Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, chalupáři, milí čtenáři,
není snadné zvolit vhodná slova úvodem, protože události posledních dní jsou
těžko předvídatelné. Emoce můžeme jen stěží oddělit od informací o koronaviru,
které denně slýcháváme. Opatrnost, strach, panika, ohleduplnost, solidarita,
jednotnost, hodnoty, emoce, přizpůsobení se, omezení, informovanost, média,
zachovat čistou mysl – to vše nám možná v této chvíli letí hlavou. Najednou začínají
být i obyčejné věci jako společenství ostatních lidí, blízkost a jejich přítomnost,
možnost se kulturně bavit, poznávat nové věci atd. opravdovou hodnotou.
Věřme, že se vše podaří zvládnout a že tato zkouška přinese nám všem i objevení
hodnot, na které jsme ve spěchu doby zapomněli. Těšme se, že společně oslavíme
670 let městyse!
Hodně zdraví a pozitivní mysli všem!

redakce

________________________________________________
Foto na titulní straně – Koně u Příhodových ve Vlčkovicích, březen 2020

Vážení spoluobčané, chalupáři,
přehoupli jsme se do dalšího roku. Roku, který se pyšní krásným letopočtem
2020, roku, který je také významný i pro náš městys. Před dvaceti lety jsme společně
oslavili 650 let první zmínky o obci a v letošním roce máme jubileum 670 let.
Když se ovšem rozhlédneme více, tento rok přináší i mnoho strastí, nejprve
v okolních zemích a bohužel již také u nás v podobě koronaviru. Tento problém
přináší mnoho opatření a omezení. I v našem městysi jsme nuceni uzavřít školu
a také omezit pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí. Zmiňuji to proto,
že máme v plánu oslavit společně s Vámi všemi, právě zmíněných 670 let. Akce je
plánována na červenec a v dnešním zpravodaji najdete také pozvánku na tuto akci.
Pokud to situace dovolí a oslavy budeme moci uskutečnit, jste srdečně zváni a pozvěte
také známé a rodáky. Naplánován je bohatý kulturní program v podobě různých
vystoupení pro všechny věkové generace.
Dovolte, abych Vás také seznámil s prací zastupitelstva. V letošním roce jsme se
rozhodli zakoupit budovu Penzionu U Bohouše a nyní se pokoušíme sehnat finance
na její rekonstrukci. Jaké bude její další využití? To bude záležet, z kterých zdrojů se
podaří sehnat finance. Jedna z možností je využití spodního patra na stálou expozici
muzea a druhého patra na prostory pro setkávání spolků a seniorů. Druhá možnost je
rekonstrukce na bydlení nebo penzion.
Dále se pokoušíme sehnat finanční prostředky na vyřešení budovy čp. 127
(dům vedle kostela). Zde je plánována demolice stávajícího objektu a výstavba nové
budovy pro nájemní bydlení. V současné době pracujeme na studii nového objektu,
který by obsahoval 4 byty třípokojové a 2 byty jednopokojové. Připravíme tuto akci
do fáze stavebního povolení a podáme žádost o dotaci, která by mohla dosáhnout výše
až 10 mil. korun.
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Mnozí z Vás si jistě všimli, že probíhá rekonstrukce kulturního domu.
Rekonstruují se všechny vnitřní prostory včetně suterénu. Došlo ke kompletní
rekonstrukci rozvodů vody a odpadů, vybudován je nový rozvod topení. Budou
opraveny všechny omítky, obložení sálu a také podloha. Nová budou také sociální
zařízení. V rámci oprav se také připravují v prostoru 1. nadzemního podlaží dva
dvoupokojové byty. Nad rámec dotace budou také vyměněna všechna okna a osazen
zdroj vytápění – tepelné čerpadlo. Vše by mělo být dokončeno do konce června.
Závěrem je pro mě důležité informovat Vás, že jsem se rozhodl podpořit stávající
vedení kraje svou kandidaturou za uskupení 3PK do krajských voleb v letošním roce.
Nic se tím ovšem pro mě nemění, i nadále budu pilně pracovat ve funkci starosty
městyse.
Vážení spoluobčané, chalupáři, přeji všem klidné a slunečné jaro.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 18. 12. 2019
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1), Tomáš Franke (2) - omluven, 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 zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Činnost úřadu městyse -jednání na firmě Ekola a KOS ohledně třídění odpadů, účast na školení
ohledně evidence obyvatel, proběhla Valná hromada Orlicko, školení na webovou aplikaci
na rozvoj Pk, proběhla kontrola HZS na krizové řízení, příprava rozpočtu a Obecně závazných
vyhlášek, proběhla výměna kalu a oprava čerpadla na ČOV, bude provedeno doškolení obsluhy
ČOV, bylo provedeno kácení stromů na cestě k nádraží, bude dokončena oprava bytu v č.p. 185.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Rozpočet městyse
SM předložil zastupitelům návrh rozpočtu městyse Mladkov, který byl vypracován finančním
výborem spolu s účetní, starostou a místostarostkou městyse. Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce a nebyly k němu podány žádné připomínky. SM seznámil přítomné se zněním
rozpočtu a navrhuje rozpočet v této podobě schválit. Rozpočet městyse je přílohou č. 2 zápisu
ze zasedání. Dále SM předložil Návrh rozpočtového výhledu městyse 2020-2023, který je přílohou
č. 3 zápisu ze zasedání.
XXX-v jaké výši je dotace na KD Mladkov?
p. R. Studený- 70 % z celkové částky, která je cca 3 miliony.
ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet městyse Mladkov na rok 2020 ve výši příjmů
10 840 800,-Kč a výši výdajů 10 840 800,-Kč.
ZM schvaluje vyrovnaný Rozpočtový výhled městyse 2020-2023.
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b) Rozpočet ZŠ a MŠ Mladkov
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mladkov předkládá zastupitelstvu ke schválení Návrh
rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Mladkov pro rok 2020 a Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022.
ZM schvaluje Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Mladkov pro rok 2020.
ZM schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022 ZŠ a MŠ Mladkov.
c) Rozpočtové opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 15/2019. SM seznámil přítomné se zněním
rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 15/2019.
d) Inventury
Místostarostka městyse seznámila přítomné se směrnicí k provedení inventarizace pro rok 2019,
která obsahuje také složení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Inventury proběhnou v termínu od 18. 12. 2019 do 8. 1. 2020. Dále je seznámila s plánem
inventur pro rok 2019.
ZM schvaluje Směrnici č. 1/2019 k provedení inventarizace za rok 2019.
ZM schvaluje Plán inventur za rok 2019.
e) Plán zimní údržby
Místostarostka městyse seznámila zastupitele s aktualizací Plánu zimní údržby. Zimní období je
doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba
podle plánu zimní údržby místních komunikací. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací: I. pořadí důležitosti do 4 hodin, II. pořadí důležitosti
do 12 hodin, III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však
do 48 hodin. Odstraňování sněhu začíná od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm
nejdéle do 30 minut v pracovní době a v mimopracovní době do 60 minut. K plánu zimní údržby
jsou též zpracovány plánky s prioritami pro jednotlivé komunikace pro všechny části Mladkova.
pí. M. Jirčíková -táže se, zda se bude vyhrnovat cesta kolem bytovky ve Vlčkovicích?
p. R. Studený -bude přidána do plánu.
ZM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací.
f) Stočné pro rok 2020
Starosta městyse podal informaci od projektového manažera, že výše stočného po přepočtení
na aktuální cenovou úroveň vychází na 52,56 Kč/m3, což je 60,44,- Kč/m3 včetně 15 % DPH
a navrhuje využít 10% slevu, kterou nám smlouva umožňuje. Starosta městyse předkládá
ke schválení výši poplatku za stočné pro rok 2020 v částce 47,30 Kč/m3 + 15 % DPH
= 54,40 Kč/m3 s účinností od 1. 1. 2020.
ZM schvaluje stočné na rok 2020 ve výši 47,30 Kč/m3 + 15 % DPH s účinností
od 1. 1. 2020.
g) Prodej a koupě pozemků
g1) Pozemky XXX
SM informoval zastupitele o možnosti koupě pozemků pod a u KD Vlčkovice od soukromých
vlastníků. Jedná se o p. p. č. 132/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 156 m2 od pana XXX
a o p. č. st. 100/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 4 m2 od pana XXX.
ZM schvaluje odkup p. p. č. 132/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 156 m 2 od pana
XXX za cenu 30,- Kč/m2.
ZM schvaluje odkup p. č. st. 100/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 4 m 2 od pana
XXX za cenu 30,- Kč/m2.
Obecně závazné vyhlášky
a) OZV č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse
Mladkov.
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SM předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019. Všechny
zmíněné vyhlášky byly předloženy k posouzení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
ministerstva vnitra. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
p. R. Studený -plasty a PET lahve se budou nově sbírat do žlutých pytlů, doporučuje se obaly
alespoň vypláchnout z důvodu dotřiďování odpadů, do plastu lze přidat i kovové obaly.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Mladkov.
b) OZV č. 6/2019, o místním poplatku za odpady
SM předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019. Sazba poplatku
byla 650,- a z toho 250,- byla sleva pro občany Mladkova. Dle dozoru MV nelze tuto slevu nabízet
z důvodu diskriminace rekreantů. Sazba poplatku bude tedy 500,- Kč za osobu nebo rekreační
objekt. Dák již nebude poskytována sleva na ekologické vytápění. Obecně závazná vyhláška
č. 6/2019 je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku za odpady.
c) OZV č. 7/2019, o místním poplatku ze psů
SM předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019. Obecně závazná
vyhláška č. 7/2019 je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místním poplatku ze psů.
d) OZV č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu
SM předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019. Od 1. 1. 2020
vstoupí v platnost některé změny zákona č. 565/2019, o místních poplatcích. Od tohoto data se
ruší poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a tyto poplatky
budou nahrazeny poplatkem z pobytu. Sazba poplatku z pobytu dle zákona pro rok 2020 činí
nejvýše 21 Kč a pro rok 2021 bude sazba poplatku z pobytu činit nejvýše 50,- Kč. Obecně
závazná vyhláška č. 8/2019 je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
p. R. Studený -povinností ubytovatelů je odvádět poplatek z pobytu. Návrh poplatku z pobytu je
20,- Kč/den.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu.
Došlé spisy a žádosti
a) VAK vodné
Představenstvo VAK Jablonné nad Orlicí a. s. oznámilo ceny vodného pro rok 2020.
Výše vodného bude od 1. 1. 2020 37,20 Kč/m3 bez DPH, což je 42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH.
Od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %. To znamená, že cena vodného
od 1. 5. 2020 bude je 40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH.
ZM bere na vědomí oznámení VAK Jablonné nad Orlicí a. s. o výši vodného pro rok 2020.
b) Albertinum
SM seznámil zastupitele s žádostí odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku
poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč. Jedná se o finanční prostředky na sociální služby
poskytované ve zdravotnickém zařízení.
XXX -popsala funkci sociálních lůžek ústavu.
p. R. Studený -bude vznesen dotaz na upřesnění využití finančních prostředků.
ZM bere na vědomí žádost odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku.
c) Strabag
Na zasedání zastupitelstva dne 26. 11. 2019 byla schválena Smlouva o dílo „Mladkov opravy
komunikací“ firmy Strabag a. s. ve výši 1 195 385,6 Kč bez DPH. Smlouva již jednou schválena
byla a nyní se jedná pouze dodatek smlouvy. Dodatek obsahuje cenu víceprací a to
293 703,30 Kč bez DPH.
ZM revokuje usnesení č. 141/2019.
ZM schvaluje DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.841/TC/RD/2019/171 ze dne 3. 10. 2019
na stavbu „Mladkov-opravy komunikací“
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Diskuse a usnesení
XXX -by chtěl udělat lavičku u smírčího kříže ve Vlčkovicích a rád by, aby městys zakoupil
betonovou desku pro instalaci lavičky.
p. R. Studený -ano, zakoupíme.
XXX -táže se, zda by cesta kolem jejich domu by mohla být převedena do vyšší priority při zimní
údržbě.
p. R. Studený -bude ještě řešeno.

Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 20. 1. 2020
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1) - omluven, 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 zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Činnost úřadu městyse -řešení rekonstrukce KD, běžná agenda.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Smlouvy odpady
SM předložil zastupitelům Smlouvu o využití systému zavedeného městysem o nakládání
s komunálním odpadem a Ceník na zajištění svozu a uložení komunálního odpadu ze sběrných
nádob podnikatelů pro rok 2020. Ceny svozu jsou určeny podle velikosti provozovny.
ZM schvaluje Smlouvu o využití systému zavedeného městysem o nakládání s komunálním
odpadem.
ZM schvaluje Ceník na zajištění svozu a uložení komunálního odpadu ze sběrných nádob
podnikatelů.
b) Koupě nemovitosti
SM seznámil zastupitele s možností odkoupení Hospody u Bohouše Mladkov č. p. 87
a p. p. č. 104/4 do vlastnictví městyse Mladkov za cenu 1 000 000,- (900 000,-) Kč, kterou by
bylo možné splatit ve dvou ročních splátkách.
Zastupitelé projednali možné využití objektu a dále budou zjišťovány možnosti dotací.
Všichni zastupitelé se poté vyjádřili k danému odkupu objektu a přilehlého pozemku.
ZM schvaluje nákup nemovitosti č. p. 87 a st. p. č. 124/1 a p. p. č 104/4 v k. ú. Mladkov
za cenu 900 000,- Kč splatnou ve dvou ročních splátkách.
c) Rozpočtové opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 1/2020. Starosta městyse seznámil přítomné se
zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2020.
d) Prodeje a pronájmy pozemků
SM informoval o rozdělení p. p. č. 3/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 95 m2
na p. p. č. 3/3 o výměře 55 m2, p. p. č. 3/5 o výměře 21 m2 a p. p. č. 3/6 o výměře 19 m2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3/5 o výměře 21 m 2
a p. p. č. 3/6 o výměře 19 m2 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
Došlé spisy a žádosti
a) Komplexní pozemkové úpravy
SM předložil zastupitelům vypracovaný dokument Plán společných zařízení komplexních
pozemkových úprav Mladkov. Architekt, který zpracoval tento dokument, popsal zastupitelům
cesty ke zpřístupnění pozemků, cesty hlavní a vedlejší a protierozní úpravy, které byly navrženy.
6

Zastupitelstvo městyse schvaluje Plán společných zařízení komplexních pozemkových
úprav Mladkov.
b) Komise pro výběr oken KD
Při rekonstrukci KD Mladkov bude provedena výměna oken a bude osazen nový zdroj vytápění.
K porovnání technických parametrů a provedení oken je třeba stanovit komisi. Komise bude
ve složení: Zdeněk Tomíček, Zbyněk Severýn a Tomáš Novotný.
p. Z. Severýn - budou všechna okna otevírací?
p. R. Studený - dle doporučení by na jedné straně měly být vrchní okna fixní a spodní okna na
otevírání a na druhé straně budou vrchní okna fixní i na otevírání.
ZM schvaluje komisi pro výběr dodavatele oken a zdroje vytápění KD ve složení: Zdeněk
Tomíček, Zbyněk Severýn a Tomáš Novotný.
c) Žádost o dar
SDH Mladkov pořádá v únoru dětský karneval a tímto žádají městys o poskytnutí daru
na pořádání této akce.
ZM schvaluje dar na dětský karneval ve výši 5 000,- Kč.
Diskuse a usnesení
p. XXX - táže se na vizi Mladkova skrz parcely pro výstavbu rodinného domu. Uvažované parcely
na „Hinterwinklu“ jsou příliš v kopci. Lepší parcely by byly na pozemcích nad hřbitovem.
p. R. Studený - pozemky na „Hinterwinklu“ jsou v majetku městyse a jsou v územním plánu.
Pozemky nad hřbitovem jsou v majetku církve. O získání těchto pozemků se již jedná.
p. T. Franke - přípomíná opravu blikajícího pouličního osvětlení ve Vlčkovicích.
p. R. Studený - oprava bude zajištěna.
p. R. Studený - představil uspořádání místností v suterénu KD a možnost využití prostor
nad tělocvičnou, kde by mohly vzniknout bytové jednotky.

Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 20. 2. 2020
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 zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Činnost úřadu městyse - řešení rekonstrukce KD, běžná agenda, získávání informací různých
dotačních titulů, připravená žádost na podporu výroční na MAS Orlicko, řešení dotace
na modernizaci knihovny.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Rekonstrukce KD
Komise pro výběr dodavatele oken a zdroje vytápění KD ve složení: Zdeněk Tomíček, Zbyněk
Severýn a Tomáš Novotný, která byla zvolena na minulém zasedání, porovnala došlé nabídky
a předložila zastupitelům. Bylo podáno 7 nabídek. Komise posuzovala technické parametry
a cenu. Do užšího výběru byly vybrány dvě nabídky, kde se posuzovala cena. Byla vybrána firma
FP okna s.r.o. Dolní Čermná za cenu 491 725,- Kč s DPH, včetně vybourání a montáže. Pro výběr
zdroje vytápění byly osloveny tři firmy. Technické parametry byly shodné a byla vybrána nejnižší
cenová nabídka.
ZM schvaluje dodavatele oken pro KD Mladkov firmu FP okna s.r.o. Dolní Čermná za cenu
491 725,- Kč s DPH.
ZM schvaluje dodavatele zdroje vytápění pro KD Mladkov pana Jakuba Liebicha za cenu
651 427,-Kč s DPH.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hlasování:7-1-0
A A A A A A X A N
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b) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 16/2019, 2/2020 a 3/2020. Starosta městyse
seznámil přítomné se zněním rozpočtových opatření, které budou přílohou č. 2 zápisu
ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 16/2019, 2/2020 a 3/2020.
c) Prodeje a pronájmy pozemků
c1) Pozemek pí. XXX a p. XXX
Byl zveřejněn záměr prodeje p. p. č. 3/5 o výměře 21 m2 a p. p. č. 3/6 o výměře 19 m2 v k. ú.
Vlčkovice u Mladkova.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3/5 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 21 m2 za cenu 20,Kč/m2 a náklady spojené s převodem a zaměřením paní XXX.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3/6 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 19 m2 za cenu 20,Kč/m2 a náklady spojené s převodem a zaměřením panu XXX.
c2) Pozemek paní XXX
Paní XXX žádá o prodej p. p. č. 26 v k. ú. Petrovičky u Mladkova. Výměra je 104 m 2. Žadatelka
koupila tento pozemek a pozemek kolem dané parcely na základě Smlouvy v roce 2005 dle mapy
grafického přídělu.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 26 v k. ú. Petrovičky u Mladkova.
c3) Pozemek manželé XXX
Manželé XXX žádají o prodej p. p. č. 104/2 v k. ú. Mladkov. Pozemek v současné době užívají
jako zahradu. Výměra pozemku je 642 m2. Byla provedena obhlídka pozemku zastupiteli. Záměr
prodeje byl vyvěšen.
ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 104/2 v k. ú. Mladkov za cenu 20,- Kč/m2
a náklady spojené s převodem žadatelům manželům XXX.
c4) Pozemek manželé XXX
Manželé XXX žádají o odprodej části p. p. č. 861/2 v k. ú. Mladkov. Byla provedena obhlídka
pozemku zastupiteli.
ZM schvaluje zaměření rozdělení p. p. č. 861/2 v k. ú. Mladkov.
d) Inventarizace
Předsedkyně UIK přednesla ke schválení zprávu z provedené inventarizace majetku městyse
Mladkov za rok 2019. Počáteční stav hodnoty majetku obce činil 84 617 156,71,- Kč a konečný
stav činí 86 661 005,51 Kč. Zpráva z provedené inventarizace je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Zprávu inventarizace majetku městyse Mladkov za rok
2019.
Došlé spisy a žádosti
a) Členský příspěvek SMS ČR
Sdružení místních samospráv předkládá výzvu k úhradě členského příspěvku na rok 2020.
Příspěvek se skládá z pevné částky 2 500,- Kč za členskou obec a 2,- Kč na obyvatele,
tj. 525 x 2=1050,- Kč. Celková výše příspěvku městyse Mladkov činí 3550,- Kč.
p. Z. Tomíček - táže se, co nám toto členství přináší.
p. R. Studený - např. zajišťují školení pro starosty a zastupitele, prosazují problematiku malých
obcí v poslanecké sněmovně.
ZM bere na vědomí úhradu členského příspěvku Sdružení místních samospráv na rok 2020
ve výši 3550,- Kč.
b) Vlajka a znak - vektory
SM předložil zastupitelům nabídku na zpracování vektorových dat a odvozených formátů
pro vlajku a znak Mladkova, výrobu razítka a pečetidla městyse Mladkov od firmy Vladimír
Němeček, nakladatelská a vydavatelská činnost. Byla stanovena komise pro výběr zpracování
vyšívané a tištěné vlajky a znaku Mladkova.
ZM bere na vědomí nabídku na zpracování vektorových dat a odvozených formátů
pro vlajku a znak Mladkova, výrobu razítka a pečetidla městyse Mladkov.
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ZM schvaluje komisi pro výběr dodavatele vlajek a znaku městyse Mladkov ve složení:
Tomáš Franke, Lada Hejtmánková, Martina Jirčíková, Lucie Pohanková.
c) Žádost o pronájem KD
Starosta městyse informoval zastupitele o žádosti pana XXX o pronájem KD Mladkov v termínu
od 23. - 28. 8. 2020 pro soustředění badmintonového oddílu TJ Sokol Polabiny Pardubice.
ZM schvaluje pronájem KD Mladkov v termínu od 23. - 28. 8. 2020 pro TJ Sokol Polabiny
Pardubice za cenu 500,- Kč/den a náklady spojené s provozem: elektřina, voda, stočné
a odpady.
d) ČSOP Vlčkovice
Spolek ČSOP Vlčkovice předkládá návrh pro tvorbu prostranství a zázemí spolku. Spolek
předložil soupis prací realizovaných v roce 2019 a návrh prací pro rok 2020. Součástí zprávy je
návrh přístřešku pro spolek. Bude provedena prohlídka pozemku.
p. T. Franke - táže se na podporu městyse při budování přístřešku.
p. R. Studený - ano, spolky podporujeme.
p. Z. Tomíček - jaké budou náklady na přístřešek a pro koho bude přístřešek sloužit.
p. XXX - náklady budou cca 50 000,-, práci si uděláme, dřevo také máme, potřebujeme podporu
při nákupu krytiny a při opravě desky. Přístřešek bude sloužit pro setkávání nejen našeho spolku,
ale i spolků ostatních a občanů Vlčkovic.
ZM bere na vědomí návrh ČSOP Vlčkovice pro tvorbu prostranství a zázemí spolku.
e) KOS Jablonné nad Orlicí
Firma KOS Jablonné nad Orlicí sděluje, že již nemůže sběrový papír přijímat bezplatně. Z důvodu
toho, že se změnila výkupní cena sběrového papíru, která v lednu 2019 byla + 1,40 Kč/kg
a v lednu 2020 je – 0,70 Kč/kg. V návaznosti na výše uvedenou situaci dochází ke změně
v Ceníku za odstranění odpadu: sběrový papír -0,70 Kč/kg.
ZM schvaluje návrh KOS Jablonné nad Orlicí na zavedení nové položky do Ceníku
za odstranění odpadu: sběrový papír -0,70 Kč/kg.
f) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta žádá o připojení městyse Mladkov k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Již v minulých letech se městys k této kampani připojil a to nákupem vlajky a jejím vyvěšením.
ZM schvaluje vyvěšení vlajky a připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: 6-0-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A Z A A A X A Z
Diskuse a usnesení
p. R. Studený - ohledně dětského hřiště ve Vlčkovicích, bude podána žádost na dotaci Mas
Orlicko. Dále jsou vypsány dotace na obnovu Brownfielfdů, proto jsem zažádal o zapsání Hospody
u Bohouše jako brownfield. Nyní se čeká se na vyjádření. Pokud by došlo ke schválení, je vypsána
70% dotace na nákup a rekonstrukci těchto objektů. Dále byla ministerstvem financí vypsána
dotační výzva na nájemní bydlení ve výši 90 %. Žádost je třeba podat do poloviny března.
Tato dotace by se dala využít na stavbu bytového domu.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na nájemní bydlení z programu MF ČR – Podpora
výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.
SM seznámil zastupitele s panem XXX, který představil svoji práci. Ta se týká historie Mladkova
a okolí v letech 1354-1654. Vzhledem k tomu, že historie Mladkova je významná, bylo by dobré tyto
informace vydat ve formě knihy. Zastupitelé vyjádřili souhlas s podporou tohoto projektu.
ZM schvaluje podporu vydání knihy historie Mladkova a okolí.
p.
p.
p.
p.

XXX-táže se, kdy budou dobudovány byty nad KD Mladkov.
R. Studený-snažíme se, aby byly dokončeny ještě v letošním roce.
XXX-připomíná, že by bylo dobré také opravit zeď na lékárně
R. Studený-ano, je to dobrá připomínka, budeme se tím zabývat.

Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
městyse.
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14. února

Lukáš Filip

Děti jsou kotvy, které drží matčin život. Sofoklés

31. ledna
2. února
9. března
15. března
23. března
7. dubna

Kalousová Alena
Rousová Anna
Kožnarová Květuše
Michalčák Martin
Kalášek Josef
Novotný Vladimír

82
80
81
60
60
82

let
let
let
let
let
let

Štěstí není něco, co k člověku přijde jen tak. Přichází spolu s našimi činy.
Dalajláma

Maťašovská Stanislava
Pausewang Gudrun
Vyšohlíd Egon

63 let
91 let
76 let
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Dne 11. února 2020 uplynulo již 11 let od doby, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička
i prababička paní Jaroslava Novotná.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami

Dne 24. 3. uplyne pět let, co nás navždy opustila
Jarmila Hejkerlíková.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
"Cokoliv jsme na Tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v srdcích všech a ve věčnosti časů."

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v našich srdcích se nedá zapomenout.
Dne 22. 4. 2020 uplyne již 25 dlouhých let, kdy nás navždy
opustil pan Josef Kalous.
S láskou vzpomínají manželka Alena, syn Josef s rodinou
a dcera Alena s rodinou

Dne 23. 1. 2020 ve věku 91 let zemřela mladkovská
rodačka, spisovatelka Gudrun Pausewang.
K vyjádření soustrasti rodině se zasláním kondolence
připojil i Městys Mladkov.

11

Zimní čas v mateřské školce
Leden nám začal plaveckým výcvikem v České Třebové, na který jezdíme
společně se žáky základní školy. Celkem nás čeká 10 lekcí, kde se učíme bublat
do vody, potápět se a plavat i ve velkém bazénu. Za naši odvahu si užíváme
v bublinkové vířivce a skotačením v dětském bazénu. Letos poprvé starší děti měly
možnost účastnit se
lyžařského kurzu na
Dolní Moravě.
„Sedm
statečných“
dětí zvládlo výuku na
výbornou a s velkým
nadšením z lyžování.
Únor byl zaměřen
více
na
kulturní
vystoupení. Nejdříve
jsme
se
převlékli
do
karnevalových
masek, ve kterých
jsme soutěžili, tančili
a foukali bubliny.
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Nechyběla tradiční návštěva u žáků ve škole a bohatá tombola, kdy nikdo neodchází
s prázdnou☺. Navštívili jsme 2x divadelní představení v mateřské školce v Těchoníně
– loutková pohádka O pyšné čarodějnici a pohádka s maňásky Hrnečku, vař.
Plánované akce na jaro:
8. 4. - velikonoční tvoření s rodiči
22. 4. - focení dětí s jarním motivem
30. 4. - pálení čarodějnic společně se žáky naší školy
7. 5. - besídka pro maminky
11. 5. - sférické kino v mateřské školce v Těchoníně
13. 5. - zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Učitelky mateřské školky

Základní škola a Mateřská škola Mladkov
vyhlašuje
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zápis se uskuteční 13. 5. 2020 od 9:30 hodin do 14:30 hodin.
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Informace k zápisu dětí do mateřské školy
Za několik týdnů se bude konat zápis dětí do naší mateřské školy. Proto zveřejňuji
s dostatečným předstihem důležité informace k přijímání dětí. O přijetí dítěte
do mateřské školy bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií a v souladu se
školskými právními předpisy, zejména zákonem 561/2004 Sb., a vyhláškou
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2020/2021
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Mladkov, budou přijímány děti v tomto pořadí do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku dle kapacity 22 dětí:
1. děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 5 let, jsou přijímány
přednostně
pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné
2. děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 4 let a mají trvalý pobyt
v Mladkově nebo spádových oblastech městyse Mladkov;
3. děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 3 let a mají trvalý pobyt
v Mladkově nebo spádových oblastech městyse Mladkov;
4. pokud není kapacita školky naplněna, je možné přijmout do MŠ i dítě
mladší 3 let; v tomto případě by se rozhodovalo dle pořadí od nejstaršího
dítěte po nejmladší.
Důležité upozornění: dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy
právní nárok.
Kritériem pro přijetí do školky není starší sourozenec, který již školku
navštěvuje. Vždy je rozhodující trvalý pobyt a věk dítěte.
K zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší školky si přineste:





rodný list dítěte
svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas) ověřující Vaši totožnost
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vyjádření dětského lékaře, že Vaše dítě je řádně proočkováno.
(výjimkou je pouze potvrzená trvalá kontraindikace)

Oba tiskopisy najdete na webových stránkách školy www.zsamsmladkov.cz,
nebo si je můžete vyzvednout v oddělení naší školky.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka
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Lyžařský výcvikový kurz
na Dolní Moravě
Na
začátku
letošního
kalendářního roku se někteří žáci
naší
školy
poprvé
zúčastnili
týdenního lyžařského výcviku na
Dolní Moravě. Společně s naší
základní a mateřskou školou se k
tomuto kursu připojila i králická
mateřská škola.
Vše, co se týká lyžování, bylo pro některé
žáky úplně nové. Vyskytli se však mezi nimi i
zdatní lyžaři.
Již první den na sněhu se všichni žáci
rozdělili do tří oddílů podle svých lyžařských
dovedností a předpokladů. Vznikly tak oddíly
Mamuti, Pejsci a Klokani. Každý oddíl měl
svého instruktora lyžování a pod jeho
vedením se všichni postupně zdokonalovali
ve svém lyžařském umění.
Od prvních krůčků na lyžích a jízdy
na vleku – pohyblivém pásu, po
sjíždění svahem, zatáčení na lyžích,
až
po
bezpečné
zastavení
na dojezdu. Každý den byly patrné
pokroky malých lyžařů. Během
kurzu byla denně pro lyžaře
připravena svačina s teplým čajem,
při které si mohli odpočinout,
podělit se o své zkušenosti a zážitky
a zároveň nabrat sílu do dalšího
tréninku. Na konci týdne, poslední
den výcviku, byla uspořádána závěrečná soutěž o nejrychlejšího sjezdaře.

Samozřejmostí
bylo
ocenění nejrychlejších
závodníků, ale všichni
si odnesli upomínkové
plyšové hračky.
Za základní školu
Libuše Jungvirtová
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Informace k zápisu do 1. ročníků základní školy
pro školní rok 2020/2021
Na školní rok 2020/2021 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2013
do 31. 8. 2014 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
v roce 2019.
Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně (např. je v zahraničí, na ozdravném pobytu
apod.), naše škola doporučuje, aby přítomno bylo. Děti se na zápis těší, dochází
k vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou, s budoucími
spolužáky, pedagogy.
Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:
 prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti,
 předložit rodný list dítěte.
Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden
školní rok. Ředitelka školy rozhoduje o udělení odkladu školní docházky v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona
na základě doporučujících posouzení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Při podání žádosti o odložení začátku povinné školní docházky dítěte o jeden
rok (odklad) je třeba:
 prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti,
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předložit rodný list dítěte,
doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa,
a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálně pedagogické centra),
v případě, že žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve ředitelka školy
k odstranění nedostatků, příp. k doplnění žádosti, v přiměřené lhůtě. Další postup
řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá zákonným
zástupcům informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných
způsobech jejího plnění.
Tiskopisy Žádost o přijetí dítěte a Žádost o odklad lze stáhnout na webových
stránkách školy www.zsamsmladkov.cz v oddělení ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY,
popřípadě si je vyzvednout ve škole. Dětem, které chodí do naší mateřinky, budou
dány osobně rodičům.
Těšíme se na Vás u zápisu.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy

Výroční členská schůze ČČK v Mladkově
Pravidelně únor je měsíc, kdy společně hodnotíme roční činnost naší organizace.
ČČK má významné výročí 100 let od jeho založení. Dne 20. ledna byly na slavnostní
večer k významnému výročí pozvány i čtyři členky naší organizace. Za dlouholetou
činnost v ČČK v Mladkově byly vyznamenány Ema Stojanová a Míla Bumbalíková.
Anežka Filipová a Zdena Štěpánová byly oceněny za práci v ČČK. Tato organizace je
významnou součástí „Záchranného systému“, a tak vyznamenané z celého okresu
přišli pozdravit a poděkovat jim zástupci hasičů, policie, záchranářů a i hejtman
Pardubického kraje Netolický. Děvčatům se na tomto slavnostním večeru moc líbilo a
patří jim poděkování i od nás.
Společně začněme počítat a dostaneme se k tomu, že 67 let, kdy byl ČČK
založen v Mladkově pomáháme plnit úkoly této organizace, a to díky Vám všem. I když
je roky lépe nepočítat, přesto je ještě ČČK v Mladkově aktivní. Každý rok v rámci
okresu zaniká ČČK v některých obcích, ale díky Vám v Mladkově jedeme dál a trpělivě
budeme čekat na mladé a vystřídání.
Dne 24. února 2019 na valné hromadě hodnotilo 22 členek uplynulý rok a plán
práce na rok 2019 byl odsouhlasen. Dnes společně zjistíme, co se podařilo splnit.
Kde jsou ty časy, kdy jsme únor věnovaly nejen tanečnímu vystoupení, ale i přípravě
plesu. Naše jednohubky byly vyhlášené, a tak 23. února 8 členek pomáhalo hasičům
při výrobě jednohubek na Dětský karneval.
Děkujeme Ladě Hejtmánkové, která zajistila návštěvu do kasáren v Těchoníně.
Ota Pavliš nás provedl celým zařízením a odborně nás seznámil s provozem. V dnešní
době, kdy nebezpečí koronaviru ovládá celý svět, si dokážeme představit, jak důležitá
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jsou taková zařízení. V souvislosti s tímto nebezpečím často slyšíme ve zprávách
o Těchonínu.
Každým rokem se těšíme na jaro. Co však je po zimě nepořádku v naší obci
a hlavně hřbitov volá po úklidu. Už 12. března vyráží 6 členek na úklid listí a větví
na náměstí a pod lipou. Dne 14. března se úklidová četa přesouvá na hřbitov, aby tam
uklidila tentokrát naplavený písek a listí před hřbitovem. A 2. dubna 14 žen tradičně
uklízí celý hřbitov. Ještě že nám pomáhá Karel Čermák s multikárou, kterou odváží
nahrabané listí. I když bylo hodně stromů skáceno, přesto jsme nahrabaly velké
množství nepořádku. Jarní úklid hřbitova zajišťuje každý rok naše organizace.
Odvážné a hlavně pohybově zdatné ženy 2. července odstraňují křídlatku z potoka
od školy až po dům Frydrycha. I podzimní úklid čeká na ženy naší organizace, a tak
12. srpna opět vyráží úklidová četa 6 žen odstranit naplavený písek před hřbitovem
a následně uklízí celý hřbitov. Hřbitov je uklizen, a tak hurá na úklid parku. Tam 10
žen uklízí velké množství listí pod kaštanem. Životní prostředí a ekologie nejsou pro
naše ženy jen prázdnou frází, ale zapojují se do tohoto světového úkolu svou prací.
Všem ženám, co se do úklidových prací zapojily upřímný dík.
Nejen prací živ je člověk, ale také zábavou. Dne 30. března odjíždí 8 žen
do Prahy, aby si prohlédly znovu otevřené opravené Národní muzeum. Byla to
nádhera a ohromeny jsme byly i návštěvou výstavy „Kouzlo starých časů“.
V klubovně dne 21. března vystavoval amatérský výtvarník, rodák z Mladkova
Petr Krčmář, svoje obrazy. Byl přítomen, a tak zájemcům na jejich dotazy odpověděl.
Je dobře, že Mladkováci poznali, jak nádherné obrazy maluje. O výstavu byl zájem.
Každá žena i starší chce být krásná, a tak zajistila Lída Faltusová kosmetičku,
která přítomné ženy seznámila nejen s kosmetikou, ale hlavně názorně ukázala,
jak o sebe pečovat.
Pravidelnou akcí je výlet, jehož uspořádání dělá vrásky na čele Aleně Kotyzové,
a my účastnice tohoto zájezdu jen čekáme, kdy už z Mladkova vyjedeme vstříc novým
zážitkům. Zámek Žleby nás překvapil krásným prostředím a dokonalou údržbou
zámku. My, co sledujeme pohádky, jsme poznaly, že filmaři tohoto krásného zámku
využili v několika z nich. Tento zámek byl pro mnohé překvapením. Další zastavení je
Hlinsko - Betlém. Žádné jesličky, ale chaloupky a život v takové vesnici o několik
století zpět. Pronásledovalo nás veliké horko, ale přesto jsme si chaloupky prohlédly.
V rámci tohoto okruhu nám roubenky přiblížily život a práci drobných řemeslníků
typických pro Betlém v období domácích tkalců, hračkářů a ševců, a také jedinečné
dílny výrobců ručně sekaných pilníků. Po prohlídce těchto obydlí jsme se ve stylové
hospůdce rády občerstvily, hlavně pivo nás zbavilo únavy a jely jsme k čertům
do Čertoviny. Tam nás čekalo veliké překvapení - vysoké vstupné. Lucifer nás lákal,
a tak jsme se vydaly do podzemí opravdového pekla s čerty a Luciferem. Děti se bály,
ale pro dospělé to byla zábava a legrace. Co se všechno v dnešní době nedělá
pro peníze a hlavně pro nalákání turistů. Poté rychlé ujíždění do Ústí nad Orlicí,
kde bylo zajištěno občerstvení. Obavy, že se nenaplní autobus, byly zbytečné, a tak
Alena neměla volné sedadlo a seděla na schodě. Spokojeně jsme se rozešly domů
a budeme čekat, co zase Alena naplánuje pro letošní rok.
Několik let jsme plánovaly projížďku „Vláčkem Pastviňáčkem“, a tak 8. srpna
11 členek a 3 děti nasedáme do autobusu a jedeme do Pastvin. Kde ty loňské roky
jsou, když jsme se sem chodily koupat a zážitek byl i oběd v restauraci Na pláži.
Bobová dráha, různé stánky a velký počet turistů. Vláček nás povozil okolo přehrady,
ale za velké peníze. Zmrzlina, pivo a vracíme se do našeho krásného Mladkova.
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Dne 6. září si 5 členek přijelo do Jablonného nad Orlicí prohlédnout výstavu
k 100. výročí založení ČČK. Krátký kulturní program a pár slov od starostky ČČK
z Jablonného a starosty města tuto výstavu otevřelo. I v malém prostoru byla výstava
přehledná a prohlédly jsme si i nový prapor ČČK, na který jsme přispěly 1000,- Kč.
Budova Okresního spolku ČČK v Ústí nad Orlicí se opravuje, protože má špatné
podloží a přízemí celé padá. Pomůže 3000,- Kč, které jsme darovaly, na tak velkou
opravu budovy?
ČČK ve Vlčkovicích pořádal dne 12. listopadu Posvícenské posezení
při cimbálové muzice Jana Dostála. Hudba této cimbálovky nás okouzlila již
v loňském roce na Studeném. Dvanáct nás odjelo do Vlčkovic znovu prožít krásné
chvíle při této hudbě. Místní členky ČČK se věnovaly dokonalé přípravě na tuto akci.
Velký výběr občerstvení a příprava sálu, ale určitě podle počtu židlí čekaly větší
návštěvu. Naše skupina se dobře pobavila, ale hlavně jsme pohromadě prožily večer
při zábavě a ne pracovně.
Krapáčové hody u Kopeckých na zahradě. To je akce, na kterou se všichni
těšíme. Zazpíváme si, tentokrát při harmonice, dobré občerstvení, štamprlička a domů
až po desáté, kdy nás žene zima a také noční klid. Přejeme si, aby posezení bylo
tradiční. Míla je úžasná hostitelka a letos, když už mají novou střechu, se možná
setkáme na zahradě dvakrát.
Jako každý rok musíme poděkovat Laďce Nekutové, která zajišťuje při všech
hasičských soutěžích zdravotní hlídku. Má čím dál více ošetřených a hodně hodin.
Říká, že od řeky pořádně fouká. Tak Laďko, musíš vydržet a hlídkovat i tento rok.
Nemáme za tebe náhradu. Stejná skupina žen už dlouhá léta zajišťuje zdravotní
hlídku i občerstvování závodníků při Běhu do vrchu. Tak naše zdravotnice: Urubková
Věra, Kotyzová Alena, Bumbalíková Míla, Faltusová Jana a Nekutová Laďka, tento rok
je na Vás, abychom do hlášení mohly vyplnit do kolonky zdravotní hlídky dvě akce.
To je přece hlavní činnost naší organizace.
Nezapomínáme ani na Pochod proti diabetu, a tak si 14. listopadu vyšláplo
10 členek do Lichkova. Věkový průměr našich členek je lépe nesledovat.
Jsme dokonale informováni z televize a časopisů, že zdraví a úsměv na tváři je
v pohybu. Cvičení pro zdraví, pravidelné procházky v krásné přírodě v okolí Mladkova.
Skupina žen, která pravidelně pracuje na svém zdraví je v takové kondici, že při všech
brigádách při úklidu naší obce, je jejich rukou potřeba. Přejeme ještě hodně
procházek a stálé zdraví.
Sbírka Diakonie Broumov byla opět úspěšná. Při nakládání do auta se Jana
Faltusová, Anežka Filipová a Míla Bumbalíková pořádně zapotily, vždyť 83 pytlů
a 17 krabic není maličkost naložit. Když se díváme na záběry z uprchlických táborů,
kdy nešťastné děti žijí v otřesných podmínkách, doufáme, že něco z naší sbírky
dostanou.
Žijeme v uspěchané době. Honba za penězi, a proto je lépe nesledovat internet
a zprávy. Buďme rády, že se ještě dokážeme setkat jako dnes, posedět při dobrém
občerstvení a vínečku. Také to má vliv na naše duševní zdraví. Naše kuchařky nám
připravily bohaté občerstvení a napekly zákusky. Díky od nás všech.
Nejhlavnější a nejpříjemnější koření je zdraví a jedině příroda ví, co chce.
Na závěr vyslovím jedno přání. Za rok v únoru ať se sejdeme všichni u jednoho stolu.
Marta Paďourová
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Výroční členská schůze ČČK ve Vlčkovicích
Dne 6. 2. 2020 se uskutečnila výroční členská chůze ČČK ve Vlčkovicích.
Na programu bylo projednání zprávy revizora účtu, zprávy pokladní a usnesení.
Tento rok 2020 bychom chtěli uskutečnit tyto společenské akce:
 dětský karneval,
 kácení máje a dětský den,
 v říjnu posvícenské posezení s cimbálovou muzikou,
 v prosinci mikulášskou besídku s tvořením adventních věnců společně
s ochránci přírody.
Za ČČK Vlčkovice Lenka Sokolíková

Dětský karneval
ČČK ve Vlčkovicích pořádal dne 29. 2. 2020
od 14 hodin dětský karneval. V pátek před
karnevalem se sešly členky, které celé odpoledne
smažily výborné staročeské koblížky.

Tuto zaběhlou tradici dodržujeme už několik let. Letos se jich usmažilo přes 350
kusů. V den karnevalu se o ně strhl doslova boj. Všechny koblihy se prodaly během
jedné hodiny. Program ozvláštnilo vystoupení pejsků z chovné stanice Fitmin
z Dlouhoňovic. Dvě ochotné chovatelky přivezly tři perfektně vycvičené Border kolie,
které si děti ihned zamilovaly. Tito psi se mohou pochlubit skvělými výsledky
v soutěžích agility. Pacientům také poskytují canisterapeutickou péči. Děti se
s nadšením zapojily do vystoupení, kde mohly držet cvičitelské pomůcky a díky tomu
toto vystoupení sklidilo velký úspěch.
Nakonec se děti mohly s pejsky pomazlit a vyfotit. Samozřejmě jsme také
nevynechali tradiční bohatou tombolu, která se losovala přes hodinu. Tímto bych
chtěla poděkovat sponzorům, kteří se na tombole podíleli. Myslím si, že si sobotní
odpoledne užili mladí i staří.
Všichni se už nyní těšíme na další karneval, který se uskuteční v příštím roce.
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Za ČČK Vlčkovice Lenka Sokolíková

Mladí hasiči
Výroční valná hromada
Letos jsme opět připravovali na
výroční
valnou
hromadu
kulturní
vystoupení. Již tradičně jsme měli
připravené
divadelní
představení
pohádky. Letos „O koťátku, které
zapomnělo mňoukat“, dále jsme tančili a
také zpívali vánoční písně.
Další schůzky byly z důvodu velké
nemocnosti bohužel početně oslabeny,
pilně jsme však připravovali plakáty na karneval a také výzdobu karnevalu. Dále jsme
kreslili obrázky s požární tématikou a také se připravovali na plnění odznaku
odborností.
Dětský karneval
Letos jsme se bohužel museli
vmáčknout v Domě hasičů a to
z důvodu rekonstrukce kulturního
domu. Organizace soutěží se letos
ujaly naše dorostenky. I přes
omezení na prostor a velké
množství zúčastněných dětí se jim
to velice povedlo. Zábava a soutěže
všechny děti bavila a v tombole děti
vyhrály hromadu cen.
Plnění odznaků odborností
Již třetím rokem se odznaky
odborností plní na okresní úrovni
hned na několika místech, jedním z nich je také Mladkov. Měli jsme to tedy na domácí
půdě. Všichni naši zástupci zkoušku složili a to v následujících odbornostech:
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Strojník junior – Míša Hejtmánek,
Preventista – Adélka a Majda Zvercovi, Lůca Langerová a Natka Dušková,
Strojník – Eliška Bulová a Violka Sršňová,
Kronikář – Áďa Bulová

Z důvodu šíření koronaviru a vyhlášení pandemie jsme byli nuceni zrušit náš
plánovaný výlet do plaveckého bazénu.
Martina Faltusová
vedoucí MH SDH Mladkov

Činnost SDH
Začátkem roku se několik členů zúčastnilo výroční okrskové schůze
na Studeném. V únoru proběhl již tradiční dětský karneval a po karnevale
následovala taneční zábava s kapelou Zeus. Jako každý rok byly obě zmiňované akce
vydařené a všem, kdo se podíleli na jejich uskutečnění a přípravě patří velký dík.
V dubnu se uskuteční jako každý rok sběr železa.
4. května je svátek sv. Floriána. Florián je považován za patrona profesí,
které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Obvykle je
znázorňován s nádobou na hašení. Jeho kult byl rozšířen i v českých zemích a jeho
sochy se budovaly na ochranu proti požáru. I náš sbor si tento svátek připomene, a to
9. května při příležitosti slavnostního předávání nového výjezdového vozidla.
V areálu hasičského cvičiště bude 29. a 30. května probíhat dvoudenní okresní
kolo - hry Plamen. Na tuto akci začneme s přípravami areálu v co nejbližší době,
jelikož je v areálu jako každý rok mnoho práce.
Další pořádané okresní soutěže v požárním sportu budou v areálu 13. a 14. května.
V sobotu přijedou soutěžit dospělí hasiči a v neděli se požárního sportu zúčastní
dorostenci.
Výjezdová jednotka se ve svém volném čase mimo jiné věnuje i opravě techniky
a účastní se potřebných školení.
Na všechny pořádané akce Vás srdečně zveme.
Lucie Pohanková
Člen výboru SDH
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Tříkrálová sbírka 2020
V letošním roce jsme od Vás pro sbírku vybrali částku 20.742 Kč.
Sbírku zajišťovaly čtyři skupinky: jmenovitě v Mladkově - Toník, Míša, Maruška,
Petra Tomáš Filipovi, Lucka a Martin Langerovi, Eliška a Áďa Bulovy, Natka Dušková,
Marián Novák, Nela a Martin Michalčákovi, Kristýnka Mráčková, Linda Karásková,
Rozinka Severýnová, Violka Sršňová, Lenka Bartoníčková a Martina Derková.

Ve Vlčkovicích sbírku zajišťovala trojice „odrostenkyň“
– Maruška Vacková, Míša Kosková a Lenka Sokolíková.
S dětmi i dospěláky je bezvadná domluva a moc
jim touto cestou děkuji za spolupráci a Vám všem
čtenářům za štědrost.
Za koordinátory sbírky
Jana Severýnová

Jarní prázdniny na jižním pólu
Jarní prázdniny letos nenabízely mnoho možností
zimních radovánek a tak jsme s dětmi z Klubu Krále
z Mladkova a z České Třebové vyrazili společně na
expedici na jižní pól. Ve skutečnosti byl cílem naší cesty poutní dům En-Gedi
v Bystrém v Orlických horách, ale celý program byl ušitý na téma dobytí jižního pólu
a záchranné mise. První překážky se objevily hned na začátku našeho putování,
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protože náš Leo Express nabral zpoždění, a o pár minut nám ujel přípoj z Ústí
do Chocně. Další spoj jel za čtyři hodiny. Hledali jsme další možné kombinace
a rozhodli se vydat po delší, zato horší trase, ale postupně se přibližovat k cíli. Takže
jsme putovali oklikou a procestovali kus světa, ale ke břehům „Antarktidy“ jsme
odpoledne všichni doputovali!
Po ubytování a několika hrách na připomenutí
jmen jsme museli získat různá potvrzení pro
výstup k jižnímu pólu a obstarat si vybavení.
Navštívila nás Policie jižního pólu a poprosila
nás o spolupráci, protože se zde ztrácejí
vajíčka tučňáků a pokud se nepodaří odhalit
gang lupičů, tučňáčí kolonii hrozí zánik!
V neděli ráno jsme
se
vypravili
do
zdejšího
kostela
Církve
Bratrské
Elada, kde jsme před
celým publikem zpívali nacvičenou písničku „Kdo je pánem
jungle, huhu“  a zvedli tak na nohy celé shromáždění.
Zdejší kazatel pro úspěch naší výpravy vyprosil Boží
požehnání. Odpoledne jsme se vydali na průzkum okolí,
a protože
pohyb
na
ledových
krách
je
nebezpečný, musely být
děti propojené provázkem
po menších skupinkách.
Takto svázané musely
proběhnout opičí dráhu a splnit úkoly na zahradě
u En – Gedí, kdy byly poslední zbytky sněhu, které
jsme rozhodně využili ke koulovačce. Víc než
sněhu tam ale bylo bláta, a proto byl pobyt venku
zakončen praním oteplovaček v umývárnách .
V pondělí naší výpravu měla
podle naplánovaného programu
zasáhnout sněhová bouře a měli
jsme v různých hrách hledat
naše zásoby, rozházené kufry
atd. Počasí se ale zdramatizovalo
i ve skutečnosti a Českou
republiku zasáhl silný vítr, který
páchal škody a odřízl od elektřiny
stovky domácností včetně nás.
Venku bylo opravdu nevlídno, ale
díky Bohu za to, že jsme
nemuseli řešit žádné jiné škody.
A protože se téměř v celé budově
topí elektrikou, byli jsme všichni
spolu
rádi
ve
společenské
místnosti s krbem. Odpoledne nás znovu navštívila policie a předala nám potřebné
informace k odhalení gangu. Čekala nás náročná hra, kdy skupinky musely
spolupracovat a předávat si informace, aby získaly portrét Big Bosse a jeho kumpánů.
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Noc
na úterý
jsme
přečkali
bez elektřiny a museli se bez ní
obejít i následující den. Dopoledne
jsme hráli hru, která nám
odhalovala
nerostné
bohatství
jižního pólu, protože ten už je
v dohlednu.
Teploty na
pólu
dosahují až kolem – 80 stupňů
Celsia, a proto další hra měla
vybavit děti na tyto extrémní
podmínky. Během časového limitu
měly nanosit co nejvíc svého
oblečení a navrstvit ho na jednoho
svého člena. Po téhle zahřívačce
jsme se vrhli do vyrábění masek
(škrabošek) tučnáků.
Odpoledne dětem přišel dopis od samotného
Big Bosse, ve kterém se jim vysmívá a posílá je
zpět domů. Protože počasí už bylo příznivější a
jižní pól byl nadosah, bylo na čase postavit se
gangu tváří v tvář! Děti vyrazily po stopách Big
Bosse, se kterým se skutečně setkaly. Ten byl
ovšem zrazen svými kumpány, kteří vejce
ukradli a naložili v jiném přístavu. Není proto
divu, že se děti přesunuly zpět do En-Gedi =
přístavu, kde už vajíčka hlídali maskovaní zle
vyhlížející lupiči. Děti se musely plížit,
nenechat se chytit a opatrně vajíčka nosit zpět
do bezpečí.
Výprava byla úspěšná, a proto přišli zástupci tučňáků
pozvat děti na večerní tučňáčí párty a jako poděkování
za záchranu vajíček přinesli každému Kinder vajíčko.
Zatrsali jsme si a zařádili a potom pro zklidnění tvořili
marcipánové tučňáčky. Mňam!
Ve středu nás čekal úklid a odjezd domů. Každý večer
byl naplněn pestrým programem. Petr Kadlec (youtuber)
dva večery děti provedl zážitkovými programy „Přes
poušť“ a „Přes hory“, které jsou zaměřené na budování
vztahů v partě, a myslím, že děti si je moc hezky užily.
Petr si taky každý večer pro děti připravil speciální
velmi netradiční biblický večerníček. Jeden večer jsme
se společně dívali na film o tančícím tučňákovi Happy
feet.
Prožili jsme spolu krásných pět dní. Pro rodiče jsme uspořádali v neděli
8. 3. společnou bohoslužbu se zpíváním tučňáčí skupinky, tanečkem a promítáním
fotek z celé akce.
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A o společné akce v uplynulém období
nebyla nouze:
Karneval na ledě - báječná akce, které
jsme se zúčastnili 23. 2. s některými
dětmi z Klubu Krále.
Vaření na Klubu – děti sbírají za
docházku ingredience a v pondělí 24. 2.
jsme společně kuchtili těstovinový salát
Jana Severýnová

Vzhledem k tomu, že se situace kolem šíření koronaviru stále mění a v době,
kdy se k Vám tento zpravodaj dostane, už by některé informace mohly být
neaktuální (zejména různá opatření), nejsou v tomto čísle podrobněji uvedena.
Sledujte prosím webové stránky městyse, úřední desku, vývěsky,
Facebook a Info-kanál.
Buďme k sobě ohleduplní a tolerantní.
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Změna jízdní řádů autobusů – upozornění pro cestující
Od pátku 13. 3. 2020 bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden
prázdninový režim jízdních řádů. Upravené jízdní řády naleznete na internetové
adrese: portal.idos.cz
Více informací na call centru OREDO tel.: 491 580 333
_______________________________________________________________________________________________

Změna ordinačních hodin dětského lékaře
MUDr. Alena Remešová – praktický lékař pro děti a dorost
Potoční 44, Jablonné nad Orlicí
tel.: 721 930 615, 465 642 793
e-mail: alena.remesova@centrum.cz
Web: www.remesova.eu
IČO: 60884673
Po 12 – 17 (15 – 17 jen pro zvané)
Út
12 – 15 (13 – 15 jen pro zvané)
St
7 – 10
Pá 11 – 13
____________________________________________________________________________________

Nová provozní doba lékárny v Mladkově
Po
Út
St
Čt
Pá

6:30 – 12:00
11:30 – 16:00
6:30 – 11:30
12:00 – 17:00
6:30 – 11:30

Tel.: 464 620 421
725 893 079
Odpovědný zástupce: Mgr. Vasyl Tysyachny

_______________________________________________________________________________________________

Nabídka práce – výuka anglického jazyka
Základní škola v Mladkově přijme od 1. září 2020 učitele/lku na výuku
anglického jazyka na první stupeň na tři hodiny týdně.
Zájemci o bližší informace mohou psát na zs.mladkov@email.cz, volat na telefonní
číslo 465 635 262 nebo se osobně dostavit do základní školy.
Výhodou je malý počet žáků ve třídě.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy
____________________________________________________________________________________

Nová služba InfoKanálu
Vážení spoluobčané, služba InfoKanál, kterou využíváme pro komunikaci s Vámi
je nyní rozšířena o mobilní aplikaci pro uživatele chytrých telefonů. Aplikace nabízí
možnost zasílání nejen textových, ale i obrazových a zvukových zpráv. Stáhnout si ji
můžete na Google Play nebo App Storu. Svou instalaci nahlaste na Úřadu městyse
a my Vás do této služby připojíme.
Městys Mladkov
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Fond Sidus
I v letošním roce můžeme díky spolupráci s místní školou vyhlásit "Výzvu
Fondu Sidus 2020". Znovu se na vás obracíme s možností doporučit dítě ze své
školy či svého okolí, o kterém víte, že potřebuje pomoc. Může se jednat o děti
dlouhodobě nemocné či se zdravotním postižením, které potřebují přispět
na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpravami jako
jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky nebo kola, na rehabilitační pobyty,
speciální pobyty s pohybovou terapií a další léčebné a rehabilitační prostředky
a postupy, které nejsou podporované státem-zdravotními pojišťovnami.
Přispíváme formou úhrady faktury dodavateli. Není možné uhradit zpětně již
zakoupenou pomůcku/léčbu na účet zákonného zástupce.
Výzva 2020 bude probíhat od 1. března 2020 do 31. března 2020. Přijaty
budou všechny žádosti doručené do 31. března 2020 v písemné formě na naši adresu:
Fond Sidus, z.ú., Primátorská 40, 180 00 Praha 8 nebo nově v elektronické podobě
na e-mailovou adresu: vyzva@fondsidus.cz.
Postup podání žádosti:
Vytiskněte formulář žádosti o poskytnutí pomoci -"Výzva Fondu Sidus 2020", řádně
jej vyplňte a zašlete jedním z výše uvedených způsobů. Formulář můžete stáhnout
zde: Výzva Fondu Sidus 2020.
1. V části "Specifikace pomoci" uveďte jednoznačný a srozumitelný požadavek,
a to včetně vyčíslení konkrétní částky.
2. Vyčkejte na potvrzení, že vaše žádost byla v pořádku a je postoupena k dalšímu
posuzování (informace obdržíte do jednoho měsíce). V případě dalšího posuzování vás
vyzveme k doplnění (např. lékařská zpráva atd.). Budeme vás informovat i v případě,
že vaší žádosti nevyhovíme.
3. Pokud budou doloženy všechny dokumenty včas a žádost bude schválena, bude
obdarovaný vyzván k vyplnění "Prohlášení o účelu darovaných prostředků"
a "Souhlasu s užitím osobních údajů". Následně bude vystavena darovací smlouva.
Za tým Fondu Sidus, z.ú.: Ing. Pavel Přikryl, ředitel.
Další informace poskytuje vedoucí kanceláře Dorota Vystavělová
Využijte email: vystavelova@fondsidus.cz nebo telefon 739 658 822.
S citlivými údaji nakládáme v souladu se zněním zákona č.201/2000 Sb. (Zákon o ochraně
osobních údajů).

Třídíme odpad
Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška městyse Mladkov
č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
městyse Mladkov, kterou schválilo zastupitelstvo městyse Mladkov.
V tomto článku je uvedeno vysvětlení pojmů z vyhlášky a také jsou zde
jmenovány složky komunálního odpadu, jak tyto složky třídit a také jak funguje
„Svoz dům od domu“. Termíny svozů jednotlivých složek odpadů pro rok 2020 najdete
v kalendáři městyse Mladkov, který si můžete zakoupit na úřadě městyse. Dále jsou
termíny svozů uvedeny na webových stránkách městyse.
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„Svoz dům od domu“ je zavedený systém třídění odpadů, aby občané nemuseli
daný odpad nikde odnášet, třídí si ho ve svých domovech a pouze odpad umístí v den
svozu před dům a svozová firma jej odveze. Tato služba se týká plastů, PET lahví,
nápojových kartonů a papíru a je zajišťována prostřednictvím sběrných pytlů
(110 litrů), které jsou zdarma k dispozici na úřadě městyse. Pro oddělené
soustřeďování plastů, PET lahví jsou určeny sběrné pytle žluté barvy. Pro oddělené
soustřeďování nápojových kartonů jsou určeny sběrné pytle oranžové barvy. Papír
zabalený v balíku (min 10 kg).
Ten, kdo je zapojen do systému třídění odpadu „Svoz dům od domu“ Mladkov,
získá úlevu na poplatku za odpad ve výši 5,-Kč za každý získaný bod v předchozím
kalendářním roce. Hodnota tříděného odpadu je stanovena: papír - balík 10 kg -1 bod,
plasty a PET lahve - pytel 110 litrů -1 bod a tetrapak - pytel 110 litrů -1 bod. Je nutné
tyto odpady označit samolepkou s čárovým kódem, který získáte na úřadě městyse.
Svozová firma doporučuje samolepku nalepit na chráněné místo balíku nebo pytle.
Doporučuje samolepku nalepit na úvazek pytle a zbytek úvazku přehrnout
tak, aby ke štítku neměla přístup voda a štítek zůstal čitelný, či štítek přelepit
průhlednou lepicí páskou.
Složky komunálního odpadu - biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty
včetně PET lahví, sklo čiré a barevné, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé
oleje a tuky, nápojové kartony, textil a směsný komunální odpad.
Biologické odpady rostlinného původu
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, který můžeme kompostovat. Do této skupiny
patří zejména potravinové zbytky z kuchyně, odpady z ovoce a zeleniny, listí, plevel,
tráva, pokojové květiny, naštěpkovaná dřevní hmota, skořápky ořechů a vajíček,
čajové sáčky, atd. Mezi bioodpad nepatří směsný komunální odpad a potraviny
živočišného původu.
Biologické odpady rostlinného původu likvidujte domácím kompostováním. Případně
biologické odpady lze také odvézt od domu po předchozí domluvě na úřadě městyse
každé první pondělí v měsíci.
Papír
Například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, vlnitá a hladká lepenka,
nebo knihy. Do tříděného papíru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný
papír.
Papír složte a odděleně zabalte do balíku o minimální hmotnosti 10 kg. Odvoz takto
vytříděného papíru je zajištěn „Svozem dům od domu“.
Plasty včetně PET lahví
Do plastů patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků, další výrobky z plastů a pěnový polystyren
v menších kusech. Do plastů naopak nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
Plastové odpady odevzdávejte vymyté, zbavené zbytků potravin, a pokud je to
možné, před uložením je zmačkejte.
Odvoz vytříděných plastů je zajištěn „Svozem dům od domu“.
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Sklo čiré a barevné
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Kontejnery na sklo jsou umístěny v Mladkově i ve Vlčkovicích.
Kovy
Kovovým odpadem se rozumí plechovky od nápojů a potravin, obaly od kosmetických
výrobků včetně sprejů kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky a i další
kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty.
Svoz kovů je zajišťován místními spolky 1 x ročně v Mladkově i ve Vlčkovicích.
Informace o sběru jsou zveřejňovány infokanálem.
Malé množství kovových obalů, jako jsou plechovky od nápojů a potravin lze
přidat do pytlů s plasty.
Nebezpečné odpady
Jsou odpady, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, např. barvy,
laky, chemikálie, rozpouštědla, mazací oleje a tuky. Takový odpad vyžaduje speciální
zacházení a speciální zneškodnění, aby neohrozil lidi a přírodu.
Nebezpečný odpad odevzdávejte na sběrné místo před úřad městyse Mladkov.
Objemný odpad
Objemný odpad z domácností nelze kvůli jeho rozměrům odložit do standardních
nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se o např. starý nábytek,
koberce, linolea, matrace, lyže, kola, umyvadla. Nepatří sem elektrospotřebiče,
počítače, sporáky, lednice, atd.
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 4x ročně jeho naložením na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených.
Jedlé oleje a tuky
Použité jedlé oleje a tuky odevzdávejte ve vhodných obalech např. PET lahve do černé
popelnice s červeným víkem, které jsou umístěny v Mladkově i Vlčkovicích. Do těchto
nádob nepatří technické oleje (převodové, motorové), maziva a kapaliny.
Nápojové kartony
Sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba
před vhozením do pytle řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké" sáčky, například
od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony
obsahující zbytky nápojů a potravin.
Odvoz nápojových kartonů je zajištěn „Svozem dům od domu“.
Textil
Jedná se o vyřazený textil, např. ošacení, ložní prádlo, bytový textil, ručníky, ubrusy,
párová nositelná obuv.
Textil by měl být zabalený v zavázaných igelitových pytlích (taškách) a vkládá se
do bílého kontejneru s nápisem SBĚR ODĚVŮ, OBUVI A TEXTILU.
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Obnošený textil lze také přinést do sbírky obnošených věcí pro Diakonii Broumov,
kterou zajišťuje ČČK Mladkov každý rok.
Směsný komunální odpad
Je zbytkový odpad, který se dává do popelnic a který zůstává po vytřídění všech výše
uvedených složek.
Svoz popelnic probíhá jednou za čtrnáct dní a termíny jsou uvedeny v kalendáři
a na webu městyse.
Stavební odpad
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
Odvoz stavebního odpadu je možné si zajistit u firmy Komunální služby s. r. o.,
Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem 13, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel: 773244412.
Elektrozařízení
Elektrozařízení vyřazené z domácností, jako jsou např. pračky, ledničky, sporáky,
mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, počítače, monitory, tiskárny, atd. lze uložit
na sběrné místo před úřad městyse.
V Mladkově, Vlčkovicích a Petrovičkách jsou sběrná místa s kontejnery
na tříděný i směsný komunální odpad. Kontejnery na sběrných místech bývají často
přeplněny, odpady jsou pak odkládány i mimo sběrné nádoby. Ukládejme vytříděný
odpad svědomitě do správných nádob, aby i v okolí sběrných míst byl udržován
pořádek a také aby se nezvyšovaly náklady na odvoz odpadů.
Závěrem žádáme všechny občany městyse, aby využívali prioritně
především „Svozu dům od domu“ pro třídění plastů, nápojových kartonů
a papíru. Tento systém je zaveden pro Vás, abyste tyto složky odpadu nemuseli
nikam nosit, kontejnery na tyto komodity jsou určeny pro chalupáře
a návštěvníky obce. Rádi bychom i v budoucnu také počet těchto kontejnerů
snížili a zavedli monitoring prostoru kontejnerů.
Děkujeme a věříme, že společně vyřešíme i pořádek a třídění odpadu.
Městys Mladkov

Krátké zprávy z VS Dolany
V adventním čase při chvilce nostalgie zrodil se nápad uspořádat
veřejnou sbírku a to sbírku pro psí útulek Žamberk.
Sbírka se uskutečnila 20. 12. 2020 a 21. 12. 2020 a sešlo se:
66 kg granulí
28 balení pamlsků
44 ks konzerv
2 psí misky
6 ks salámů
3 psí pelíšky
32 ks kapsiček
a neuvěřitelných 3700 Kč. Za tyto peníze se ještě podařilo dokoupit 6 pytlů granulí
(96 kg), 16 konzerv a 3 balení psích piškotů. Provozovatelé, když viděli, s čím vším
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jsme přijeli, tak jim spadla brada, a prý se jim toho tolik ještě nikdy z jedné sbírky
nesešlo. Tímto ještě jednou všem, co přispěli, moc děkujeme a za nás opět vydařená
akce a máme jasno, že i tento rok bychom rádi v čase adventním nějakou sbírku
uspořádali a věříme, že se vydaří, alespoň jako tato.
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Letošní zima bohužel zimním radovánkám moc nepřála, tak se nám bohužel
nepodařilo připravit ledovou plochu na bruslení, ale o to víc se budeme snažit,
aby připravované akce na rok 2020 byly vydařené, alespoň jako ty loňské. První akci,
kterou pro vás máme v plánu uspořádat je Tradiční pálení čarodějnic, na které Vás
tímto zveme a budeme se na Vás těšit.
Byli jsme také požádáni o pomoc při přípravách
a organizaci samotné akci Oslav 670 let Mladkova, tím
pádem nás čeká spoustu práce i na našem působišti,
abychom byli schopni zastřešit vše, co se od nás očekává,
a návštěvníci byli spokojeni.
Také jsme se jako spolek rozhodli, že bychom měli rádi
své vlastní logo, které nám navrhl Bohuslav Matouš, a tímto
bychom mu rádi poděkovali. DĚKUJEME. Logo bude
součástí plakátů, článků či jiného s čím bude mít spolek
VS Dolany co do činění.
Všem přejeme hezké jarní dny plné slunečních paprsků a hlavně zdraví.
VS Dolany

Budiž světlo
Žádný problém - dnes, ale co na začátku 20. století? Pravda, stačily sirky
a petrolejka. Ale od kdy nás v Mladkově poslouchá světlo elektrické? Právě o tom byla
první letošní beseda.
První, kdo sfouknul petrolejky, byla tkalcovna. Už v roce 1896 zde dynamo,
poháněné vodní silou za pomoci vodního kola rozsvítilo nejen tkalcovnu, ale i její
prostranství.
O elektrifikaci celé obce se však zasloužil až v roce 1915 Basilius Knappe, bydlící
v domku čp. 108. Založil elektrárenské družstvo a společně přebudovali již
nepoužívanou sušárnu lnu na vodní elektrárnu. Celé vodní dílo se skládalo z náhonu,
přivaděče, česel a tlakového potrubí. Spád vody byl 6,5 m. Francisova turbína měla
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výkon 39 koní, to je skoro 28 kilowatt. Tedy to jenom, když tekla voda v řece.
Pro bezvodé období se v roce 1923 pořídila lokomobila. Jenže roztopit tu železnou pec
na kolečkách tak, aby roztočila generátor, to se do ní nejprve muselo naložit metrák
uhlí. A jako na potvoru jen se lokomobila roztopila, přišla voda a spálené uhlí
znamenalo ztrátu pro družstvo. Proto se časem lokomobila odprodala družstvu
pro zpracování lnu a pořídil se dieselmotor. Elektřina nebyla nic levného. V polovině
30. let stála 1kWh tři koruny. Přitom dělnický měsíční plat byl asi 500 Kč, úřednický
kolem 1000 Kč. Zpočátku bylo odběratelů elektřiny málo. Za 1. sv. války se petrolej
prodával na příděl a to napomohlo ke zvýšení počtu odběratelů.
Po válce, v roce 1922, se na
mladkovskou
elektrárnu
připojil
Lichkov. Když ale na Vánoce roku
1928 po vichřici popadaly 2/3 sloupů
elektrického
vedení,
připojili
se
Lichkováci k dálkové distribuční síti.
Získali tak unifikované napětí 220V
dříve než Mladkov. Zde se přešlo ze
127V na 220V až v roce 1950.
To musela být radost měnit všechny
žárovky!
Poznámka: Snímek byl poskytnut od dcer rodiny Veinhauerovy, která se starala o chod elektrárny
v letech 1946 – 1966.

Po 2. sv. válce elektrárna ještě dlouho pracovala pod hlavičkou VČE Hradec Králové.
Až v roce 1972 byla uvedena do klidu. Ještě v té době se zde jako inventář nacházela
původní turbína i generátor. Nakonec skončily ve šrotu.
Novodobá
historie
začala v roce 1985, kdy byl
proveden zápis do Listu
vlastnictví ve prospěch pana
Langra.
Po různých
peripetiích
se
podařilo
elektrárnu opět zprovoznit.
Dnes je vlastníkem firma
Baisse.
Mladkov byl vskutku
pokrokový. V roce 1915
u nás
bylo
celkem
39 elektrárenských družstev.
Jedním z nich bylo i to
v Mladkově. V roce 1918 bylo
elektrifikováno 11% měst
a obcí. Mladkov byl mezi nimi.
Únorová beseda v Domě hasičů
A jen pro zajímavost – v roce 1928 byl podíl elektřiny vyrobené vodními
elektrárnami 90%, v roce 1945 to bylo již jen 16%.
Druhá část besedy byla o mladkovském vodovodu. Fungoval zde již od roku
1912. Opět jsme byli mezi prvními. Vždyť například v Lichkově měli obecní vodovod
až od roku 1985.
Miloš Taraška
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Besedy s Vlastíkem
Během únorové besedy v Domě hasičů přišel dlouholetý průkopník dávnověké
historie Vlasta Hejtmánek s návrhem pravidelného setkávání zájemců o tuto
tématiku. A tak se 5. 3. uskutečnila první schůzka v pohostinném prostředí sálu
Domu hasičů. Ačkoliv informace o této akci byla šířena pouze pomocí Info-kanálu,
přišel na ní obdivuhodný počet lidiček. Vlastík aktuálně objasnil, jak to doopravdy je
s otázkou roku založení obcí všeobecně a Mladkova zvláště. Dále se účastníci
dozvěděli o způsobu osídlování, o tehdejších majitelích panství a také o možnosti
vydat všechny tyto informace knižně.
Setkání – po zodpovězení dotazů – pokračovalo formou diskuzních kroužků.
Je vidět, že tato setkání mohou být flexibilní jak v délce, tak i v tématice. Určitě bude
fajn a přínosné, když se opět zájemci o cokoliv ohledně historie Mladkova a okolí
setkají v tomto neformálním besedním kroužku.
Takže Vlastíku děkujeme a budeme se těšit na další díl.
Vzhledem k současné situaci bude příští setkání
vyhlášeno opět za pomoci Info-kanálu.
Miloš Taraška

Jak ten čas letí
Kolikrát si každý z nás povzdechne „jak ten čas letí“. Čím jsme starší, tím ten
čas utíká jaksi rychleji. Opouštěli jsme starý rok a vítali ten nastávající. Já si nahoru
nad ves ke smírčímu kříži nastěhoval trochu roští a dřeva a na Silvestra jsem si tam
zapálil oheň. V tom tichu jsem se střídavě díval dolů na všechny ještě jakoby spící
vesnice a taky jen tak do ohně, a při tom vzpomínal, jak jsme se tu scházeli z celé
vesnice na pálení čarodějnic.
To už přišla první maminka se dvěma dětmi a asi 10 minut před půlnocí už to
z obce i těch okolních začínalo bouchat. Některé ohňostroje byly opravdu vysoké
i krásně barevné. Čím vzdálenější, tím také menší, a to se dětem zrovna tolik nelíbilo.
Deset minut po půlnoci už ohňostroje byly v plném proudu. Vyšel jsem si ještě kousek
výš až za borek a sledoval tu zářící oblohu od Celného přes Žamberk až po Rokytnici
i s tou zvukovou kulisou. Po „kilometráku“ zděšeně hnalo srnčí od Mladkova
k Pastvinám a o kousek dál jiné zas opačně. Vrátil jsem se, přiložil polena na oheň
a společně s těmi, co ještě postupně přicházeli, prožíval první minuty roku 2000.
Dříve, to myslím tak čtyřicet, padesát let zpátky, se Silvestr slavil snad v každé
obci, v každém kulturním domě či hospodě, pravda bez ohňostrojů. Inu doba se
změnila. Dobrých pětadvacet let se místní i chalupáři scházíme na tuhle půlnoc
u kapličky a tak tomu bylo i letos, proto jen hrstka lidiček vyšlapala až ke křížku.
Před jednou hodinou jsem s údivem sledoval, jak se blíží po zasněžené louce přímo
proti kopci světla. Celá rodina Málkových s Oktávkou dojela hladce až k nám.
Ve Vlčkovicích žijí již 10 let, ale tady u kříže prý byli poprvé, řekla mi Renata. To už
sem dorazila také dcera s vnučkou. Proč tak pozdě? Chovatelé jakýchkoliv zvířat to
znají. Přiznejme si, že novoroční oslavy a kanonáda některým našim zvířátkům
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nedělají dobře a některým dokonce způsobují těžký stres. A to dvojnásob platí pro ty
v přírodě. Měli bychom si to všichni uvědomit. Znám spoustu lidí, kteří pejska předem
uspí pomocí prášku nebo zajedou k veterináři na injekci. U nás to řešíme tak,
že manželka s dcerou jsou se psi na 2 hodiny v přímém kontaktu v kuchyni a až se
vše zklidní, jdou zase oba na své místo ven. Dokud byla Agi mladá, tak jí to vůbec
nevadilo, stála venku a vše pozorovala. Až od posledních štěňat i s Tedym doslova
vyvádí, a to i v létě při bouřkách. Je až s podivem, jak to cítí i kozy ve chlévě. Ty si už
od večerního krmení ani nelehnou a jsou až bojáclivé, jako by mělo přijít zemětřesení.
Jak to snáší třeba koně u Příhodů, to by snad měla raději říci Eva sama.
Počasí bylo příznivé, ohýnek příjemně hřál, popřáli jsme si i popovídali. Setkali
se tu lidé, co se ve vsi za celý rok ani nevidí. Po půl druhé odešli poslední a u ohně
jsem zůstal sám, sedíc na jednom z kamenů se zase díval do tmy na ty, jakoby spící
vesnice. Chvíli jsem přemýšlel, co mi ten uplynulý rok vzal nebo dal, co se mi splnilo,
spíš nesplnilo a jak ten čas letí. Až tady jsem si uvědomil, jak vyrostla ta děvčata,
o kterých jsem psal před dvěma lety. Co všechno se událo v uplynulém roce v životě
těch dvou už slečen, které tady ještě před chvílí stály, Karolíny a Nikoly Málkových.
Předně jejich klub S.K. Žamberk, založený 8. dubna 1941, se mě z těžko
pochopitelných důvodů, rozdělil na dva. Ta druhá půlka sídlí na protějším břehu pod
názvem K.V.S. Žamberk. Současné špinavé politikaření, nadřazené soukromé
vlastnictví a všudypřítomná moc peněz vládne i sportu. Škoda.
Domluvil jsem si u Málků schůzku a dobrou hodinu si se všemi povídal. Viděl
jsem jejich tréninkové plány, byly to doslova knihy a byly úplně plné. Za celý rok jsem
tam našel jen 12 řádků s nápisem VOLNO. Celých 14 dní volna v kuse mají jenom
po Mistrovství České republiky. Větší akce začaly únorovým týdenním soustředěním
v Josefově dole v Jizerkách. Jezdí na běžky i na Králický Sněžník, zrovna tam odtud
přijely, což jsem jim neuváženě záviděl, ale jen do té doby, než mi svorně popsaly,
jak to probíhalo. Za generálku na závody se dá považovat druhé soustředění,
tentokrát už na vodě, na Vranově. Poslední víkend v dubnu se už jel první závod
Českého poháru v Týně nad Vltavou. „Tady se jezdí jen dlouhé tratě“, říká Niky
a Karolína dodává „byla to zabíračka až do konce“. Na pěti kilometrech jsou tři otáčky
a tam jsou pořádné tlačenice a je štěstí to ustát. V sobotním singlu (K-1) skončila
Karolína devátá. Nikola šetřila bolavé rameno na nedělní K-2, kde holky skončily
čtvrté. Vyčerpáním v cíli převrhly loď a nedobrovolně se v té ještě ledové vodě
vykoupaly.
Neodmarodily to, a tak se 10. – 13. května zúčastnily prvního Nominačního
závodu v Račicích. Zde už se jezdí jen krátké tratě a výsledky jsou následující.
Tisíc metrů jela opět jen Karolína a skončila osmá. Na trati 500 m v K-1 skončila
Karolína druhá a Niky osmá. V K-2 skončily čtvrté. Na 200 m v K-1 Karolína skončila
čtvrtá a Nikola šestá. V tomto závodě se bojovalo opravdu až do samého konce.
Napínavé bylo i čekání na výsledky, o kterých rozhodlo až vyhodnocení kamerových
záznamů. Karolína o bronzovou medaili přišla o pouhou 1 setinu vteřiny.
Mistrovství České republiky se 17. – 21. července konalo jako jiná léta
v Račicích. Zde se jezdí pravidelně 500 m i v K-4. Poněvadž tahle část žambereckých
vodáků další děvčata pro tuhle kategorii nemá, jely s dvěma děvčaty ze Sedlčan a ?
No přeci vytoužená zlatá! Další výsledky 500 m v K-2 třetí, v K-1 Karolína šestá
a Nikola už s hodně bolavým ramenem desátá. Prostě s nataženým bicepsem
a po prodělaném operačním zákroku se to hodně těžko vesluje.
Na mezinárodní závody olympijských nadějí, které pořádala slovenská
Bratislava, se holky nedostaly, i když Karolíně chyběl jediný bod. Na Mezinárodním
mistrovství Moravy v Ostrovské Nové Vsi pořádané 31. 8. – 1. 9. se tu pro velký počet
závodníků jedou jen nejkratší dvě tratě. Umístění: 500 m v K-2 zlatá, v K-1 Karolína
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první a na 200 m K-2 opět zlatá, K-1 Karolína druhá a Nikola čtvrtá. Další týden
6. - 7. 9. se jel Labsko-Orlický pohár v Černožicích nad Labem. Toto je akce, která se
nedá vynechat. Pečou se tu prý tak fantastická kuřata, že si je všechny týmy už
zamlouvají na příští rok dopředu, včetně těch zahraničních, a to se jich tu sjelo ze
14 států. Pro představu by to snad stačilo a k těmto akcím přičtěte ještě dalších
16 oblastních závodů včetně těch v Pastvinách.
To už mi děvčata přinesla každá svůj pamětní list a medaile za uplynulý rok.
Držel jsem v ruce nad stolem ty od Karolíny, prohlížel si je a po dvou minutách mě
z jejich váhy bolela ruka. Z pamětních listů jsem vyčetl, že holky v kategorii
dorostenek za uplynulý rok získaly: Karolína 32 medailí (17, 12, 3) a Nikola 27 medailí
(16, 5, 6). Byly také 21. ledna 2020 oceněny v 51. ročníku ankety Nejúspěšnější
sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2019 na galavečeru v Lanškrouně za účasti
hejtmana Pardubického kraje.
Holky přeji vám, ať vám to pořád dobře jede, jste zdravé, ať vás to baví a jednou
se dostanete i na tu olympiádu, jak vám už dlouho prorokuji.
Pokud jde o tu olympiádu, tak se tento sen přeci někomu podařilo naplnit.
Možná někteří už tušíte, psal jsem o něm také před dvěma lety. Ano, je to Miloslav
Příhoda. U Příhodů se toho změnilo ještě víc. Děvčata už taky opustila rodné hnízdo.
Ač jsou to obě takové drobné panenky, zůstaly věrny koním, což se vzhledem k jejich
sportovnímu zaměření dalo předpokládat. Lucka pracuje jako veterinární technik
na koňské klinice v Heřmanově Městci. Ve sportu na MČR získala zlato
ve všestrannosti v kategorii tříčlenných družstev.
Pro upřesnění - všestrannost = drezůra + kros + parkur. Veronika dělá
profesionálního jezdce ve sportovních stájích po celé republice. Bydlí tam, pro kterou
stáj momentálně jezdí, prostě je to takový světoběžník. Páni řidiči zpozorněte,
má papíry na kamion a převáží v něm najednou až 8 koní. Jezdí s nimi po celé
Evropě. Tak až tenhle kamion někde potkáte a nezaregistrujete v něm řidiče, řídí ho
pravděpodobně Verča. Co se týká sportovních výsledků, tak letos získala stříbro
ve všestrannosti v kategorii jednotlivců seniorů na MČR v Borové u Českého
Krumlova.
Míla již 7 let pracuje na pozici trenéra a
jezdce v rodinné stáji Romana Vobořila ve
Sloupně u Nového Bydžova. Tato stáj se
z původních 12 boxů již rozrostla na 20. Ve stáji
mají plné obsazení. V přípravě na závody ve
všestrannosti je 13 koní a 7 koní na parkur.
Celý proces – krmení + poklízení + výcvik dělají
ve třech lidech. Právě zde má i svého devítiletého
koně Ferreoluse. Získal ho ze stáje Jirky
Hofmana, který mu ho před pěti roky sám
nabídl. Zajeli se k němu s Romanem podívat a
oba v něm uviděli velký potenciál pro
všestrannost. Každý vytáhl polovičku a koupili
ho.
„Má trochu
hendikep
v dýchání
při
závodech“, říká Míla. „Jeho předností je však
inteligence, chuť učit se a vůle spolupracovat. Už
je to prostě stájová jednička a on si toho je
vědom. Také si postupně získává různé výhody,
třeba tu, že se s ním při vstoupení do stáje jde
každý nejdříve pomazlit.“
Koně u Příhodů ve Vlčkovicích
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Někteří jezdci mají i dva koně ve špičkové formě, Míla má jen jednoho. Od šesti
let se spolu zúčastňují závodů po Evropě, včetně Švédska nebo Francie, a celkem
na předních umístěních. Už na prvních dvou závodech, jež absolvoval v Německu,
si splnil kvalifikaci na mistrovství Evropy, dokonce z východních států na prvním
místě. Teď se musel rozhodnout, jestli se zaměřit na evropské klání či zkusit nasbírat
body pro olympijskou kvalifikaci, což znamená vybírat si jen ze závodů
čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových. Olympiáda zvítězila, a proto hned odjel
na květnové mistrovství Polské republiky v Baborowku, kde získal důležitých 66 bodů.
Dalších kvalifikačních závodů v Rusku ani Bělorusku se nezúčastnil kvůli dlouhé
cestě a problémech na hranicích při přepravě koní (nejsou v Schengenském prostoru).
Jeden Čech se do Běloruska přeci vydal, a to Míra Trunda. Tomu běloruští zvěrolékaři
jen čip hledali 20 minut. Cesta jim trvala i s plánovanými přestávkami dva dny,
ale v zisku bodů uspěli.
Míla se zúčastnil i závodů ve Strzegomi, kde už byli spolu několikrát a prostředí
dobře znali. Trať se čtyřiceti překážkami a 3,5 km dlouhou absolvovalo 55 jezdců
a jen čtvrtina jezdců mohla získat nějaké body. Na čtvrtém skoku měl Ferreolus
kontakt s překážkou, dokonce se zastavil. Nakonec dojeli, ale nad časový limit. Chyba
na začátku, koně to rozhodilo a body fuč. Byla to prý chyba Mílova a to mrzí.
Další kvalifikace v Sopotech se již povedla, dostal se přes 140 bodů a po těchto
závodech se již dostal mezi TOP 100 na světě. Sám říká, že nasbíral hodně zkušeností
od Jardy Hatly, který už počtvrté zkoušel uspět v těchto specifických kvalifikacích
na OH a měl s nimi zkušenosti. Také od polských jezdců, kteří jsou v Evropě poměrně
na špičkové úrovni, včetně závodů u nich pořádaných. Na plánovanou kvalifikaci
do italské Montelibrety nakonec neodcestoval, poněvadž si kůň poranil levý spinkový
kloub. V říjnu byl ve světovém postupovém žebříčku na 6. místě a dalo by se říci,
že byl asi z 85% na postupu, i když zbýval ještě jeden evropský závod ve Francii
a celkově 12 na světě.
Třicátého prosince Český olympijský výbor oficiálně oznámil nominaci Miloslava
Příhody s koněm Ferreolus na OH v Tokiu. A co na to Míla? „Příští rok se musím
zaměřit na kvalitu tréninků a hlavně na zdravotní stav a pohodu koně, aby v dobré
formě vydržel cestu do Tokia. Toto je největší úskalí přípravy, neboť tady nejde jen
o sportovce – jezdce, ale i o sportovce – koně“, dodává Mílova maminka Eva. Co dodat
nakonec, snad jen to, že Miloslav Příhoda byl v sobotu 25. ledna 2020 vyhlášen
na galavečeru České jezdecké federace nejlepším jezdcem roku 2019 ve všestrannosti
v kategorii seniorů a jeho Ferreolus nejlepším koněm roku 2019.
Poznámka:
Týden po Novém roce jezdecká sekce mezinárodního olympijského výboru rozhodla
o diskvalifikaci Ukrajiny v soutěži parkurových družstev a postupu družstva České
republiky. To znamená, že máme další zastoupení v jezdeckém sportu a už teď je to
neuvěřitelný úspěch.
Kosek Jiří
Poznámka redakce:
Česká televize měla ve svém pořadu Polopatě (premiéra 1. 3. 2020) reportáž o jezdectví
právě s reprezentantem Miloslavem Příhodou.
Reportáž můžete najít ve videarchivu České televize nebo přímo na:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/220562220400005/video/753575
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Pochvala VS Mladkov Dolany
Volnočasový spolek nezapomněl před Vánoci ani na čtyřnohé kamarády,
kteří nemají své páníčky a zorganizovali sbírku na pomoc těmto opuštěným pejskům.
Vybrané peněžní i hmotné dárky putovaly do žambereckého útulku.
Tímto jim chci jako pejskařka poděkovat za tenhle skvělý nápad.
Alena Kotyzová

Mladkovské komíny
Je tohle opravdu nutné? Proč kouří
stále ty samé komíny? Prosím – zkuste
s tím něco udělat, Vy, kteří vysíláte
kouřové signály k plícím všech obyvatel.
Co třeba nejprve nechat kamna pořádně
rozhořet a pak teprve zavírat přívod
vzduchu?
Děkuji jménem všech, kteří jsou
jinak rádi, že bydlí v krásné přírodě
a nemusí se potýkat se smogem velkoměst.
Miloš Taraška

Obrazem…
Rekonstrukce kulturního domu v Mladkově
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Dům u vlakové zastávky
Okolí vlakové zastávky má nyní nový ráz. Bývalý dům
Hubálkových byl zbourán a od začátku března je tu
pouze zarovnaná plocha.

Rekonstrukce sociálního zařízení

Foto demoličních prací
Oksana Jirušková

Fotografie pravděpodobně ze 60. nebo 70. let. (archiv kronika)

Současná podoba
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Vstup do tvrze Bouda dostane svůj původní vzhled včetně
replik střílen a vrat
Pardubice (9.3.2020) - Dokončením stavby a dovybavením nového provozního
objektu na jaře letošního roku bude možné zahájit další etapu zvelebování tvrze
Bouda na Králicku. Krajští radní v pondělí schválili výběr stavební firmy,
která navrátí vstupnímu objektu jeho původní vzhled, a zajisti další nezbytné
úpravy. Celková cena za tyto práce, které budou probíhat za provozu Boudy,
činí 8,4 milionu včetně daně.
„Úprava vstupního objektu je dalším z řady postupných kroků, kterým chceme
posunout nejen provoz budovy, návštěvnický komfort, ale také atraktivitu Boudy.
Nezbytným předpokladem pro úpravu vstupního objektu bylo přesunutí provozních
součástí mimo hlavní objekt, což se nám nyní daří. Samotný vstupní objekt tak bude
možné začít plně využívat pro výstavní činnost,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Za stavebně technického pohledu budeme řešit obnovu vnějšího vzhledu vstupního
objektu, zabezpečení objektu proti vlhkosti zatékáním dešťových vod a proti
kondenzaci vzdušné vlhkosti v letních měsících. Součástí je také výroba a osazení
replik střílny pro těžký kulomet, dvou zvonů pro lehký kulomet, dvou plechových
silnostěnných dveří vstupů pro pěší a posuvných silnostěnných vrat nákladního
vjezdu. Celkové náklady jsou 8,4 milionu korun včetně daně,“ doplnil hejtman Martin
Netolický.
Stavební práce začnou ještě před zahájením hlavní turistické sezony. „Ve smlouvě
s dodavatelem máme stanoveno, že staveniště předáme nejpozději do 1. dubna s tím,
že stavební práce začnou do 14 dní od předání a převzetí staveniště. Práce chceme mít
ukončení do konce listopadu letošního roku,“ uvedl 1. náměstek hejtmana
zodpovědný za investice, majetek a kulturu Roman Línek.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/tiskove-zpravy/105776/vstup-do-tvrze-bouda-dostane-svuj-puvodni-vzhled-vcetnereplik-strilen-a-vrat?pg=1)

11 způsobů, jak posílit imunitu
1. Aktivně se hýbejte a sportujte
Aktivní pohyb patří k základům zdravého životního stylu. Posilování fyzické kondice je
předpokladem pro silný a správně fungující imunitní systém. Jednoduše řečeno:
„Bude-li vaše tělo v dobré kondici, bude v kondici i váš imunitní systém”. A nemusí jít
hned o výkonnostní sport. Stačí začít více chodit pěšky, přestat jezdit výtahy, nebo si
během víkendu dopřát dvě, tři krátké procházky. Pokud k tomu přidáte zajímavou
sportovní aktivitu, jako je například běh, squash, zumba nebo fitness, uvidíte, že to
vám i vašemu organizmu prospěje.
2. Správně a pravidelně jezte
Stejně jako pohyb, je velmi důležité správné a pravidelné stravování. Není nic horšího,
než začít den bez vydatné snídaně, do práce či školy jít bez pořádné svačiny, vynechat
oběd a večer se přejíst k prasknutí. S tímto přístupen nejen že přiberete velmi brzo na
váze, ale vaše tělo a organizmus trpí. A s ním také imunitní systém. Chcete-li udělat
něco pro svou linii a imunitní systém, začněte jíst bez stresu, v pravidelných
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intervalech, menší porce a nezapomeňte na druhou večeři. Hladovět na noc, je to
nejhorší, co lze tělu v oblasti stravování provést. Nezapomeňte také na kvalitní
a čerstvé suroviny, ze kterých by vaše jídla měl být připravena. Pravidelné stravování
ve fastfoodech vám rozhodně lépe neudělá.
3. Zajistěte tělu dostatek vitamínů
Se stravováním souvisí příjem vitaminů a stopových prvků, které jsou pro tělo
nesmírně důležité, a tělo se bez nich neobejde. Není nic jednoduššího, než do svého
jídelníčku zařadit čerstvé BIO ovoce, BIO zeleninu nebo kvalitní BIO maso. Co nejvíce
prospívá imunitnímu systému?
 Citrusové plody a kiwi – vitamín C
 Ořechy, luštěniny a listová zelenina – zinek, hořčík, vitamin E a D
 Česnek – „přírodní antibiotikum”
 Kyselé zelí, jogurty a kysané mléčné výrobky – napomáhají trávení a zažívání
 Čerstvé a libové BIO maso – všechny druhy masa, především pak rybí maso
 Obecně všechno ovoce a zelenina
 Rakytník řešetlákový, Kustovnice čínská – rostliny budoucnosti s vysokým
obsahem vitaminů
4. Nepodceňujte pitný režim
Pití „obyčejné” vody příznivě napomáhá detoxikaci organizmu. Není proto radno
zapomínat na pitný režim. Pokud do pitného režimu zařadíte zelený BIO čaj nebo
bylinné čaje, rozhodně uděláte dobře. Optimální množství vypitých tekutin za den se
pohybuje u dospělého člověka mezi 2 – 3 litry.
5. Vyrazte do přírody na procházku
Chodíte na procházky? Pokud nikoliv, tak to rychle napravte. Aktivní pohyb na
čerstvém vzduchu je k nezaplacení. Nejen že si pročistíte hlavu a příjemně odpočinete,
ale také pomůžete imunitnímu systému. Pobyt venku, i v nepříznivém počasí, pomáhá
tělu vyrovnávat se s různými viry, bakteriemi a škodlivými látkami. Tělo se tak
přirozeně stává odolnější.
6. Otužujte se
Otužování patří k účinným způsobům, jak zvyšovat obranyschopnost organizmu.
Musí být však prováděno správně, postupně a pravidelně. Vhodný způsob, jak
otužovat tělo, nabízí například finská sauna anebo trendy novinka – kryosauna.
Pokud nemáte žádné podobné služby k dispozici, otužujte se doma. Stačí se
jednoduše začít sprchovat studenou vodou a každý den snižovat její teplotu o jeden
stupeň celsia, než se dostanete na 20° C. Ale nic se nemá přehánět. Bohatě vám
postačí každý den 2 minuty pod studenou vodou.
7. Dopřejte si kvalitní spánek
Kvalitní a vydatný spánek je klíčem ke zdraví. Pokud tělu nedáte dostatečný prostor
k odpočinku a regeneraci, rozhodně nepočítejte s tím, že bude fungovat a sloužit tak,
jak má. Nedostatkem spánku tělo výrazně oslabujete a imunitní systém dostává
„na frak”. Snadno pak podlehnete nachlazení, rýmě nebo jiným onemocněním.
8 hodin spánku je ideální doba.
8. Zbytečně to nepřehánějte s teplotou v místnostech
Přetopené místnosti našemu imunitnímu systému nesvědčí. Teplotní rozdíl, který je
mezi místnostmi a venkovním prostředím, je pro tělo opravdovým šokem. Vydáme-li
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se z přehřáté místnosti na čerstvý zimní vzduch, organizmus tento rozdíl špatně snáší
a tyto teplotní výkyvy vedou k častému nachlazení. Zároveň dýchání přehřátého
vzduchu vysušuje nosní sliznici, která je pak náchylnější k nákaze. Snažte se proto,
aby pokojová teplota nepřesahovala 22° C (v ložnici ideálně 18° C). Zároveň na topení
umístěte nádoby s vodou, nebo do pokoje umístěte větší pokojové rostliny, které
vzduch v místnosti zvlhčí.
9. Správně kýchejte
Myslete také na ostatní. Pokud onemocníte, mějte po ruce vždy čistý kapesník.
Nejlepší jsou kapesníky papírové, na jedno použití. Při kýchání nebo kašlání
kapesníkem vždy zakrývejte ústa. Zabraňujete šíření respiračních chorob a jejich
přenosu na své blízké. Zároveň bráníte také sebe, neboť tělo je po nemoci oslabené
a znovu snadno podlehne chorobám nebo nachlazením, které od vás chytili vaši blízcí.
10. Mějte nohy v teple
Velmi jednoduchý způsob, jak předcházet onemocněním, je mít dolní končetiny v teple
a nevystavovat je prochladnutí. V okrajových částech lidského těla, v rukou a nohách,
je krevní oběh výrazně zpomalený. Velmi často tak dochází k rychlému prochladnutí
končetin, což má často za následek vznik onemocnění. Budeme-li nohy udržovat
v teple a nevystavovat nadměrnému chladu, můžeme se vyhnout nepříjemným
onemocněním, které nás v zimě často sužují.
11. Relaxujte a smějte se
Ano, i tato rada je myšlena vážně. Podle vědeckých a lékařských výzkumů dochází
při smíchu k vyplavování endorfinů (hormony štěstí) z mozku, které pozitivně působí
nejen na psychický stav člověka, ale také na jeho fyzický stav a organizmus. Je-li
člověk po psychické stránce tzv. „v pohodě”, bývá na tom lépe i jeho fyzický stav.
Nehledě na to, že mnohá onemocnění bývají způsobena právě špatným psychickým
stavem a vyčerpáním. Relaxace je proto vhodným způsobem, jak psychiku navrátit
do vyrovnaného stavu.
(zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/11-zpusobu-jak-posilit-imunitu.htm)
__________________________________________________________________________________________________________________________
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V současné situaci není jisté, že se veškeré připravované akce MŠ, ZŠ, hasičů,
městyse a další vůbec uskuteční. Aktuální informace budou zajisté na webu
městyse nebo Vám přijdou prostřednictvím Info-kanálu.
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