restitucí, dohledávaly se
doklady v archivech, vedla se dlouhá jednání s občany. Pro obyvatele bylo určitě hodně
důleţité, ţe se nám podařilo na místo po zubní lékařce, která šla do důchodu, získat
MUDr. Radmilu Jáňovou, která v Mladkově obětavě působila přes 20 let. Mým snad
nejhorším záţitkem bylo vyšetřování vraţdy pana Františka Melichara v dubnu 1993.
V roce 1994 jsem opět ve volbách do zastupitelstva obce kandidovala. Pokud si dobře
pamatuji, bylo to uţ na kandidátce místní organizace Lidové strany. V těchto volbách se
volilo uţ jen 9 členů obecního zastupitelstva. Jaroslav Malošek opět kandidoval a při
volbě starosty získal o jeden hlas víc neţ já. Tím skončila má práce ve funkci starostky
obce. Nebylo to vţdycky lehké, mnohdy mi starosti nedávaly spát, člověk z neznalosti
dělal chyby. Ale byla to dobrá zkušenost.“
Vzpomínky na Sametovou revoluci 1989 sestavila s laskavým souhlasem paní Marie
Rousové a pana Rudolfa Frydrycha
Ivana Marečková
(V textu byly pouţity informace z materiálů, které shromáţdil pro kroniku Obce Mladkov pan Dobroslav
Mareček a ochotně vyhledal Miloš Taraška, a z www.volby.cz)

Poděkování VS Mladkov
Není to tak dávno, co se v Mladkově konal Lampionový průvod. Cestou k nádraţí
chodila skupinka za skupinkou vybavena světýlky, svíčkami, lucerničkami a lampiony
a bylo jasné, ţe účast bude vysoká (coţ následně překvapilo i samotné pořadatele).
Všichni jsme se společně vydali k pramenům a svíčkami osvětlenou cestou jsme
počítali strašidýlka a děti před vstupem do lesa hledaly pavoučky. U pramene na ně
čekala odměna za splnění úkolu a pro všechny byl připraven teplý nápoj. Kaţdé dítě
pak ještě dostalo lampion štěstí a všichni společně jsme se je pak při zpáteční cestě
pokusili na louce vypustit.
Moc děkujeme všem organizátorům za další vydařenou akci.
Za účastníky Lenka Muţíková
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23. 12. 2019 od 9 do 14 hodin
Vánoční prodej kaprů na návsi
24. 12. 2019 ve 20 hodin
Vánoční mše v kostele
sv. Jana Křtitele
31. 12. 2019 v 19 hodin
Silvestrovský ohňostroj
4. 1. 2020
Tříkrálová sbírka
únor – duben 2020
3 besedy s mladkovským archivářem Milošem Taraškou
(poslední beseda bude jiţ tradiční setkání pamětníků
- bývalých i současných Mladkováků)
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