Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
dlouho jsme přemýšlely, jakým úvodním slovem začít. Asi jako téměř všichni
jsme i my doufaly, že tento rok začneme už o něco optimističtěji, ale … Do ruky se
nám dostal časopis Coop Rádce, ze kterého si dovolujeme citovat následující,
protože lépe bychom to nevystihly.
„Bohužel ani tento rok není nic, jak bývalo. Vypočítávat všechno, co nám otravuje,
omezuje a ohrožuje život, nám náladu nezlepší. Prostě to tak je, je třeba zatnout zuby,
nepodléhat beznaději, věřit, že se vše v dobré obrátí. Občas je dobré si uvědomit, že ani
naši předci to neměli jednoduché. Prožili první světovou válku a mnohým se tatínek
vrátil zmrzačený, některým se nevrátil vůbec. Veškerá tíha spojená se živobytím
a výchovou dětí často spočívala jen na ženách. Sotva se společnost vzpamatovala,
přišla krize, chvíli nato druhá světová válka. O tom, jak těžká a nebezpečná doba to
byla, se dozvídáme z knih, filmů, ale i z vyprávění.
Některým se v polovině minulého století žilo dobře, jiní ale zažívali velké křivdy.
Svobodné nadechnutí v šedesátých letech zastavily tanky z Východu. A tak bychom
mohli vypočítávat dál. Velký obdiv zaslouží ti, kteří přes těžké osudy nezahořkli,
nebědovali, a našli si dokonce i v životě, který si nevybrali, něco pěkného.
Dnes máme také mezi sebou hrdiny: obdivovat bychom měli zdravotníky, kteří se
starají o nemocné s koronavirem, i ty, kteří v oslabení pracují na zbývajících odděleních
nemocnic; dobrovolníky, kteří pomáhají v nemocnicích, domovech pro seniory, vozí
osamělým lidem léky a jídlo. Také bychom měli velice poděkovat prodavačkám…“
a jistě je spousta dalších, kterým patří uznání a velké díky.
(zdroj: https://www.coopclub.cz/wp-content/uploads/2021/01/Radce_01.pdf, s. 3)

A víte co? Jestli vás někdo takový napadá, poděkujte mu přímo. A vám všem,
kdo hledáte dobré věci, a navzdory špatným zprávám kolem hledáte radosti
a povzbuzujete okolí, i vám patří dík!
členky redakce
________________________________________________
Foto na titulní straně – Autor nové knihy o Mladkově Miloš Taraška

Knížka o Mladkově
V minulém čísle mladkovského čtvrtletníku jsem představil náš archiv.
Také jsem uvedl, jaké je jeho poslání. Bohužel současná situace brání v mnoha
aktivitách. Mimo jiné jsme museli prozatím zrušit další besedy na téma historie
Mladkova a ani úspěšná akce Retrovesnička se neuskutečnila. Kulturní a společenský
život se omezil, mnohdy zcela zastavil.
Naštěstí existují i jiné způsoby, jak si nalézt cestu k srdcím příznivců historie.
Pokud budu parafrázovat známé přísloví, vyjde z toho: "Když nemůže občan
na besedu, musí beseda dojít za občanem". I takto by bylo možné zdůvodnit vznik
knížky o historii Mladkova. Pravdou ale je, že jsem se touto myšlenkou zaobíral již
delší dobu, avšak doba koronavirová tuto myšlenku urychlila a dovedla ke zdárnému
cíli. Dovolte mi proto, abych několika větami představil knížku, která je od začátku
března připravena pro své čtenáře.
Knížka formátu A5 naležato obsahuje 144 stran textů a obrázků. Vždy nalevo
obrázek, napravo text. Krátký text je i v němčině. Je zde zachycena obrazová historie
Mladkova z let 1875 až 1945. Obrázky pochází jak z mladkovského archivu,
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tak i z archivů mnoha ochotných přispěvatelů. Texty, popisující snímky, byly mnohdy
napsány na základě informací původních obyvatel.
Ke vzniku a příznivé ceně knížky ochotně pomohli štědří sponzoři:
Petr Hejtmánek za firmu Griffin - roubenky, stavby na klíč
Jiří Babák - Velkoobchod a maloobchod nápojů
Zbyněk Severýn - Truhlářství Mladkov
Tomáš Novotný - Stavební práce
Vydání knížky dále finančně podpořili starosta městyse Mladkov Ing. Roman Studený
a zastupitelé městyse Mladkov.
Knížka vyšla v nákladu 500 výtisků
a je možné ji zakoupit na obecním úřadě za cenu 200Kč.

Věřím, že knížka potěší nejen zájemce o regionální historii, ale též milovníky
starých pohlednic a fotografií. Knížka končí rokem 1945. Již se ale rodí myšlenka
pokračování. Od myšlenky k realizaci je ale ještě dlouhá cesta.
Miloš Taraška

Poděkování
Už koncem roku 2020 nám Miloš Taraška naznačil, že má pro nás překvapení.
Tušili jsme, že to bude něco z historie Mladkova. Přehoupl se nový rok a přišlo další
poodhalení – bude to kniha.
Brzy nastal den D a knížku jsme mohli prolistovat. Naše očekávání předčila
skutečnost. Miloši, díky! Připravil jsi pro nás několik odpolední, která jsme proseděli
nad Tvou knížkou. Kde nestačily brýle, použili jsme lupu a zkoumali nám známá
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místa přenesená v čase. Obdivujeme Tvoje znalosti a orientaci v číslech popisných.
Pro nás to byl často zajímavý rébus, přijít na to, kde se dané popisné číslo nachází.
Bylo a je – protože se do Tvé knížky myslím budeme často vracet - to dobrodružné
pátrání.
Knížku doporučujeme každému, kdo má jen kousek srdíčka v našem Mladkově.
Pepa a Jana Kaláškovi

Vážení spoluobčané, chalupáři,
již tradičně připojuji pár řádků do našeho zpravodaje. Jsme pořád v době
vládních nařízení a omezení, nyní v tzv. Lockdownu, kdy je náš pohyb omezen
na území okresu a procházky na území katastru městyse. Nemocnice jsou přeplněné
a pořád je nedostatek vakcíny k očkování. Pandemie Covid-19 nás trápí již rok stále
větším počtem nakažených osob a nevyhýbá se ani našim občanům. V rámci nařízení
jsme také museli na tři týdny uzavřít základní i mateřskou školu. Jsem rád, že mohu
konstatovat, že se držíme a snažíme se dodržovat všechna nařízení jako např. nošení
nařízených respirátorů. I proto jsme všem občanům nad 55 let pořídili a rozdali
po 4 kusech této ochrany dýchacích cest. Je to ovšem dlouhý a málo úspěšný boj,
nezbývá než se s tím naučit žít. Musíme věřit v účinné očkování, které je zatím
jedinou cestou, jak se vrátit k normálnímu životu.
A co plánujeme pro letošní rok? Připravujeme projekt na rekonstrukci budovy
bývalé Hospody u Bohouše, která by se mohla rozhodnutím zastupitelstva změnit
na multifunkční dům. V přízemí by mohla vzniknout bezbariérová ordinace obvodního
lékaře, v zadní části se nabízí prostory pro kavárnu s venkovní terasou. V prvním
nadzemním podlaží je plánována galerie pro expozice různého zaměření od historie
po současnost. Zde bude také umístěn historický archiv a místnost pro setkávání
spolků a občanů. Celou budovu plánujeme zrekonstruovat, včetně střechy, a navrátit
jí původní historický vzhled spolu s ozdobnými prvky fasády. Odhadovaná cena
rekonstrukce se pohybuje na hranici 15 milionů korun.
Nezapomínáme ani na Vlčkovice. Nechali jsme zpracovat projekt na opravu
křížku u kapličky a nyní sháníme dotační podporu pro tuto akci. V letních měsících
bychom rádi provedli nátěr střechy na kulturním domě. Plánované dětské hřiště
začneme budovat hned, jak počasí dovolí a mělo by být dokončeno do konce května.
Co si prozatím netroufáme plánovat, jsou kulturní akce, především oslavy
založení městyse. To vše musíme bohužel nechat na lepší dobu s normálním režimem.
Na závěr bych rád poděkoval panu Miloši Taraškovi za přípravu a zajištění
vydání knihy s historickými fotografiemi – Mladkov.
Všem přeji
a hlavně zdraví.

do
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pohodu

Držme se společně…
Váš starosta
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COVID očkování v Mladkově
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že úsilí, které vyvíjíme s panem
MUDr. Dolečkem už od ledna, se konečně
vyplatilo. Podařilo se začít s očkováním proti
Covidu-19 u nás v mladkovské ordinaci. Není
tedy nutné jezdit do měst do očkovacích center.
Registraci na očkování je ale nutné provést
v systému
lékaře.
Vzhledem
k velké
administrativní zátěži při registracích jsem se
uvolil panu doktorovi pomoci a registrace pro něj
dělat sám.
První očkování proběhlo v minulém týdnu,
bohužel ze slíbených 100 ks vakcín obdržel pan
doktor pouze 20 ks. V dodávkách vakcín od kraje
je trošku zmatek, ale snad se to zlepší. Na příští
týden máme slíbeno dalších 100 kusů. Podle
obdržených vakcín bude možné provést očkování.
Pokud máte zájem o očkování a spadáte do vybrané kategorie, můžete volat
přímo mně.
Váš starosta

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 17. 12. 2020
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1) – příchod 18:17, 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 dotace, schůzka s projektantem pro rekonstrukci
č. p. 87 na multifunkční dům, proběhlo jednání valné hromady Sdružení obcí Orlicko a jednání
spolku Kralický sněžník z. s., byly zveřejněny pozemkové úpravy k připomínkování.
p. Z. Tomíček-táže se, jak pokročilo jednání ohledně petice?
p. R. Studený-majitel nemovitosti bude pozván na jednání na úřad městyse.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Rozpočet městyse
SM předložil zastupitelům návrh rozpočtu městyse Mladkov, který byl vypracován finančním
výborem spolu s účetní, starostou a místostarostkou městyse a zastupiteli. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu podány žádné připomínky. SM seznámil přítomné se
zněním rozpočtu a navrhuje rozpočet v této podobě schválit. Rozpočet městyse je přílohou č. 2
zápisu ze zasedání.
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ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet městyse Mladkov na rok 2021 ve výši příjmů
9 697 700,-Kč a výši výdajů 9 697 700,-Kč.
b) Rozpočet ZŠ a MŠ Mladkov
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mladkov předkládá zastupitelstvu ke schválení Návrh
rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Mladkov pro rok 2021 a Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023. Provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2021 činí
650 000,- Kč.
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Mladkov
pro rok 2021.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 ZŠ a MŠ Mladkov.
c) Rozpočtové opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 13/2020. Starosta městyse seznámil přítomné
se zněním rozpočtových opatření, které budou přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2020.
d) Inventury
Místostarostka městyse seznámila přítomné se směrnicí k provedení inventarizace pro rok 2020,
která obsahuje složení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Inventury proběhnou v termínu od 18. 12. 2020 do 8. 1. 2021. Dále zastupitele seznámila
s plánem inventur pro rok 2020.
ZM schvaluje Směrnici č. 1/2020 k provedení inventarizace za rok 2020.
ZM schvaluje Plán inventur na rok 2020.
e) Stočné pro rok 2021
Starosta městyse podal informaci od projektového manažera, že výše stočného po přepočtení
na aktuální cenovou úroveň vychází na 56,36 Kč/m3, což je 62,- Kč/m3 včetně 10 % DPH
a navrhuje využít 10% slevu, kterou nám smlouva umožňuje. Starosta městyse předkládá
ke schválení výši poplatku za stočné pro rok 2020 v částce 50,80 Kč/m3 + 10 % DPH
= 55,88 Kč/m3 s účinností od 1. 1. 2021.
ZM schvaluje stočné na rok 2021 ve výši 50,80 Kč/m 3 + 10 % DPH s účinností
od 1. 1. 2021.
f) Prodej a pronájmy pozemků
f1) Žádost o odkoupení části pozemku
Manželé XXX žádají o odkoupení části p. p. č. 861/2 v k. ú. Mladkov. Záměr prodeje pozemku byl
vyvěšen na úřední desce. Nově vytyčená parcela bude pod p. p. č. 861/12 o výměře 272 m 2.
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 861/2 o výměře 272 m 2 v k. ú. Mladkov za cenu
20,-Kč/m2 a náklady spojené s převodem manželům XXX.
f2) 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. Zastupitelstvo na minulém zasedání schválilo zveřejnění
záměru pronájmu p. p. č. 26/2. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce.
ZM schvaluje pronájem p. p. č. 26/2 o výměře 238 m 2 v k. ú. Mladkov za cenu
1 Kč/m2/rok panu XXX na dobu 5 let.
f3) 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. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce.
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 400/5 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře 24 m 2
za cenu 30 Kč/m2 a náklady spojené s převodem Ministerstvu obrany.
f4) 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 o cca 44 m 2.
Předmět koupě bezprostředně sousedí s domem, jehož je vlastníkem. Důvodem koupě je scelení
pozemků pro rekonstrukci nemovitosti. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce.
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ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1050/3 v k. ú. Mladkov o výměře cca 44 m 2 za cenu 100,Kč/m2 a náklady spojené s převodem panu XXX za podmínky přemístění lampy veřejného
osvětlení, která je umístěna v této části parcely na náklady žadatele.
g) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zprávou a výsledkem kontroly úřadu
městyse ze dne 14. 12. 2020. Při kontrole nebyly shledány žádné závady. Zpráva o kontrole
finančního výboru je přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 14. 12. 2020
Obecně závazné vyhlášky
a) OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
SM předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020. Skutečné
náklady za rok 2020 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 329 920,10 Kč.
Sazba poplatku bude tedy 600,- Kč za osobu nebo rekreační objekt. Obecně závazná vyhláška
č. 1/2020 je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Došlé spisy a žádosti
a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
SM informoval zastupitele o tom, že bylo vykonáno dne 8. 12. 2020 dílčí přezkoumaní
hospodaření městyse. Při kontrole nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
ZM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse ze dne 8. 12. 2020.
b) Smlouva Artendr - multifunkční dům
SM předložil zastupitelům Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt:
„Rekonstrukce multifunkčního domu městyse Mladkov firmou Artendr. Předmětem smlouvy je
kompletace podkladů potřebných pro podání žádosti o dotaci z programu MMR, případně jiného
dotačního fondu, zajištění Projektové dokumentace + položkového rozpočtu, podání žádosti
o dotaci, sledování procesu schválení dotace, příprava výběrového (zadávacího) řízení
na dodavatele Projektu. Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo přípravu projektu
multifunkčního domu z čp. 87.
ZM schvaluje Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: „Rekonstrukce
multifunkčního domu městyse Mladkov firmou Artendr s. r. o. Velký Osek a pověřuje
starostu městyse podpisem smlouvy.
ZM schvaluje rekonstrukci a podání žádosti o dotaci na „Multifunkční dům Mladkov“
z č. p. 87 z Ministerstva pro místní rozvoj.
c) Dabona
Z důvodu získání dotace a realizace zateplení budovy úřadu městyse se každý rok pod dobu pěti
let musí vypracovat monitorovací zpráva. Firma Dabona nabízí vypracování těchto
monitorovacích zpráv po celé období za cenu 30 000,- Kč bez DPH.
ZM schvaluje vypracování monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu, 5 let
(1MZU/6000,- Kč) firmou Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
Diskuse a usnesení
p. R. Studený-v řešení je nyní prodej pozemků ke stavbě rodinného domu a také přístupové cesty
k sousednímu pozemku.
p. XXX-dcera má zájem na tomto pozemku postavit novostavbu již v příštím roce, navrhuje jiné
rozdělení pozemků než je stávající, a je ochotna zaměření zaplatit.
p. R. Studený-zájemci o tento pozemek jsou dva. Bude schůzka s geodetem ohledně možnosti
na tomto místě vytvořit dvě stavební parcely. K těmto pozemkům se také musí vyjádřit SŽDC.
SM seznámil zastupitele s Knihou Mladkov XXX, kterou vytvořil z historických fotografií a přidal
k jednotlivým fotografiím popisy. Autor se tázal, zda by se městys finančně podílel na vydání této
knihy. Dále budou osloveny mladkovské firmy též k podpoře vydání knihy.
ZM schvaluje podporu vydání knihy Mladkov v nákladu 500 ks.
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p. XXX-pochválil práci zastupitelů, i dokončené projekty, Vyjádřil obavy nad financemi pro obce
v příštích letech.
p. R. Studený-poděkoval zastupitelům a redakční radě Zpráv z Mladkova za celoroční práci.

Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 18. 2. 2021
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1), Tomáš Franke (2), Bc. Lada Hejtmánková (3), Martina Jirčíková (4), Tomáš Novotný (5),
Lucie Pohanková (6), Zbyněk Severýn (7) - omluven, Ing. Roman Studený (8), Zdeněk Tomíček (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Činnost úřadu městyse-zahájení kroků k ošetření památné lípy u kostela, řešení dotací na malé
památky, proběhlo jednání na pozemkovém úřadě, jednání s firmou Drypol, kontrola nájemních
smluv, jednání s firmou Artendr, dokončení inventur, řešení dotace na knihovnu, nedopadla
dotace na Přívětivý úřad, podána žádost na kontejnery na firmu Eko-kom, provádí se úprava
bytu v č. p. 85, provedena oprava odsávání v bytech nad KD, oprava části střechy na KD, oprava
rozvodů vody v KD Vlčkovice.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Změna hranice katastrálního území, pozemkové úpravy
SM předložil zastupitelům návrh změny katastrální hranice mezi k. ú. Mladkov a k. ú. Petrovičky
u Mladkova v rámci komplexních pozemkových úprav. Změna hranice katastrálního území se
provádí v návaznosti na nové vhodnější uspořádání pozemků vlastníků dotčených pozemkovou
úpravou. Jedná se o p. p. č. 340, 356/1, 357/1, 642/2, 690/,3, st. 79, 356/3, 642/11 v k. ú.
Petrovičky u Mladkova. Dále SM předložil zastupitelům dokumenty týkající se probíhajících
komplexních pozemkových úprav na katastrálním území Mladkov.
ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Mladkov a k. ú. Petrovičky u Mladkova.
ZM schvaluje Plán společných zařízení.
ZM schvaluje Návrh komplexních pozemkových úprav katastrálního území Mladkov.
b) Smlouva o zřízení věcného břemene
SM seznámil zastupitele s žádostí ČEZ Distribuce, a.s. o budoucím zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021596/SoBS VB/1 Mladkov, Petrovičky na p. p. č. 16
v k. ú. Petrovičky u Mladkova za účelem umístění kabelového vedení a pilíře NN na pozemku
ve vlastnictví městyse Mladkov p. p. č. 642/4. Předpokládaný rozsah omezení činí 2bm.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2021596/SoBS VB/1 Mladkov, Petrovičky na par. č. 16, kNN a pověřuje
starostu městyse podpisem smlouvy.
c) Nájemní smlouva VAK
SM seznámil zastupitele se smlouvou mezi městysem Mladkov a VaK Jablonné nad Orlicí
o nájmu pozemku č. NS/09/20/Fa. Předmětem nájmu jsou p. p. č. 748/2 o výměře 4 492 m 2,
p. p. č. 748/4 o výměře 451 m2, p. p. č. 743/14 o výměře 154 m2 a st. 264 o výměře 11 m2.
Na těchto parcelách je situována pramenní jímka se třemi jímacími zářezy, úpravna vody
a přívodní vedení. Roční nájemné činí 1 Kč/m2/rok a smlouva je na dobu neurčitou. Ve smlouvě
budou uvedena nová čísla parcel a nové výměry.
ZM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. NS/09/20/Fa mezi městysem Mladkov
a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a pověřuje starostu městyse podpisem
smlouvy.
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d) Rozpočtové opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 14/2020 a 1/2021. Starosta městyse seznámil
přítomné se zněním rozpočtových opatření, které budou přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2020 a 1/2021.
e) OZV č. 1/2021-o místním poplatku z pobytu
Starosta městyse předkládá OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, která je vydávána
v důsledku novelizace zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Ve vyhlášce došlo ke změně
v článku 2 a technické úpravě v článku 8. Sazba poplatku z pobytu zůstává 20 Kč/den. Obecně
závazná vyhláška č. 1/2021 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Mladkov č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu.
f) Malé památky
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program s názvem „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. ORP Králíky vyhlásila jediné kolo výzvy
pro poskytnutí této dotace s uzávěrkou dne 28. 2. 2021. Minimální spolupodíl žadatele je 20 %
a minimální výše dotace je 50 000,- Kč. Tuto dotaci by bylo možné využít k opravě Křížku
ve Vlčkovicích, na který je zpracován Návrh na restaurování.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu Křížku ve Vlčkovicích.
g) Prodej a pronájem pozemků
g1) Pozemky nové uspořádání
SM seznámil zastupitele se změnou výměry a uspořádání p. p. č. 42/3, 42/4 v k. ú. Mladkov
pro výstavbu dvou rodinných domů.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nového uspořádání parcel č. 42/3, 42/4
v k. ú. Mladkov.
g2) Pozemek pan XXX
Pan XXX žádá o vyčlenění 32 m2 z p. p. č. 1050/9 v k. ú. Mladkov a následné odkoupení této
části, která odděluje č. p. 30 a zahradu k domu. Již dříve žadatel odprodal městysi Mladkov část
své zahrady (32 m2) k rozšíření obecní cesty a byla dohodnuta směna za obdobně velký pozemek.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č 1050/9.
h) Inventarizace
Předsedkyně UIK přednesla ke schválení zprávu z provedené inventarizace majetku městyse
Mladkov za rok 2020. Počáteční stav hodnoty majetku obce činil 84 653 637,51,- Kč a konečný
stav činí 94 045 960,71 Kč. Zpráva z provedené inventarizace je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZM schvaluje Zprávu inventarizace majetku městyse Mladkov za rok 2020.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost o finanční dar Albertinum
SM seznámil zastupitele s žádostí odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku
o poskytnutí dotace ve výši 15000,-Kč. Jedná se o finanční prostředky na sociální služby
poskytované ve zdravotnickém zařízení.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru léčebnému ústavu Albertinum v Žamberku
ve výši 5 000,- Kč.
b) Sbírka pro Verunku
Společnost Intercolor a.s. vyhlašuje veřejnou sbírku pro Verunku na pomoc rodině z Červené
vody, jejichž dcera trpí nevyléčitelnou nemocí Cystickou fibrózou. Výtěžek sbírky bude věnován
rodině na úhradu potřebných léčebných procedur, pomůcek a léků.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru sbírce pro Verunku ve výši 5000,- Kč.
c) Žádost o pronájem areálu
SDH Mladkov žádá o bezúplatný pronájem hasičského cvičiště na p. p. č 216 v k. ú. Mladkov
na 10 let.
ZM schvaluje pronájem hasičského cvičiště na p. p. č. 216 v k. ú. Mladkov na 10 let
pro SDH Mladkov.
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d) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta žádá o připojení městyse Mladkov k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Již v minulých letech se městys k této kampani připojil a to nákupem vlajky a jejím vyvěšením.
ZM nepřijímá usnesení k vyvěšení vlajky a připojení k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
Hlasování: 4-1-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Z Z A Z A X A N
e) Dodatek ke smlouvě Artendr
SM seznámil zastupitele s Dodatkem č. 1 k Příkazní Smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci s názvem: „Rekonstrukce multifunkčního domu městyse Mladkov“ ze dne 17. 12. 2020
firmy Artendr s.r.o. Předmětem tohoto dodatku je změna článku III. Odměna a platební
podmínky odstavce 3.1 a) Změna zní následujícím způsobem: a) odměna ve výši 155 000,-Kč
bez Dph v okamžiku zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební řízení
v následujícím plnění: Pasport (zaměření a zkreslení skutečného stavu), Architektonicko-stavební
řešení, Konstrukční řešení (vodorovné konstrukce, krov, statika), Požárně bezpečnostní řešení,
Technika prostředí staveb (voda, kanalizace, topení, elektro), PENB 2, Inženýrská činnost
(závazná stanoviska, vyjádření, apod.). V původní smlouvě byla na odměna ve výši 70 000,- Kč
bez Dph v okamžiku zpracování projektové dokumentace + položkového rozpočtu.
ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní Smlouvě ze dne 17. 12. 2020.
e) Dopis pan XXX
SM seznámil zastupitele s dopisem pana XXX, v němž, mimo jiné, oznamuje, že se již dále
nemůže starat o hodiny a zvony v kostele. Doporučuje, aby ten, kdo se o ně bude v budoucnu
starat, rozuměl slaboproudu. Starost o jejich správnou funkci a údržbu vyžaduje zodpovědnost
a technické přemýšlení. K Mladkovu též patří zvon v Petrovičkách. Bylo jednáno s možnými
nástupci pana XXX na údržbu a řízení hodin. Dále doporučuje upravit hřbitov v Mladkově
a opravit Mariánský sloup u skály.
ZM bere na vědomí dopis pana XXX.
f) Drypol
SM představil Drypol systém, který je určen pro vysoušení a trvalou izolaci staveb postižených
kapilární zemní vlhkostí. Tato vlhkost způsobuje devastaci objektu dlouhodobým narušováním
struktury zdiva. Měřením ve zdivu v č. p. 109 a č. p. 85 byla zjištěna vyšší vlhkost. Výrobce
doporučuje Drypol systém I. 30 m za cenu 31 830,- bez Dph.
ZM schvaluje pořízení zařízení Drypol systém I. 30 m pro budovy městyse č. p. 85
a č. p. 109.
g) Z-BOX
SM představil sytém společnosti Zásilkovna spočívající v instalaci Z-BOXu pro výdej zásilek
v našem městysi. Instalace je bezplatná oproti bezplatnému pronájmu pozemku. Z-BOX by byl
umístěn u budovy úřadu městyse.
ZM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části st. p. č. 223.
h) Dohoda o odborné pomoci
Městská knihovna Králíky předkládá městysi Mladkov Dohodu o odborné pomoci pro rok 2021.
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 a pověřuje starostu k podpisu dohody.
i) Příspěvek SMS ČR
Sdružení místních samospráv předkládá výzvu k úhradě členského příspěvku za rok 2021.
Příspěvek je základním zdrojem prostředků pro veškerou činnost sdružení. Výše příspěvku se
skládá se z pevné částky 2.500,- Kč za členskou obec a 2,- Kč na obyvatele dle počtu obyvatel
k 1. 1. 2020 tj. 521 x2=1042,- Kč. Celková výše příspěvku obce činí 3542,- Kč.
ZM schvaluje členský příspěvek Sdružení místních samospráv na rok 2021 ve výši
3542,-Kč.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
městyse.
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Občanská statistika ke dni 31. 12. 2020
stav ke dni

celkem

muži

ženy

31. 12. 2019
31. 12. 2020

522
513

265
262

257
251

9. ledna
16. ledna
21. ledna
23. ledna
29. ledna
31. ledna
26. února
9. března
19. března

Ježko Jiří
Jirušková Hana
Pazderová Olga
Tušla Vladimír
Vašková Drahoslava
Kalousová Alena
Řezníčková Anna
Kožnarová Květuše
Jansová Marie

z toho děti
0-14
79
82

60
60
75
80
60
83
75
82
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně.
Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.

Kubová Jana
Čermák Karel

75 let
75 let

Vzpomínka
Pro každého z nás existuje někdo,
kdo pro nás znamená celý svět…
O to těžší je ztratit ho
a uchovávat jen ve vzpomínkách…
Dne 6. května uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustila dcera Michalka ve věku 25 let.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Kaláškova
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z toho
dospělí
443
431

Gándhí

Střípky ze života maminky
ke 100. výročí narození paní Filomeny Marečkové
Kdyby se mohly dít zázraky, tak by 7. ledna 2021 bylo
u nás doma zase veselo. Jako každoročně by se sešla parta
žen, které přicházely tradičně pogratulovat mamince
k narozeninám, vzpomínalo by se, zpívalo, popíjelo, mlsaly
oblíbené věnečky a sněhové trubičky... Zázraky se ale bohužel
nedějí. Tak aspoň pár řádek vzpomínek, maminko, pro tebe
a pro ty, kteří tě mají rádi, i když už nejsi mezi námi. Určitě
by se při sešlosti řeč stočila na rok 1949, kdy jste se
s tatínkem-vojákem seznámili v Hradci Králové, kam jsi
jezdila navštěvovat svou starší sestru a její rodinu, na rok
1950, když jste 18. února měli v Hradci svatbu a ještě téhož
večera jste přicestovali rychlíkem do Lichkova a pěšky došli do svého prvního
podnájmu v domě, který nyní
patří Helence Zumanové. Maminka z teplého
jihomoravského Vracova měla ten rok štěstí, protože od února už neležel v Mladkově
sníh, a ona netušila, jaké bohaté sněhové nadílky ji v příštích letech čekají. Tatínek jí
sice sliboval, že v Mladkově dlouho bydlet nebudou a přesídlí někam do teplejších
krajů, ale nakonec spolu prožili celých padesát devět roků v Mladkově.
Poprvé se s Mladkováky seznámili na únorové
ostatkové zábavě, kde šla maminka tanečníkům z ruky
do ruky. Kdo by si taky nechtěl zatancovat s pěknou
neznámou tanečnicí v krásném vracovském kroji?
Už v lednu 1951se jim narodila první dcera, v listopadu
1952 další a v září 1958 vytoužený syn. V Mladkově bydleli
postupně na několika místech – u Náhlíků, v řeznictví
u Foglů, v doktorské vile u řeky. V padesátých letech nebylo
příliš vhodných pracovních příležitosti pro ženy a tak
mnohá z nich psala do kolonky zaměstnání údaj žena
v domácnosti. Maminka měla navíc zdravotní handicap,
trpěla oční vadou a těžkou fyzickou práci jí lékaři
nedoporučovali. Pracovala pár roků jako prodavačka
a uklízečka, důchod jí byl vyměřen až v roce 1989, když si
napracovala roky, které ji chyběly, protože na jižní Moravě
v té době už nežili svědkové, kteří by potvrdili to, že řádně
pracovala jako dělnice ve vinohradech, posluhovačka aj.
Díky tatínkově zálibě ve fotografování se uchovala spousta fotografií, já jsem
záměrně vybrala ty z mladších let života, protože většina Mladkováků si maminku už
pamatuje jen jako starší a starou paní. Když jsem se po odchodu maminky v roce
2009 zeptala táty, co by ve svém životě rád změnil, kdyby to šlo, tak bez velkého
přemýšlení řekl: “Byl bych víc doma s mámou a dětmi."
Činorodému manželovi vytvářela obětavě a trpělivě podmínky pro to, aby mohl
pro společenský a sportovní život v Mladkově dělat maximum. Těžko by se dopočítala
hodin, kdy se manžel věnoval nejrůznějším aktivitám mimo domov. Jeho celoživotní
profese aranžéra pro něj znamenala brzo ráno odjet a až večer se vracet z cest.
A po návratu z práce často odcházel hned zase z domu... Takže většina starostí
o chod domácnosti ležela skutečně na mamince včetně funkce rodinného "ministra
financí". A nebylo to vůbec lehké. Přesto si našla vždycky čas a pomohla tam, kde bylo
potřeba. Vzpomínám, jak doučovala děti, kterým nešla ve škole čeština. Uměla
vymýšlet vtipné poučky, které si pamatuji dodnes já i děti, kterým pomáhala.
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Její velkou láskou byly knihy a proto, když se vdala paní učitelka Hynková
a stěhovala se z Mladkova, převzala od ní místní lidovou knihovnu. Ráda jsem jí
chodila pomáhat a díky tomu jsem se
přihlásila i do střední knihovnické školy.
I když měla jen základní vzdělání, ovládala
výborně český jazyk a když tatínek přikývl
na funkci smutečního řečníka, byla mamka
autorkou většiny smutečních
projevů
pro poslední rozloučení s mladkovskými
spoluobčany.
Měla velký smysl pro spravedlnost
a kdyby měla dnešní možnosti, vystudovala
by určitě práva, často o tom mluvívala. Její
otec nebyl nikterak nakloněn přímluvám pana ředitele, že je nadaná žákyně,
která by měla pokračovat dál na studiích. Byla odvážná přímočará ženská,
o kterých se říká, co na srdci, to na jazyku, pro ostřejší slovo nešla daleko. Ráda se
zapojovala do akcí, které pořádaly Sdružení rodičů a přátel školy a organizace
Československého červeného kříže. Byla nositelkou Zlaté medaile prof. MUDr. Jana
Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Málokdo o ní věděl, jaká byla sportovní fanynka. Znala sestavy fotbalových
a hokejových mužstev, o boxu tvrdila, že je to nejčistší sport. A sotva malý synek začal
rozum brát, tak mu vštěpovala pravidla fotbalu. Ke společnému fandění u televize se
u nás doma scházelo třeba i deset sousedů! Moc jí v Mladkově chyběl sborový zpěv,
který provozovala ve Vracově a na sklonku života, kdy trpěla Alzheimerovou chorobou,
byl pro ní zpěv jedinou aktivitou, ke které se nechala vždycky získat. Zpívala
několikrát za den u okna a asi si představovala, že zpívá ve vracovském chrámu svá
altová sóla.
Vzpomínáním bych zaplnila celé číslo vašeho zpravodaje, což by dokázal
ale každý, kdo by se ponořil do vzpomínání na svou maminku. Napsala jsem jen pár
střípků, které se už nejspíš poztrácely z paměti známých a přátel za ty roky, kdy už
maminka nežije.
Děkuji vám všem, kdo jste si se mnou při čtení mých řádků na maminku
zavzpomínali.
Ivana Marečková

Zápis do mateřské školy pro rok 2021/2022
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských
školách provázejí, bude i letos zápis dětí do mateřské školy v distanční podobě,
tj. bez účasti rodičů a dětí.
Termín na příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je prodloužen
od 3. května do 14. května 2021. Žádost mohou zákonní zástupci doručit
následujícími způsoby:
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do datové schránky školy
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
osobním podáním ve škole (možnost vhodit do schránky u vchodu do budovy
nebo si rezervovat čas pro individuální schůzku)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání obsahuje:
 žádost o přijetí (k vytištění na webových stránkách www.zsamsmladkov.cz)
 doložení řádného očkování dítěte od dětského lékaře nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci
 kopii rodného listu dítěte
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021
pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole
zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma
sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská
škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce
ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději
3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.
Pavla Derková DiS.
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Informace k zápisu do 1. ročníků základní školy
pro školní rok 2021/2022
Na školní rok 2021/2022 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
v roce 2020.
Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů
významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis
v distanční podobě.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce využijeme delší časový úsek
v rámci období od 6. dubna do 23. dubna 2021. Žádost mohou zákonní zástupci
doručit následujícími způsoby:
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− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole (možnost vhodit do schránky u vchodu do budovy školy
nebo rezervovat čas pro individuální schůzku).
K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce přiloží kopii rodného
listu dítěte, a to buď v digitální podobě, nebo v papírové podobě – prostá kopie.
Tato kopie pak bude součást spisu.
Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden
školní rok.
K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
už v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.
Tiskopisy Žádost o přijetí dítěte a Žádost o odklad lze stáhnout na webových
stránkách školy zsamsmladkov.cz v oddělení ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY.
Děti, těšíme se na vás v 1. třídě.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy

Tříkrálová sbírka 2021
Výtěžek letošní tradiční sbírky byl poznamenán omezeními v celé ČR. Když si
pro spočítané peníze přijel kamarád z Oblastní charity, říkal, že je to rána a bude
problém zajistit všechnu potřebnou péči. V řadě míst byly sbírky zcela zrušeny,
tam kde byly nahrazeny pouze možností příspěvku do kasičky na určeném místě nebo
převodem z účtu, zdaleka nenahradily osobní kontakt koledníků s dárci.
Také jsem váhala nad formou
uspořádání
sbírky
v Mladkově.
Nechtěla
jsem ohrozit
vás
ani
koledníky.
Kombinace
osobního
setkání s koledníky a možností přispět
do kasičky na Úřadu městyse se
ukázala jako efektivní. Omlouvám se
za všechny nedokonalosti, které
letošní
sbírku
doprovázely:
jiný
sobotní termín než byl uveden
ve zpravodaji, nedochvilnost tří králů
, občas jste viděli krále pouze 2,
někdy jste na ně museli dokonce
čekat, protože se zaběhli za pekáčem,
také byli celí promáčení ze stavění
16

sněhuláků, k některým z vás se nedostaly tradiční dary a nemohli jsme požehnat
vašemu domu nápisem K+M+B. Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů, ale původní
text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus
požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet).
Přes všechny překážky jsou vaše dary
úžasné a mockrát děkuji za pořadatele i za
ty, kterým jsou určeny. Darovali jste částku
17 056 Kč! Pro srovnání – v loňském roce to
bylo 20 742Kč. Také vás to mile překvapilo?
Víc jak dvě třetiny této částky vykoledovala
hlídka tří králů během odpoledne ve středu
6.1. a dopoledne v sobotu 9.1., kde se jako
králové vystřídali: Rozinka Severýnová,
Elenka
Severýnová,
Ondra
Kalášek
a Besinka (zatoulaná fenka, která se objevila
v Mladkově v listopadu, našla u nás domov
a zahrála si roli Baltazara – černého krále).
Ondrášku, Elenko, Rozinko – moc vám děkujeme! Všem štědrým dárcům také!
Jana Severýnová

Během volných chvil děti postavily tři sněhuláky, se kterými jim vydatně pomáhaly
Viktorka a Julinka Mužíkovy. Po skončení koledování králové předali své koruny sněhulákům
a ti ještě řadu dní drželi čestnou stráž.
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Přejeme vám, ať hluboká radost a naděje, která není pouhým optimismem
a dobrou náladou, ale je darem Boží lásky k nám, ať naplní i vaše očekávání v těchto
dnech před Velikonocemi a naplní vás pokojem.
členové Církve bratrské

VELKÝ PÁTEK
PRÁZDNÝ KŘÍŽ

VELIKONOČNÍ NEDĚLE
PRÁZDNÝ HROB

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.
Nebojte se toho,
co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více,
než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska...
Jen on se může plně zaručit za slova
„Nebojte se!“.
(Ze slov Jana Pavla II. při jeho uvedení do úřadu v říjnu 1978)
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VS Dolany v roce 2020
V situaci, která tu od loňského roku panuje, nebylo možné, abychom
splnili náš plán akcí pro rok 2020. Bohužel jsme se v roce 2020 v Dolanech mohli sejít
pouze dvakrát. Nejspíše by bylo možné se sejít vícekrát, ale uvolnění nařízení mělo
za následek, že by se o návštěvníky neměl kdo starat a každý rád využil situace a rád
si udělal čas pro své koníčky, což je zcela pochopitelné. Přes to všechno jsem velice
rád, že jsme se mohli sejít a tyto akce si v Dolanech užít. Ke konci roku jsme opět
udělali sbírku pro psí útulky, kde je vidět, že spoustě lidem není lhostejný osud cizích
čtyřnohých kamarádů.
Pro letošní rok máme také spoustu plánů, jak pro to, abychom se mohli sejít,
tak i seznam prácí je nemalý, ale uvidí se, co nám situace dovolí.
Rodinný den, který jsme pořádali začátkem července, bychom si nikdo neužili,
nebýt štědrých sponzorů. Zde nám velice pomohl Bohuslav Matouš, který nejen
parádně fotí, ale pomáhá i s věcmi okolo a za to mu patří velký dík. Dále je to jednotka
SDH Mladkov, která vytvořila asi zatím nejlepší atrakci a to byla vodní skluzavka.
Firma Griffin, která nechá i ty nejmenší si vyzkoušet jaké to je držet zbraň a vystřelit
si. Nohejbalový turnaj není až tak lukrativní, ale díky sponzorům jsme měli opět
krásné věcné ceny.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomáhají, jak při přípravách
na akcích, či budování v Dolanech a není s námi úplně spojen. Myslím, že už pár
fotek z budování parkoviště tu ve zpravodaji bylo. Za pomoc při výstavbě bych tu chtěl
poděkovat všem členům VS Dolany a především firmě Griffin, která nám zapůjčila
těžkou techniku i se super obsluhou pro manipulaci s pražci a navozila nám materiál
pro zpevnění podkladu a to vše v rámci daru. Nesmím zapomenout poděkovat
Městysu Mladkov, který nám pomohl nejen finančně, ale také nám umožnil tuto
stavbu zrealizovat.
S realizací nové kuchyně (kde se stále bude ještě budovat) nám byla nápomocna
firma Griffin, která nám dodala potřebný dřevo materiál.
Pro chod spolku každý přispívá, jak umí. Někdo umí dělat vodu, někdo
elektriku, někdo má zase bagr, někdo motorovou pilu, někdo plnou hlavu nápadů
a za to jsem velice rád. Snad členové pochopí, že je tady nebudu vypisovat. Jsem rád,
že jsme se dali dohromady a máme možnost pro městys, ve kterém žijeme, dál něco
vytvářet.
za VS Dolany
„předseda“ Jakub Pávek
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ilustrační foto  (autor: Bohuslav Matouš)

Poděkování
Letos krásně mrzlo! Děkuji za všechny rodiče a děti klukům a chlapům ze Spolku
Dolany. Víc vzhledem k opatřením psát nebudu :).
Jana Severýnová
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Od 15. března vzniknou v kraji
další očkovací místa
V návaznosti na krajskou strategii očkování
a avizovanou dodávku vakcín v příštím
týdnu, připravuje Pardubický kraj rozšíření
očkovacích kapacit o čtyři nová očkovací
místa. Ta budou v místech, kde mají své sídlo
krajské
příspěvkové
organizace
ve
zdravotnictví a Hamzova léčebna v Luži.
Provoz těchto center je závislý na dodávkách
vakcín od státu.
„V návaznosti na schválenou očkovací strategii
připravujeme otevření dalších očkovacích míst.
Pro tato očkovací místa využijeme od 15. března
tří krajských příspěvkových organizací ve
zdravotnictví a od 17. března Hamzovu léčebnu v Luži. Tímto krokem rozšíříme jak
kapacity očkování, tak pokrytí území očkovacími místy. Každému z očkovacích míst
bude dodáno 400 vakcín od společnosti Moderna. Předpokladem pro fungování těchto
center i těch, které dále plánujeme spustit od dubna, je samozřejmě dostatek vakcín
od státu,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že vedle vybudování nových
očkovacích míst bude probíhat také rozšiřování provozní doby a kapacity očkovacích
míst v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách.
Registrace k očkování a rezervace termínů
probíhá za pomoci centrálního rezervačního
systému na adrese registrace.mzcr.cz.
S registrací mohou pomoci také bezplatné
linky 1221 či 466 026 466, která je vytvořena
Pardubickým krajem. „Aktuální informace
k očkování v našem kraji máme připravené
také
na
internetových
stránkách www.pardubickykraj.cz/ockovani,
kde je umístěna mapa kraje s vyznačením
jednotlivých očkovacích míst a jejich časové
dostupnosti od registrace po rezervaci
konkrétního termínu. Chceme tak pomoci
lidem s výběrem konkrétního očkovacího
místa, protože se může stát, že některé je více
zatížené zájmem o očkování a čekací doba zde
by byla delší,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela
Matoušková. „Spustíme přihlašování do nově vzniklých očkovacích míst v Rybitví,
Luži, Brandýse nad Orlicí a Jevíčku. V následujících týdnech budeme očekávat
potvrzení příslibu zvýšeného množství vakcíny od společnosti Pfizer. Obdržení vyšších
dodávek je podmínkou pro otevření dalších očkovacích míst dle krajské strategie
očkování.“ dodala Matoušková.
Mgr. Dominik Barták
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Nositelé tradic z našeho okolí – řezbáři
V poslední době mělo město Králíky možnost navrhnout adepty na ocenění
nazvané Za zásluhy o Pardubický kraj. Vytipovalo pro ten účel dvě zajímavé
osobnosti, které splňovaly patřičné předpoklady a které měly šanci mezi ostatními
uspět. Městské muzeum Králíky pak bylo pověřeno přípravou návrhu těchto
osobností. Pardubický kraj nakonec ocenil jiné uchazeče, ale bylo nám nabídnuto,
abychom se ucházeli o ocenění jiné, případně to zkusili v dalším roce. Ono jiné
ocenění se jmenuje Nositel tradic Pardubického kraje a z našich dvou uchazečů
splňuje příslušné podmínky první z nich – pan Štefan Hrudka. Druhý – Oldřich Čech
– bohužel nesplňuje podmínku místa trvalého bydliště v našem kraji, ale k našemu
kraji patří, neboť zde vyrůstal a ve své práci přímo navazuje na králickou
betlémářskou tradici.
Nevadí, s panem Čechem to zkusíme opět s nominací Za zásluhy o Pardubický
kraj v příštím roce. Obě nominace přinesly zajímavý souhrn informací o dosavadní
práci obou autorů, a tak jsem byl pobídnut, zda by nestálo za to o obou našich
řezbářích napsat do zpravodaje. Určitě stálo, takže tady nabízíme dva malé medailony
obou osobností.
Štefan Hrudka
Žije a pracuje ve Vlčkovicích, od roku 1995 se profesionálně věnuje řezbářství.
Vyrábí sochy i drobnější plastiky, reliéfy, betlémy, loutky, repliky historických zbraní,
nábytek, různé užitkové předměty a provádí četné restaurátorské práce. Mimo to
spolupracuje v oboru řezbářství a restaurování s jednotlivci i firmami napříč celou
republikou. Jeho tvorba je k vidění v muzeích, na zámcích, v kostelích
či v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.
Z četných realizovaných prací uvedeme alespoň následující výběr:
• restaurování Erxlébenovy novogotické lékárny pro Městské muzeum v Žamberku
• spolupráce při restaurování barokní kaple na zámku Zbiroh
• spolupráce na výrobě pohovky v královském sále na zámku Sychrov
• výroba plastik do interiérů pro Tvrz Letohrad-Orlice a Muzeum řemesel v Letohradě
• zhotovení pamětní desky ke 100. výročí založení školy v ulici 5. května v Králíkách
• výroba kopie zcizené barokní sochy sv. Barbory pro kostel v Klášterci nad Orlicí
• výroba cen pro soutěže Golem´s Hand ČR Mikulov 2004 a 2005 a Zlatý míč ČR 2002
Letohrad
• pro film: výroba dřevěných částí historických chladných a střelných zbraní, oštěpy
pro film o manželech Zátopkových
• pro Městský úřad Králíky výroba věcných darů reprezentujících region, např. v roce
2016 soška slona z Králického Sněžníku pro prezidenta ČR Miloše Zemana
• spolupráce s firmami z Kanady, Německa, Holandska ad.
Štefan Hrudka je členem Českého sdružení přátel betlémů, restauruje králické
betlémy, kostelní betlémy a tvoří betlémy vlastní – z přírodního dřeva
i polychromované. Své betlémy zapůjčuje pro mnohé výstavy, jichž se nejen účastní,
ale občas zde prezentuje i praktické ukázky svého řezbářského řemesla. Ve své dílně
ve Vlčkovicích provádí exkurze pro školy a společenské organizace na témata
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loutkářství, betlémářství, historické zbraně atp. Na praxi do jeho dílny chodili studenti
uměleckých škol. Pro podnícení zájmu o řezbářské řemeslo vyrábí řezbářskou
školičku, s jejíž pomocí si lze vyrobit svůj vlastní betlém.
Štefan Hrudka nejraději vzpomíná na první výstavu, kterou zorganizoval, a sice
Kouzlo Vánoc (Mladkov, 1986), avšak na kontě má mnohé další výstavy a prezentace:
• 1990 Třebechovice pod Orebem
• 1994 a 1995 Mezinárodní výstava betlémů v Hradci Králové
• 1997 Historisches Museum Luzern (Švýcarsko)
• od roku 2001 účast na Svátcích dřeva v Žamberku
• 2003 účast na Českých dnech ve Walbrzychu
• v letech 2012–2015 účast na řezbářských sympoziích Rychnovské dřevořezání
• 2017 Dřevohrátky (Galerie KMHK v Hradci Králové).

Mimo tyto výstavy se každoročně účastní vánočních výstav v blízkém i širším
okolí, např. v Žamberku, Jablonném nad Orlicí, v Rychnově nad Kněžnou, Kvasinách
či v Kunvaldu. Ze samostatných výstav uveďme tu v Městském muzeu v Králíkách –
k 20. výročí založení firmy v roce 2016 – a ve Výstavní síni v Jablonném nad Orlicí
v roce 2019. Práci Štefana Hrudky zmiňují publikace Kdo je kdo mezi betlémáři
na konci 20. století, Člověk a dřevo v orlickém a podorlickém kraji, Poselství dřeva
a Nekonečný svět české hračky. Byl prezentován v mediích, jako jsou Český rozhlas
či v různých regionálních periodikách.
Oldřich Čech
Oldřich Čech vyrostl v Králíkách a dnes žije poblíž Slaného ve středních
Čechách. Vystudoval obor dřevařství na Střední průmyslové škole v Hranicích. Ve své
tvorbě navazuje na tradiční řezbu, zejména ve spojení s tradicí králického
betlémářství; zkušenosti čerpal mimo jiné u autentického tvůrce králických betlémů
Josefa Schwarzera. Věnuje se rozsáhlé odborné činnosti – provádí restaurátorské
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práce ve spolupráci s památkovou péčí a různými muzejními institucemi (Městské
muzeum Králíky, Muzeum betlémů Karlštejn, Zlonice…), a to s využitím původních
technologií pocházejících z mikroregionu Králicka. Jako poradce je prostředníkem při
získávání sbírkových předmětů pro muzejní sbírky (vyhledává, posuzuje, doporučuje)
– např. králické betlémy pro Městské muzeum v Králíkách.
Své znalosti a umění Oldřich Čech předává řadě zájemců – vede řezbářské kurzy
(Městské muzeum Králíky, Svatováclavské slavnosti na Budči, Národopisné muzeum
Slánska v Třebízi, Karlštejn) a účastní se rozsáhlé výstavní činnosti. Práce Oldřicha
Čecha tak byly opakovaně prezentovány v Králíkách (Městské muzeum, Evropský
dům), v Hradci Králové, Praze (Výstavní síň Senátu Parlamentu ČR, Muzeum Karlova
mostu, Betlémská kaple ad.), Karlštejně, Mělníce, Kladně, Slaném, Zlonicích
či Třebechovickém muzeu betlémů. Řada domluvených výstav byla bohužel zrušena
v souvislosti s pandemií Covid-19. Ze zahraničních výstav můžeme uvést prezentace
v Německu (např. Drážďany), Rakousku či Polsku. Pro rok 2021 Oldřich Čech chystá
výstavy v německém Chemnitz a opět v Drážďanech.
Oldřichu Čechovi se dostává i zasloužené mediální pozornosti např. v Právu,
iDnes, Novinkách.cz, Radiu Impuls či v České televizi. Je členem Spolku českých
betlémářů a Českého sdružení přátel betlémů. Získal pamětní medaili za udržování
tradice řezbářské školy se zaměřením na králické betlémy.
Štefan Hrudka a Oldřich Čech patří mezi několik málo osobností,
které prakticky navazují na tradici králického řezbářství, a to v širším měřítku. Kromě
nich zbývají už jen sběratelé, publicisté a pak řezbáři, kteří však tuto práci a umění
mají spíše jen jako koníček a vyřezávají hlavně sobě a svému blízkému okolí pro
radost.
Štefan Hrudka a Oldřich Čech – každý je trochu jiný; zatímco pan Hrudka
králické betlémy spíše restauruje a ve své vlastní autorské tvorbě přichází s osobitým
stylem (nadto se věnuje sochařské práci, řezbářské výzdobě aj.), Oldřich Čech je
vyloženě pokračovatelem tradičního králického betlémářství, avšak i on se věnuje
práci se dřevem v mnohem širším rozsahu. Ať už pánové získají či nezískají jakákoli
oficiální ocenění, zaslouží si oba naši pozornost a uznání.
S využitím textu manželů Hrudkových, konzultací se Štefanem Hrudkou a Oldřichem
Čechem, mediálních ohlasů, vlastních zkušeností a archivu Městského muzea
v Králíkách napsal Michal Kos.
(zdroj: https://www.kraliky.eu/data/zpravodaj/2021/kralicko2021_02.pdf, s. 14-15)

Králická komunitní semínkovna
Speciální základní škola Králíky a Městská knihovna Králíky spojily své síly
a společně založily komunitní semínkovnu, která je od 1. 2. 2021 instalována
v Městské knihovně Králíky.
Co je to semínkovna?
Semínkovna je místem, kde zahradníci mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo
ze svých zahrádek. Osivo by mělo být v „bio“ kvalitě – nemořené, z chemicky
neošetřených rostlin. Semínka jsou nabízena bezplatně, v malých dávkách pouze pro
osobní spotřebu. Myšlenka vznikla ve Francii, v České republice již funguje několik
semínkoven.
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K čemu semínkaření je?
• Ušetříte. • Víte, co pěstujete. • Je to zábava.
Proč produkovat své osivo?
Vypěstuji si to, co mi chutná, co odpovídá mým kritériím. Vámi vypěstované rostliny
se mohou postupně adaptovat na podmínky vaší zahrady, tím mohou být odolnější
proti chorobám, škůdcům.
Na co si dát pozor?
• Nesemenařte semena získaná z hybridních rostlin (označené F1). Důvod: Zkříží-li se
dvě odrůdy, má první generace jejich potomků (F1) shodné vlastnosti. Pokud tuto
generaci dále křížíte, získáte potomstvo (F2), které již nebude ve svých vlastnostech
jednotné.
• Nesemenařte semena získaná z „vyběhlic“. Důvod: Plodiny jako např. mrkev tvoří
semena až ve druhém roce. Pokud se stane, že mrkev vyběhne do květu již v prvním
roce, její semínka ponesou vlastnosti „vyběhlice“ – nebude tvořit kořen.
• Pozor na semenaření dýní, cuket apod. Důvod: Tyto rostliny jsou cizosprašné. Pokud
pěstujete vícero odrůd najednou na pozemku, včely přenesou pyl mezi jednotlivými
odrůdami. Dojde tak k nechtěnému křížení, kdy může vyrůst nová odrůda bez
vlastností té původní (např. cuketodýně).
Jak to všude jinde funguje?
Pěstitel si v semínkovně vybere nějaký druh zeleniny, květin či bylinek. Na oplátku
do semínkovny donese nějaká jiná semínka, kterých má doma nadbytek. Tak jako se
v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo do vaší zahrádky. Tak jako se do
knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny myslete na sdílení
sklizených semínek v semínkovně...
Jak to funguje v Králíkách?
Žáci Speciální ZŠ Králíky zhotovili semínkovnu, kterou vybavili prvními sáčky se
semínky rostlin vypěstovaných na školním pozemku. Zájemci si mohou odnést domů
maximálně jeden sáček jednoho druhu rostliny. Po sklizni přinesou do knihovny
v papírovém sáčku semínka rostlin, které vypěstovali na své zahrádce. Přiloží název
rostliny, rok sklizně a místo sběru (např. Králíky). Knihovnice předají semínka
rostlin žákům Speciální ZŠ Králíky. Ti je nasáčkují, popíší a odnesou zpět do
knihovny. Knihovnice je umístí do semínkovny pro další zájemce. Aktuální druhy
semínek k „zápůjčce“ budou zveřejňovány na fcb a webu Městské knihovny Králíky
www. knihovnakraliky.cz, na fcb Speciální ZŠ Králíky. Startujeme se semínky chilli
papriček (sejí se v 1. polovině února), měsíčnice, afrikánů, černuchy damašské,
slunečnice, přibudou semínka dýně hokaido – vše vypěstováno na školním pozemku.
Bližší informace o chodu semínkoven najdete na semínkovna – sázej, sklízej, sdílej
(seminkovny.com). S dotazy se obracejte na pracovnice Městské knihovny Králíky
(e-mail: info@knihovnakraliky.cz, tel. 777631813), pište na fcb Speciální ZŠ Králíky
nebo email: zspredakce@seznam.cz
Výzva pro pěstitele: pokud máte již nyní přebytky semínek, které sami
nespotřebujete, doneste je do knihovny – pomozte nám s rozjezdem naší semínkovny.
Děkujeme.
Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel Speciální ZŠ Králíky
Mgr. Kateřina Brandejsová, ředitelka Městské knihovny Králíky
(zdroj: https://www.kraliky.eu/data/zpravodaj/2021/kralicko2021_02.pdf, s. 12)
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Sága rodu Rotwengelů
Sága rodu Rotwengelů je neobyčejně čtivé líčení osudů čtyř generací rozvětvené
německé rodiny žijící v malém městysi v podhůří Orlických hor. Autorka mnohé
příhody svého vyprávění sama prožila, protože se zde narodila a vyrůstala – a jiné
převzala z historie vlastní rodiny. Do autentické kroniky vlastní rodiny, tvořící osnovu
vyprávění jsou vetkány i příběhy, které pramení z autorčiny fantazie, objevují se tu
postavy, které ve Wichstadlu (Mladkově) nežily, a také místní poměry líčí v románu
odlišně. Obec, ve které spisovatelka vyrůstala, a obec, kterou v románu líčí, se
navzájem velice podobají, ale stoprocentně se neshodují, z toho důvodu mají poněkud
pozměněná jména. Po dohodě s autorkou se zde také používají výhradně česká křestní
jména. Takto vzniklé poutavé vyprávění o humorných i tragických osudech
„obyčejných lidí“ je zasazeno do historického kontextu druhé poloviny 19. století.
Vilém – malý šlachovitý závodčí hlídek je zbaven své hodnosti a propuštěn
z rakouské armády. Bezútěšná situace. Avšak Vilém není bez domova: všichni
Rotwengelové jsou od pradávna doma v českých zemích, v Orlických horách,
v trojúhelníku mezi Čechami, Moravou a Slezskem – na rozvodí tří moří. Chudý,
Bohem opuštěný kraj, ale pro Rotwengely přesto střed světa. Žijí v městysu Kladkově,
kterému mezi sebou říkají – jako všichni Kladkovští rodáci – prostě a něžně
„Městečko“. V tomto zapadlém koutě světa se první Rotwengelové spolu s ostatními
objevili už ve třináctém století. Razili si cestu skrz lesní divočinu, ve které žili medvědi
a vlci, pronikali údolími do hor a mýtili lesy. Mnozí z nich se uchytili jako uhlíři, jiní
jako mlynáři, ale většina z nich se stala malými rolníky na vymýcených pozemcích.
Mnozí krachovali nebo se opět stěhovali - hlavně do českých nížin, kde je lákala
úrodná pole a vzkvétající vesnice a města. Rotwengelovi zůstali. Usadili se na
vykácené pasece v údolí Tiché Orlice, ve kterém se řeka prokousávala skrz horské
skály k jihu a tímto údolím rozdělila pohoří na horní a dolní Orlické hory. Tady tudy
procházela také prastará horská stezka z Čech do Kladské kotliny – obrovského
dolíku mezi Sovími horami, Hejšovinou a Králickým Sněžníkem. Blížil-li se nepřítel,
bylo možné tuto stezku lehce zahradit skácenými stromy nebo trnitým křovím.
V sousední obci Celné později představitelé české koruny vybírali celní poplatky.
U této stezky, která se s přibývajícími stoletími stále rozšiřovala, lidé tak docela
odloučeni od ostatního světa nebyli. Obchodníci, vandrovníci i vojáci tudy procházeli
v obou směrech. Za třicetileté války tu drancovali a pálili Švédové. Pluky Marie Terezie
a Fridricha Velikého tudy několikrát prošly během slezských válek a války sedmileté,
zabíraly kvartýry a s Orličany přitom nezacházely v rukavičkách. Ať už to byl přítel
nebo nepřítel – vojáci pro tuto obec nikdy štěstí nepřinesli. Kromě toho je bylo nutné
krmit – ačkoliv lidé v Orlických horách často trpěli nouzí i bez nich.
A tak může Vilém na otázku, co si nyní počne odpovědět bez rozpaků: Půjdu
zpátky domů – kam jinam? A tak putuje pěšky z Frankfurtu nad Mohanem. Jakmile
má za sebou hraniční závoru mezi Německem a českými zeměmi, ubíhá mu cesta
mnohem rychleji: stále na východ, až do Hradce Králové, kde se do Labe vtéká Orlice.
Odtud podél Orlice až k místu, kde se řeka dělí na Orlici Tichou a Divokou – a bude
pokračovat údolím té Tiché, proti jejímu toku. Vilém nyní přidává do kroku.
Poslední noc před svým návratem domů stráví Vilém pod zříceninou potštejnského
hradu. Ačkoliv tady v podhůří už bývá říjen dost studený, ustele si na plochém
kameni na břehu Orlice, mezi hustými keříky bolehlavu a devětsilu. Měl neklidný
spánek. K ránu se mu zdálo o jeho matce, té krásné Marianě Veith, dceři obecního
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písaře z Dolních Boříkovic, která si vzala vojenského hudebníka Zikmunda
Rotwengela. Vilém byl jejich jediné dítě. A co že se Vilémovi o jeho mamince zdálo?
Je mladá jako v jeho dětství, s tmavými vlasy, rozdělenými pěšinkou a s drdůlkem
a zrovna vařila kávu z melty a cikorky a napekla buchty. Voní jimi celá světnice.
Už je světlo. Ráno je kalné, ale teplé. Domů, domů! Spěšným krokem se vzdaluje
od Orlice, volí zkratku přes kopce: Žamberk, Nekoř, Pastviny, Vlčkovice. Vilém jde
stále rychleji a od Pastvin, kde vede přes Orlici starý kamenný most, už skoro běží.
Nahoru na kopec, za kterým vždycky zapadá slunce, když se dívá od nich z domu,
kolem roztroušených chalup a usedlostí Vlčkovic, alejí starých javorů, vrhajících stín
na štěrkovou cestu. Již se nemůže dočkat, až bude konečně na hřebeni, na vrcholku,
odkud vede cesta zase dolů. Na východě se už v dálce objevila silueta Hory Matky Boží
nad Králíky, před ní Hraniční les, Pivní cesta, Pomněnkové louky. Vedle něho se tyčí
Šibeniční vrch, proti němu se táhne Mlýnský vrch až k Vysokému Kameni a nad
Pomněnkovými loukami se zvedá Hraniční vrch, který patří k rakousko-uherské
monarchii jenom napůl, až po hřeben. To nejbližší, to nejdůležitější, ještě skryto, jako
v hnízdě v hlubokém údolí před ním. Běží už klusem, klopýtá. Konečně se před ním
objeví v celé své kráse: Jeho „Městečko“! Statky, domy, chaloupky ve shluku kolem
kostela – jako kuřátka kolem kvočny. Tady vklouznul do života, tady odtud vyrazil
do světa. Z komínů stoupají sloupky dýmu. Pokojný pohled. Listí starých lip kolem
kostela svítí podzimní žlutí. Pádí dolů z kopce. Začíná pršet.
Z dálky se k němu blíží jakási žena. Šátek si stáhla hluboko do čela. Věnuje jí
jenom letmý pohled. Myšlenkami je už doma. Vždyť byl pryč celé tři roky. Za tu dobu
dostal jenom čtyřikrát poštu od rodičů. A co když už otec a matka nežijí? Přepadne ho
strach. Najednou slyší, že někdo volá jeho jméno. Je to ta žena, která jde proti němu
do kopce. Náhle jakoby mu spadly šupiny z očí: Vždyť je to jeho maminka! Řítí se k ní,
objímá ji, zvedá do výšky, chová v náručí – radostí celý bez sebe. Lidé ve vsi, které po
cestě potkávají, se radují z jeho návratu. Kdosi je dokonce předběhne a celý bez dechu
o tom zpravil i otce: „Tvůj Vilém se vrátil domů. Už je v „Městečku“!“ Stařec je
rozrušen. Chytne svůj pozoun a jde s ním svému synovi slavnostně naproti – přes
slepičí trus, skrz louže a přes koňské koblihy, v této chvíli slepý a hluchý. Ještě než
svého syna spatří, začne troubit s takovou silou, že se v celém „Městečku“ rozezvučí
všechny okenní tabulky. Ať Vilém slyší, že je kladkovská kapela na výši. Avšak když
před ním jeho syn stojí ve své životní velikosti, se zaslzenýma očima a pokřiveným
knírem, dojde starému otci přece jenom dech, rozpláče se a obejme Viléma i se svým
pozounem.
Doma, v nízké světnici, se Vilém usadí na lavici. Sotva však dosedne, přemůže
ho strašná únava. Usne, ještě než se vrátí maminka s kávou a čerstvými buchtami.
Matka mu ještě stačí podstrčit pod hlavu měkký polštář. Prospí celý zbytek dne
a celou noc. V noci napadne první sníh zimy roku 1851. Vilém neumí žít bez plánu.
A tak se ožení s hezkou baculatou Terezou Steniska z Celného. Vaří mýdlo a prodávají
je. Tereza je plodná žena, věnuje život sedmi dětem: Lině, Vilémovi, Juliánovi, Karlovi,
Theodorovi, Anně a mnohem později ještě Františkovi, ten však ještě téhož dne zemře.
Vilém se musí ohánět, aby uživil mladou rodinu. Jeho mydlářská dílna se dobře
zaběhla, ze dvou sklepních místností to neustále kouří a voní. Navíc se Vilém pustil
i do výroby svící. A přesto jeho zisky jsou rok od roku menší. Vinu na tom mají tovární
mýdlárny.
Tereza přiměje svého muže k tomu, aby otevřel hokynářství. Dům je zatím
pro všechny dost velký. Má nízkou, ale prostornou obývací světnici s mohutnými
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stropními trámy, nesoucími půdu a širokou špičatou střechu. Ze tří stran je dům
obehnán pavlačí. Na konci pavlače je „hajzlík“. Je přístupný z letní kuchyně. V letní
kuchyni jsou padací dveře, vedoucí ke kamenným schodům do sklepa. Sklep patří
kozám, slepicím a králíkům. A pak je tam ještě – hned vedle kuchyně – velká spíž
neboli špajzka, ze které to podle roční doby zavání všelijakými svůdnými vůněmi.
Všechno pod jednou střechou – lidé, zvířata a zásoby potravin a krmiva pro všechny.
A pod hřebenem střechy je vestavěn ještě i holubník. Zahrada je veliká. Kolem domu
stojí ovocné stromy. A přesto musí rodina stále více šetřit. Jejich hokynářství není
v „Městečku“ jediné. Vilém se tedy po smrti svého otce dostane na místo obecního
tajemníka a zůstane jím čtyřicet šest let!
Lina, nejstarší dcera se provdala za mladého pošmistra a přestěhovala se
do budovy poštovního úřadu na rynku. Domů to nemá daleko. Musí přejít náves
– rynek – a proběhnout Židovskou uličkou. Tam to vždycky páchne močí. Židovská
ulička je tak úzká, že se muž s rozpaženými pažemi dotýká obou domovních zdí.
Panuje tu vždy chlad a přítmí – až na deset minut za letních odpolední, kdy sem
slunce zasvítí přímo seshora. Lina tedy přeběhne náves, proklouzne židovskou
uličkou, přejde lávku přes Petrovský potok, proběhne kolem kostelních dveří a lípy,
pak mezi sakristií a druhou lípou – a odtud už je to jen několik kroků k velkému
tmavému dřevěnému domu, stojícímu na luční stráni. Zezadu se zdá malý, přikrčený,
ale když se člověk dívá zezdola nahoru, působí velmi mohutně.
Julián se oženil s dcerou řídícího učitele Otýlií a ze začátku bydleli ve Vilémově
podstřešní komoře. Julián se stal učitelem v prastaré tmavohnědé škole. Měli dceru
Lauru a syna Viléma, při jehož porodu Otýlie zemřela. Po čase se Julián znovu oženil
s dcerou sedláka z Celného, Pavlínou. Po svatbě se odstěhovali do školního bytu. Měli
čtyři syny. Malý školní byt byl pro velkou rodinu stísněný a v domě rodičů zůstal už
jen otec Vilém a postižený bratr Karel. Julián se rozhodl přestěhovat. Ale nejdřív musí
být celý dům přestavěn a zmodernizován. Aby se nemuselo za každého počasí
a ve dne v noci chodit na záchod přes celou pavlač, nechá tuto místnůstku zabudovat
do domu. Také velká, chladná spíž a prádelna s kotlem, neckami a odpadním
kanálem jsou pro takovou velkou rodinu nutné. Padací dveře a žebřík jsou nahrazeny
pevnými schody do sklepa, pavlač zůstane zachována pouze na jižní štítové straně
domu. A kozí chlívek zmizí – stejně už byl celá poslední léta prázdný. A chov včel – to
je něco jiného. Včely jsou ušlechtilejší tvorové než kozy a slepice. Stavební plány si
kreslí Julián sám. Musí je pouze nechat podepsat stavitelem. Ten ho chválí. To je
opravdu dobře promyšlený návrh.
To, co Juliánova rodina a on sám potřebují, bude všechno pod jednou střechou:
Prostorná předsíň, ve které je dokonce i místo pro Juliánův ponk, za předsíní úzká
chodba, ze které vedou dveře k záchodu, ke schodům do sklepa a do Lauřina pokoje.
To je krásná, velká místnost, zabírající tři čtvrtiny bývalé obytné světnice. Napříč
pokojem probíhá stupínek, na kterém bude stát klavír. Další dveře s několika okny
vedou na pavlač, ze které se může rukou dosáhnout do větví hrušně před domem.
Na konci chodby je obytná kuchyně, která je mnohem menší než stará světnice.
Tak velké světnice už nejsou moderní, v posledních letech se obytné místnosti
oddělují od místností na spaní a na vaření. V kuchyni stojí velká kachlová kamna
s lavicí, přistavěným sporákem, vybaveným zapuštěnou nádobou na vodu, díky níž
má hospodyně vždycky k dispozici horkou vodu, a s výklenkem, ve kterém schne
nádherně vonící dříví na topení. Přes kuchyň se jde do prádelny a z prádelny
do špižírny a druhými dveřmi také do zahrady, kde chce Julián zřídit veliký včelín.
29

Kromě skromného platu řídícího učitele vydělává také na prodeji medu. Třicet včelstev
není zrovna málo.
Vybráno a upraveno z knihy SÁGA RODU ROTWENGELŮ, kterou napsala
spisovatelka GUDRUN PAUSEWANGOVÁ, od jejíhož úmrtí uběhl 23. ledna 1 rok.
Knížka je velice zajímavá a čtivá a je možno si jí zapůjčit v místní knihovně.
Přeji hezké chvíle při čtení
Jana Kalášková

Glosa
To, že ještě někdy budu psát do mladkovských novin mě vyprovokovala krásná
knížka o Mladkově, kterou vydal pan Taraška.
Pan Taraška již několikrát na besedách o Mladkově de facto odhaloval historii
Mladkova. To, jak Mladkov vypadal před lety, o tom, jací zde byli pracovití lidé, kteří
vybudovali Mladkov do podoby hezkého městečka. A to vše bez dotací svou vlastní pílí.
Tato doba ovšem skončila po druhé světové válce. Tak kde se Mladkov nachází dnes?
Vše staré, hezké bylo zbouráno. To, co se postavilo po válce, se do této krajiny
nehodí. Již několikrát jsem poukazoval na stav domů na náměstí. Původní štukové
omítky naharzeny nevzhlednými. Bohužel současným majitelům to nic neříká. Ty bez
ladu a skladu vysazené stromy na náměstí, tomu se říká parčík! Náměstí by mělo
projít důslednou revitalizací! To by si zasloužily i ostatní obecní prostory. Organizace
v obci čekají jen na dotace! Já žiju v Mladkově sedmdesát let a také sleduji, jak se
mění obce jinde. Mladkov chátrá! Zastupitelům bych poradil objet některé obce
v okolí. S dopravou byste neměli mít problém. V době, kdy se jinde šetří každá
koruna, Mladkov si pořídí autobus? Věděl bych, jak získané dotace využít k rozkvětu
Mladkova. Revitalizace náměstí, chodníky atd.
Ještě jednou bych chtěl touto cestou poděkovat panu Taraškovi za krásnou
knížku a za obětavou práci, kterou věnuje historii Mladkova.
Na závěr krásná věta z jeho knížky: „Budou mít současní obyvatelé Mladkova
tak láskyplný vztah ke svému městečku?“ Já jsem bohužel přesvědčen, že ne!
Václav Matějka

Na zimní spánek navazuje jarní únava

– fejeton

Také jako já závidíte medvědům? Na podzim se zavrtají do pelechu a probudí je
až paprsky jarního slunce. Zaspí krátké dny a dlouhé noci, to věčné pošmourno, které
většinou leží nad krajinou jak šedivá deka. Oni to nejsou jen méďové, kdo se
zachumlá a přespí venkovní mizérii. Stejně šikovně to mají zařízené i jezevci, ježci,
sysli nebo svišti, některé ještěrky, žáby a želvy.
Nedávno jsem četla o teorii jistých vědců, podpořenou objevem v jakési jeskyni, že si
možná zimní spánek uměli naordinovat i neandertálci. Pokud by to byla pravda,
škoda, že tento zvyk nepředali svým následovníkům, druhu homo sapiens.
Jen si to představte. V říjnu bychom všichni zavřeli domy, zalezli do peřin.
Co bychom ušetřili za jídlo, dopravu. Ano, prospali bychom Vánoce. Ale zase bychom
po nich nemuseli shazovat kila. A hlavně koronavirus by neměl šanci se šířit. Jenže
zimní spánek u lidí nefunguje. Zpomalení ale jsme. Z nedostatku jiných podnětů jsme
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unavení a ospalí. Jak také jinak, když málo pobýváme na čerstvém vzduchu a jsme už
dlouho pod palbou negativních zpráv?
Přehoupl se leden, své vlády se ujal únor a březen pomalu klepe na dveře. Dny
se rychle prodlužují, noci krátí, sluníčko má stále větší sílu. Ale my jsme
s nastupujícím jarem odjakživa velice unavení. Cítíme se psychicky i fyzicky
vyčerpaní, malátní, bez energie, jsme celkově skleslí a bez nálady. Jarní únava se
tomu říká. Prý jí trpí každý druhý člověk. Troufám si říct, že v dnešní době ještě víc.
Lékaři tvrdí, že nám chybí vitamíny a minerály. Proto berme ovoce a zeleninu ztečí.
Nemusíme zrovna konzumovat pomeranče po kilech. Dobrou práci pro nás udělají
třeba česnek, cibule a křen. A zázračná potravina našich babiček – kyselé zelí!
Takže konec mého bědování. Naberu si do misky zelí, zkontroluji, jak mi kvasí
zelenina (tam je vitamínů a minerálů!), a vyrazím na zahradu podívat se, jestli už má
poupata čemeřice a zda nevykukují krokusy. To člověk vždycky pookřeje a zapomene
na zimní spánek i jarní únavu.
-kor(zdroj: https://www.coopclub.cz/wp-content/uploads/2021/01/Radce_01.pdf, s. 19)

Rok 2020 a jeho pokračování
Asi by nás nikoho ani ve snu nenapadlo, jak malý neviditelný vir může ovlivnit,
ba přímo změnit naše životy, jak jsme jako lidstvo bezbranné, i když si mnozí z nás
myslí, že je vyspělé a dokonalé. Tato podivná doba zasáhla všechny, nejvíce však děti,
které v oblasti vzdělávání ztratily skoro rok života, nehledě na jejich sportovní omezení
a tím spojený jejich zdravý vývoj. A také osamělé seniory, kteří, i když třeba bydlí
v různých domovech, přišli o možnost pravidelného osobního kontaktu s rodinami,
pro které celý život žili.
Předešlý rok 2020 a pravděpodobně také tento se nesmazatelně zapíší do našich
i světových dějin z pohledu zdraví a ekonomiky jako roky změny.
Proto zde zveřejňujeme přehledný průběh událostí v naší zemi, který pro
www.irozhlas.cz v níže uvedeném článku zpracoval Martin Štorkáň a Rešeršní
oddělení s knihovnou (Praha 1. 3. 2021).

Od prvních nakažených k více než 20 000 mrtvých.
Český rok s koronavirem den po dni
Přesně před rokem – 1. března 2020 – se v Česku objevily první případy nového typu
koronaviru. Trojice nakažených si ho pravděpodobně přivezla z Itálie. Od té doby
v souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo v tuzemsku přes 20 000 lidí. Vláda
mezitím zpřísňovala a uvolňovala protiepidemická opatření. V čele resortu
zdravotnictví se vyměnili tři ministři.
Leden 2020
27. ledna – České nemocnice oznámily prvních několik podezření na onemocnění
novým typem koronaviru. U prvních lidí s příznaky se nemoc nepotvrdila.
28. ledna – Poslanec ODS Bohuslav Svoboda (ODS) ve sněmovně neprosadil,
aby vláda informovala poslance o opatřeních souvisejících s novým koronavirem.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navzdory tomu zákonodárce ujišťoval,
že Česko situaci nepodceňuje a není důvod k jakékoli panice. Onemocnění se podle
něj zatím u nikoho v Česku neprokázalo.
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30. ledna – První opatření: ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo
vydávání víz pro čínské občany.
31. ledna – Z Číny se kvůli koronaviru vrací pět Čechů, vláda řeší zákaz letů.
Únor 2020
1. února – Premiér Andrej Babiš (ANO) oznamuje, že Česko nemá možnosti,
jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc kvůli šíření nového koronaviru.
Reagoval tak na žádost čínského velvyslance Čang Ťien-mina, kterou tlumočila
hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Babiš novinářům řekl, že Česko potřebuje zásoby
pro své občany. Následně ale řekl, že Česko poskytne Číně finanční pomoc a vyzve
humanitární organizace k pořádání sbírek.
3. února – Vláda rozhodla o přerušení všech přímých leteckých spojů mezi Českem
a Čínou.
27. února – Prezidentův kancléř Vratislav Mynář jednal v Číně s čínským
vicepremiérem Chu Čchun-chuou o české humanitární pomoci. Do Číny ji přepraví
speciál české armády.
Březen 2020
1. března – Testy odhalily první tři případy nákazy. Všichni nakažení přicestovali
z Itálie. Poté počet nakažených rostl.
10. března - Bezpečnostní rada státu zrušila od 11. března výuku na základních,
středních, vyšších odborných i vysokých školách. Už od 10. března platil zákaz
pro akce nad 100 osob.
V Thomayerově nemocnici byl hospitalizován pražský taxikář. Léčen byl na zápal
plic, který potvrdil rentgen. Později se však objevily potíže s dechem, a proto byl
proveden test na koronavirus, který jej potvrdil. Přes přeložení na JIP muži
v důsledku onemocnění covid-19 selhaly plíce, a tak byl 15. března převezen
do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tam jej lékaři napojili na mimotělní oběh,
který mu do krve dodával kyslík. Od 24. března mu začali podávat lék
remdesivir, 5. května byl propuštěn do domácího léčení.
11. března – Světová zdravotnická organizace oficiálně klasifikovala šíření
koronaviru SARS-CoV-2 jako pandemii.
12. března – Vyhlášení prvního nouzového stavu. Začal platit od 14.00 hodin.
13. března – Začal platit zákaz akcí s účastí nad 30 osob, stejně jako zákaz vstupu
na sportoviště. Byl také zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb mezi 20.00
a 6.00.
14. března – Vláda uzavřela obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerií nebo
čerpacích stanic. Restaurace mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz.
15. března – O půlnoci (z 15. na 16. března) začal platit zákaz vstupu cizinců
do Česka a zákaz cestování Čechů do zahraničí (s výjimkami). Češi po návratu z 15
rizikových zemí museli do karantény. Zákaz platil do 24. dubna.
16. března - Hygienici rozhodli o uzavření obcí Litovel, Uničov, Červenka a dalších
nejméně na 14 dní v návaznosti na pandemii covidu-19 (zrušeno 29. 3.). Kvůli
covidu uzavřeli také obec Kynice na Havlíčkobrodsku (zrušeno 27. 3.).
Vláda zakázala volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou,
pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Některé firmy dočasně
zastavily výrobu.
Ohlášeny první tři případy vyléčení z nemoci covid-19. Ministerstvo zdravotnictví
nařídilo nemocnicím omezit zbytnou zdravotní péči.
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18. března – Kabinet schválil zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začal
platit od půlnoci na 19. března. Vláda též vymezila dvě hodiny pro nákupy pro lidi
starší 65 let.
22. března – Úřady oznámily první úmrtí pacienta s nemocí covid-19 v Česku.
Pětadevadesátiletý muž byl hospitalizován v Nemocnici Na Bulovce.
Duben 2020
7. dubna – Počet případů kvůli nákaze koronavirem překročil 5000, vláda prodlužuje
nouzový stav.
8. dubna – Hospitalizovaných s covidem-19 bylo 422, což byl jarní rekord, počet
zemřelých, u nichž se prokázal koronavirus, přesáhl 100. Ministr zdravotnictví
za ANO Adam Vojtěch oznámil, že se podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci
covid-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu.
10. dubna – Počet zotavených přesáhl tisícovou hranici.
20. dubna – V Česku začátek první vlny otevírání obchodů.
21. dubna – Počet zemřelých, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, přesáhl
hranici dvou set.
23. dubna - Soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva
zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb,
maloobchod a služby. Podle soudu byla nezákonná.
24. dubna – Vláda zrušila zákaz volného pohybu, skončily i zákazy cestování
do ciziny a zpět.
28. dubna – Další prodloužení nouzového stavu.
Květen 2020
11. května – První větší vlna uvolňování začala. Otevřela se nákupní centra,
holičství či byly povoleny akce do sta lidí. Vrátili se žáci posledních ročníků
základních a středních škol.
14. května – Ministerstvo zdravotnictví stanovilo maximální cenu PCR testu
na covid-19 na 1674 korun a 82 korun za odběr.
17. května – Ukončení nouzového stavu. Platil od 12. března 2020.
18. května – Hygienici zahájili plošné testování mezi zaměstnanci Dolu Darkov.
25. května – Druhá velká vlna uvolňování: skončila povinnost nosit venku roušku (s
výjimkami), otevřely se vnitřní prostory restaurací, koupaliště a bazény. Hromadné
akce byly možné pro 300 lidí, žáci prvního stupně základních škol se postupně vrátili
do lavic.
Vláda schválila pozici vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví,
kterou bude zastávat dosavadní náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog
Roman Prymula.
27. května – V rámci uvolnění začali Češi, Slováci a Maďaři mezi svými zeměmi
cestovat bez nutnosti negativního testu, pokud se vrátí domů do 48 hodin.
Červen 2020
4. června – Cestování mezi Českem, Slovenskem a Rakouskem se vrátilo do podoby
před koronavirem, o den později přibylo Maďarsko.
8. června – Zvýšil se limit pro hromadné akce na 500 lidí, částečně se do lavic vrátili
žáci 2. stupně základních škol.
15. června – Skončila obecná povinnost nosit venku roušky, s výjimkou
hromadných akcí. Začal platit systém označování zemí podle rizika cestování,
od poloviny června také začalo postupné uvolňování cestování mezi evropskými
zeměmi.
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22. června – Limit pro hromadné akce se zvýšil na tisíc účastníků, při oddělených
sektorech až na pět tisíc. Uvolnění se netýkalo Karvinska a Frýdecko-Místecka.
30. června – Hostina na Karlově mostě jako symbolické rozloučení s hlavní částí
opatření proti koronaviru.
Červenec 2020
1. července – Skončila (až na regionální výjimky, jako třeba pražské metro nebo
hromadné akce v Praze nad sto lidí) povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech.
11. července – Party v klubu Techtle Mechtle, ze které je později (od 22. 7.) jedno
z hlavních ohnisek covidu-19 v Praze.
17. července – Hygienici zpřísnili opatření proti koronaviru v Moravskoslezském
kraji. Už dříve se v některých oblastech vrátila povinnost nosit roušky či zákazy
návštěv v nemocnicích, nikdy ale přísnější režim nezasáhl celý kraj.
25. července – Začala platit povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných
akcích nad 100 lidí v celém Česku. V Praze bylo navíc od 27. července povinné
nošení roušek ve všech zdravotnických zařízeních.
Srpen 2020
17. srpen – Vláda rozhodla, že základní školy dostanou do poloviny října celkem
1,2 miliardy na nákup počítačů a licencí pro výuku na dálku.
17. – 21. srpen – Zmatečné vyhlašování povinnosti nosit roušky od září.
19. srpen – Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do školského zákona.
Schválila i speciální zákon, který umožnil lidem v karanténě kvůli koronaviru
hlasovat v říjnových senátních a krajských volbách. Zákony druhý den schválil
i Senát.
21. srpen – Denní přírůstek počtu případů koronaviru v Česku poprvé přesáhl 500.
Dosavadní rekord z 27. března byl 377.
24. srpen – Epidemiolog Rastislav Maďar na vlastní žádost skončil jako člen
pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření.
Pracovní skupinu vedl od dubna.
Září 2020
1. září – Vrátila se povinnost nosit roušky na úřadech, ve zdravotnických zařízeních
či zařízeních sociálních služeb. Zakrytí nosu a úst začalo být opět povinné ve veřejné
dopravě, v Praze i ve vestibulech nebo na letišti. Pro hromadné venkovní akce byla
povolena účast maximálně 1000 osob, uvnitř 500 (u oddělených sektorů více).
8. září – Počet nových případů nákazy koronavirem poprvé překonal tisíc. Přibylo
rekordních 1164 případů.
9. září – V Praze začaly být roušky znovu povinné i v obchodech a v nákupních
centrech, zařízení stravovacích služeb musela být uzavřena od půlnoci do 6.00.
10. září – V celém Česku se zavedla povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorech
budov.
13. září – Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Prymula řekl,
že v Česku je druhá vlna koronavirové epidemie.
18. září – Roušky začaly být povinné i ve třídách při výuce (s výjimkou prvního
stupně základních škol).
V polovině září doručovatelé České pošty roznesli všem téměř třem milionům lidí
starších 60 let do schránek zásilky s rouškami a respirátorem. O rozdávání roušek
starším lidem rozhodla vláda 9. září a jejich distribuce vyšla na zhruba 15 milionů
korun. Vedle seniorů nad 60 let je mělo dostat i 170 tisíc lidí s plným invalidním
důchodem a 17 tisíc zdravotně postižených do 18 let.
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21. září – Vláda znovu aktivovala Ústřední krizový štáb, kterému předsedá
vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval, prezident Miloš Zeman do funkce
jmenoval Romana Prymulu.
24. září – Znovu se omezila otevírací doba restaurací a barů, musely mít zavřeno
mezi 22.00 a 6.00. Byl opět snížen povolený počet diváků na venkovních akcích.
Říjen 2020
2. a 3. října proběhly volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu.
5. října – Opět začal platit nouzový stav. Mimo jiné se uzavřely střední školy
v rizikových oblastech, což byla většina území. Zakázaly se hromadné akce
ve vnitřních prostorech nad deset lidí, venku nad 20. V restauracích mohlo u stolu
sedět maximálně šest lidí.
9. října – Zavřely se posilovny, fitness centra, vnitřní bazény či koupaliště.
Restaurace musely mít zavřeno mezi 20.00 a 6.00, u stolů mohli sedět nejvýše čtyři
lidé.
9. a 10. října proběhlo druhé kolo senátních voleb.
10. října – Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 překonal tisíc.
12. října – Uzavřena byla divadla, kina, muzea či zoologické zahrady, byly zrušeny
veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců. Vysoké a střední školy přešly
na dva týdny na online výuku, na 2. stupni základních škol se měla polovina žáků
učit prezenčně, polovina online.
14. října – V Česku se zavřely školy s výjimkou mateřských, žáci a učitelé přešli
na distanční výuku. Omezilo se shromažďování na nejvýše šest osob. Byly zcela
uzavřeny restaurace a bary, začal platit zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných
místech.
16. října – Počet nových případů nákazy koronavirem poprvé překonal deset tisíc,
bylo zaznamenáno 11 104 nových případů.
18.
října – Po
protestech
proti
vládním
protiepidemickým
opatřením
na Staroměstském náměstí se část demonstrantů střetla s policií. Házeli na policisty
lahve, kameny, odpadkové koše i petardy. Policie použila slzný plyn, vodní dělo
a zásahové výbušky, vytlačovala demonstranty koňmi i vozidly.
21. října – Zakrytí nosu a úst začalo být povinné i venku na území obcí, pokud je
člověk blíže než dva metry k jinému (s výjimkou lidí z jedné domácnosti).
Tehdejšího ministra zdravotnictví za ANO Romana Prymulu a šéfa poslanců ANO
Jaroslava Faltýnka vyfotil deník Blesk v restauraci na Vyšehradě.
22. října – Uzavřely se maloobchodní prodejny s výjimkou obchodů se základním
sortimentem. Zakázán bude i prodej služeb v provozovnách. Vláda nařídila také
omezení pohybu a kontaktu s lidmi s výjimkou cest do práce či na nákupy, byla
uzavřena ubytovací zařízení pro rekreační účely.
23. října – Premiér Andrej Babiš vyzval k rezignaci ministra zdravotnictví Romana
Prymulu a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Reagoval tak na jejich
schůzku v restauraci, která měla být podle vládního nařízení zavřená. Prymula
nejprve odstoupit odmítl, Faltýnek rezignoval na post.
27. října – Sněmovna schválila pobyt vojenských zdravotníků členských států
Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku. Možnost jejich až 90denního
pobytu schválil i Senát.
28. října – Začal platit zákaz nočního vycházení mezi 21.00 a 4.59. Výjimku tvoří
například cesty do práce nebo venčení psů do 500 metrů od bydliště. Vláda také
zakázala nedělní prodej. U příležitosti oslav vzniku samostatného státu se na
několika místech v Praze sešli odpůrci vládních opatření proti koronaviru.
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29. října – Prezident Miloš Zeman jmenoval novým ministrem zdravotnictví
hematologa a náměstka Fakultní nemocnice v Brně Jana Blatného. Dosavadní
ministr Prymula rezignoval.
Listopad 2020
3. listopadu – Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek
strávil v úterý podle Českého rozhlasu Radiožurnálu zhruba 40 minut v restauraci,
která měla být kvůli protiepidemickým opatřením pro veřejnost zavřená.
4. listopadu – Podíl nově potvrzených případů nemoci covid-19 na počtu
provedených testů dosáhl rekordních 38,4 procenta. Rekordní byl i denní přírůstek
nových případů koronaviru, a to 15 725.
9. listopadu – Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 překonal pět tisíc.
13. listopadu – Vláda představila protiepidemický systém (PES), podle kterého se
od 16. listopadu začal řídit systém opatření. Potřebu opatření váže na pět stupňů
rizika.
Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví
od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Úřad ho podle rozsudku
nedostatečně odůvodnil. Ministerstvo poté vydalo po souhlasu vlády novou verzi
opatření o nošení roušek.
16. listopadu – Začal fungovat index PES.
17. listopadu - V den státního svátku a připomenutí událostí spojených se
17. listopadem stovky lidí při pochodu Prahou protestovaly proti vládním
protiepidemickým opatřením. Mnoho z nich nemělo roušky.
18. listopadu – Do základních škol se vrátili žáci prvních a druhých tříd, o týden
později přibyly poslední ročníky středních škol. Od 30. listopadu nastoupil do škol
zbytek prvního stupně a střídavě i žáci druhého a také studenti nižšího stupně
víceletých gymnázií.
Předseda a poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka se omluvil za to, že porušil vládní
nařízení, když navzdory zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti vypil večer v Praze
na ulici čepované pivo.
19. listopadu – Všichni důchodci dostanou v prosinci jednorázově 5000 korun.
Vládní návrh zákona, který výplatu příspěvku předpokládá, podepsal prezident Miloš
Zeman.
Prosinec 2020
3. prosince – Po přechodu ze čtvrtého na třetí stupeň PES se otevřely všechny
obchody, provozovny služeb či restaurace. Zcela skončil noční zákaz vycházení.
Uvolnil se také amatérský a rekreační sport včetně mládežnického, povinné jsou
ovšem roušky uvnitř, a to i při sportování.
4. prosince – Sněmovna schválila pravidla očkování proti koronaviru. Vakcíny mají
mít lidé hrazené ze zdravotního pojištění a očkování bude dobrovolné.
7. prosince – Na střídavou výuku přešli studenti středních a vyšších odborných
škol, u vysokých škol mohly nastoupit první ročníky, ovšem jen do 20 studentů
ve skupině. Vláda kvůli opětovnému nárůstu rizika zpřísnila některá opatření,
například restaurace musely od 9. prosince zavírat ve 20.00 místo 22.00.
15. prosince – Počet mrtvých překročil hranici 10 deseti tisíc, potvrzených nákaz
bylo téměř 600 tisíc.
18. prosince – Česko se v protiepidemickém systému (PES) vrátilo do čtvrtého
stupně, ovšem s několika výjimkami. Zavřely se tak už potřetí restaurace, hotely
a penziony, bazény, posilovny a další vnitřní sportoviště, stejně jako muzea, galerie,
památky či knihovny.
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23. prosince – Vláda po souhlasu sněmovny prodloužila nouzový stav do 22. ledna,
rozhodla také o přechodu do pátého stupně indexu PES, a to od 27. prosince.
V posledních dnech opět stoupal počet nových případů.
Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil, že od 4. ledna budou do škol chodit jen
žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřeny zůstanou i mateřské
a speciální školy.
26. prosince - Prezident Miloš Zeman ve vánočním poselství vyzval všechny občany,
aby se nechali očkovat proti covidu-19. Do Česka dorazily první vakcíny od firem
Pfizer a BioNTech.
27. prosince – V Česku se začalo s očkováním proti covidu-19. První dávky vakcíny
v pražské Ústřední vojenské nemocnici podali zdravotníci premiérovi Andrejovi
Babišovi (ANO) a válečné veteránce Emilii Řepíkové.
30. prosince – Bylo zjištěno rekordních 17 034 nakažených v jeden den.
Leden 2021
3. ledna – Premiér Andrej Babiš řekl, že od 15. ledna se na očkování budou moci
registrovat lidé nad 80 let věku. Od 1. února se pak budou moci hlásit všichni
obyvatelé ČR, termín ale dostanou podle různých kritérií. Hlavním bude věk, ale také
zdravotní stav.
10. ledna - Několik tisíc lidí na Staroměstském náměstí protestovalo proti vládním
opatřením, která souvisejí s pandemií. V úvodu a závěru demonstrace vystoupil
na pódiu zpěvák Daniel Landa, který přítomné vyzval k nenásilnému protestu.
S projevem vystoupil vedle zástupců podnikatelů, umělců, lékařů či studentů
i bývalý prezident Václav Klaus, který odmítl povinné očkování proti covidu-19.
12. ledna - Bývalý prezident Václav Klaus v úterý strávil více než hodinu v uzavřené
restauraci v Praze a neměl roušku. Uvedl to deník Blesk.
15. ledna – Byl spuštěn registrační a rezervační web pro očkování pro seniory
nad 80 let. Kvůli velkému zájmu ale systém záhy spadl. Ještě ten den ale přibyly
termíny na očkování a rezervační web se opět rozjel.
18. leden – Státní zdravotní ústav potvrdil, že se v Česku vyskytuje britská mutace
koronaviru. Byla potvrzena u prvních vzorků, další se podle mluvčí ústavu zkoumají.
21. ledna – Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do
14. února 2021.
23. ledna – V teplickém hotelu Prince de Ligne patřícím místnímu podnikateli
a někdejšímu politikovi Petru Bendovi se konala oslava Bendových padesátin,
které se podle informací deníku Blesk zúčastnil i poslanec hnutí ANO, vládní
zmocněnec pro sport Milan Hnilička, místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr,
bývalý premiér Jiří Paroubek a liberecký policejní ředitel Vladislav Husák.
29. ledna – Lidé mohou od tohoto dne na bezplatný antigenní test na covid-19 každé
tři dny.
Andrej Babiš oznámil, že bude zrušena polní nemocnice v pražských Letňanech
vystavěná kvůli koronavirové epidemii.
Únor 2021
3. února – Česká republika, kde počet nakažených koronavirem od začátku
epidemie překonal hranici milionu, je mezi zeměmi Evropské unie na prvním místě
podle počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel. Více než milion nakažených
zaznamenalo od začátku epidemie dosud šest unijních zemí – Francie, Španělsko,
Itálie, Německo, Polsko a Česko.
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11. února – Po celodenním jednání Poslanecká sněmovna odmítla další prodloužení
nouzového stavu. Menšinová vláda premiéra Andreje Babiše žádala o měsíc
do poloviny března.
14. února – Vláda na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v celé republice
nový nouzový stav, a to do 28. února. Začal o půlnoci v noci ze 14. a 15. února
a navázal tak na předchozí nouzový stav, který ve stejnou dobu končil.
18. února – Sněmovna ve čtvrtek schválila návrh takzvaného pandemického zákona,
který dává ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím pravomoci vydávat
širší opatření k omezení covidu-19, a to i bez nouzového stavu. Pro hlasovalo 132,
proti 25 poslanců. Zákon nepodpořila celá SPD a část poslanců KSČM.
Bývalý ministr zdravotnictví a premiérův poradce Roman Prymula a několik dalších
lidí fotografové zachytili na fotbalovém utkání mezi pražskou Slavií a anglickým
Leicesterem. Premiér s Prymulou okamžitě ukončil spolupráci.
19. února – Ve funkci zástupce hlavní hygieničky Jarmily Rážové skončil Jan
Marounek, další divák fotbalového utkání.
Antigenní testy pro testování žáků ve školách bude dodávat firma Tardigrad
International Consulting. Budou to čínské antigenní testy Lepu, vzorky se odebírají
z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy.
23. února – Kapacita lůžek v České republice se blíží svému absolutnímu vyčerpání.
Je to dané nedostatkem personálu. Na tiskové konferenci to řekl náměstek ministra
zdravotnictví a hlavní koordinátor lůžkové péče Vladimír Černý.
Do Česka dorazil dar z Izraele – 5000 vakcín od firmy Moderna.
Exprezident Václav Klaus měl pozitivní test na koronavirus.
Městský soud v Praze vyhověl stížnosti studenta Gymnázia Na Zatlance. Od pondělí
1. března musí podle verdiktu škola obnovit prezenční výuku. Škola o den později
proti rozhodnutí podala kasační stížnost. Nejvyšší správní soud platnost rozsudku
posléze pozdržel do vyřešení kasační stížnosti.
24. února – Senátoři sněmovně vrátili pandemický zákon. Protikoronavirová
opatření chce navázat na pandemickou pohotovost.
25. února – Francie oznámila, že Česku půjčí sto tisíc vakcín proti koronaviru.
Pro osoby starší 15 let začalo platit povinné nošení respirátorů nebo jiné kvalitní
ochrany dýchacích cest.
26. února – Poslanecká sněmovna schválila pandemický zákon. Vláda rozhodla
o zpřísnění protiepidemických opatření, a to s platností od 1. března.
27. února – Prezident Miloš Zeman oznámil, že má od svého ruského protějšku
Vladimira Putina přislíbenou dodávku vakcíny Sputnik V. Stanici CNN Prima News
řekl, že by mu stačilo schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
28. února – Tři německé spolkové země pošlou do České republiky 15 000 dávek
vakcíny proti covidu-19. Premiér Andrej Babiš se vyjádřil, že i jemu by stačilo
schválení ruské vakcíny Sputnik V lékovým ústavem. Zároveň odmítl spekulace
o konci ministra zdravotnictví Jana Blatného.
Březen 2021
1. března – Od půlnoci platí zpřísněná protiepidemická opatření. Počítají například
se zákazem pohybu lidí mezi okresy (kromě cest do zaměstnání, k lékaři nebo třeba
na úřad), ukládají také lidem trávit volný čas včetně například procházek do přírody
v místě bydliště. Uzavřely se školky, distanční výuka platí i pro žáky prvních
a druhých tříd. Omezily se některé obchody či služby, které dosud mohly fungovat.
(zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-covid-cesko-ockovani-testovani-vakciny-epidemie-andrej-babisjan_2103010705_ace)
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