Slovo úvodem
Vážení spoluobčané a všichni čtenáři,
právě držíte v ruce letošní poslední číslo zpravodaje. I přesto, že poslední část
roku téměř znemožnila pořádat akce, na které jsme byli léta zvyklí, některé z nich se
uskutečnily, avšak za přísných opatření. Z tohoto důvodu je samozřejmé, že v tomto
čísle zpravodaje nebude tolik příspěvků jako v předešlých obdobích.
Charakteristiku roku 2020 povedeně vystihl ředitel družstva Konzum,
Ing. Miloslav Hlavsa. Zde je úryvek jeho článku, který vyšel v občasníku Náš Konzum:
DIVNÝ ROK
…V každém případě jsme prožili velmi zvláštní rok. Světová pandemie zasáhla celou
naši moderní civilizaci velmi nepřipravenou. A to jak po stránce zdravotně bezpečnostní,
tak po stránce ekonomické. Mám takový pocit, že jsme se v posledních letech jako
společnost tak trochu utrhli ze řetězu. Všichni všechno musíme mít hned a nechceme se
omezovat. Zapomínáme na trvalé hodnoty a skáčeme na lep těm, kteří nám všechno
slíbí nebo rozdávají z cizího. A bohužel se tak chovají jak firmy, tak politici. Bez ohledu
na to, co může přijít zítra. Nemyslíme na zadní kolečka. Užíváme si. A na co nemáme,
na to si půjčíme. Ze slova střídmost se stalo skoro sprosté slovo. Ale každý mejdan musí
jednou skončit. A jak to tak chodí, kdo chce moc, nemá nic. A tak jednoho krásného dne
přišel COVID-19 a všechno nám to zbořil. Zvláštní je, že na každého dopadl jinak.
Ale postihl nás skoro všechny. Někdo přišel o zdraví, někdo o práci, někdo o peníze,
někdo o svoji pravidelnou dovolenou u moře a někdo o všechno…
(psáno začátkem října 2020)

(zdroj: http://www.konzumuo.cz/files/Nas_Konzum_2020-11_FINAL.pdf, str. 2)

Doufejme, že toto neradostné období společně zvládneme a z této krize vyjdeme
poučeni, a že příští rok spolu oslavíme výročí založení městyse nebo se sejdeme
při jiných plánovaných akcích. Také děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílejí
na tvorbě místního zpravodaje.
Přejeme Vám všem především klidné a pokojné svátky a do nového roku 2021
hlavně hodně ZDRAVÍ!
redakce
__________________________________________
Foto na titulní straně: Bohuslav Matouš

Vážení spoluobčané, chalupáři,
je před námi konec roku a přichází čas klidu a pohody – čas vánoční. Ale hned
úvodem musím říci „Byl to smutný a divný rok“. Rok, který nás všechny zasáhl
koronavirovou pandemií, nouzovým stavem a všemožnými omezeními. Všichni jsme
byli na tento stav svým způsobem nepřipraveni. Hned na jaře nás zasáhla první vlna
pandemie. Musím ovšem konstatovat, že nás to semklo a společně jsme se zapojili
do jejího zvládnutí. Bylo to šití roušek nejen pro naše občany, shánění látky
nebo desinfekce nebo jen ukázněností v nošení roušek. Za vše Vám upřímně děkuji.
Vzhledem k omezením jsme museli zrušit všechny společné a kulturní akce a to
i plánované oslavy výročí založení městyse. Prázdniny byly trošku volnější,
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ale vyhráno nebylo. Na podzim nás zasáhla druhá vlna a pozitivní nálezy se nevyhnuly
ani našemu městysi. V jednu dobu jsme tu měli i 14 nakažených. Naštěstí to
zvládáme všichni dobře a úspěšně s tím bojujeme. Opět byl ale vyhlášen nouzový stav
a další omezení. A tak jsme počátek adventu nemohli přivítat společně a popřát si.
Vše proběhlo poněkud smutně přes sociální síť. Bohužel i do Vánoc a konce roku
vstupujeme v nouzovém stavu a s omezeními.
I přes všechna opatření se povedlo v našem městysi udělat zase kus dobré
práce. Dokončili jsme rekonstrukci vnitřních prostor kulturního domu v Mladkově,
což bylo největší investiční akcí tohoto roku. Dále se povedlo připravit základovou
desku pro klubovnu ochránců přírody ve Vlčkovicích, provést osazení nového živého
plotu na hřbitově v Mladkově. Do našeho vlastnictví jsme zakoupili budovu hospody
U Bohouše s pozemky. Byl také instalován kamerový systém na sběrné místo
pod kulturním domem. Máme schválenou dotaci na dětské hřiště ve Vlčkovicích
a hned na jaře proběhne jeho vybudování. Také jsme získali dotaci na výměnu
nábytku v naší Jiráskově knihovně, nyní již poptáváme dodavatele nového nábytku.
Ještě bychom rádi zmodernizovali úřední desku a jednu osadili také do Vlčkovic,
žádost o dotaci jsme již podali a čekáme, zda budeme úspěšní.
Na další rok plánujeme pořídit nový rozhlas. Připravujeme další velkou investici
v podobě rekonstrukce hospody na multifunkční dům. U těchto projektů už
pracujeme na podání žádostí o dotaci. Dále bychom chtěli provést demolici čp. 127
vedle kostela a připravit projekt na nájemní dům. Co nás brzdí v rozvoji investic je
vládou rozhodnuté krácení rozpočtů obcí. Z toho důvodu jsme některé zamýšlené
investice museli bohužel odložit.
Závěrem mi dovolte popřát všem pohodové prožití Vánoc. Do nového roku hodně
štěstí, zdraví, lásky a porozumění. V loňském roce jsme si přáli, abychom žili v úctě,
toleranci, nacházeli k sobě cestu a porozumění pro druhého, přejme si to i letos.
Abychom opět vše společně zvládli. Ať se zbavíme roušek, aby byly opět vidět naše
úsměvy, a můžeme si bez obav podat ruku. Úspěšný a šťastný rok, přátelé.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Kalendář městyse 2021
Už podruhé jsme pro občany připravili stolní kalendář. Tentokrát obsahuje
historické fotografie. Nechybí v něm samozřejmě i termíny akcí a také termíny svozů
všech druhů odpadu. Celé kalendárium je nově navrženo vodorovně tak, aby v něm

bylo spousta místa pro Vaše osobní poznámky. Kalendáře jsou k dostání
za dotovanou cenu 80,- Kč na úřadě městyse, v prodejně U Jonášů u paní Jany
Kaláškové a ve Vlčkovicích u paní Anny Dolečkové. Na těchto místech je také možné
zakoupit i pohlednici Vánoční pozdrav z Mladkova.
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Děkuji panu
Bohuslavu
Matoušovi za skvěle
odvedenou práci na
grafické podobě
kalendáře a panu
Miloši Taraškovi
za přípravu
historických
fotografií a textů.

Váš starosta

Vánoční strom a osvětlení městyse
Jako každý rok jsme připravovali vánoční výzdobu našeho městyse. Jak se říká:
„Nic nevydrží věčně“ a také naše osvětlení bylo v hodně špatném stavu a to nemluvím
jen o nejvyšším vánočním stromě. I osvětlení na sloupech okolo náměstí bylo
víceméně nefunkční.
Oslovil jsem proto místní hasiče, kteří se starají
o rekordmana od samého počátku jeho zdobení,
zda by nepomohli i s ostatním. S jejich pomocí se
povedlo
za mnoho
večerů
nejprve
kompletně
zrenovovat
ozdoby na
sloupech.
Následně věnovali celou sobotu opravě
osvětlení nejvyššího vánočního stromu. A jak
byli rozjetí ve zdobení, tak se rozhodli opravit
staré vyřazené řetězy a ozdobit také 12 m
vysoký stříbrný smrk u prodejny potravin. A
jak je vidět zdobit stromy opravdu umí!
Na příští rok už přemýšlí o vylepšení osvětlení
našeho rekordmana.
Ale ani ve Vlčkovicích nezůstali pozadu
a spolek ochránců přírody si vzal na starost
opravu vánočního osvětlení stromů naproti
kulturnímu domu. Nově byly také zakoupeny
ozdoby na sloupy i do této části městyse.
4

Vánoční strom u modlitebny v Mladkově

I občané přiložili ruku k dílu a ozdobili své domy
a zahrady. A někteří opravdu moc krásně. Povedlo se
a všem patří obrovský dík za vánočně ozdobený
městys. Udělejte si procházku a pokochejte se.
Váš starosta

Vánoční strom
u prodejny
potravin
v Mladkově

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 25. 11. 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 - příprava podkladů pro dotaci na knihovnu a podání žádosti o dotaci,
provedení průzkumu dotačních titulů pro potřeby městyse, oprava osvětlení vánočního stromu,
stromu vedle obchodu a vánočního osvětlení na sloupech, nákup řetězů pro velký strom, jednání
s firmou o návrhu na Parkurového hřiště, řešení smluv pro dotace na výstavbu multifunkčního
domu, jednání ohledně svozu odpadů, proběhly dvě pracovní zasedání – k přípravě rozpočtu
a k projektům městyse a programu rozvoje městyse, jednání s bankami, probíhají komplexní
pozemkové úpravy a finální návrh je k nahlédnutí na úřadě městyse, jednání s radním
Pardubického kraje.
p. Z. Tomíček-budou probíhat pozemkové úpravy ve Vlčkovicích příští rok?
p. R. Studený-to určitě ne. To se budou ještě dokončovat pozemkové úpravy v Mladkově.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Program rozvoje městyse
V roce 2019 byl zastupitelstvem schválen Program rozvoje městyse Mladkov na období let
2019-020, který je základním plánovacím dokumentem. Program rozvoje formuluje představy
o budoucnosti městyse a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Nyní se aktualizovala
část B. Návrhová část. Byly doplněny projekty, které by měly být realizovány v dalších letech
a odstraněny projekty již provedené.
p. T. Franke-táže se, proč se nevyužila dotace na silnice.
p. R. Studený-k využití dotace musí bát zpracován projekt a vyřešené vlastnictví pozemků.
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ZM schvaluje aktualizaci aktivit u jednotlivých strategických cílů v návrhové části
dokumentu Program rozvoje městyse Mladkov na období let 2019-2029.
b) Dotace a projekty městyse
Starosta městyse seznámil zastupitele s možností přípravy žádostí o dotaci na projekty. Máme
podanou a schválenou věcnou, obsahovou a administrativní část na Přívětivý úřad, to je pořízení
elektronických úředních desek. Dotace činí 95 %. Probíhá realizace dětského hřiště
ve Vlčkovicích. Dále by měla proběhnout dotace na zařízení v knihovně Mladkov. Na pracovním
zasedání byly řešeny projekty pro výstavbu nájemního bydlení nebo sociálního bydlení. Také se
jednalo o využití objektu Hospody U Bohouše a jeho rekonstrukci na polyfunkční nebo
multifunkční dům. Zastupitelé se přiklonili k opravě objektu Hospody u Bohouše
na multifunkční dům. Dále by bylo možné využít dotace na vybudování parkurového hřiště
a na výměnu povrchu oválu na hasičském cvičišti. K financování multifunkčního domu by
městys využil formu úvěru.
p. T. Franke-mělo by zaznít, že doba udržitelnosti u multifunkčního domu je pět let.
ZM schvaluje přípravu projektu multifunkčního domu z čp. 87.
c) Smlouva Ministerstvo obrany
MO podalo nabídku na odkup části p. p. č. 400/5 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 24 m 2
ve vlastnictví městyse Mladkov. Tato část pozemku zasahuje do příjezdové komunikace do areálu
Tvrz Adam Mladkov.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 400/5 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
d) Smlouva výstražný systém
SM seznámil zastupitele se stavem obecního rozhlasu. Je možná oprava současné technologie
nebo využít 70% dotace k pořízení bezdrátového rozhlasu s plně digitálním přenosem
a rozmístění venkovních přijímačů v Mladkově, Dolanech, Petrovičkách a Vlčkovicích, pořízení
lokálního výstražného systému a digitálního povodňového plánu. Bylo již provedeno měření
pro umístění přijímačů ve všech částech městyse. Firma VOP Dolní Bousov spol. s.r.o. nabízí
městysi Mladkov zpracování žádosti o dotaci, zpracování projektové dokumentace, manažerskou
činnost, zajištění výběrového řízení za cenu 65 000,- bez DPH. Částka bude firmě vyplacena
pouze v případě získání dotace.
ZM schvaluje Smlouvu o dílo Lokální výstražný systém, digitální povodňový plán
pro Městys Mladkov s firmou VOP Dolní Bousov spol. s.r.o. a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy.
e) Smlouva věcné břemeno
e1) Smlouva věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s. v Mladkově
SM seznámil zastupitele s žádostí ČEZ Distribuce, a.s. o budoucím zřízení věcného břemene
na p. p. č. 1063/1 v k. ú. Mladkov za účelem umístění, provozování, oprav a udržování Zařízení
distribuční soustavy. Předpokládaný rozsah omezení činí 10bm.
p. Z. Severýn-na této komunikaci by se měla vyřešit stékající voda.
p. R. Studený-zjistíme, zda výtok této vody je na pozemku městyse a bude se řešit oprava.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-2012468/SoBS VB/2 Mladkov, par. č. 346, kNN a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy.
e2) Smlouva věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s. ve Vlčkovicích
SM seznámil zastupitele s žádostí ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
na p. p. č. 657/2, 622/6 a 22/2 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova za účelem umístění, provozování,
oprav a udržování Zařízení distribuční soustavy.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2020023/VB/02
Mladkov, par. č. 22/2, kNN a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
f) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 11/2020 a č. 12/2020. Starosta městyse
seznámil přítomné se zněním rozpočtových opatření, které budou přílohou č. 2 zápisu
ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2020 a č. 12/2020.
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g) Prodeje a pronájmy pozemků
g1) Pronájem pozemku
Pan XXX žádá o možnost využívání p. p. č.26/7 o výměře 176 m2, případně p. p. č. 26/2
o výměře 238 m2 v k. ú. Mladkov. Pozemky jsou léta nevyužívané a žadatel by pozemek využil
jako zahradu. Dále by rád pozemek odkoupil.
ZM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 26/2 v k. ú. Mladkov.
g2) Žádost o odkoupení části pozemku
Manželé XXX žádají o odkoupení p. p. č. 861/2 v k. ú. Mladkov. Byla provedena obhlídka
zastupiteli a dále byla vyměřena část této parcely pod číslem 861/12 o výměře 272 m2. Uvedený
pozemek vznikl odměřením z p.p.č. 861/2 dle GP č. 473-35/2020.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 861/12 v k. ú. Mladkov.
g3) Žádost pí. XXX
Paní XXX žádá o odkoupení pozemků určených ke stavbě a k trvalému bydlení-části
p. p. č. 42/3, p. p. č. 42/2 a části p. p. č. 49/3 v k. ú. Mladkov za účelem výstavby rodinného
domu. O tyto pozemky již žádali též manželé XXX. Záměr prodeje byl zveřejněn.
V tomto místě je třeba nechat přístupovou cestu k sousedním pozemkům. Vzhledem k velikosti
sousedních pozemků ve vlastnictví městyse by zde pravděpodobně mohly být stavební parcely
dvě. Je třeba tyto parcely nejdříve zaměřit.
ZM odkládá žádost pí. XXX.
h) Revokace usnesení číslo 94/2020
V zápise ze zasedání ze dne 17. 9. 2020 bylo usnesením č. 94/2020 schváleno zveřejnění záměru
prodeje části p. p. č. 1050/1 a části p. p. č. 1050/2 v k. ú. Mladkov. V zápise jsou chybně
uvedena čísla pozemkových parcel. Správně se jedná o část p. p. č. 1051/1 a část p. p. č. 1051/2
v k. ú. Mladkov.
ZM revokuje usnesení číslo 94/2020
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1051/1 a části p. p. č. 1051/2
v k. ú. Mladkov.
Došlé spisy a žádosti
a) Kontejnery Vlčkovice
Pan XXX žádá o doplnění sběrných nádob na odpad ve Vlčkovicích. Poukazuje na neustálý
nepořádek kolem kontejnerů. Žádá o nápravu, aby nedocházelo k odkládání odpadů mimo
sběrné nádoby a byl zde udržován pořádek.
V současné době byl na sběrné místo přidán kontejner na plast. Občané Mladkova a Vlčkovic by
měli především využívat sběr dům od domu, objemný odpad dávat pouze při přistavení
kontejneru na velkoobjemový odpad.
p. R. Studený-příští rok bude na sběrná místa umístěny kontejnery na kov.
ZM bere na vědomí stav u sběrného místa odpadů ve Vlčkovicích.
b) Žádost o poskytnutí finančního daru Diakonie Broumov
Diakonie Broumov žádá o poskytnutí finančního daru z důvodu finančních ztrát při uzavření
jejich obchodů a výdejních středisek. Finanční dar by byl použit pro nákup PHM a svoz sbírek
textilního materiálu pro sociálně slabé občany.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Diakonii Broumov ve výši 3000,- Kč.
c) Akustika KD Mladkov
Vzhledem k řešení prostorově akustických úprav v KD Mladkov byly osloveny firmy, které se
touto problematikou zabývají. Pro navržení řešení je třeba provést měření doby dozvuku sálu,
vybrat akustické materiály a zpracovat akustickou studii. Cenová nabídka byla podána ve výši
32 000 Kč.
ZM bere na vědomí řešení akustických úprav v KD Mladkov.
d) Petice Vlčkovice
Občané Vlčkovic, kteří jsou podepsáni v petici, žádají o přezkoumání vhodnosti využívání
rodinného domu č. p. XX k celoročnímu komerčnímu pronajímání rodinám či skupině osob.
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V petici je uvedeno, že rekreanti se již dlouhá léta chovají hlučně, svým chováním obtěžují trvale
žijící občany ve dne i v noci. Dále není zajištěno vhodné nakládání s odpadem a také dochází
ke krádežím dřeva a znečišťování sousedních pozemků. Tyto situace byly občany Vlčkovic již
řešeny s majitelem nemovitosti.
SM projednal tuto petici s Městským úřadem v Králíkách na přestupkovém odboru. Majitel
nemovitosti není zodpovědný za chování ubytovaných osob. Bude vyvoláno jednání s majitelem
nemovitosti.
ZM bere na vědomí Petici za přezkoumání vhodnosti užívání.
Diskuse a usnesení
SM seznámil zastupitele s místními úpravami provozu v Mladkově. Tyto změny byly řešeny
s Dopravní policií. Budou posunuty značky začátek a konec obce ve směru od Lichkova
a Žamberku, oprava značení výjezdu od KD Vlčkovice, v Mladkově kolem kostela a na cestu
do Lichkova pod skálou a v Petrovičkách kolem Chalupy pod Adamem.
ZM schvaluje omezení provozu na místních komunikacích městyse Mladkov a komunikaci
312 a umístění dopravního značení.
p. T. Franke-upozornil na nesvítící pouliční lampu ve Vlčkovicích.
p. Z. Tomíček-bylo by vhodné, aby na příští zasedání přišli zástupci Spolku ochránců Vlčkovice,
abychom věděli jakou činnost plánují na příští rok.
pí. XXX- táže se, zda by nemohly být umístěny ukazatele na Boudu a jestli by bylo možné vytvořit
parkovací místa za kolejemi u vlakového nádraží.
p. R. Studený-tento pozemek jsem již řešil v rámci komplexních pozemkových úprav. Ale vlastník
pozemku s tím nesouhlasil. V budoucnu by se mohl pozemek odkoupit.
p. R. Studený-kalendář městyse je nyní v tiskárně a bude v prodeji v půli prosince. Dále si bude
možné zakoupit vánoční pohled z Mladkova.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.
__________________________________________________________________________________________________________________________

7. října
8. října
18. října
21. října
22. října
1. listopadu
16. listopadu
21. prosince
24. prosince
29. prosince

Čermák Karel
Doubínek Josef
Hejkerlík Vojtěch
Hrabáčková Františka
Hrudková Marie
Šurýn Antonín
Vodičková Hana
Faltusová Jana
Pacíková Eva
Uhrnerová Božena

75
85
92
60
65
60
90
65
86
84

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.
Seneca

Bumbalík Pavel

74 let
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Tradiční pečení perníčků
I letos jsme navázali na tradiční pečení perníčků. Hned po ranní svačince jsme
se pustili do díla. Po rozválení těsta děti postupně pomáhaly vykrajovat perníčky
ve tvaru hvězdiček a postavičku „Perníčka“ z pohádky o Shrekovi. Perníčky se nám
povedly a krásně provoněly celou školku.

Čertovská školka
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Tento rok k nám bohužel nepřišel Mikuláš s nadílkou, a proto jsme si vyčarovali
čertovskou školku. Všichni se převlékli za úžasné čertíky a krásného andělíčka.
A co nás čekalo? Tancování v pekle, pití čertovského lektvaru a plnění různých úkolů.
Děti za odměnu dostaly napečené perníčky a také své vyrobené postavičky Mikuláše,
anděla a čertíka. Všem se nám to líbilo a moc jsme si to užili.
Pavla Derková DiS. a Eva Matoulková
učitelky MŠ

Jak ubíhá rok ve škole
Na naší mladkovské škole, mimo
vyučování, se snažíme dětem zajistit
celou řadu zajímavých aktivit.
S těmi bych vás ráda seznámila.
ZÁŘÍ
Již třetím rokem k nám dorazil pan
Andrš z Kostelce nad Orlicí se svoji
netradiční
bubenickou
dílnou
"Rytmy
sběrného
dvora".
Prostranství před školou se v tomto
případě proměnilo v interaktivní
hodinu hudební výchovy. Hráli jsme
na
sudy,
hrnce,
plechovky,
dřevíčka, ale také třeba na vlastní
tělo. Dětem se takové muzicírování
velmi líbilo a mohly si pořádně
hudebně zařádit.
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ŘÍJEN
Začátkem října proběhl ve škole výchovný koncert "Wolfík", který si pro nás připravil
pan Kubát z Litomyšle. Hravou formou nás seznámil s životem a dílem Wolfganga
Amadea Mozarta - geniálním hudebníkem. Ten se narodil 27. 1. 1756 v rakouském
Salzburgu jako nejmladší ze sedmi sourozenců. Z těchto sourozenců se však
dospělosti dožili pouze Wolfgang a jeho starší sestra Marie Anna. Již v pěti letech
začal Wolfgang skládat svá hudební díla a v 17 letech se stal dvorním skladatelem
na zámku v Salzburgu. Hodně cestoval a hrál po celé Evropě. Dvakrát také navštívil
Prahu a to v roce 1787, kde zazněla opera Don Giovani a v roce 1791 opera
La demenze di Tito. Mozart vytvořil mnoho hudebních děl, mezi nejznámější patří
Malá noční hudba, Serenáda, Figarova svatba. V 35 letech se však Mozart nakazil
infekční nemocí a 5. 12. 1791 ve Vídni zemřel. Pan Kubát při výchovném koncertu
zahrál několik ukázek jeho skladeb. U některých z nich mu aktivně pomáhali i naši
žáci.
LISTOPAD
Na konci tohoto měsíce děti společně pečou vánoční perníčky pro své rodiče a blízké.
Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže s tématem "Co dělám, když jsem nemocný",
kterou vyhlásila společnost Vegall Pharma, s.r.o.
PROSINEC
Poprvé jsme si vyzkoušeli výrobu vánočních ozdob ze "studeného porcelánu". Žáci si
z lehce dostupných surovin vytvořili těsto, které dále pomocí vykrajovátek přeměnili
ve sváteční vzory (stromeček, zvoneček, kometa a podobné). K výrobě tohoto
porcelánu – hmoty pak potřebujeme pouze jedlou sodu, bramborový škrob a vodu.
V úterý 8. prosince jsme ve škole měli 3D kino s tématem "Podmořský svět". Děti si
nasadily 3D brýle a mohly se podívat pod hladinu světových moří.
LEDEN
A co bude v lednu? Pojedeme na lyžařský výcvik, který bude opět na Dolní Moravě se
záměrem naučit se a zdokonalit se lyžařským dovednostem.
Tento rok jsme díky covidové pandemii přišli o mnoho sportovních akcí, výletů,
ale také o tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční besídku.
Přejme si, aby byl příští rok zase normální a veselejší.
Za základní školu Libuše Jungvirtová
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Úspěšná charitativní sbírka
Letos byla sbírka pro Diakonii Broumov asi nejúspěšnější z celé naší historie.
Možná se projevil náš nucený pobyt doma v době koronavirové, kdy lidé měli více času
na úklid a přerovnávání skříní. Vytřídili tak opravdu velké množství oděvů, bot,
lůžkovin, dek, nádobí i sklenic, kabelek, knih, hraček a dokonce 2 dětské kočárky.
Dohromady bylo odvezeno 106 pytlů a 61 krabic, za což Vám velmi děkujeme.
O příští sbírce budeme opět včas informovat.
Alena Kotyzová

Vánoční strom 2020
Letošní
rozsvícení
nejvyššího
vánočně zdobeného živého stromu v ČR
dopadlo I přes všechna omezení v rámci
možností na jedničku, i když letos bez
přítomnosti
veřejnosti.
Mohli
jsme
sledovat rozsvěcení z domu přes online
vysílání.
Od 1. prosince 2013 je tento smrk
ztepilý dle České databanky rekordů
na základě uděleného certifikátu od
pelhřimovské agentury Dobrý den Nejvyšší živě rostoucí vánočně ozdobený strom.
I letos proběhla oprava a výměna
některých světelných řetězů.
Na výměně řetězů strávili hasiči
několik
promrzlých
hodin.
Přijela opět pomoci hasičská
plošina z Králík. K našemu
rekordmanovi se letos také
přidal krásný stříbrný smrk
u obchodu, který bude zdobit
městys. I na tomto menším
stromě bylo s ovětlením mnoho
práce, ale nakonec to dopadlo.
Došlo i na kompletní opravu
svítících hvězd, které už delší
dobu po vánoční čas zdobí
náměstí a jeho okolí.
Pohled na mladkovský kostel při opravě světelných řetězů
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Nově ozdobený stříbrný smrk u prodejny potravin v Mladkově

Vlčkovická vánoční výzdoba

I ve Vlčkovicích se v tento vánoční čas rozsvítily dva stromky a nově jsou po sloupech
rozmístěny i krásné vločky.
Za rozsvěcení vánočního Mladkova i Vlčkovic všem moc děkujeme.
Vánoce jak od Lady,
pod stromečkem poklady,
kdyby to jen drobnost byla,
aby srdce potěšila.
Krásné Vánoce přeje SDH Mladkov
13

Keep Christ in Christmas
Snad vás tento nadpis v angličtině příliš nepobouřil, ale v češtině to nevyzní tak
hezky. Dalo by se přeložit jako: uchovejme Krista ve Vánocích. (U nás by stejně
fungovala slovní hříčka: udržme chodce na chodníku nebo ryby v rybníce .)
Ne nadarmo přišlo toto zvolání o udržení Krista ve Vánocích od křesťanů z Ameriky,
protože právě tam nosí dárky komínem Santa Claus. Ježíš Kristus patří přece
do kostela. Mohlo by se zdát, že v tomto směru máme výhodu. Sice nemáme slovo
Kristus zakotvené přímo v názvu Vánoc jako angličtina, ale naše děti věří, že dárky
nosí Ježíšek. Ale jak je to s tím Kristem? To už není ta pohádka, ani naše snaha
vyvolat v sobě kouzlo Vánoc, které si pamatujeme z dětství, a snažíme si ho znovu
vyvolat, když toto tajemství chystáme našim dětem a vnoučatům. Poselství Vánoc má
pokračování, nekončí odhalením toho, že dárky pod stromeček dali rodiče. Je to
hledání skutečného příběhu, který pokračuje cestou na kříž, vrcholí vítězstvím
nad smrtí v prázdném hrobě, týká se každého z nás, a je opravdovým darem.
Stojí za to znovu hledat důvod, proč víc jak 2 000 let lidé slaví Vánoce. Nechali
jsme se okrást, když jsme to přestali vidět, slavit, připomínat si, vyprávět našim
dětem. Místo stavění Betlémů a vyprávění největšího příběhu všech dob, zapínáme
televize a dáváme do oken Santa Clause.
Ono se opravdu událo něco mimořádného! „Pokud bychom shrnuli všechny pravdy
o Vánocích do pouhých tří slov, byla by: Bůh s námi.“ - John MacArthur
Přeji vám, aby vám Vánoce nebyly na obtíž, ale abyste dostali speciální dar:
„Nikdy nemůžeme prožít skutečnou vánoční radost, dokud nepozvedneme hlavu,
nepohlédneme do obličeje nebeského Otce a neřekneme mu, že jsme už přijali Jeho
vánoční dárek pro nás.“- John R. Rice
„V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna poslal na svět, abychom skrze
Něho získali život.“ Bible
Za Církev bratrskou Jana Severýnová

Tříkrálová sbírka
V tomto roce nebude sbírka probíhat, jak jsme byli zvyklí, ale i tak se chceme
podílet na pomoci se zajištěním pomoci potřebným, protože těch je nyní víc, než kdy
jindy. Vedení Charity distribuovalo materiály i do naší obce, ale skupinky nebudou
obcházet dům od domu.
Budeme vděční za vaši štědrost i v tomto ročníku sbírky na začátku ledna,
možností bude několik: v sobotu 2. 1. 2021 v dopoledních hodinách a ve středu
6. 1. 2021 v odpoledních hodinách bude možnost přispět skupince tří králů,
která se bude pohybovat před prodejnou potravin CBA přímo do kasičky, v neděli
3. 1. 2021 v době od 14:30 do 17 hodin bude možnost přinést příspěvek
do modlitebny Církve bratrské a v týdnu od 4. 1. do 10. 1. 2021 bude umístěna
pokladnička na Úřadě městyse.
Za pořadatele sbírky děkuji
Jana Severýnová
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VS Dolany
v roce 2020
Na tento rok jsme měli
naplánované akce, kterým by se dalo
říci
tradiční,
ale chtěli
jsme
i překvapit. Nakonec se nám i přes
nepříznivou
situaci
podařilo
zorganizovat
stavění
máje
v rouškách, Dětský den, který se dle
nás vydařil nad očekávání a také se
i trochu sportovalo na nohejbalovém
turnaji a nemohl chybět ani průvod
Mikuláše s jeho družinou.
Do poslední chvíle si Mikuláš
nebyl jistý, zda do ulic bude moc
vyjít, ale 5. prosince se tradice
neporušila
a Mikuláš
se
svoji
družinou do ulic vyrazil. Také
bychom chtěli do konce roku opět
zorganizovat veřejnou sbírku pro psí
útulky.
Na základně v Dolanech jsme
se
snažili
to
trochu
zvelebit
a největší kus práce je vidět v naší
nové kuchyni, která nám umožní být
více
flexibilní
při
přípravě
občerstvení.

Věříme, že rok 2021 bude
příznivější a my pro vás budeme
moc zase zorganizovat akce,
které si společně všichni zase
užijeme plnými doušky.
Přejeme všem šťastné a veselé
Vánoce a do nového roku hlavně
zdraví.
VS Dolany
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Vánoční prodej kaprů
Vánoční prodej kaprů se bude konat
dne 23. 12. 2020 opět jako v loňském roce
na návsi v Mladkově. Jelikož dle nařízení vlády
nejsou povoleny doprovodné akce, zkrátí se
doba prodeje od 9 do 12 hodin.
Objednávky a více informací u paní Kaláškové
v prodejně „U Jonášů“.

Vánoční mše
Na Štědrý den se v kostele sv. Jana Křtitele
opět uskuteční svatá mše vánoční,
která bude letos odpolední,
se začátkem již v 16 hodin.

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2020
Výsledky hlasování v Mladkově – volby 2. – 3. října 2020
7
8
11
13
15
16
17
19
30
50
63

Starostové a nezávislí
Trikolóra hn. ob. a Str. soukr.
ODS a TOP 09
Strana zelených
Východočeši
SPD
Koalice pro Par. kraj
Česká pirátská strana
3PK
ANO 2011
KSČM

Celkem platných hlasů
Celkem odevzdaných hlasů
Celkem voličů
Účast

okrsek č. 1
4
5
7
2
1
5
10
12
81
23
5

okrsek č. 2
3
0
1
2
0
0
5
5
25
0
6

155
157
336
46,7%

47
47
84
56%

(zdroj: https://www.mladkov.cz/uredni-deska?id=573&action=detail)
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Autobusové jízdní řády 2020/2021
odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky
4:57 6:02 7:13 8:57

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

(20)

(31)

(20)

(42)

(42)
končí v
Mladkově

(20)

(42)

(20)

(31)

(20)

(20)

(20)

Poznámky:
První ranní spoj do Králík odjíždí pouze z Mladkova.
Ze zastávky Vlčkovice odjíždějí autobusy se 3-4 minutovým časovým předstihem.
Pouze spoj po 7. hodině odjíždí z Vlčkovic o 5 minut dříve.
Všechny spoje jedou pouze v pracovní dny.
odjezdy směr Mladkov, u kostela - Žamberk
4:49

5:51

6:53

7:27

8:58

10:58 12:58

13:56

14:58

16:58

18:58

(20)

(31)

(20)

(42)

(42)

(20)

(42)

(31)

(31)

(20)

(20)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíždějí autobusy se 4 minutovým časovým posunem,
pouze spoje s odjezdem 7:27 a 8:58 jede z Vlčkovic se 3 minutovým časovým
posunem a spoj v 6:53 s 5 minutovým časovým posunem.
Všechny spoje jedou pouze v pracovní dny.
20 – nejede od 23.12.20 do 31.12.20
31 – nejede 31.12.20
42 – nejede od 23.12.20 do 3.1.21, od 1.7.21 do 31.8.21

odjezdy směr Mladkov, u kostela - Těchonín
9:25
(1, 5, 10)

1, 5 – jede v pondělí a v pátek
10 – nejede od 23.12.20 do 3.1.21, 2.4.21, 5.4.21, od 5.7.21 do 6.7.21, 28.9.21, 28.10.21, 17.11.21

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

17:00

19:03

(R, 34)

(R, 1, 2, 4, 5, 6, †, 36)

(R, †, 37)

odjezdy směr Mladkov, u kostela – Žamberk – Praha (dálková doprava)
9:00

9:02

11:57

15:25

(R, 6, †)

(R, 1, 2, 4, 5, 36)

(R, †, 37)

(R, 35)

R – k jízdence je možné zakoupit místenku
† - jede v neděli a ve státem uznané svátky
1 – jede v pondělí
2 – jede v úterý
4 – jede ve čtvrtek
5 – jede v pátek
6 – jede v sobotu
34 – nejede od 24.12.20 do 26.12.20, od 31.12.20 do 1.1.21
35 – nejede od 23.12.20 do 25.12.20, od 30.12.20 do 31.12.20
36 – jede také 23.12.20, nejede od 24.12.20 do 25.12.20, 1.1.21, 2.4.21, 5.4.21, od 5.7.21 do 6.7.21, 28.9.21, 28.10.21
37 – nejede od 24.12.20 do 26.12.20, 1.1.21, 2.4.21, 4.4.21, 1.5.21, 8.5.21, 5.7.21, 28.9.21, 28.10.21, 17.11.21
(zdroj: http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=5&tt=11143,2&sv=&ttnm=Mladkov)
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Archiv Mladkov
Za bohatý kulturní a společenský
život v Mladkově v období od 50. do
90. let minulého století vděčíme
hlavně panu Dobroslavu Marečkovi.
Ten nejenom, že byl u mnoha akcí
jako jejich hlavní aktér, ale naštěstí
většinu z nich také zaznamenal
a archivoval. Neroztříděné materiály
se po jeho smrti nacházely u dcery Ivany.
Archiv – současný stav
Když došlo na její stěhování z Králík do Hradce Králové, veškeré materiály předala
obci Mladkov. Takto vznikl základ budoucího archivu.
Zpočátku ležely krabice s dokumenty na půdě zdejší školy. Po dvou letech se
pro ně našly prostory - dvě plechové skříně umístěné v klubovně domu čp. 133.
Zde jsou po roztřídění umístěny i v současnosti.
Archiv jsem převzal před několika lety, abych jej udržoval, doplňoval a učinil
prospěšným ohledně informací o historii Mladkova pro různé další využití.
Archiv je stále doplňován. Najdete zde všechny vydané čtvrtletníky Zpráv
z Mladkova. Jsou zde též publikace vydávané v Německu a mající vztah k dějinám
Mladkova, jsou zde uloženy i další tiskoviny. Velký zdroj informací lze nalézt ve zde
uložených kronikách. Jedná se o překlad německé kroniky Mladkova, která zabírá
časové období 1835 až 1933, překlad německé školní kroniky z let 1892 až 1944
a české školní kroniky, psané od roku 1919.

Dolní mlýn v roce 1951
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Také fotoarchiv byl doplněn o příspěvky několika dobrodinců. Ale hlavní síla
archivu je v materiálech, které byly získány přefocením či oskenováním. Kolik bylo
takto získáno fotokopií lze těžko spočítat, odhadem jistě několik tisíc. Jelikož si zdroje
fotografií zaznamenávám, lze spočítat, že těch, kteří poskytli více než jeden snímek je
kolem 200. Rok 2020 byl v tomto směru velice úspěšný. Zajímavé fotografie poskytlo
více jak 20 ochotných lidí. Znamená to přírůstek kolem tisíce fotografií.
Některé z nově získaných fotografií jsou unikátní. O ně bych se s Vámi chtěl
podělit na některé z budoucích besed, která se bude blíže věnovat archivním
exponátům. Věřte, že se máte na co těšit.
Na závěr se opět obracím na Vás – Mladkováky a Vlčkováky - s prosbou. Možná
i vy máte doma zajímavou fotografii. Třeba svého domku před přestavbou.
Nebo historický obrázek na zdi. Či foto s původními mladkovskými obyvateli.
Možná Vám ani nepřipadají zajímavé, ale právě z takových drobností se dá nakonec
poskládat celkový obrázek. Proto Vás prosím - máte-li cokoliv se vztahem k minulosti
Mladkova, nechte informaci na úřadě nebo přímo u mě. Zapůjčené materiály poctivě
vrátím, případně ofotím přímo před Vámi.
Miloš Taraška - Mladkov 115 (u Veverků)

Není bydlení jako bydlení
V říjnu 2020 podepsalo několik rodin v horní části Vlčkovic petici jako projev
stížnosti na nevhodnou formu užívání rodinného domu č. 57. Jde o oficiální
dokument, který jsme předali starostovi obce a chceme tím vyjádřit dlouhodobou
nespokojenost. Aby to bylo čitelné i pro čtenáře nezasaženého tímto děním sepsal
jsem tento příspěvek ….
Úryvek z petice: Samotnou petici berme jako více jak desetileté vysvědčení
majitelů RD č.p. 57 od všech obyvatel okolních domů, nechodil jsem po celé vesnici,
jen opravdu v kruhu okolo domu č.p. 57, nepořádal jsem hon. Petice je velmi přímá
a adresná, přesto nikdo nezapochyboval. Věříme tomu, že v dnešní době existuje
nástroj, který toto může vše ukončit. Pokud jste dočetli až do konce, představte si,
že lidé z petice bydlí všude okolo domu č.p. 57, mají děti, vnoučata, zvířata,
své zahrádky a své soukromí. Nechtějí se mstít, ani někoho urážet. Oni chtějí jen
spokojeně v obci žít. Já vím, že jim, respektive nám není co závidět, a proto Vás
prosíme – POMOZTE NÁM. Předem ze srdce děkuji.
Bydlíme zde ve Vlčkovicích se ženou, v č.p. 55 devátý rok. Máme to tu moc rádi,
jsme zde spokojení. Za tu dobu jsme se vzali, narodila se nám dcera. Idylka. V životě
ale nebývá nic jen ideální, ani v tomto případě tomuto tak není. Sousedé, majitelé
domu č.p. 57 v tomto rodinném domu nebydlí, ubytovávají zde za honorář nájemníky,
kteří se sem jezdí rekreovat. V jedné chatě je většinou více rodin či skupina
návštěvníků, kteří přijeli upustit ventil.
Zažili jsme za osm let toliko ubytovaných, že ani nevím, jakou sortou lidí mám
začít. Zda statistikou počtu, či selekci zákazníků dle SPZ, věku …
Začnu počty. Střízlivý odhad činí 3 rodiny plus náhodné návštěvy jejich
kamarádů, dalších rodinných příslušníku, kolegů z práce to vše v jednom týdnu.
Toto trvá cele prázdniny, to znamená 9 letních týdnů v nejostřejší venkovní palbě.
Další týdny přibydou dětskými prázdninami, vánočními svátky a vlastně samotnými
dovolenými návštěvníků v dalších částech roku. Dejme tomu 15 týdnu plného
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ubytování. A potom jsou zde prodloužené víkendy, které slouží k různým oslavám,
merendám. Kupříkladu na třídenní rozlučku se svobodou jednoho člena policie se
svými kolegy ze sboru vzpomínáme už tři roky. Šlo o mejdan nejhoršího ražení.
Decibely taneční hudby přerušoval nepravidelně řev policejní posádky. Snažil jsem se
několikrát ve dne i v noci s nimi komunikovat, ale bohužel bez úspěchu. Panu majiteli
jsem volal na mobil, že se to nedá vydržet a že musím rodinu odvézt do jiné vesnice
k příbuzným, že nespím. Byl zrovna na výletě mimo domovinu, a tak přijel až za dva
dny pro zkasírování a naplánované ukončení pobytu zákazníků. Vztyčený
prostředníček od nastávajícího manžela na rozloučenou byl jen sladkým pohlazením.
Jak mé myšlenky plynou, píšu. Co třeba rozdělit lidi, co kradou, od těch,
co nekradou. Tím, že majitel pronajímané chaty zde s nimi není, na spousty věcí
přicházejí hosté během pobytu a snaží se je nějakým způsobem řešit. Nejčastější jde
o krádež dřeva. Řešil jsem to mnohokrát, přiznám se, že jsem to měl někdy jako
záminku. Necháte nás v noci spát a můžete si ho část i nechat. Moc to nefungovalo.
A co rozdělit hosty dle lokality domoviny. Vězte, že naše metropole se může
chlubit slušnými lidmi v porovnání s lidmi z jiných krajů. Zvracející občan Brna ve tři
ráno na náš plot dokáže divy. Takovýto kabrňák to dokáže i několik nocí za sebou.
Můžeme dále rozdělit zákazníky dle koníčků. Asi jako ten nejhorší vyhodnocuji
hraní si s dronem. To je velmi citlivé téma. Několik klientů tuto zálibu prohlubovalo
tak, že fotila s dronem na území jiných zahrad, kde se koupaly ženy, děti ….
Představte si, že se koupete, čtete si na vlastní zahradě nebo si hrajete s dětmi
a z výšky k Vám klesá dron s kamerou. Většinou majitelé těchto hračiček dělají
mrtvého brouka, častěji utečou a zavřou se před námi v chatě. Z pohledu majitele je
to platící zákazník. A jsme tam, kde jsme byli.
Přitvrdíme. A co téma sexu či nahotinek? Toto téma bylo zlomové. Tady jsem
zjistil, že jsem udělal velikou chybu a nezačal to takto řešit o mnoho let dříve.
Vždy jsem si myslel, že najdeme s majitelem řeč, že nakonec zjistí, že my tady v horní
části obce nejsme úplní trotlové a bezmozkové. Že nakonec na té zpropadené terase
i skleničkou cinkneme, ba i potykáme, dokonce i lechtivý vtip přidáme. Ale před
měsícem jsem pochopil, že to vlastně nikdy nepřijde, že to není v plánu. Byl jsem tak
hloupý, že jsem si myslel, že existuje něco paralelně jiného než bysnys plán. A co se
vlastně stalo? Přijely zdravotní sestřičky se zregenerovat po první vlně Covidu.
Hlasitější ženu jsem v životě neslyšel, věděli jsme o ní všichni okolo, její hlas a smích
se nesl vesnicí. Od rána halasila, smála se, udržovala hladinu alkoholu v krvi.
Pořádala takovou vlastní show, že se na zahradě sama koupala v bazénu a všechny
její kolegyně s manžely ji fandili a sledovali, co všechno umí. S obyvateli této části
obce jsme se shodli, že toto nejde vydržet. Z bazénu většinou lezla nahá, dle mých
odhadů vážila 130 kg. Když jsme ji šli k plotu upozornit, že toto je nevhodné a že její
sprostotu poslouchá celá obec, upozornila mne, že si bude dělat, co chce a mírně
zapochybovala o síle mé erekce. Každá další prosba o ztišení na ní fungovala jako
tlačítko volume – hlasitěji. Opět jsem rodinu odvezl ke tchýni. Několikrát jsem volal
panu majiteli. Odhodlal se k tomu, že té showmance zavolá. Vymyslel si takovou
kulišárnu, že si na ně stěžuje starosta obce, ať se zklidní. Ta noc byla jedna
z nejhorších, bohužel jsem musel druhý den do práce. Pan majitel přijel za 4 dny
a děvčata zaplatila a odjela. Je pravda, že majitel nechal v létě 2020 instalovat
makrolonovou zástěnu na terasu kvůli odhlučnění na své náklady, ale ukázalo se,
že na takovéto hosty to ani v nejmenším nezabírá.
Zůstaňme u sexu. Letos na jaře přijeli starší manželé na 14 dní. Radovali jsme
se se ženou, že to bude po dlouhé době fajn, že jsou samotní. Vždy s napětím čekáme,
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kdo bude další naším týdenním sousedem, nepochybně to má vliv na naší psychickou
svěžest. Ale zpět. Druhý den za nimi přijeli tři syni, tři manželky a kupa dětí. Přišel
večer a ženy měly zřejmě plno starostí postarat se o ratolesti uvnitř chalupy. Muži to
pojali jako prostor pro sebe a na terase začali příst téma lechtivé. Byli dost na mol
a hlasitě uvažovali, která ze známých osobností by mohla navštívit jejich ložnici.
Jejich rozhovor jsem poslouchal z pokojíčku mé dcery, ano uvnitř domu, která se
opakovaně budila pro bujarý chlapský řev. Nejmladší syn zatrumfoval, že rozparádí
Angelu Merkelovou, že si na to věří. Používal taková připodobnění, taková slovesa,
ba podstatná jména, že jsem se divil i já, a to jsem studoval lesnickou fakultu.
Podávám to rádoby komicky, ale věřte, že nám veselo nebylo. Měl jsem vztek, byl jsem
zoufalý. Několikrát jsem za nimi byl a prosil, ať toho nechají. Trvalo to hodně hodin
nad půlnoc. Dopoledne, když se synové rozhodli vystřízlivět a vzali své ženy
na obhlídku eternitových střech ve vesnici, tak jsem nejmladšího oslovil, zda si pořád
ještě věří na německou kancléřku. To samozřejmě před jeho manželkou už není
taková prča. Na další dny spustil peklo, pouštěl na terase ve smyčce album hitů
od kapely Rammstein. Nejčastěji píseň „Ich verstehe nicht“. O hlasitosti této hudební
vložky se nemusíme bavit. V noci mi chodil krkat pod okno.
Samotné téma jsou srazy cyklistů a motorkářů. Na jedny harlejisty si jasně
pamatuji, měli nestandartní příjezd, a to o velikonočním prodlouženém víkendu
v pátek až kolem deváté večer. Své oře parkovali kousek pod našimi okny, nechcípli je,
snažili se přes rachot motorů dohodnout, kdo zajede pro pivo, zda jsou v obci povolné
děvy, či pípa. Opět jsem se snažil vyjednávat. Byl jsem upozorněný, že jsem se
zbláznil, když zasahuji do jejich práv a svobod a ještě začali motocykly tůrovat. 3 dny
víkendu s nervy. Alkohol, řev, zoufalství, pořád dokola, opakuji se. Dcera byla tehdy
malá, trápení pro nás velké.
Nezmínil jsem odpadky. V obci máme nastavený velmi pěkný a sofistikovaný
systém s odpadky. Obec se snaží motivovat občany odpadky třídit. To ale neplatí
pro klienty vedlejšího domu. Komunální odpad z popelnic se vyváží jednou za 14 dní.
Deset lidí většinou naplní popelnici za tři dny. Zbytek odpadků skončí v pytlích
položených vedle obecního kontejneru. To ale stejně nestačí. Velké množství klientů
rychle přišla na to, že pár metrů vedle jejich narvané popelnice je další poloprázdná,
naše a o kousek dál další ….
Symbolicky zakončím výčet událostí Silvestrem. Tady vlastně nezmíním nic
překvapivého. Snažím se s klienty vyjednávat už dopoledne. Vysvětluji, že v obci
máme velké množství psů a ještě více koček, a prosím, aby na volném prostranství
neházeli dělobuchy a petardy během dne. Tuto prosbu nejsou ochotni plnit, ať jsou
odkudkoliv. Při posledním Silvestru nám v půlnoci házeli petardy na naší zahradu
a na náš dům.
Když tak přemýšlím, co je špatně, tak budu opakovat slova z petice. Toto místo
není vhodné pro tak vysokou intenzitu pronajímání. Problém je i na samotném
začátku. Na webových stránkách, kde se seznamují s ubytováním je dům prezentován
jako „Chata v horách“. Z toho prostě člověk nikdy nepochopí, že chata bude mít
sousedy, kteří se nerekreují a nekalí do rána, nýbrž ráno vstávají do práce.
Nespočetně jsem u plotu zákazníkům vysvětloval, že v této místní části žije několik
desítek občanů trvale. Že nejsme žádná oblíbená rekreační oblast. V očích byl vždy
nehraný úžas. S manželkou jsme tento jev nazvali „Pralesními lidmi“. Jejich výraz
vždy vypadal, jako by narazili na lidi z pralesa, a ještě to nečekali. Ale edukovat,
prosit, vysvětlovat je velmi náročné a po osmi letech už nemůžu.
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Všichni víme, že místní část Vlčkovice se z občanské vybavenosti nemůže
pochlubit školou, školkou, restaurací, hospodou, poštou. Máme ale kulturní dům,
rozhlas, obecní osvětlení a autobusové zastávky. Nic víc. Proto procházení se v noci
touto obcí vesele naladěn po bujaré oslavě přináší jen probuzená oka. Žádná
přehrada, zámek, kulturní stezka Vás zde nepřekvapí. Je zde kolem stovky obyvatel,
počet se z pohledu historie snižuje a ti co zde chtějí ještě žít, chtějí žít v obecním
poklidu. V žádném případě nejde o vhodné rekreační místo. I samotná lokalita domu,
který je obklopen dalšími rodinnými domy, není dle našeho názoru vhodná
k takovémuto intenzivnímu ubytovávání rekreantů, zvlášť za konstelace, že celý pobyt
jsou si svými pány.
Nejde o osobní útok, přejeme si jenom, aby v tomto případě ustoupila komerce
normálnímu žití a toto vše skončilo.
S pozdravem Zdeněk Tomíček, Vlčkovice 55

Report průběžného stavu u kontejnerů ve Vlčkovicích
Dobrý den, pane starosto,
obracím se na Vás s prosbou o řešení
dlouhodobě nevhodného stavu u kontejnerů
ve
Vlčkovicích,
jehož
průběžnou
fotodokumentaci Vám zasílám v příloze.
Chvíli mě to bavilo uklízet, ale už to vzdávám,
je to jako boj s větrnými mlýny. Přes první
měsíce jsem si říkal, že je to větším náporem
chalupářů v období dovolených, nicméně je
tu již podzim a situace se nezlepšila,
ba naopak.
Prosím
o sjednání
nějaké
nápravy, sběrné nádoby na odkládaný odpad
(zejména
plasty)
evidentně
nestačí
a odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je
nevhodné z důvodu nemožného udržování
pořádku nejen na veřejném prostranství.
Předem děkuji za sdělení Vašeho řešení.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Jaroslav Kubík

Skelet stavby centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí bude
hotov do konce roku
Pardubice (27.11.2020) - Největší stavbou letošního roku, kterou Pardubický kraj
zahájil, je jednoznačně vybudování nového centrálního urgentního příjmu
v Orlickoústecké nemocnici. Druhá etapa, tedy výstavba samotného pavilonu,
byla zahájena v květnu letošního roku a úspěšně pokračuje. Do konce roku by
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měl být hotový betonový skelet budovy. Celkové náklady přesáhnou 470 milionů
korun.
„Největší investice do Orlickoústecké nemocnice pokračuje úspěšně i přes počáteční
komplikaci s podzemní vodou v důsledku červnových srážek. Postupujeme přesně
podle stanoveného harmonogramu a do konce roku bychom měli mít hotový celý
betonový skelet stavby. Klimatické podmínky jsou prozatím velmi příznivé,“ uvedl
hejtman Martin Netolický. Podle něj stavbu nenaruší ani aktuální finanční situace
samospráv. „Držíme slovo a žádné započaté investice i přes výpadky daňových příjmů
a schválený daňový balíček nebudeme omezovat. Bylo by to nezodpovědné
a nelogické. Centrální příjem v Ústí nad Orlicí stavíme a podle plánů také dokončíme.
Samozřejmě budeme čekat na to, zda a v jaké výši budou krajům případně vyplaceny
kompenzace. Na tuto stavbu to však nebude mít vliv. Dokončíme ji za všech okolností,
i přes nepříznivou finanční situaci,“ doplnil hejtman Netolický.
Nový pavilon bude mít tři nadzemní a jedno podzemní podlaží situované
v severovýchodní části areálu nemocnice v blízkosti stávající budovy chirurgických
oborů a operačních sálů. V podzemním podlaží bude umístěno provozní zázemí nové
budovy s technologickým zařízením, šatnami a sociálním zařízením personálu.
V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet pracoviště centrálního urgentního
příjmu s odbornými vyšetřovnami, ve druhém a třetím podlaží má být umístěno
oddělení intenzivní péče (ARO) a oddělení jednotky intenzivní péče (JIP), každé
s kapacitou 12 lůžek.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/110317/skelet-stavby-centralniho-prijmu-v-usti-nad-orlici-bude-hotov-dokonce-roku#)

Rada kraje schválila rozpočtové provizorium pro rok 2021
Pardubice (30.11.2020) - Na pondělním mimořádném jednání schválila Rada
Pardubického kraje pravidla rozpočtového provizoria, podle kterých se bude kraj
řídit do chválení řádného rozpočtu na rok 2021. Důvodem je nejistota týkající
se daňových příjmů samospráv v souvislosti se schválením daňového balíčku.
„Rozpočtové provizorium je reakcí na současnou mimořádnou situaci, kdy se jedná
o náhradu za řádný rozpočet. Ten jsme měli připravený, snažili jsme se hledat celou
řadu kompromisů na jednání krajské rady, abychom rozpočet pro rok 2021 sestavili.
Poslanecká sněmovna však začala řešit již mnohokrát komentované daňové balíčky,
což způsobilo obrovskou nejistotu ve financování samospráv včetně našeho kraje.
Proto jsme se s kolegy domluvili, že místo toho, abychom šli do rizika a museli
v průběhu roku předělávat parametry rozpočtu, tak nyní připravíme pravidla
rozpočtového provizoria a počkáme, jak dopadne situace na centrální úrovni. Nyní
předpokládám, že bychom řádný rozpočet schvalovali na únorovém jednání
zastupitelstva,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Samosprávy nyní s napětím čekají, jak dopadne debata na úrovni Senátu
a Poslanecké sněmovny. „Pro sestavení řádného rozpočtu musíme vědět, zda příjmová
stránka bude postavena na čtyřech miliardách nebo 3,6 miliardách či dokonce
3,4 miliardách korun, což jsou dramatické rozdíly. Situace sice není jednoduchá,
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ale provozní výdaje zabezpečeny budou, což mohu jednoznačně garantovat.
Nemůžeme dopustit ohrožení našich škol, nemocnic, sociálních ústavů či dopravní
obslužnosti. Jednoznačně také mohu slíbit, že investice, které již byly zahájeny, a je
jich opravdu mnoho, budou i nadále pokračovat,“ řekl hejtman Martin Netolický.
(zdroj:
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/110332/rada-kraje-schvalila-rozpoctove-provizorium-pro-rok-2021-abude-cekat-na-finalni-rozhodnuti-zakonodarcu)

Psi stále umírají. Zastaví traviče vypsaná odměna?
(16.12.2020) Travič psů řádí na Králicku jak smyslů zbavený. O víkendu uhynulo
několik psů hlavně v Červené Vodě.
Chovatelé v Králíkách a okolních vesnicích žijí ve strachu už řadu týdnů, intenzivní
pátrání policie zatím nepřineslo žádné výsledky. Obcím došla trpělivost a na hlavu
traviče vypsaly odměnu.
Psi umírají dál
„Víme minimálně o dalších čtyřech otravách psů,“ hlásí po víkendu tisková mluvčí
policie Markéta Janovská. K otravám došlo kromě Červené Vody také v Králíkách,
Čenkovicích nebo v Herborticích. „Vše nasvědčuje tomu, že travič v krátkém období
naházel návnady po celé Červené Vodě. Nejčastěji podél cest, do příkopů, možná
i do zahrad,“ varoval o víkendu majitele psů veterinář David Švestka. Často jde
o špalek kabanosu, plátek sekané nebo kus syrového masa, kterým odolá málokterý
čtyřnohý přítel. Laboratorní rozbory již nalezených otrávených návnad ukázaly, že jde
o fosfid zinku, tedy jed určený na hubení hlodavců. Lidé by se proto venku nalezených
podezřelých potravin neměli dotýkat. „Samotná manipulace s jedem může způsobit
přinejmenším závažné zdravotní komplikace,“ vysvětlil veterinář. Nálezy je třeba
nahlásit policii, která zajistí jejich laboratorní rozbor.
Králicko už nechce žít ve strachu, kde příště travič zaútočí. Obec Červená Voda
a město Králíky proto vypsaly padesátitisícovou odměnu za klíčovou informaci,
která povede k dopadení pachatele. „Vypsali jsme odměnu. Třeba má travič nějakého
příbuzného, kterému bude stát padesát tisíc za to, aby se ozval policii,“
podotkl starosta obce Petr Mareš. Přímo v Červené Vodě uhynuli na otravu během
posledních dnů nejméně čtyři psi. Chovatelé žijí v permanentním strachu. „Klid je
pryč, musí chodit ven se psem s košíkem a na vodítku, nebo nechodit vůbec,“ dodal
starosta. Nechápe, co člověka k takovému jednání vede. Obyvatelé Králicka jsou
rozhorleni, všichni doufají, že travič bude brzy dopaden a neujde spravedlivému
trestu. „Co to může být za netvora, když toto dokáže, kolik zloby musí mít v sobě,
aby dělal takové věci,“ zlobí se Štěpánka. „Tohle je lidská zrůda. Když se lidé spojí
a budou si více všímat, určitě ho najdou,“ doufá Ladislava.
Buďte obezřetní, varuje policie
K prvním otravám psů na Králicku došlo už víc než před měsícem. „Přivítáme jakékoliv
informace, které by vedly k dopadení pachatele. Pokud si všimnete něčeho
neobvyklého, dejte nám vědět,“ vyzývá obyvatele Králicka policejní mluvčí Markéta
Janovská. Do hledání otrávených návnad se zapojily i policejní hlídky. Nikdo však
neví, kde travič udeří příště. „Doporučujeme majitelům psů, aby byli maximálně
opatrní a psy nepouštěli na volno,“ dodává policejní mluvčí.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/psi-stale-umiraji-zastavi-travice-vypsana-odmena-20201214.html)
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Co možná nevíte o vánočce a jmelí.
Magie a symbolika české vánoční tradice
Den přeslavný jest k nám přišel!
Vánoce jsou druhým nejvýznamnějších křesťanským svátkem a v evropském
kulturním prostředí jsou považovány za nejvýznamnější svátek v roce i pro
nekřesťany. Se slavením Vánoc je spojeno množství místních či národních rituálů
a zvyklostí.
Nejstarší vánoční tradice
Pečení vánočky patří k nejstarším z českých vánočních zvyklostí.
Její předchůdkyně calta, vlastně nepletená vánočka, se na Vánoce pekla už ve
14. století.
O dvě století později už měla tvar, který známe dnes. Výroba vánočky byla dlouho
výsadou pekařského cechu, doma ji lidé pekli až v 18. století.
Hospodyně pekla obvykle tolik vánoček, kolik měla rodina členů, a pak ještě
jednu, největší, na štědrovečerní stůl. První upečenou vánočku podle tradice
dostal hospodář, aby byla v novém roce dobrá úroda. A byl to opět hospodář,
kdo v závěru štědrovečerní večeře nakrojil největší vánočku a podělil jí celou
rodinu. Často z ní dostal krajíček i dobytek, aby na něj nemohly zlé síly a nemoci.
Magie a symbolika
Sladká vánočka vznikla coby vylepšená varianta klasického chleba, který
na vánočním stole také nesměl chybět. Kynuté pečivo mělo výsadní postavení,
protože proces nabývání těsta na objemu symbolizoval
nárůst štěstí a hojnosti.
Vánočka má blízko k figurkám z těsta, které se o
Vánocích pro štěstí rozvěšovaly po domě a hospodářství.
Sama je také figurkou - tvarem má připomínat děťátko
zavinuté v peřince, na oslavu nového života a plodnosti.
Symbolický význam mají i jednotlivé prameny
vánočky. Čtyři spodní prameny představují zemi, slunce,
vodu a vzduch. Prostřední cop ze tří pramenů spojuje
rozum, vůli a cit. Ve vrchním, nejtenčím pletenci se
snoubí vědění a láska.
Jak na vánočku vyzrát?
Příprava vánočky není jednoduchá. Při přípravě těsta se musí dbát
na kvalitu kvasnic, dobře prosít mouku a v neposlední řadě použít suroviny,
které do vánočky tradičně patří. Tedy máslo,
nikoliv margarín, a také sádlo, nutné pro
dokonalou vláčnost.
Obtížné je vypracovat těsto, aby bylo hladké,
spojité a nelepilo se na mísu. I v průběhu kynutí,
pletení a pečení vánočky pak přichází mnoho
momentů, kdy stačí malá chyba a dílo se
nepovede. Ženy v dřívějších dobách proti
takovým hrozbám podnikaly zajímavá opatření.
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Aby se vánočka zdařila, nesměla hospodyně po celou dobu přípravy
promluvit. Také nikdo neměl mluvit na ni. Při zadělávání těsta musela mít
na sobě bílou zástěru a na hlavě šátek. Během kynutí pak vyskakovala do výšky,
aby těsto dobře vyběhlo. Však také nešlo o málo: nepovedená vánočka znamenala
nezdar v příštím roce.
K tradicím českých Vánoc patří i jmelí
Stále zelená, keřovitá až 80 cm vysoká rostlina roste po celé Evropě jako
cizopasník v korunách jehličnatých i listnatých stromů, kam její semena zanesou
ptáci trusem. Semena pak zapustí kořínky do kůry stromu a rostlina se živí jeho
mízou, z níž čerpá vodu a minerály. Ostatní živiny si vytváří fotosyntézou.
Jmelí je téměř nezničitelné. Usychá až se svým hostitelem, a tudíž např. na
cedrech dosahuje stáří i čtyři sta let. Má přes tisíc odrůd a patří také mezi léčivé
rostliny. Používá se při výrobě léků proti arterioskleróze, protože obsahuje látky
snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév.
O jmelí se traduje legenda, že bylo stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž,
na němž ukřižovali Ježíše Krista. Strom pak seschl hanbou do malých keříků,
které zahrnují lidi kolem sebe dobrem. A svým parazitujícím životem, kdy zčásti
žije ze živin stromů, symbolizuje život věřících, kteří jsou zčásti živi z Kristova
těla.

Čím více má jmelí bílých bobulek, tím víc přinese v novém roce štěstí
Jeho bílé bobule (se srdčitými semeny) podobné perlám dozrávají právě
v prosinci, a proto jmelí připadalo našim předkům magické, a tak mu přisoudili
kouzelné účinky. Zavěšovali ho do domů jako ochranu před ohněm, čarodějnicemi
a zlými duchy. Také se tradovalo, že jmelí splní jedno přání každému, kdo jej
zašeptá do plamínku první zapálené svíčky na vánočním stromečku.
Do Čech se dostal zvyk zavěšovat do domu jmelí z Anglie. Keltové věřili,
že přináší do domu štěstí, odvahu, lásku a plodnost, proto také dodržovali líbací
zvyk: Muž směl políbit každou ženu, kterou uviděl procházet pod zavěšeným
jmelím. Po každém polibku utrhli políbení společně jednu bobulku, až na tu
poslední. S tou se pak nechávalo jmelí viset až do příštích Vánoc.
Podle jeho lepivých semen, které obsahují bílé bobule, se také věřilo, že jmelí
dokáže spojit dvě osoby opačného pohlaví nebo také udržet (možná i slepit) vztah
mezi nimi. Lepivá semena také dala jmelí latinský název: viscum - lepidlo.
Zvyk zavěšovat zelené, stříbrné anebo zlaté jmelí k lustru či ho dávat do váziček
na stůl se u nás dodržuje dodnes.
Dnes však lidé spíše věří, že jmelí přinese do domu štěstí, když ho hlava
rodiny zavěsí ráno na Štědrý den nad svátečně prostřený stůl, anebo že přinese
štěstí tomu, kdo ho dostal darem (ne tomu, kdo si ho koupí).
(zdroj: https://hradec.rozhlas.cz/co-mozna-nevite-o-vanocce-a-jmeli-magie-a-symbolika-ceske-vanocni-tradice-8127668)
30

31

23. 12. 2020 od 9 do 12 hodin
Vánoční prodej kaprů na návsi
24. 12. 2020 v 16 hodin
Vánoční mše v kostele sv. Jana Křtitele

Tříkrálová sbírka
tříkrálovská skupinka u prodejny CBA
sobota 2. 1. 2021 dopoledne
středa 6. 1. 2021 odpoledne
modlitebna Církve bratrské
neděle 3. 1. 2021 od 14:30 do 17 hodin
pokladnička na Úřadě městyse
v týdnu od 4. 1. do 10. 1. 2021
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