Slovo úvodem
Vážení čtenáři Zpráv z Mladkova,
z krásného léta jsme se volně přehoupli do začínajícího podzimu. Ačkoliv léto
bylo celkem „normální“, ze všech tiskových zpráv jsme teď ujišťováni, že se máme
připravit na perné a náročné období. Názory na aktuální situaci jsou rozporuplné,
shodnout se nedokáže ani odborná veřejnost. Co je ale nejdůležitější a na čem se
všichni shodnout dokážou? Zachovat chladnou hlavu, mít dobrou náladu, radovat se
z maličkostí, dostatečně se hýbat a posilovat svou imunitu. To vše však platí
celoročně.
Letošní situace sice nebyla nakloněna k uspořádání všech naplánovaných akcí,
ale i přesto se jich několik uskutečnilo a o to víc jsme si jich společně užívali.
Užívejme si i krásné babí léto, barvící se přírodu a vše co nás naplňuje
a uklidňuje. A jako na jaře – společně to zvládneme .
redakce
________________________________________________
Foto na titulní straně – Budova úřadu městyse (autor: Bohuslav Matouš)

Vážení spoluobčané, chalupáři,
po slunečných prázdninových dnech nás čeká krásný barevný podzim. Situace
okolo Covidu se opět rozdmýchává, počet nakažených překračuje hodnoty z letošního
jara. Opět začíná platit povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.
Osobně nejsem příznivcem přijímaných rozhodnutí a omezení vydaných
ministerstvem zdravotnictví, ale zvládli jsme to na výbornou na jaře a věřím, že to opět
zvládneme i nyní a přijatá opatření budeme respektovat. Za to Vám všem předem
děkuji.
Z investičních akcí již můžu zmínit obdrženou dotaci na vybudování dětského
hřiště ve Vlčkovicích, dotace ve výši 491.000,- Kč je potvrzena. Z obecního rozpočtu
máme plánováno investovat do této akce cca 211.000,- Kč. Nyní již řešíme dodavatele
herních prvků. V rámci akce bude vybudováno nové oplocení, osazeno 8 ks herních
a workoutových prvků, lavičky a postaven altánek pro odpočinek dětí a rodičů.
Termín dokončení plánován na květen příštího roku. Také místní Jiráskova knihovna
projde drobnou rekonstrukcí, žádost o dotaci přes MAS Orlicko máme podanou,
a pokud se vše podvede, vyměníme knižní regály, výdejní stůl a podlahové krytiny.
To vše za 242.000,- Kč, dotace by měla být ve výši 191.000,- Kč.
I v bytovém hospodářství jsme provedli několik investicí, byla provedena
rekonstrukce bytu v čp. 124 nad lékárnou z důvodu prasklého vodovodního potrubí
a díle výměna kotle v jednom z bytů v čp. 85.
Jsme rád, že byla dokončena rekonstrukce kulturního domu, a že jsme ho mohli
slavnostně otevřít. Nyní již může opět sloužit našim školákům a spolkům
a sportovcům. Věřím, že se opět povede také zorganizovat i kulturní akci, aby nám
všem sloužil tak jako dřív.
V minulém čísle jsem informoval o rozhodnutí osadit kameru na místo
shromažďování odpadů pod kulturním domem v Mladkově. V současné době již je
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kamera osazena a prostor je již nepřetržitě monitorován. Bude tedy dohledatelné,
kdo nám dělá nepořádek a kdo tam odkládá odpady, které tam nepatří.
Na závěr mi dovolte popřát všem pohodový podzim. Vydržme společně.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Otevření kulturního domu
a předání hasičského vozu
Dne 22. 8. 2020 proběhlo v prostoru
pod
kulturním
domem
v Mladkově
Slavnostní
otevření
rekonstruovaných
vnitřních
prostor
kulturního
domu
a předání nového hasičského vozu. Celým
odpolednem nás provázela dechová hudba
Jablonská muzika a pro děti byly
připraveny zábavné atrakce.

V rámci oslav byl nejprve symbolicky otevřen kulturní dům s možností prohlídky
všech jeho nově zrekonstruovaných prostor. Rozpočet na rekonstrukci byl ve výši
3.205.493,- Kč. Při zahájení rekonstrukce, jak už to u těchto domů bývá, jsme narazili
na několik problémů. Nejprve to byl rozvod vody a kanalizace, které bylo nutné znovu
udělat až od přívodů do budovy. A hned na to jsme zjistili nevyhovující rozvod
elektřiny, takže také jsme museli udělat nový včetně rozvodných skříní. Takže se první
dva měsíce rekonstrukce věnovala firma jen bouracím pracím. V rámci rekonstrukce
bylo rozhodnuto osadit nová okna a dveře a také zakoupit zdroj vytápění, byla tedy
osazena dvě tepelná čerpadla každé o výkonu 20 kW. I když bylo jasné, že všechny
tyto náklady poneseme na bedrech rozpočtu městyse. Prostory druhého nadzemního
podlaží byly využity k vytvoření dvou bytů, každý o třech místnostech a výměře 45 m 2.
Po celé budově bylo provedeno zateplení stropů, opravy omítek, rekonstruována byla
sociální zařízení, sprchy i klubovna myslivců. Všechny vstupní prostory byly nově
vydlážděny. V samotném sále kulturního domu byly zatepleny stropy, osazeno nové
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osvětlení, kompletně byla udělána nová parketová podlaha a obložení stěn. Rád bych
také poděkoval zhotoviteli, jímž byl místní řemeslník Tomáš Novotný se svými
spolupracovníky. Celkem nás rekonstrukce vyšla na 5.414.668,- Kč, dotaci jsme
obdrželi ve výši 2.094.476,- Kč. Nejsou to malé peníze, ale věřím, že byly investovány
do dobré věci a kulturní dům bude sloužit škole, spolkům, sportovcům, ale hlavně
nám všem pro různé kulturní akce.
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Dalším bodem odpoledního programu bylo předání nového dopravního
automobilu jednotce sboru dobrovolných hasičů městyse Mladkov. Zakoupeno bylo
vozidlo FORD Tranzit od dodavatele MOTOTRADE Vysoké mýto. Za vozidlo bylo
zaplaceno 1.137.165,- Kč. Dotace jsme obdrželi dvě. První od MV GŘ HZS ČR ve výši
450.000,- Kč a druhou od Pardubického kraje ve výši 300.000,- Kč. Jménem městyse
Mladkov přeji výjezdové jednotce, aby všechny výjezdy k zásahům byly vždy bezpečné
stejně jako doprava našich dětí na soutěže.

Posledním bodem akce bylo poděkování našim švadlenkám za šití roušek
pro všechny občany a také ženám, které nám pomohly zdarma uklidit všechny
prostory kulturního domu. Dárkový balíček byl předán zúčastněným ženám paní
místostarostkou městyse Mladkov.
Poté již následoval volný program, který byl doplněn o projížďku Retrojízdy
a plynule přešel ve večerní zábavu.
Děkuji pořadatelům z řad Sboru dobrovolných hasičů Mladkov za zajištění
stanů a přípravu zázemí a skvělého občerstvení.
Váš starosta
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Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 25. 6. 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), 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-proběhla schůzka s dotačním poradcem, podána žádost na dotaci
na Přívětivý úřad, řešení dotace od MMR na dětské hřiště ve Vlčkovicích, proběhla valná
hromada sdružení obcí Orlicko a valná hromada VAK, řešení rekonstrukce KD Mladkov.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Účetní závěrka a Závěrečný účet městyse Mladkov za rok 2019
Účetní městyse předkládá Závěrečný účet městyse za rok 2019. Městys Mladkov v roce 2019
hospodařil v souladu s rozpočtem městyse a rozpočtovými změnami schválenými ZM. Starosta
městyse seznámil přítomné s částkami závěrečného účtu, s výší dotací za rok 2019, výší
pohledávek a závazků. Dále seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření městyse.
Účetní závěrka a Závěrečný účet jsou přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZM schvaluje Závěrečný účet městyse Mladkov za rok 2019 bez výhrad.
ZM schvaluje Účetní závěrku městyse za rok 2019 bez výhrad.
ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Mladkov za rok 2019
bez výhrad.
b) Účetní závěrka a Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2019
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov předkládá zastupitelstvu Zprávu o provedené fyzické inventarizaci
a Hospodářský výsledek za rok 2019, který činil 0 Kč. Ředitelka také předložila Účetní závěrku
za rok 2019 ke schválení. Starosta seznámil zastupitele s předloženými dokumenty. Účetní
závěrka a Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZM schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2019.
ZM schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2019 bez výhrad.
c) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 7/2020 a č. 8/2020. Starosta městyse seznámil
přítomné se zněním rozpočtových opatření, které budou přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2020 a č. 8/2020.
d) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele se zápisem zjednání kontrolního výboru ze dne
22. 5. 2020 a výsledkem kontroly usnesení na úřadě městyse Mladkov. Zápis z jednání
kontrolního výboru je přílohou č. 5 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru.
e) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zprávou a výsledkem předběžné
a následné kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mladkov ze dne 10. 6. 2020. Při kontrole
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nebyly shledány žádné závady. Protokoly o výsledku kontroly jsou přílohou č. 6 zápisu
ze zasedání.
ZM bere na vědomí Protokoly o výsledku kontroly Finančního výboru.
f) Prodeje a pronájmy pozemků
f1) Žádost o pozemek BD Dolany
Bytové družstvo Dolany žádá o odkup pozemků městyse Mladkov a to p. p. č. 913/1 a p. p. č.
913/2 v k. ú. Mladkov. Žadatelé uvádí, že pozemky mají dlouhodobě v pronájmu a na své
náklady je udržují. Bude provedena obchůzka dotčených pozemků zastupiteli.
p. Z. Severýn-doporučuje ponechat jeden z pozemků pro jednotlivé nájemníky, aby mohli pozemek
využívat jako zahradu.
p. R. Studený-doporučuje provést obchůzku dotčených pozemků.
ZM odkládá žádost bytového družstva Dolany.
f2) Žádost o pozemek pí. XXX
Pí. XXX žádá o rozdělení p. p. č. 858/17 v k. ú. Mladkov a poté o odkoupení části této parcely.
Jedná se o pozemek u bunkru a rampy. Bude provedena obhlídka daného pozemku zastupiteli.
p. L. Hejtmánková-v žádosti je uvedeno chybné číslo parcely.
p. R. Studený-rampa byla vybudována společně a slouží všem.
p. M. Jirčíková-doporučuje provést obchůzku dané parcely.
ZM odkládá žádost pí. XXX.
f3) Změna smlouvy pí. XXX
Žadatelka o odkoupení p. p. č. 26 v k. ú. Petrovičky u Mladkova žádá o sepsání kupní smlouvy
na jméno dcery XXX, z důvodu převodu vlastnictví. Obě strany se na tomto dohodly. Pozemek byl
již jednou žadatelce prodán, ale po geometrických úpravách došlo k tomu, že je pozemek majetkem
městyse. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen.
p. T. Franke-navrhuje symbolickou cenu, 1,- Kč.
p. R. Studený-žadatelka zaplatí pouze vklad na katastr, smlouvu bude mít zdarma.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 26 v k. ú. Petrovičky u Mladkova za cenu 1,- Kč a náklady
spojené s převodem žadatelce paní XXX.
f4) Žádost o odkup pozemku
Agroservis Mladkov s.r.o. žádá o odkup pozemků p. p. č 1101/10, p. p. č. 1101/11 a p. p. č.
1101/12 v k. ú. Mladkov. Záměr prodeje byl zveřejněn.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1101/10 o výměře 92 m2, p. p. č. 1101/11 o výměře 83 m2
a p. p. č. 12 o výměře 64 m2 v k. ú. Mladkov za cenu 50 Kč/m2 a náklady spojené s
převodem firmě Agroservis Mladkov.
f5) Pronájem Kafčáku
Na minulém zasedání byl schválen pronájem rybníku Kafčák na dobu 3 let bezúplatně pro pana
Jana Pinkase. Tato smlouva však musí být vedena ne jako pronájem, ale jako pacht.
ZM revokuje usnesení č. 40/2020.
ZM schvaluje pacht pozemků na p. p. č. 799/4 o výměře 4720 m 2 a p. p. č. 807/2 o výměře
384 m2 za cenu 100 Kč/rok na dobu tří let pro pana XXX.
g) Žádosti o přidělení bytu
SM seznámil zastupitele s podanými žádostmi o přidělení bytů městyse. V současné době je
k dispozici byt v č.p. 85. Pro byt v č.p. 85 jsou dvě žádosti. Jedna z těchto žádostí byla podána
opakovaně, již byla řešena dříve. Dále byly podány žádosti o přidělení bytu na nově vznikající
byty nad KD Mladkov.
ZM schvaluje pronájem bytu č. 7 městyse v č. p. 85 žadateli panu XXX.
ZM bere na vědomí došlé žádosti o byty v KD Mladkov.
Hlasování: 8-0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A A A A A Z
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Došlé spisy a žádosti
a) Dodatek ke smlouvě KOS
SM seznámil zastupitele s dodatkem ke smlouvě na zneškodňování obyčejného a nebezpečného
odpadu firmy KOS Jablonné nad Orlicí. Od 1. 4. 2019 došlo k zpoplatnění příjmu vytříděných
plastových obalů na 0,80 Kč/kg. Jedná se pouze o plasty z velkoobjemových kontejnerů a nádob
1100 l.
ZM schvaluje dodatek ke smlouvě na zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu
firmy Komunální služby s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Cena za příjem vytříděných plastových
obalů na 0,80 Kč/kg u plastů z velkoobjemových kontejnerů a nádob 1100 l.
b) Žádost o pronájem KD Mladkov a místa u K-35 v Petrovičkách pro soustředění mladých
judistů
Starosta městyse informoval zastupitele o žádosti registrovaného spolku K-35 p. XXX
od 26. 7. – 15. 8. 2020, který žádá o pronájem KD Mladkov a prostor u bunkru K-35.
pí. L. Hejtmánková-v případě pronájmu, žádám, aby byl v KD a u bunkru udržován pořádek.
p. R. Studený-je třeba stanovit výši pronájmu.
p. Z. Severýn-bylo by vhodné vybírat vratnou zálohu pro případ poškození zařízení.
ZM schvaluje pronájem KD Mladkov a prostoru u K-35 v době od 26. 7. do 15. 8. 2020
pro registrovaný spolek K-35 pana XXX za cenu 500,- Kč/den a náklady spojené
s provozem-elektřina, voda, stočné a odpady a vratnou kauci ve výši 10 000 Kč.
c) Předpokládané daňové výnosy pro rok 2020
Vzhledem k událostem týkajících se nemoci COVID-19 dojde ke snížení předpokládaných
daňových výnosů pro rok 2020. Tudíž by mělo dojít ke snížení příjmů do rozpočtu městyse.
Předpokládaná částka je – 2 279 543 Kč. Proto je nutné též snížit výdaje na straně výdajů.
Výpadek příjmů by měl být kompenzován příspěvkem na občana ve výši 1200 Kč/osobu.
Důsledkem této situace je snížení výdajů, které byly rozpočtovány.
ZM bere na vědomí Předpokládané daňové výnosy pro rok 2020.
d) Kamerový systém
SM seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na pořízení kamerového systému k monitorování
prostoru kontejnerů v Mladkově. Kamery budou sloužit ke snímání prostoru kontejnerů u KD
a prostor vestibulu KD Mladkov. Do kontejnerů je přinášen odpad, na který nejsou kontejnery
určené. Často je odpad poházený mimo kontejnery.
ZM schvaluje cenovou nabídku pana XXX na pořízení kamerového systému.
e) Dohoda o odborné pomoci
Městská knihovna Králíky předkládá městysi Mladkov Dohodu o odborné pomoci pro rok 2020.
Městská knihovna Králíky zajišťuje nákup knih do výměnného fondu a jejich cirkulaci. Příspěvek
městyse by měl být 2,- Kč na obyvatele, tzn. 1042,- Kč, může být i více. Odborná pomoc je
poskytována bezplatně.
ZM schvaluje Dohodu o odborné pomoci s Městskou knihovnou Králíky a částku na nákup
knih ve výši 2000,- Kč.
f) Kompostéry
Sdružení obcí Orlicko nabízí městysi Mladkov zapojení se do projektu Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných odpadů. Předmětem projektu je pořízení domácích kompostérů
a štěpkovačů. Jednou už jsme se do tohoto projektu zapojili. Je možné, aby jedna domácnost si
takto pořídila i druhý kompostér.
Přítomní občané vyjádřili zájem o pořízení kompostérů. Bude vytvořen leták pro zjištění zájmu
o kompostéry.
ZM schvaluje zapojení do projektu Předcházení vzniku BRO II. etapa na pořízení
kompostérů.
g) Zeleň hřbitov Mladkov
SM informoval zastupitele o cenové nabídce na výsadbu zeleně na hřbitově v Mladkově. Jedná se
o výsadbu živého plotu z tújí, lípy a položení textilie a kůry.
ZM bere na vědomí nabídku na znovu ozelenění hřbitova v Mladkově.
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f) Zrušení přejezdu
SM informoval zastupitele o schůzce se zástupcem SŽDC týkající se železničního přejezdu, který
se nachází na katastrální hranici s obcí Celné.
ZM bere na vědomí informaci SŽDC o zrušení železničního přejezdu.
g) Dotace z MMR
Byla získána dotace z MMR na vybudování dětského hřiště ve Vlčkovicích. Byly vybrány herní
prvky a mobiliář. Administraci dotace nám nabízí firma Dabona.
ZM schvaluje nabídku firmy Dabona na administraci zadávacího řízení a investičně
inženýrskou činnost na akci dětské hřiště ve Vlčkovicích.
Diskuse a usnesení
p. Z. Tomíček-táže se, zda již byla podepsána smlouva na péči o lesy?
p. r. Studený-smlouvu uzavřeme, s panem XXX už spolupracujeme.
p. T. Franke-táže se, zda by mohlo být zkontrolováno vánoční osvětlení ve Vlčkovicích?
p. R. Studený-ano, opravu si to zaslouží. Je lepší provést kontrolu v předstihu.
p. T. Franke-také se ptá, kdy budou naistalovány vývěsní tabule?
p. R. Studený-ano, budeme to řešit.
p. Z. Tomíček-bylo by vhodné opravit některé herní prvky na dětském hřišti v Mladkově.
p. R. Studený-ano, je to v řešení.
p. XXX-bude provedeno oplocení na dětském hřišti ve Vlčkovicích?
p. R. Studený-ano, je počítáno v rozpočtu akce i pořízení plotu.
p. XXX-ve Vlčkovicích chybí parkoviště u hřbitova, aby bylo možné bezpečně zaparkovat. A také
v poslední době je zde velký provoz, auta i motorky jezdí velkou rychlostí a je problém přejít
silnici.
p. R. Studený-ano, plánujeme u hřbitova parkovací místa. Připravuje se obecní policie v rámci
ORP Králíky. Potom by bylo možné instalovat úsekové radary. Požádám policii ČR, aby se na tuto
situaci zaměřili.
p. XXX-bylo by možné instalovat retardér nebo přechod pro chodce?
p. R Studený-retardér dopravní inspektorát určitě nepovolí. Oslovím pana XXX z dopravního
inspektorátu, který tyto situace řeší.
p. XXX, p. XXX-komunikace k naším domům je velmi špatném stavu a živý plot zasahuje z velké
části do komunikace a je problematické projet.
p. XXX-bylo by potřebné ještě nějaká světla veřejného osvětlení.
p. XXX-kde najdu svozy odpadů?
p. R. Studený-informace najdete v obecním kalendáři a také na webových stránkách městyse.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 17. 9. 2020
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1) – příchod 18:20, Tomáš Franke (2), Bc. Lada Hejtmánková (3), Martina Jirčíková (4)
- omluvena, Tomáš Novotný (5) – příchod 19:08, 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- byly uspořádány oslavy k rekonstrukci KD, vyřizování dotací na dětské
hřiště ve Vlčkovicích a knihovnu, účast na školení Trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost
v samosprávě, školení na MAS, přípravy na volby, řešení pozemkových úprav v Mladkově,
vybudována stavební plocha pro spolek ve Vlčkovicích, oprava bytu v č. p. 124, kde praskla voda,
řešení umístění dopravních značek.
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p. Z. Tomíček- kdy proběhne dodání kompostérů do domácností?
p. R. Studený- letos proběhne administrace žádosti, v roce 2021 se podá žádost o dotaci, výběr
zhotovitele. Kompostéry by mohly být v roce buď 2021, spíše 2022.
p. Z. Tomíček- táže se, zda už probíhají nějaké činnosti na Kafčáku.
p. R. Studený- ano, činností se účastní i děti, v okolí rybníku byly vyřezány dřeviny a osekána
tráva. Dále bude proveden výlov rybníku a dodána nová násada.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Výběr zhotovitele dětského hřiště ve Vlčkovicích
SM předložil zastupitelům výsledek výběrového řízení na zhotovitele dětského hřiště
ve Vlčkovicích. Pan Zdeněk Tomíček přednesl informace o průběhu výběrového řízení. Výběrové
řízení bylo provedeno firmou Dabona, paní Lenkou Lukášovou a zástupci městyse Mladkov,
Ing. Romanem Studeným a panem Zdeňkem Tomíčkem. Byly podány tři cenové nabídky. Nejnižší
cenovou nabídku měla firma Tewiko systems, s.r.o. ze Stráže nad Nisou ve výši 584 071 Kč
bez DPH.
ZM schvaluje zhotovitele dětského hřiště ve Vlčkovicích firmu Tewiko systems, s. r. o.
za nabídkovou cenu 584 071 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
b) Smlouva o poskytnutí dotace JSDHO
Starosta městyse seznámil zastupitele se Smlouvou o poskytnutí programové účelové dotace
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje
na rok 2020. Dotace bude poskytnuta na pořízení batohu s vybavením na lesní požáry do výše
70% celkových nákladů, nejvýše však 27 000 Kč. Cena batohu je 35 000 Kč.
pí. L. Hejtmánková- co je obsahem batohu?
p. R. Studený- malý rozdělovač, čtyři hadice D a dvě proudnice pro lepší dostupnost v těžkém
lesním terénu.
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020.
c) Dotace na knihovnu Mladkov
SM informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci pro knihovnu Mladkov ve výši 242 000 Kč,
dotace činí 80 % ceny. MAS Orlicko tuto dotaci schválila a nyní musí projít přes Státní
zemědělský intervenční fond. Dotace by byla využita k výměně vybavení knihovny - výměna
regálů, skříněk, výdejního stolu a výměna podlahové krytiny.
ZM bere na vědomí podání žádosti o dotaci pro knihovnu Mladkov.
d) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 9/2020 a č. 10/2020. Starosta městyse
seznámil přítomné se zněním rozpočtových opatření, které budou přílohou č. 2 zápisu
ze zasedání.
p. Z. Tomíček- co je v položce zájmová činnost ve výši 140 000 Kč?
p. R. Studený- v této položce je základová deska pro spolek Ochránců ve Vlčkovicích.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2020 a č. 10/2020.
e) Přidělení bytu v čp. 87
SM předložil zastupitelům žádosti o pronájem bytů v č. p. 87. Žádosti byly podány celkem tři.
Zastupitelé po projednání podpořili přidělení bytu č. 1 žadateli z Mladkova a pro byt č. 2 tříčlenné
rodině.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZM schvaluje pronájem bytu č. 1 v č. p. 87 žadateli XXX.
A A A X X A X A Z
ZM schvaluje pronájem bytu č. 2 v č. p. 87 žadateli XXX.
Hlasování: 5-0-1
f) Pronájem nebytových prostor v čp. 133
Pan XXX žádá městys Mladkov o pronájem prostoru bývalé ordinace dětského lékaře v č. p. 133.
Žádaný prostor je velikosti 13,5 m2.
p. XXX- chtěl by vybudovat v tomto prostoru masérnu.
ZM schvaluje pronájem prostoru bývalé ordinace dětského lékaře v č. p. 133 pro pana XXX
za cenu 200 Kč/m2/rok.
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g) Prodeje a pronájmy pozemků
g1) Žádost o odkoupení části pozemku 1050/3 v k. ú. Mladkov
Pan XXX žádá o odkoupení části pozemku 1050/3 v k. ú. Mladkov. Jedná se cca o 46 m 2.
Předmět koupě bezprostředně sousedí s domem, jehož je vlastníkem. Důvodem koupě je scelení
pozemků pro rekonstrukci nemovitosti.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1050/3 v k. ú. Mladkov.
g2) Žádost o odkoupení části pozemku 1070/6 v k. ú. Mladkov
Manželé XXX žádají o odkoupení p. p. č. 1070/6 v k. ú. Mladkov z důvodu scelení pozemků
v jejich vlastnictví. Výměra pozemku je 96 m2. Tento pozemek je přístupovým místem k pozemku
jiného vlastníka. Bude provedena obhlídka pozemku zastupiteli.
ZM odkládá žádost o odkoupení části pozemku 1070/6 v k. ú. Mladkov.
g3) Žádost o odkoupení části pozemku 1051/1 a části pozemku 1050/2 v k. ú. Mladkov
Pan XXX žádá o odkoupení části p. p. č. 1050/1 a části p. p. č 1050/2 v k. ú. Mladkov. Uvedené
části pozemků využívá dlouhodobě jako zahradu. Zastupitelé žádají, pokud bude tento pozemek
žadateli prodán, aby nejdříve došlo k úklidu na dotčeném pozemku.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1050/1 a části p. p. č. 1050/2
v k. ú. Mladkov.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost o poskytnutí finančního daru
SM seznámil zastupitele s žádostí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč, který by byl využit na organizační zajištění oslav
50. výročí založení profesionálního sboru požární ochrany v Ústí nad Orlicí.
p. R. Studený - s HZS pravidelně spolupracujeme a využíváme je také např. při zdobení vánočního
stromu.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
ve výši 10 000 Kč.
b) Výzva k vyklizení pozemků
Starosta městyse informoval zastupitele o Výzvě k vyklizení pozemků. Vlastník st. parcely č. 129
v k. ú. Mladkov pan XXX vyzval pana XXX k odstranění staveb, které má umístěné na jeho
pozemku.
ZM bere na vědomí Výzvu k vyklizení pozemku p. p. č. 125 a části st. p. č. 129
v k. ú. Mladkov.
Diskuse a usnesení
p. XXX-již v únoru vznesl požadavek na zatemnění oken v KD Mladkov. Jelikož je hráčem stolního
tenisu, rád by hrál spolu s dalšími hráči stolní tenis v KD. Pořádali by zde i soutěže. Nyní nabízí
městysi Mladkov kroužek dětí ve stolním tenise, do kterého by rád zapojil i rodiče. Požaduje
od městyse nákup stolů pro stolní tenis a zatemnění oken. Stoly by také mohli využívat všichni
občané.
pí. L. Hejtmánková-bylo by dobré, kdybyste vytvořili spolek v Mladkově.
p. R. Studený-myšlenka je to výborná, budeme rádi, když bude někdo pracovat s dětmi a KD bude
využitý.
p. T. Franke-táže se, zda by mohlo být zkontrolováno vánoční osvětlení ve Vlčkovicích?
p. R. Studený-ano, opravu si to zaslouží. Je lepší provést kontrolu v předstihu. Tuto kontrolu by
mohl provést váš spolek Ochránců přírody.
p. T. Franke-také se ptá, kdy budou naistalovány vývěsní tabule?
p. R. Studený-ano, budeme to řešit.
pí. L. Pohanková-bylo by vhodné dát stojan na kole před školu.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
městyse.
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4. června 2020

Tomáš Škapec

11. srpna 2020

Diana Michalčáková

12. srpna 2020

Daniel Weindlich

Dobrá máma má možná upatlanou podlahu a špinavé nádobí, ale ŠŤASTNÉ DÍTĚ.

16. července

Kaška Miroslav

75 let

26. července

Štěrba Jiří

87 let

2. srpna

Hubálková Růžena

75 let

14. srpna

Taraška Miloš

60 let

20. srpna

Kočová Helena

81 let

22. srpna

Krejčí Václav

80 let

12. září

Matějka Václav

80 let

14. září

Slaninová Hildegarda

83 let

17. září

Kotyza Václav

65 let

29. září

Kubová Jana

75 let

Člověk zůstává mladý, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti
a snášet odlišné názory ostatních.
Ebner-Eschenbachová

Marešová Ludmila

68 let

Faltus Jiří

67 let
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Pasování
předškoláků
Středa 1. července
2020 se stala pro naše
předškoláky
neobyčejným
dnem plným očekávání. Byli
slavnostně
pasováni
na
předškoláky. Na památku
dostali šerpu, knížku s
věnováním
a
slavnostní
slib, který stvrdili vlastním
podpisem.
Přejeme
jim
mnoho štěstí a jedniček ve
škole.

Výlet do Lichkovského dvora
Ve čtvrtek 20. srpna jsme se vydali s dětmi do Dvora v Lichkově podívat se
na zvířátka a pohrát si na dětském hřišti. Počasí nám přálo, proto jsme si cestou
udělali malý piknik. Děti si snědly svačinku, kterou nachystala naše paní kuchařka.
Cesta nám utíkala a všichni jsme ji zvládli na jedničku. Odměnou byla malá zmrzlina
a zpáteční cesta autobusem. Děti byly z výletu nadšené a už se ptaly, zda sem někdy
zase na výlet půjdeme.

Procházka k Radioaktivnímu prameni a ještě dál
Výletem do Lichkova to
nekončí a máme tu další
výlet. Tentokrát k prameni
a ještě
dál.
Ve
středu
26. srpna si každý dal do
svého
batůžku
hrníček
a připravenou svačinu. Děti
cestou pozorovaly přírodu,
hlásily
nám
každého
broučka,
kterého
viděly.
U pramene byla menší
přestávka, při které děti
mohly ochutnat vodu přímo
z pramene.
Jelikož
bylo
krásně teplo, chtěli jsme
pomoci přírodě a začali čistit potůček od listí a klacíků, aby voda mohla lépe protékat.
učitelka Eva Matoulková
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Sběr starého papíru
V rámci třídění odpadu v naší škole jsme provozovali i sběr starého papíru.
Za utržené finance jsme si mohli dovolit platit dětem například výdaje na školní výlet.
Vzhledem k současné nízké výkupní ceně jsme se rozhodli tento sběr papíru ukončit.
Děkujeme dětem, rodičům a všem občanům Mladkova, kteří nám starý papír do školy
nosili.
Nadále sbíráme mobily (možno i s nabíječkou), baterie a drobné elektrozařízení.
Mgr. Soňa Filipová

Slavnostní zahájení školního roku
V úterý 1. září 2020 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.
V letošním školním roce jsme přivítali tři prvňáčky. Od pana starosty Ing. Romana
Studeného obdrželi potřebné školní pomůcky jako jsou barevné papíry, deníčky, obaly
na sešity, lepidlo, vodovky, voskovky a tužky. Předali jsme od pana hejtmana
JUDr. Martina Netolického reflexní batůžek s materiály k dopravní výchově, reflexními
prvky na aktovku, omalovánkami, rozvrhy… Firma Laktea zaslala svačinové boxy
s mléčnými výrobky a zdravými pamlsky. První den ve škole bude dětem připomínat
keramická medaile a pamětní list.
V letošním roce jsme v naší škole nově otevřeli čtvrtý ročník. Jsme jednotřídní
škola o čtyřech ročnících. První ročník budou navštěvovat tři děti, druhý ročník jedno
dítě, třetí také jedno a do čtvrtého postoupilo šest dětí. Pedagogický sbor jsme posílili
o kvalifikovanou učitelku anglického jazyka paní Mgr. Marii Hrudkovou a ve školní
družině bude nově pracovat paní Dana Michalčáková, se kterou již rok
spolupracujeme v rámci mateřské školy. Třídní učitelkou je ředitelka školy paní
Mgr. Soňa Filipová, která vyučuje český jazyk a matematiku ve spojeném oddělení
v 1. a 2. ročníku, dále vlastivědu a přírodovědu ve čtvrtém ročníku. Paní učitelka
Libuše Jungvirtová vyučuje český jazyk a matematiku ve spojeném oddělení
v 3. a 4. ročníku, prvouku ve spoji v 1., 2. a 3. ročníku a všechny výchovné předměty
v jednom spoji.
Přejeme prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a všem našim žákům úspěšný
školní rok.
Mgr. Soňa Filipová
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Tento rok jsem díky hasičům měla možnost jet
na letní školu instruktorů do Malých Svatoňovic.
Naučila jsem se plno nového, poznala nové přátelé,
ale hlavně získala kvalifikaci III. stupně. Byla to pro
mě nová zkušenost, jak celková tak i při práci
s dětmi, kterou určitě nezapomenu.
Každé ráno probíhalo obdobně. Nejdříve rozcvička, poté vydatná snídaně a pak
,,hurá" do školy se něco naučit na ,,maturitu". Po obědě jsme měli 2 hodinky
odpočinek a pak přišly na řadu pohybové aktivity, které trvaly až do večeře. Po večeři
už byl jen slavnostní nástup a malá večerní aktivita, která obsahovala i taneční
přípravu na maturitní večer. O víkendu jsme měli polní dny, které zahrnovali 2 noci
v přírodě, kdy jsme pro svůj tým měli například postavit přístřešek a uvařit.
Poslední týden nás už čekaly
aktivity více okolo dětí, které
byly také velmi zábavné a občas
i nám trvalo dlouho, než jsme
na to přišli.
Ve
čtvrtek
probíhala
maturitní zkouška, o které jsem
se již zmiňovala. Obsahovala
otázky
nejen
z hasičského
sportu, ale také o bezpečnosti
dětí a zdravovědě. Ale to díky
stráveným rokům u hasičů pro
mě nebylo tak těžké. Maturitní
zkoušku jsem složila úspěšně
a za to jsem vděčná vedoucím
z kroužku mladých hasičů. V pátek večer se uskutečnil maturitní ples, v sobotu ráno
loučení a odjezd domů.
Závěrem bych chtěla poděkovat hasičům, kteří mi umožnili se tohoto táborů
účastnit. Věřím, že získané zkušenosti z táborů hojně využiji při vedení mladých
hasičů.
Melicharová Kateřina
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Několika obrázky chceme nalákat
děti školního věku (1. – 6. třída) na
setkání Klubu Krále. Takto jsme začali
v novém školním roce. Vyprávíme si
prastaré biblické příběhy, vyrážíme do
přírody, hrajeme hry. Letos se budeme
scházet vždy v pátek od 16 hod. mimo
1. pátku v měsíci. Změna nás čeká i ve
vedení.
Tým opustili kvůli dalším
povinnostem Jirka a Marta Kubátovi, ale
za sebe vyslali Ondru a Nikču – jejich
schopné a šikovné děti a mezi dětmi velmi
oblíbení vedoucí.

Společný tábor dětí z Mladkova, Ústí nad Orlicí a České Třebové proběhl i o
letošních prázdninách a to od 1. do 12. srpna. Tématem byl příběh malého prince
od Exuperyho. Na fotkách vidíte útok zlověstných baobabů, které se snaží zaplevelit
celou planetu a také dva vraky ztroskotaného letadla v poušti, kterým celý příběh
začíná. Letos jsme se pokusili o nový koncept tábota tzv. 2 v 1. Mladší a starší
táborníky, kteří měli stejné tábořiště a prostory, ale oddělený program a náplň.
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Jana Severýnová
17

Léto v Dolanech
Rodinný den
Dětský den, který byl naplánovaný na 6. 6. 2020 jsme bohužel kvůli COVID – 19
nemohli uspořádat, ale řekli jsme si, jakmile to bude možné, hned něco uspořádáme.
Na 4. 7. 2020 jsme tedy
zorganizovali
Rodinný
den.
Plán byl jasně daný, zabavit
nejen děti, a pokud bude přát
počasí, tak se i trochu ochladit.
Ve 14 hodin se tedy Dolany
proměnili v místo plné zábavy,
kde děti plnili různé disciplíny
od fyzických náročných až po
vědomostní, mohly se ochladit
na velké vodní skluzavce, která
měla obrovský úspěch nejen u
dětí. Výborné občerstvení také
opět nechybělo a všichni si
mohli odnést na památku
krásnou fotografii. Akce byla velmi vydařená a všem, kteří se na akci podíleli, ještě
jednou moc děkujeme a všem, kteří se zúčastnili, děkujeme za účast a doufáme,
že z akce měli stejně dobrý pocit jako my.
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Nohejbalový turnaj
Jako loňský rok jsme se rozhodli půlit
prázdniny nohejbalovým turnajem. V sobotu
1. 8. 2020 jsme tedy uspořádali v Dolanech
nohejbalový turnaj dvojic. Počasí nám tentokrát
přálo a v 13:00, čas oficiálního začátku mohlo
9 týmů začít hru. Pravidla hry byla všem
předem vysvětlena a mohlo se začít. Atmosféra
byla na bojišti přátelská, diváci fandili, takže
vše probíhalo dle plánu a zápasy se mohly
dohrát do zdárného konce. Turnaj se tento rok
podařilo vyhrát mladému týmu Filipovi a Vítovi.
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Hráči měli dobrý pocit z dobře odehrané hry, diváci si odnesli fajn zážitek a pořadatelé
dobrý pocit z uspořádané akce a věříme, že všichni si užili další fajn den v Dolanech,
kde to snad ani jinak nejde. Všem, kteří se akce zúčastnili a pomohli ji uskutečnit
děkujeme a pojďme se společně těšit na další akci, kterou bychom chtěli uspořádat
ještě tento rok.
VS Dolany

vítězové
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Mladkov nebo Wyskenstat
Na poslední besedu k počátkům Mladkova v hasičárně přišel sympatický pan
Adler z Českých Petrovic a beseda se stala nevhodně i mou chybou jen dialogem mezi
ním a mnou. Za to se omlouvám. Obsah dialogu svědčí o tom, že historie počátku
Mladkova a dění na území Králicka není stále uzavřena. Určitě je třeba využít
každého, kdo přijde a předloží další podložené důkazy o skutečných událostech, a o to
se pan Adler i já snažíme.
Obyvatelé Mladkova by měli znát něco o obci, ve které žijí. Dnes nejstarším
nezvratným dokladem o Mladkovu a jeho pánech z Kyšperka je církevní písemnost
z roku 1354. Pánové z Kyšperka, dříve Zebínští jako králem pověření družiníci
k osídlování „mezi Orlicemi“ od Chocně, jsou také nezvratně doloženi z roku 1308.
A nezvratný doklad je písemnost z doby, kdy se událost stala, prověřená, že nejde
o falzum, a uložená ve státních archivech. A na této zásadě postupuji i u historie
Mladkova.
Stále dokola se přetřásá otázka, zda Mladkov osídlovali Němci nebo Češi.
Ta otázka je podle mne zbytečná, protože na začátku 14. století byl Mladkov v českém
království hluboko ve vnitrozemí až do roku 1742, kdy Marie Terezie ztratila Slezsko
a Kladsko. Do té doby byli obyvatelé Čech, kyšperského panství anebo Mladkova jen
příslušníci českého království, mluvící zpravidla podle řeči pána česky nebo německy.
Pan Adler byl správně vyzván panem starostou, aby si na některé příští besedě
vzal režii besedy na sebe, a poskytnul podrobněji své poznatky k historii Mladkova
a okolí.
Vážení Mladkováci, věřte mně, že si přeji, aby pan Adler uspěl a že každý
nezvratný důkaz bude do mladkovské historie doplněn.
Velmi zajímavé bude, že pokud se panu Adlerovi podaří doložit možný průzkum
nerostného bohatství Mikulášem z Lipé na Králicku, otevírá se znovu až detektivní
zápletka v otázce „Mladkov nebo Wyskenstat“ s prvním výskytem až v roce 1357. A to
už stojí za to na besedu přijít, nebo ne? Tak přijďte a poukažte i vy v diskuzi, jak
rozumíte předkládaným písemnostem, nebo jen položte otázky, na které se do příště
pokusíme odpovědět, třeba i pan Adler, Miloš a já společně.
Zdraví pořád Mladkovák Vlasta Hejtmánek

To byla jízda!
Retro 2020
Rád bych se s vámi, milí čtenáři, podělil o zážitky z letošního ročníku Retrojízda
2020. Někdo by mohl říci - "No co, sedli jste na nějaké kraksny a udělali kolečko".
Jenomže takhle jednoduché to není. Důležité je již období příprav. Kol, trasy
i účastníků. Nejlépe nám jde příprava účastníků. Spolupráce a psychická odolnost
byly procvičovány na pravidelných schůzkách na Devítce a v Domě hasičů. Zde se
také zrodil plán trasy. Vymyslet v našem hrbolatém kraji trasu, kterou by zvládli
všichni - jak kola, tak i účastníci, je skoro nadlidský úkol. Ale podařilo se, plán trasy
byl na světě a pro sichr její schůdnost prověřila motospojka. Zbýval poslední nelehký
úkol, připravit dostatek jízdyschopných veteránů. To není jen o tom, aby se kola točila
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a aspoň jedna brzda trochu brzdila. Kola musí projít i kosmetickým salónem, kde jsou
podrobena líčení, leštění a plastice tvarových nesymetrií. Zkuste takto připravit dvacet
kol, které byly nejprve zkušeným týmem mladkovských techniků KKM vzaty
hrobníkovi, vlastně taviči od vysoké pece, z lopaty.
Konečně nastal dlouho očekávaný den Retro 2020. Zvolen byl na 22.8.
- symbolicky na den, kdy byla plánována akce Retrovesnička. Tu nám bohužel pan
Vojtěch a Prymula rozmluvili. Účast byla nevídaná - dvacet statečných ostřílených
harcovníků i zcela nových tváří. A tak naše řady doplnili nejen hosté ze sousedního
krkonošského pohoří, ale také první zahraniční účastník - francouzský pozorovatel
Piere. Ten velmi kladně hodnotil naší předstartovní přípravu, která vysoko
převyšovala standardy podobné akce Tour de France. Po první etapě, u kiosku
na přechodu, se dokonce nechal slyšet, že něco takové by ve Francii možné nebylo.
I skupinka elektrokolistů, která ke kiosku dorazila, s úžasem zírala, jakých výkonů
jsme schopni. Hřebínek nám trochu srazil až příjezd našeho doprovodného vozidla
s naloženým vlekem. Ale nevadí, před námi byla další etapa. Velice nebezpečný sjezd
do Petrovic. Opět vše dopadlo na výbornou, a tak - zatímco chladla torpéda zadních
kol, my se posílili polévkou. Bylo to třeba, čekal nás nejnáročnější úsek - terénní vlna
ve směru na Vitanov. Zde se teprve ukázalo, jak kvalitním tréninkem všichni prošli.
Kola vydržela a jediná lehce zraněná účastnice prověřila plnohodnotnou výbavu naší
pojízdné ambulance.
Jedno foto u kapličky, a už se zase řítíme rychlostí nejméně 2km/hod
k Dolečkom. Čeká nás milá obsluha, skvělá klobáska a ztrestání soudku sponzorského daru našeho mecenáše Jirky Babáka - majitele velkoskladu nápojů.
Poslední sjezd a už se můžeme radovat z vydařené akce společně s účastníky
další slávy - otevření zrekonstruované tělocvičny. Úplnou tečkou na závěr pak bylo
exhibiční kolečko okolo plácku pod tělocvičnou, kde se u muziky a stánků
s občerstvením radovali z krásného dne místní občané i početní hosté.
Pro ty, kteří by chtěli přičuchnout k atmosféře retrojízdy, připravil Petr
Hejtmánků podařené video.
Najdete ho na www.youtube.com/watch?v=n0OJ3bBHkVM
Miloš Taraška

Na startu i v cíli bylo dvacet účastníků.
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Piere (zcela vlevo) vysoce hodnotil
zvláště předstartovní přípravu.

Tady jsme nechali elektrokola daleko za sebou.

U vitanovské kapličky byl fyzický stav účastníků stále excelentní. Míra si dokázal lehnout i vstát.

Radioaktivní pramen – srpnová plecháčková akce
Radioaktivní pramen je jedním
z kouzelných míst nedaleko naší
vesničky.
V krásném přírodním
prostředí jsou umístěny celkem tři
prameny.
Zejména
za
teplých
slunečných dní bývaly prameny
cílem našich procházek, které jsou
potěchou pro oko. Také je možné se
osvěžit, což potěšilo vždy mne,
ale také našeho chlupáče.
Díky
facebookové
stránce
„Radioaktivního pramene“ jsme se
dozvěděli o akci, která letos v létě
probíhala. V náhodných časech byl
každý den u horního pramene
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umístěn dáreček v podobě plechového hrnečku anebo
placky se znakem městyse. Někdy byla informace o další
šanci získat jeden z těchto krásných prezentů umístěna
na facebooku. Mně se však zalíbila ta myšlenka,
že kdokoliv může kdykoliv na překvapení u pramene
narazit.
Naše rodinka se také stala majitelem tohoto
krásného plechového hrnečku. Pár dní po návratu
z porodnice s naší krásnou dcerkou jsme s kočárkem
vyrazily na první procházku. Otázka byla, kam se psem
a kočárem? Pramen byl správnou volbou… cesta není
tolik frekventovaná a vede tudy krásná nová asfaltka.
Bylo krásné ráno a o to milejší, že jsme si z první
procházky přinesly tak pěknou vzpomínku a ještě
i parádní dáreček pro naši Dianku.
Tímto bych chtěla poděkovat pořadatelům i obci Mladkov za nás, ale také
za všechny, kteří měli jako my to štěstí, že na hrneček u pramene narazili.
Ing. Martina Faltusová
maminka nového občánka

Budova nese jméno generála Ludvíka Krejčího
7.8.2020 - U tvrze Bouda, která patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v kraji,
byla otevřena nová provozní budova sloužící veřejnosti. Umožní další rozvoj vnitřních
prostor tvrze.
Poskytuje
zázemí
návštěvníkům
i průvodcům.
Budova
nese
jméno
armádního generála Ludvíka Krejčího
(1890 – 1972), náčelníka hlavního štábu
ČSR, který se podílel na stavbě opevnění.
Stal se hlavním velitelem mobilizované
armády, po Mnichovské dohodě byl
na nátlak nacistů odvolán z funkce.
„Tento
hrdina
byl
vězněn
v době
protektorátu
v koncentračním
táboře
Terezín, po roce 1948 byl degradován na vojína a pracoval v dělnických profesích až do
penze. I z toho důvodu si zaslouží důstojně připomenut,“ uvedl hejtman Martin
Netolický. Pardubický kraj zaplatil za objekt zhruba 25 milionů korun.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/budova-nese-jmeno-generala-ludvika-krejciho-20200807.html)

Jsme malý kraj s velkým potenciálem rozvoje
Pardubice (25.8.2020) – Jak si stojí Pardubický kraj v cestovním ruchu, představil radní
René Živný krajským zastupitelům v podrobných statistikách Českého statistického
úřadu i v širších souvislostech tohoto odvětví. Přestože samotná čísla nic nevypovídají
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o spokojenosti a pocitech návštěvníků, ani hlubší pohled do statistik není tak špatný,
jak se často předkládá při sledování pouze celkového počtu přenocování v hromadných
ubytovacích zařízeních.
Patříme k menším krajů
Pardubický kraj je v rámci 14 krajů České republiky na 10. místě svou rozlohou
a na 11. místě v počtu obyvatel. Tomu odpovídá i intenzita cestovního ruchu,
která přepočítává počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních na počet
obyvatel. „V této statistice náš kraj přeskakuje Moravskoslezský, Ústecký
a Středočeský kraj,“ citoval data René Živný.
Využití stávajících ubytovacích zařízení je v republikovém srovnání celkem dobré, činí
38,5 procent a Pardubický kraj je na 9. místě. „Zcela poslední jsme ovšem v počtu
hromadných ubytovacích zařízení. Ta se počítají od alespoň pěti pokojů a deseti lůžky.
Takových zařízení je v kraji 351 s 19,6 tisíci lůžek, což je nejméně ze všech krajů
v České republice. Při vzniku nových kapacit ovšem nepomůže žádné sociální
inženýrství a umělé plošné podpory. Je to věc podnikatelských záměrů a jejich
vyhodnocení, zvláště v situaci, která nastala v cestovním ruchu v letošním roce,“
řekl Živný.
Klíčový je pro kraj český turista, ale i business klientela
Většina turistů, kteří přijedou do Pardubického kraje, jsou tuzemští. Od roku 2014
roste Pardubickému kraji intenzita domácího cestovního ruchu. V té je v současné
době na 10. příčce a přeskakuje dokonce i hlavní město Prahu. „Tady vidíme rezervy
ještě v možném prodloužení hlavní sezóny v jarních a podzimních měsících, zejména
pokud je příznivé počasí,“ uvedl Živný.
V roce 2019 se v Pardubickém kraji pořádalo 524 konferencí, kterých se účastnilo
57 tisíc lidí. To kraj umístilo na 7. příčku v republice v počtu pořádaných konferencí
v hromadných ubytovacích zařízeních.
Méně zahraničních hostů, ale zůstávají déle
Ze zahraničních hostů jezdí do hromadných ubytovacích zařízení v Pardubickém kraji
hlavně Slováci, Němci a Poláci. V loňském roce sem zavítalo celkem 61 tisíc
zahraničních hostů, kteří tu zaznamenali 167 tisíc přenocování. „V délce pobytu
cizinců naopak patříme k premiantům, protože tu zahraniční turisté zůstali průměrně
3,75 dne, což nás v průměrné době pobytu dostává na 4. příčku v mezikrajském
srovnání,“ informoval radní.
Co nejvíc táhne
Destinační společnost Východní Čechy pravidelně sleduje návštěvnost 85 turistických
cílů v kraji. Ty měly v roce 2019 celkovou návštěvnost více jak 1,2 milionu lidí. Nejvíce
lidí přijelo na Stezku v oblacích na Dolní Moravě (na 300 tisíc registrovaných
návštěvníků), která se díky tomu dostala do TOP 50 nejnavštěvovanějších cílů
v Česku. Následovaly Muzeum v přírodě Vysočina, hrad Svojanov, Národní hřebčín
v Kladrubech nad Labem, zámky v Litomyšli a Pardubicích, muzeum loutek
v Chrudimi, hrad Kunětická hora, dělostřelecká tvrz Hůrka a památník Ležáky.
Kraj s potenciálem
Velkou výhodou Pardubického kraje je jeho dobrá dostupnost na cestě z Prahy
i z Moravy, což na druhé straně může být i nevýhoda, pokud sem turisté přijedou
z větších center pouze na jednodenní návštěvu. Další atraktivitou kraje je největší síť
cyklostezek v republice co do počtu kilometrů na jednoho obyvatele. Kraj je také
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vnímán jako kraj koní a je tu rozsáhlá síť koňských stezek. „Proto Pardubický kraj
podporuje infrastrukturu cestovního ruchu ve spolupráci s obcemi a jejich sdruženími
právě v těchto oblastech, které ho činí jedinečným. Spolupracovali jsme také
na vybudování bezbariérové infrastruktury pro hendikepované turisty v autokempu
Buňkov, která je rovněž ojedinělá v republice,“ konstatuje Živný a dodává: „Jsme
vnímáni jako kraj s krásnou krajinou, atraktivními památkami, hrady, zámky
a muzei, kde lze strávit klidnou dovolenou bez davů dalších turistů. I v tomto duchu
jsme spolupracovali na návštěvnické strategii Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem. Rozvoj cestovního ruchu musí být udržitelný a ve výsledku příjemný jak
pro návštěvníky, tak i pro obyvatele kraje.“
Propagace v ostatních krajích
Pardubický kraj letos o 3 miliony korun navýšil rozpočet Destinační společnosti
Východní Čechy, která se zabývá marketingem a managementem cestovního ruchu.
Díky tomu se o krásách kraje dozvěděli prostřednictvím televize, rozhlasu, časopisů,
vkládaných příloh do novin i sociálních sítí zejména lidé v dalších krajích republiky.
„Veškeré informace máme sice online, ale možná byste se divili, jaký je stále zájem
o tištěné Turistické noviny nebo tematické brožury a mapy,“ řekl na zastupitelstvu
René Živný.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/tiskove-zpravy/108354/jsme-maly-kraj-s-velkym-potencialem-rozvoje?pg=1)
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CVIČÍME PRO ZDRAVÍ
Skupinové cvičení k posílení a udržení celého pohybového
aparátu
Cvičení zvládne každý bez rozdílu věku a je určeno i těm, kteří začínají mít problémy
se zády v důsledku ochabování svalstva celého těla.

Začínáme 5. října 2020
Cvičíme v klubovně každé pondělí a čtvrtek
(18-19 hodin)

CHARITATIVNÍ SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Sbírka se uskuteční v Klubovně u zdravotního střediska v Mladkově
ve dnech:
13. 11. 2020
14. 11. 2020

14.00 – 18.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
 veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské); lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony
 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek); vatované
a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné
předměty z domácnosti, knihy, časopisy
 hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové,
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, znečištěný a vlhký textil
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 739 999 112

Zprávy z Mladkova
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