Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
těší nás, že Vás opět můžeme ve Zprávách z Mladkova seznámit se spoustou
úspěšných akcí, které proběhly v letních měsících. Všichni jsme se po covidové době
„temna“ rádi setkávali se známými a užili si zábavy.
Věříme, že nás všechny čekají pohodové podzimní dny, ale i důležitá rozhodnutí,
která ovlivní směřování naší společnosti. Buďte při tom i vy!
redakce
_______________________________________________
Foto na titulní straně – Mírový běh, srpen 2021

Mírový běh Mladkov
Ve čtvrtek 5. srpna jsme se připojili k mírovému běhu, jehož trasa probíhala
naším městysem. Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run je nejdelší štafetový běh
s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit
atmosféru přátelství, míru, porozumění. Toto symbolizuje Mírová pochodeň.

Běžci přiběhli od Těchonína a spolu jsme končili na hraničním přechodu
Mladkov/Petrovičky - Kamienczyk. Součástí akce bylo vystoupení účastníků běhu,
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soutěže s našimi dětmi. V rámci akce byl náš nejvyšší vánoční strom jmenován
Stromem míru a hraniční přechod do Polska byl vyhlášen Mírovým květem.

Tento projekt
dobré
vůle
spojuje
více
než
800
významných a inspirujících
míst po celém světě, které
podporují myšlenku míru.
Od Niagarských vodopádů po
Taj Mahal, od letiště Václava
Havla po Operu v Sydney,
tyto mírové květy vytvářejí
věnec harmonie, přátelství
a jednoty.
Především
jsme
se
ale
připojili k běžcům po trase
na našem katastru. Několik
z nás si vyzkoušelo běh
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s pochodní v ruce. Na hraničním přechodu byla předána mírová pochodeň starostovi
z Miedzilesie. Děkujeme organizátorům za úžasnou akci a všem občanům a dětem
za připojení se k akci.
Váš starosta

Vážení spoluobčané, chalupáři,
prázdniny jsou za námi, a všichni se vracíme k běžnému životnímu koloběhu.
Každý den se nám připomíná podzim svými nízkými ranními teplotami, ale sluníčko
nás přes den ještě pořád zahřeje.
Během prázdnin pro Vás připravili zastupitelé Zábavu městyse spolu se
setkáním seniorů. Přesto, že to byla po dlouhé kovidové době společná kulturní akce,
počítal jsem s větší účastí místních občanů. Vždyť stále slýcháme, že se v Mladkově
nic neděje. Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili. Ale i těm, kteří zastupitelům pomohli
s organizací. Poděkování patří také organizátorům Rodinného dne v Dolanech,
kde byla opět krásná účast našich dětí. Zapomenout nesmím ani na organizátory
tradičního Běhu do vrchu, kterým patří také veliké díky. I místní hasiči si zaslouží
poděkování za organizaci soutěží a výjezdy k požárům. To, že dokážeme pomoci,
ukázala rychlá sbírka pro Moravu, podrobnosti najdete v tomto čísle zpravodaje.
O prázdninách k nám také zavítal Mírový běh, kterého jsme se aktivně zúčastnili.
Poslední prázdninovou akcí byla Retrovesnička, zde se také připojuji s poděkováním
organizačnímu týmu a vystavovatelům.
Z investičních akcí jsme během prázdnin dokončili rekonstrukci Jiráskovy
knihovny v Mladkově, která již opět slouží čtenářům. Také dětské hřiště
ve Vlčkovicích dostalo konečnou podobu a během podzimu bychom rádi zvelebili jeho
okolí. Na kulturním domě ve Vlčkovicích byl proveden nátěr střechy, která byla již
velmi zanedbaná. I v obecních bytech jsme provedli několik oprav, a to výměnu oken
a opravu podlahy. Další okna máme pro letošní rok ještě objednaná, ale váznou nám
termíny od dodavatelů, a to ani nemluvím o prudkém zvyšování cen materiálu a prací.
Podařilo se nám také sehnat dotaci na ošetření památné lípy u kostela ve výši skoro
60.000,- korun a v dnešních dnech se celá akce již realizuje.
Vážení spoluobčané, přeji všem klidný a krásně barevný podzim. Když se to
nepovede dříve, tak se opět setkáme společně u rozsvícení vánočního stromu. Těším
se na další setkání.
Váš starosta
Ing. Roman Studený

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 23. 6. 2021
Přítomní zastupitelé:
Ing. Martina Beňová (1) – odchod 18:57, Jiří Filip (2), Tomáš Franke (3), Bc. Lada Hejtmánková (4),
Martina Jirčíková (5), Tomáš Novotný (6), Lucie Pohanková (7), Zbyněk Severýn (8) - omluven,
Ing. Roman Studený (9)
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Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Ke dnu 9. 6. 2021 rezignoval pan Zdeněk Tomíček na mandát zastupitele městyse Mladkov.
Jako náhradník je Ing. Martina Beňová. Paní Martina Beňová pronesla slib člena zastupitelstva
a svým podpisem slib potvrdila.
Činnost úřadu městyse-proběhly schůzky ohledně koupě rolby se Sdružením obcí Orlicko,
jednání o úpravě povrchu hasičského oválu s hejtmanem a radními Pardubického kraje a řešení
financování projektu, řešení webových stránek městyse, dokončení rekonstrukce knihovny.
p. T. Franke-táže se, zda byla s hejtmanem Pk řešena rekonstrukce silnice přes Mladkov
do Jablonného nad Orlicí.
p. R. Studený-ano,shání se financování na opravu komunikace.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) OZV 3/2021, o stanovení koeficientu daně z nemovitých věcí
Na základě upozornění Finančního úřadu dochází k aktualizaci vyhlášky o stanovení koeficientu
a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Tato vyhláška se týká nejen
katastrálního území Mladkov, ale též katastrálního území Petrovičky u Mladkova a Vlčkovice
u Mladkova. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Mladkov č. 3/2021, o stanovení
koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
b) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 5/2021. Starosta městyse seznámil přítomné se
zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2021.
c) Zpráva finanční komise a kontrolního výboru
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zprávou a výsledkem předběžné
a následné kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mladkov ze dne 17. 5. 2021. Při kontrole
nebyly shledány žádné závady. Dále byla provedena kontrola finančním výborem na Úřadě
městyse dne 14. 6. 2021. Byla kontrolována pokladní hotovost, správní poplatky, čerpání
rozpočtu a zaúčtované faktury. V dané oblasti nebyla finančním výborem přijata žádná opatření.
Dne 8. 6. 2021 proběhlo jednání kontrolního výboru na Úřadě městyse. Předmětem kontroly bylo
zadávání materiálů zasedání zastupitelstva na web městyse Mladkov pro zastupitele a dodržení
pravidel, dětské hřiště Vlčkovice a betonová deska pro Svaz ochránců přírody. Protokoly
o výsledcích kontrol jsou přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
p. T. Franke-doporučuje navýšení částky k disponování z 50 000,- do výše 100 000,- Kč
pro starostu městyse bez schválení zastupitelstva.
p. R. Studený- v září tento bod zařadíme do jednání zastupitelstva.
ZM bere na vědomí Protokoly o výsledku kontroly Finančního výboru.
ZM bere na vědomí Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru ze dne 8. 6. 2021.
d) Sdružení obcí Orlicko –smlouva rolba
SM předkládá zastupitelům žádost Sdružení obcí Orlicka pro poskytnutí mimořádného
investičního členského příspěvku na pořízení novější rolby ve výši 30,- Kč na občana,
tzn. 15 570,-Kč. Sdružení obcí Orlicko zajišťuje strojovou úpravu téměř 75 km běžeckých stop
mezi Mladkovem, Suchým vrchem, Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty.
Cena novějšího stroje bude do 3 600 000,- Kč.
pí. L. Hejtmánková-podporuji tento návrh, aby mohly být dále tvořeny stopy pro běžkaře.
p. R. Studený-běžecké stopy jsou vhodný turistický cíl.
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku
pro Sdružení obcí Orlicko ve výši 15 570,- Kč a pověřuje starostu městyse podpisem
smlouvy.
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e) Prodej a pronájem pozemků
e1) Žádost o odkoupení části pozemku 1070/6 v k. ú. Mladkov
Manželé XXX žádají o odkoupení p. p. č. 1070/6 v k. ú. Mladkov z důvodu scelení pozemků
v jejich vlastnictví. Výměra pozemku je 96 m2. Tato žádost byla odložena z důvodu přístupového
místa k pozemku jiného vlastníka. V současné době jsou již žadatelé vlastníky sousední parcely.
Výměra pozemku je 96 m2.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1070/6 v k. ú. Mladkov.
Došlé spisy a žádosti
a) Charita
SM seznámil zastupitele s dodatkem ke Smlouvě o způsobu spolufinancování příspěvku
na podporu fungování sociální služby-sociální poradenství ve městě Králíky pro oblastní charitu
Ústí nad Orlicí. Smlouva byla podepsána v roce 2018 a nyní došlo ke zvýšení příspěvku
z 30 000,- Kč na 40 000,- Kč, na kterém se podílejí Králíky, Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov
a Mladkov dle počtu obyvatel. Příspěvek Mladkova bude činit 2 400,- Kč.
ZM schvaluje příspěvek na podporu fungování sociální služby-sociální poradenství ve městě
Králíky ve výši 2 400,- Kč.
b) Pojištění majetku
SM seznámil zastupitele s pojištěním nemovitostí městyse, které bylo sjednáno v roce 2013.
Z důvodu komplexnějšího a ucelenějšího pojištění je možné vytvořit jednotnou smlouvu
pro městys a ZŠ a MŠ Mladkov. Dále by do pojištění bylo přidáno - např. budova ČOV, hřbitovy,
mosty, lávky, stavby historicko-uměleckého charakteru a další. Stávající cena pojištění je
35 936,- Kč, nová cena by činila 56 236,- Kč (50 612,- při podpisu smlouvy na 5 let).
p. T. Franke-byly zjišťovány i jiné nabídky pojištění?
p. R. Studený-u nás ne, ale v Lichkově ano.
ZM schvaluje cenovou nabídku firmy Allrisk k pojištění majetku městyse a ZŠ a MŠ
Mladkov na období pěti let.
c) Retrovesnička
Organizační tým Retrovesničky žádá o pronájem KD Mladkov ve dnech 20. - 22. 8.2021 a též
o finanční podporu k zajištění této akce.
ZM schvaluje pronájem KD Mladkov a přilehlého okolí ve dnech 20.-22. 8. 2021
pro 6. ročník „Retrovesničky“ a finanční podporu do výše 20 000,-Kč oproti dokladům.
d) Analýza dotačních titulů
Euro grant investment s.r.o. nabízí městysi zpracování komplexní analýzy dotačních příležitostí
v rámci dostupných dotačních programů. Nabízí zhodnocení reálných možností pro obec, osobní
konzultace a konzultaci projektových záměrů s poskytovatelem dotací za cenu 6 000,- Kč
bez DPH.
ZM schvaluje cenovou nabídku zpracování Komplexní analýzy dotačních příležitostí firmou
Euro grant investment s.r.o.
e) Rodinný den
Volnočasový spolek Dolany žádá o poskytnutí finančního daru na pořádání Rodinného dne.
p. XXX-žádá o finanční podporu na nákup triček pro děti.
ZM schvaluje finanční podporu Volnočasovému spolku do výše 4000,- Kč oproti dokladům
pro pořádání Rodinného dne.
f) VS Dolany
Volnočasový spolek Dolany žádá o zakoupení 2 m3 stavebních prken na opravu fasády bývalých
kabin v Mladkově. Prkna jsou již v zásobách SDH a městyse.
ZM bere na vědomí žádost VS Dolany.
g) Závěrečný účet 2020 Sdružení obcí Orlicko
SM podal zastupitelům informaci o Závěrečném účtu Sdružení obcí Orlicko za rok 2020, který byl
schválen na valné hromadě dne 15. 6. 2021.
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ZM bere na vědomí informaci starosty městyse o schválení „Závěrečného účtu svazku
Sdružení obcí Orlicko za rok 2020“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou
dne 15. 6. 2021.
h) Návrh parcel
SM oslovil architekta pro vypracování návrhu umístění stavebních parcel na pozemcích městyse
určených k výstavbě rodinných domů. Jedná se o p. p. č. 340/1 a 356/2 v k. ú. Mladkov.
V návrhu je zakresleno 12 stavebních parcel a příjezdová komunikace k parcelám.
89/2021 ZM bere na vědomí uspořádání stavebních parcel na p. p. č. 340/1 a 356/2
v k. ú. Mladkov.
Diskuse a usnesení
p. J. Filip-poukázal na špatný stav hřiště u školy v Mladkově.
p. R. Studený-je třeba provést opravy herních prvků, nakoupíme materiál, lavičky se opraví
v průběhu léta.
Pí. L. Pohanková-táže se, zda by nešlo vyměnit zrcadlo u výjezdu na hlavní silnici směrem
k Celnému.
p. R. Studený-oslovím firmu, která zde instaluje zrcadla a značky.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
městyse.
__________________________________________________________________________________________________________________________

17. června 2021

Ondřej Beňo

„Nevychovávejte své děti příliš. Žijte své životy správně a děti se k vám přidají.“

8. července
8. července
2. srpna
22. srpna
12. září
19. září
25. září
30. září

Beňo Josef
Malošek Milan
Blažek Miroslav
Krejčí Václav
Matějka Václav
Bumbalíková Milada
Kalášková Jana
Kubový František

60
65
70
81
81
75
60
70

let
let
let
let
let
let
let
let

Život je jenom tvá cesta. Ostatní můžou jít s tebou, ale nikdo nemůže jít za tebe.

Olga Filáčková

84 let
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Loučení s předškoláky
Školní rok utekl jako voda
a nastal opět čas rozloučit se s našimi
předškoláky. Letos odchází do 1. třídy
10 dětí (jeden do ZŠ Klášterec n/Orlicí).
Slavnostní
pasování
předškoláků
proběhlo ve středu 30. června. Na rozloučenou s mateřskou školkou dostali barevné
šerpy, absolventské čepice a knížky.

Závěrečnou tečkou za celou školkovou docházkou bylo spaní předškoláků přes
noc ve školce. Na přání dětí jsme měli k večeři pizzu, následovala noční bojovka lesem
a před spaním ještě úžasná pyžamová párty. Ráno po snídani jsme se rozloučili a
vydali se vstříc prázdninovým dobrodružstvím. Tento rok pro ně byl hodně náročný
(karanténa, uzavření školky kvůli šíření Covid - 19, povinné distanční vzdělávání), ale
i přes všechny tyto překážky věříme, že jejich vstup do základní školy bude úspěšný.
Celým rokem nás také provázel projekt „Se sokolem do života“, který se
zaměřuje na všestranný pohybový rozvoj dětí. Za jeho splnění byly všechny děti
odměněny diplomem, medailí, omalovánkou a nafukovacím míčem.
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Pavla Derková DiS., učitelka MŠ

Školní rok začíná
Ve středu 1. září 2021 jsme za zvýšených hygienických opatření a povinném
testování žáků slavnostně zahájili školní rok 2021/2022. Za přítomnosti rodičů,
prarodičů, pana starosty Ing. Romana Studeného a pedagogického sboru jsme
přivítali devět prvňáčků. Jedna žačka z Vlčkovic a dvě žačky z Lichkova, které
navštěvovaly i naši mateřskou školku, pokračují v základním vzdělávání v naší škole.
Ostatní děti jsou z Mladkova. Již tradičně v rámci osvětové bezpečnostní kampaně
Pardubický kraj dětem věnoval batůžek s reflexními předměty, bezpečnostní brožurou
od společnosti BESIP, materiál Českých drah, rozvrhy hodin, omalovánky a další
dárky od partnerů akce.
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Firma Laktea zaslala prvňáčkům box na svačinku se zdravými pamlsky. Rovněž pan
starosta předal dětem balíček se školními potřebami.
Na připomenutí tohoto významného dne
děti
dostaly
„Upomínkový
list“
a keramickou medaili.
Přivítali jsme
samozřejmě i starší děti z 2., 3. a 4.
ročníku.
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Letos plní v naší škole povinnou školní docházku celkem čtrnáct dětí. Prvňáčkům
přeji, aby se jim ve škole líbilo a získávání nových vědomostí a dovedností je bavilo.
Všem dětem, aby do školy chodily rády a rodičům pak radost z jejich pokroků
a úspěchů.
V pedagogickém sboru jsme přijali na základě jarního výběrového řízení novou
učitelku do mateřské školy slečnu Danu Mrklovskou. Do školní družiny v rámci školy
přestoupila z mateřinky paní Lic. Eva Matoulková, která zároveň v základní škole
bude učit. Třídní učitelkou 1. a 3. ročníku je Mgr. Soňa Filipová a paní Libuše
Jungvirtová je třídní učitelkou 2. a 4. ročníku.
Popřejme si, aby tento školní rok byl stabilní, bez distanční výuky a sezení
za počítači.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

A co nového v družině?
Letošní školní rok družiny začal netradičním
překvapením pro děti v podobě živého zvířátka
„Osmáka degu“. Aby jednomu nebylo smutno,
pořídili jsme rovnou dva. Děti se tak přímým
pozorováním naučí, jak se pečuje o živé zvířátko,
co potřebuje, aby bylo šťastné, spokojené a zdravé.
Ranní družina začíná v 6:30 hod., odpoledne končí
v 15:15 hod. Navštěvuje ji celkem 14 dětí, z toho
dvě z Lichkova a jedno z Vlčkovic. A co nás čeká?
Ne jenom hraní s hračkami, ale budeme hrát i hry,
soutěže, celoroční hádanky, tvoření. Nebudou
chybět ani procházky do přírody, stavění domečků
pro lesní skřítky a určitě se podíváme i na houby.

Školní družina se letos zapojí do programu „Les ve
škole“. Je to program, který usiluje o to, aby se více
děti učily venku, ve
svém
přirozeném
prostředí
pomocí
pozorování
a vlastních prožitků.
Učí se o přírodě
v přírodě.
Lic. Matoulková Eva
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ČČK Mladkov
Naše členky nezahálejí a pomáhají, kde
se dá. V červnu 2021 zajistila Laďka
Nekutová zdravotní hlídku při třech
hasičských soutěžích.
Dne 10. 7. 2021 při Běhu do vrchu
pomáhaly
Radka
Bartoníčková,
Lada Hejtmánková, Věra Urubková
a Milada Bumbalíková při organizaci
akce zajišťovat občerstvení a zdravotní
pomoc pro závodníky.
Naše organizace věnovala 3000,- Kč
na pomoc
Moravě
po
přírodní
katastrofě.
Od 4. 10. 2021 začínáme zase
v klubovně každé pondělí a čtvrtek
od 18 do 19 hodin „Cvičit pro zdraví“.
Ve dnech 12. – 13. 11. 2021 se opět
v klubovně uskuteční „Sbírka pro Diakonii Broumov“. Přesný čas a seznam věcí,
které lze darovat potřebným, najdete na konci zpravodaje.
Alena Kotyzová

SDH Mladkov
Ahoj vám všem,
léto nám pomalu uteklo, děti
mají prázdniny za sebou a vrací se do
škol a školek. Končí
nám
čas
dovolených a máme tu září a s ním
i další vydání Zpráv z Mladkova.
Ráda bych Vás seznámila s tím, co
jsme v uplynulém čase dělali a co je
u mladkovských hasičů nového.
V minulém čísle jsem psala, že jsme se konečně dočkali rozvolňování, a proto se
mohla uskutečnit soutěž Mladých hasičů. Každý rok je tato soutěž dvoudenní. Letos
byla ale rozdělena do dvou termínů. První část se uskutečnila 29. 5. a druhý termín
připadl na 25. 6. Děti sice byly ochuzeny o spaní ve stanech, ale i přesto byly rády,
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že konečně mohou znovu soutěžit. Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách a naše
starší děti se umístily na 20. místě a mladší na 27. místě.
Pro děti jsou tu tři vedoucí – Denisa, Markéta a Martina a letos to měly holky
trošku složitější, protože na schůzky už běhaly s kočárky… Patří jim náš dík
za všechen ten čas, který s dětmi strávily při nácviku….

Dále se 12. 6. uskutečnila soutěž v požárním sportu muži a ženy. Soutěžilo se
v požárním útoku a opravdu bylo na co se dívat. 13. 6. proběhla soutěž dorostenců.
Na prvním místě se umístila Dolní Dobrouč. 26. 6. se naši chlapi zúčastnili soutěže
o Černého Výra v Černovíru a získali krásné druhé místo.
Zapomněla jsem se zmínit o tom, že všem těmto soutěžím předchází brigády…
úkol číslo jedna zněl zlikvidovat trávu na oválu. Chlapi se do toho vrhli s nemalým
úsilím. Ale zatím mám pocit, že přes vše úsilí tráva vyhrává 😊.
Mezi další patří výjezdy naší jednotky:
7. 6. se vyjíždělo k požáru rodinného domu v Lichkově.
9. 7. byla naše jednotka povolána jako technická pomoc při odstraňování spadlých
stromů na komunikaci mezi Mladkovem a Petrovičkami
25. 7. byli přivoláni k požáru dopravního automobilu v Mladkově na náměstí
30. 7. vyjížděla jednotka k požáru seníku v Sobkovicích
Jistě jste také všichni sledovali hrůzné zprávy vysílané po řádění tornáda
na Moravě. Zničené domy, zahrady a vše co stálo tomuto živlu v cestě. Pod záštitou
městyse Mladkov vznikla sbírka na pomoc Moravě a lidé neposílali jen peněžní pomoc,
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ale nosili i vše potřebné a nezbytné. 29. 6. se vše naložilo na auta a hasiči tento dar
odvezli potřebným obcím.
No a pokud jste chtěli vidět naši starou techniku, stačilo navštívit 21. 8.
Retrovesničku. Důstojně stála v uličce nad kašnou a čekala na obdiv kolemjdoucích,
který si jistě zaslouží.
A na konec ještě co nás čeká v dalších dnech:
19. 9. soutěž jednotlivců
25. 9. okrsková soutěž
A to je myslím vše.
Krásný den vám všem.
Za SDH Mladkov Iva Novotná

Tábor v Trpíku
Děti z Klubu Krále z Mladkova a z České Třebové spolu strávily deset dní plných
dobrodružství, zábavy, her, příběhů, workshopů, spaní ve stanech a to vše v králičí
kůži! Po několika letech táboření ve Verdeku u Dvora Králové jsme vyměnili tábořiště
a pronajali si skautské tábořiště v Trpíku za Lanškrounem. Táborníků jsme měli
celkem 32, z toho bylo 10 dětí z mladkovského klubu nebo mládeže.
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Motivem letošního tábora byla
kniha Richarda Adamse – Daleká
cesta za domovem. Vypráví příběh z
králičí kolonie, která má
být
zničena.
Pětík,
Lískáč, Hlavoun a další
jsou odvážní králíci,
kteří
se
nebojí
naslouchat hlasu srdce,
vytuší nebezpečí a bez
záruky lepších zítřků se
vydají na cestu za
novým
domovem.
Králíci musí překonat
spoustu
překážek,
dravců, vypořádat se

s pochybnostmi, získat samičky pro zachování rodu, nepodlehnout nástrahám
pohodlí ani se nenechat zotročit diktátorskou kolonií generála Čistce…
Už samotný příběh je velmi napínavý, ale i složitý. Bylo velkou výzvou ho uchopit jako
podklad pro táborový program. Navíc všechny přípravy probíhali při online poradách
a dlouho nebylo jisté, zda vůbec na tábor budeme moci vyrazit a jaké hygienické
podmínky budou platit. Část tohoto skvělého příběhu jsme dětem četli, část
dramatizovali ve scénkách a hrách. Užili jsme si při tom krásné společné chvíle,
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vyzkoušeli jsme si nové kreativní,
sportovní,
rukodělné,
hlavolamové
činnosti při workshopech, utkali jsme se
s nepřátelskou kolonií černých králíků,
kteří nás přepadli. Chtěli jsme v dětech
probudit novou zálibu ve vyprávění
a čtení příběhů, které stojí za to! Takové
příběhy si vyprávíme i během roku při
pátečních setkáních na Klubu Krále.
Hledáme v nich ponaučení pro naše
životy.
Zveme mezi sebe kohokoliv od šesti
až dvanácti let.

Další akcí bude potáborová víkendovka v říjnu, která je ale otevřená i těm,
kdo na táboře nebyli. Zveme i vaše děti  (viz pozvánka v rubrice Co nás čeká).
za tým Jana Severýnová

Zveme všechny čtenáře, ale i nečtenáře, do krásně opravené knihovny. Jsou zde
nové regály, koberce, snížený strop a nové osvětlení. Renovací prošlo i WC, vstupní
chodba a přilehlá místnost. Celá akce vyšla na 421.497,- Kč, z toho vybavení
knihovny novým nábytkem stálo 242.121,- Kč. Na vybavení byla získána dotace
ve výši 193.600,- Kč.
Po delší době je opět půjčovní doba každé pondělí od 17 hod do 18:30.
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Po dobu „Covidu“, kdy byly knihovny uzavřeny, se půjčování omezilo jen
na roznášení knih jednotlivým čtenářům. Tak to probíhalo i v průběhu rekonstrukce
knihovny, kdy byly všechny knihy přemístěny do zasedací místnosti úřadu městyse.
Dnes je knihovna opět v plném provozu, a proto zveme zájemce o knihy, aby se přišli
podívat, co všechno je možné si vypůjčit.
Najdete zde:
 Beletrii - detektivky, knihy historické, romantické, válečné, dobrodružné i básně
 Odborné knihy-přírodovědné, lékařské, cestovatelské, životopisné, knihy o umění
a sportu
 Dětské knihy - pohádky, příběhy, knihy o zvířátkách, knížky s návody na výrobu
drobných předmětů, encyklopedie a časopisy
Knihy, mimo základní knižní fond, který je stálý, se několikrát za rok doplňují
souborem knih z knihovny z Králík. Jsou zde ale i knihy, které naši čtenáři přinášejí
a můžete si je odnést i bez registrace.
Přijďte a přiveďte své děti, aby nechaly chvíli odpočívat své počítače a tablety
a naučily se pracovat s knihou a přečetly si něco, co je tištěné na papíře. Vždyť čtený
text je základem pro rozvoj řeči a komunikace.
Těší se na vás knihovnice.
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Běh do vrchu 2021
Dne 10. 7. 2021 se po
roční pauze uskutečnil 38.
ročník Memoriálu Dobroslava
Marečka – Běh do vrchu
Mladkov – Suchý vrch. Od
začátku letošního roku až do
půlky dubna vůbec nebylo
jasné, jestli se běh uskuteční.
Na termínovce běhu pro letošní
rok jsem každý týden sledovala,
jak
přibývají
škrtnuté
naplánované závody. Nakonec
volal pan Šimůnek z Iscarexu,
jestli do toho jdeme s nimi. Tak
odstartoval kolotoč zajištění
všech
povolení,
objednání
medailí, diplomů, ... prostě vše,
co je pro zajištění závodu
potřeba. Nebylo to jednoduché, vůbec jsem
nevěděla, kolik můžu čekat závodníků, kolik
mám všeho objednat, jaké opatření budeme
muset dodržovat. Asi 14 dní před naším
závodem mě z Iscarexu ujistili, že se nemusíme
obávat. V České Třebové proběhlo vše bez
jakýchkoliv opatření a problémů, žádné roušky
a závodníků dostatek. Po roční pauze byli
hodně natěšení. Mimochodem pan Šimůnek
vlastně může za to, že běh pořád ještě stále
pokračuje. Závodu se zúčastnilo celkem
79 závodníků (v roce 2019 jich bylo 84), 73 jich
běželo na Suchý vrh a 6 závodníků absolvovalo
Lidový běh na Vysoký kámen. Nejrychleji zdolal
trať Přemysl Ježek z AC Slovan Liberec s časem
0:42:51. (zvítězil i v roce 2019). Nejstarší
závodník byl z Lichkova, r. nar. 1940, běžel
na Vysoký kámen. Nejmladším závodníkům
bylo 11 let, sourozenci přijeli ze Šumperka
a běželi také na Vysoký kámen.
Organizaci běhu zajistilo celkem 23 pořadatelů.
Všem velký dík za ochotu, pomoc, samostatnost
v zajištění svého stanoviště a svůj volný čas. Velký dík panu J. Matějkovi, který kosou
prosekal oba průseky na Kolotoči. Závod by se nemohl konat bez finančního zajištění
Městyse Mladkov. Velké díky.
Renata Vágnerová
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Léto v Dolanech
Rodinné odpoledne
Loňský rodinný den
jsme zařadili mezi akce velmi
vydařené, tak jsme se rozhodli tento
fajn den opět zopakovat.
Datum 3. 7. 2021 byl daný jak
prodlouženým víkendem, tak tím,
že Městys Mladkov také naplánoval
akci, takže program pro všechny
věkové kategorie byl jasně daný.
My v Dolanech jsme se pokoušeli
zabavit nejen děti, a myslíme, že se
nám to povedlo. Počasí nám přálo

a ve 13 hodin se mohlo v Dolanech začít.
Děti plnily různé disciplíny v opičím
pětiboji, mohly si nechat nakreslit obrázek
na obličej, zastřílet si, zařádit si na
skákacím hradě a za odměnu si domů odnesly malý dárek a tričko s vlastním
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obrázkem.
Všechny
také
pobavil pan kouzelník Bednář.
Výborné občerstvení také opět
nechybělo a pan fotograf z této
akce každému, kdo měl zájem,
udělal foto na památku.
Všem, kteří se na akci
podíleli, ještě
jednou
moc
děkujeme a všem, kteří se
zúčastnili, děkujeme za účast a
doufáme, že z akce měli stejně
dobrý pocit jako my.

Nohejbalový turnaj
V sobotu 7. 8. 2021 jsme uspořádali, již potřetí, v Dolanech nohejbalový turnaj
dvojic. Počasí bylo naplánované a my jsme ve 14 hodin, čas oficiálního začátku, mohli
začít hru. Atmosféra byla na bojišti přátelská, diváci fandili, takže vše probíhalo dle
plánu a zápasy se mohly dohrát do zdárného konce. 12 týmů si hru užilo a diváci také
byli spokojeni. Jídlo, pití bylo a zápasy napínavé, co víc si přát. Turnaj se tento rok
podařilo vyhrát přespolnímu týmu Miroslavu Didákovi a Radovanu Brožkovi. Hráči
měli jistě dobrý pocit z dobře odehrané hry, diváci si odnesli fajn zážitek a pořadatelé
dobrý pocit z uspořádané akce. Všichni si užili další fajn den v Dolanech, kde je to
ostatně vždycky fajn.
Všem, kteří se akce zúčastnili a pomohli ji uskutečnit, děkujeme.
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Víkendové stanování v Dolanech
Přemýšleli jsme, jak odměnit
ratolesti
rodičů,
kteří
se
v Dolanech angažují a volný
čas tráví v Dolanech místo
někde na výletě, a nápad byl
na světě. Budeme s nimi
stanovat a kde jinde, když je
v Dolanech zázemí, než tam.
Víkend si užili nejen děti,
ale i my dospělí.
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V pátek
jsme
si
vyrobili
táborovou vlajku a trička a měli
letní kino, v sobotu hledali
poklad, chytali ryby, koupali se
v řece, zazpívali si u táboráku
a v neděli
jsme
vyrazili
na houby, uvařili si v kotlíku
a svezli se na lanové skluzavce.
Seznámení
pouze
v kostce,
jelikož to nebyla oficiální akce,
ale i tak velmi vydařená a to
díky super počasí, fajn partě
a hodným dětem.
Přejeme všem krásný podzim
a budeme se těšit na další
společnou akci.
VS Dolany

Retrojízda a retrojezdci
Když před pár lety vyráželo na první kraso-retrojízdu sedm statečných,
nikdo netušil, že se počty účastníků ztrojnásobí. Skutečně, v tomto roce
již krotilo svá osedlaná kola 21 šviháků a švihaček a co je nejvíce povzbuzující též
malých šviháčátek, tedy dětských retrojezdců.
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Den D byl stanoven dva týdny před Retrovesničkou, tedy na 7. srpna. Po letech, kdy
trasa připomínala spíše horskou turistiku, jsme tento rok zvolili pohodovou jízdu
do Králík na zmrzlinu a zpět stejnou trasou, při které jsme nemohli minout
Lichkovský dvůr a jeho speciality. Ostatně zastávka byla předem plánovaná hlavně
z důvodu utišení kručících žaludků. Ale to jsem trochu předběhl sled událostí.

Tak tedy, tradiční shromáždění před startem se uskutečnilo pod slunečníky
Devítky. Tradičně. Náčelník spolku velocipedistů Pepa Kalášků seznámil zúčastněné
s trasou a programem, Honza Matějků – mimochodem perfektně vybavený na cestu
proutěným košem plným laskomin – připravil soutěž o nejlepší retro – ohoz.
Následovalo rozdání kol, doštelování výšek sedel podle výšek a nížek, zvláště účastnic,
a již se frčelo do tunelu, kolem skály a dále přes celý Lichkov, až nakonec většinu
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jezdců přibrzdil kopeček k lesu na konci obce. Ale to nevadilo, výhledy po krásách
našeho kraje byly úchvatné, Králický Sněžník nám předvedl i rozestavěnou novou
rozhlednu na místě původní stavby. Sjezd od lesa do Boříkovic jsme zvládli bez ztráty
desítky – kola byla opět jako každý rok perfektně připravená a jezdci po celoročním
posilováni neúnavně šlapali ke svému dílčímu cíli. Tím byl zmrzlinářský stánek
u Rajchlů. Sličná zmrzlinářka někomu natočila, někomu nakopečkovala – dle přání.
Abych nezapomněl, celou cestu kromě jízdy pod lesem nás zajišťovalo a povzbuzovalo
pomocí megafonu doprovodné vozidlo řízené Petrem Hejtmánkem se spolujezdcem
Jirkou Babákem, kterého ovšem náročná jízda ještě před Králíky uspala. Naštěstí
jenom jeho.
A již vyrážíme na zpáteční cestu. Začíná se projevovat únava materiálu. Jak toho
neživého – kol, tak i živého – tedy účastníků. Karel R. poněkud podcenil přípravu
a vyrazil s plášti, kde nejen že
nebyl vzorek, nebyla tam již ani
pryž. A tak zabrždění špalkem
přední brzdy bylo to poslední, co
jezdec na tomto kole předvedl.
Naštěstí
technické
zabezpečovací
vozidlo
bylo
připraveno. Jak vypadá únava
živého materiálu, nám předvedl
Honza, kterému při slézání
z kola odmítlo poslušnost pravé
koleno. Naštěstí byl poblíž
zachránce Míra. On vlastně Míra
byl
po
celou
akci
nepřehlédnutelným účastníkem,
neboť z batůžku na jeho zádech
trčela do výše část veliké
hustilky. Míra tak byl připraven
komukoliv
dodat
kamkoliv
dostatečné množství vzduchu. Někdo má Spidermana, Supermana nebo Batmana,
my máme Airmana.
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Steak drůbeží či vepřový na nás již čekal v Lichkovském dvoře, k tomu Renata - její
kytara a zpěv, chlazené nápoje a radost z dobře vykonané jízdy. Jak může být na světě
krásně…
Vše vyšlo ne na 100, ale na 110%, neboť mimo plán jsme stihli i páru
na lichkovském nádraží. Zamávali jsme cestujícím, oni nám a pak už jsme z kopečka
přistáli až na Devítce. Z pokračování stojí za zmínku vyhodnocení nejlepšího
retro-oblečku (připraveny byly hodnotné ceny) a dále zábava pokračovala
až do pozdních večerních hodin. Obětaví Celbovi.
Co napsat na závěr. Snad jenom tolik, že pokud to takhle půjde dál, bude si
muset vzít Pepa a jeho pomocníci přípravu kol na plný úvazek. Poklona před jejich
umem a obětavostí.
Miloš Taraška

Retrovesnička číslo 6
I tento rok jsme s obavami sledovali vývoj
covidové situace před plánovanou akcí. Nakonec
vše klaplo, a tak bylo možné oprášit po dvou letech
všechny ty zajímavé výstavní kousky pro potěchu
očí návštěvníků.
Přesto, že jsme si „slibovali“, že trochu
přibrzdíme
s těmi
všemi
aktivitami
kolem
programu, nakonec to dopadlo zase programově
o laťku výše. Nejen, že opět byly atrakce pro děti,
nejen, že byla možná projížďka kočárem, navíc se
mohli všichni účastníci seznámit s truhlářskou
a dřevořezbářskou prací (řezbářství Hrudka) – to
vše v areálu firmy Griffin v jeho perfekně
rekonstruovaných prostorách.
Sice nám chybělo řeznictví u Foglů, ale míst,
kde bylo možno naplnit své útroby jídlem, pitím
i sladkostmi bylo na každém kroku dost. Nově též
pod
tělocvičnou,
kde
se
využily
krásně
rekonstruované
prostory.
Svým
dílem
ke
konzumační pohodě přispěli i Celbovi se stánkem s pizzou. Jinak se o plná bříška
vzorně postaralo sdružení Volnočasový spolek Mladkov Dolany.
Jako obvykle mohli návštěvníci shlédnout vystavená retro-vozidla v prostoru
náměstí a nově i na parkovišti pod tělocvičnou, aktivně se zapojili se svojí technikou
též hasiči. Mezi obdivované kousky patřily mimo jiné Velorex nebo Felicia. V tělocvičně
byla možná trochu střídmější, o to ale zajímavější výstava předmětů tradičních,
ale i zcela nových. Pro připomenutí třeba výstava starých psacích strojů nebo
vybavení vlakové zastávky. Za zmínku jistě stojí i návštěva rodiny letce, jehož MIG-21
havaroval pod Studeneckými skalami – i tento rok jsme vystavovali fotodokumentaci
k této události. Velkou pozornost si po právu zasloužilo promítání několika
sestříhaných videosnímků. Tentokrát hlavně z činnosti mysliveckého sdružení. Jistě
se můžeme těšit na pokračování.
Na závěr musím poděkovat všem zúčastněným. Zvláště pak ženám,
které napekly sladkosti, po nichž se jen zaprášilo. A samozřejmě lze jen poděkovat
všem sponzorům, jmenovitě firmě Griffin Petra Hejtmánka, firmě Velkosklad nápojů
Jirky Babáka, Vojtovi Rousovi a také vedení městyse Mladkov za finanční podporu.
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Miloš Taraška
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V rámci Retrovesničky proběhl také Den otevřených dveří místní dřevozpracující
firmy Griffin. K vidění byly ukázky výroby roubení, výstava tesařského, truhlářského
a dalšího nářadí. Své řezbářské umění nám předvedl pan Hrudka z Vlčkovic.
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V útrobách zrekonstruované bývalé konírny bylo připravené pro návštěvníky posezení
s občerstvením. Spousta místních, ale i přespolních, se tak mohla dozvědět více
o místní vzkvétající firmě, která tu působí od roku 1997. V současné době
zaměstnává 13 lidí a je věrným sponzorem řady akcí v Mladkově včetně Retrovesničky.
Klukům děkujeme a přejeme, ať se daří.
redakce

Dětské hřiště
Ve Vlčkovicích bylo dokončeno dětské a workoutové hřiště. Na hřiště byly
osazeny tyto herní prvky: herní sestava, houpačka, vahadlová houpačka, lanová
pyramida, pískoviště, pružinová houpačka, šplhací sestava, workoutová sestava,
kolotoč, houpací lávka, herní stůl, lavičky a herní a skladovací altán. Hřiště bylo
zhotoveno dodavatelsky a část prací jsme také provedli sami za pomoci dobrovolníků.
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Tím jsme ušetřili finance a mohli jsme si dovolit pořídit právě workoutový prvek navíc.
Hřiště jsme doplnili obrubníky okolo dopadové plochy a dlažbou pod altán. Na podzim
ještě vysadíme půdokryvné rostliny na břehy okolo hřiště a živý plot. Celé hřiště nás
vyšlo na 775.315,25 Kč, dotaci jsme obdrželi ve výši 491.598,- Kč.

Děkuji firmě Griffin za přípravné výkopové
práce při přípravě hřiště, a především
všem dobrovolníkům za pomoc při
realizaci a dokončení celé akce.
Váš starosta
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Sbírka pro Moravu
Pro oblast postiženou tornádem jsme
uspořádali sbírku věcnou a také finanční.
Sbírku jsme vyhlásili 28. června a již druhý den
jsme odváželi věcné dary. Dary byly přijaty od
občanů, dřevo věnovali místní hasiči a také
firma Griffin. S její pomocí jsme také dřevo
odvezli na postižené místo. Společně s hasiči

z Lichkova jsme odvezli trámy, prkna,
latě, elektrocentrály, aku a elektro
nářadí, ruční nářadí, hřebíky, lopaty,
stavební
pěny,
pohonné
hmoty…
a mnoho dalšího. Na místě jsme s pomocí
koordinátorky městyse Moravská Nová
Ves, ale také naší bývalé občanky
Veroniky
Vaďurové
(Šurýnové)
koordinátorky v obci Mikulčice, vše složili
a předali. Pomohli jsme na místě i prací,
a to výnosem stavebního materiálu
na střechu jednoho z domů. Pohled
na postižené obce nebyl nijak příjemný.
Na místě bylo ovšem vidět, že si všichni
pomáhají. Ale práce je tam všude na hodně hodně dlouho. V rámci finanční sbírky
byly umístěny kasičky do obchodu a na úřad a byl také zřízen účet pro bezhotovostní
převod peněz. Celkem bylo vybráno 44.970, - Kč. Peníze poputují po dohodě s místní
koordinátorkou dalším potřebným na Moravu.

Děkuji
jménem
svým
a
jménem
postižených občanů
všem, co přispěli
jakkoliv do sbírky.
Váš starosta
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Přírůstky v archivu
Již jednou jsem na stránkách
čtvrtletníku radostně konstatoval, že se
stále daří doplňovat sbírku dobových
dokumentů,
v převážné
většině
fotografií. I když se jedná pouze

o skeny originálů, přesto mají velkou
vypovídací hodnotu o podobě Mladkova
v minulosti a o životě a dění v časech první
republiky i za Rakousko-Uherska.
I když těch, kteří ochotně nabídli
k oskenování své poklady, je více, chci se
zmínit o třech „přispěvatelích“ z nedávné
doby. Je to paní Trojanová a její syn, kteří mi
umožnili prohlédnout a přefotit vše, co mě
v archivu po zesnulém Emilovi zajímalo. Dále
paní Gablerová, která též uchovává rodinné
fotografie, které zůstaly po Heřmanovi. Díky
tomu bylo možno vystavit panel s těmito
fotografiemi na letošní Retrovesničce.
A nakonec paní Pazderová. Již v minulosti mi s manželem laskavě zapůjčili
množství pohlednic a fotografií k oskenování. Nyní však paní Pazderová většinu těchto
fotografií věnovala našemu archivu. Za to jí patří velký dík a současně ubezpečení,
že vše bude pečlivě uloženo pro využití při výstavách, besedách a třeba jednou
i pro doplnění expozice ve výstavní síni městyse Mladkov.
Miloš Taraška

Velký úspěch rodáka z Vlčkovic
Určitě jste zaznamenali, že na letošní letní olympiádě měla Česká republika
po několika letech zastoupení v jezdectví. Mezi jezdci nechyběl rodák z Vlčkovic
Miloslav Příhoda se svým koněm Ferdou. Proto v tomto čísle zpravodaje přikládáme
vybraný novinový článek a osobní dojmy závodníka.

Je to jako tanec. Ferda ze mě nesmí cítit nervozitu, říkal Příhoda
po olympijském debutu
Třináct let! Tak dlouho nemělo české jezdectví zastoupení na olympijských
hrách. Čekání utnul v Tokiu Miloslav Příhoda s valachem Ferreolusem,
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kteří do soutěže ve všestrannosti vstoupili třináctým místem v jednadvacetičlenné
první skupině.
„Snažil jsem se oprostit od faktu, že jde o naši první olympiádu, a navíc jsem byl první
český jezdec po tak dlouhé době v olympijském programu. Výhodou bylo, že nadšení
a euforie z postupu díky ročnímu odkladu vyprchala. Je tak poloviční. A při všech těch
restrikcích si tady připadáme jako na normálních mezinárodních závodech. Jen je okolí
pokryté plachtami s pěti kruhy," říkal Příhoda, když za sebou měli s jedenáctiletým
valachem drezuru na ploše stadionu mezi obřími strmými tribunami zejícími
prázdnotou.
„Nikdy jsem v tak velké aréně nezávodil. Atmosféra na člověka trošku dolehne, cítil
jsem se takový osamocený," popisoval Příhoda. „Ale pro drezuru je to možná dobře,
že je klid a koně se mohou soustředit. Lépe se navážou na jezdce. Zejména v případě
olympijských nováčků je to důležité," usmíval se Příhoda.
Právě sepětí s koněm je rozhodujícím faktorem na cestě k úspěchu. „Mám
Ferreoluse od jeho čtyř let. Snažíme se zlepšovat moje i jeho schopnosti. Jsme sehraní,
což byl klíč k postupu na olympiádu," vyprávěl Příhoda.

„Důvěra v jezdce ze strany koně musí být v případě všestrannosti stávající se ze třech
různých disciplín dvojnásobná proti skokovému ježdění. Vždyť koně uvidí krosovou trať
prvně až přímo při závodě. Skoky jsou zde obrovské, přitom ale koně neví, kam skáčou.
Proto musí být důvěra stoprocentní," vysvětloval Příhoda, který svému čtyřnohému
parťákovi říká Ferdo. „Protože Ferreolus je moc tvrdé," přiznal s úsměvem a současně
i dávkou hrdosti, jak se čeští zástupci jezdectví popasovali s náročnými podmínkami.
„Počasí nás notně překvapilo. Ve dnech předcházejících soutěži bylo vedro, ale vlhkost
nebyla tak hrozná. Na závod ovšem notně narostla," kroutil hlavou Příhoda, zatímco
za jeho zády se na obloze honily černé mraky, z nichž létaly blesky a bylo slyšet
hřmění.
„Potil jsem se já i Ferda. Vlhko je pro koně nepříjemné, protože se zrychlí jejich
frekvence dýchání a trošku odchází koncentrace. Je třeba reagovat a být spojený
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s koněm. Komunikovat s ním verbálně i neverbálně. Vnímat, jak se cítí. Jestli je třeba ho
uklidnit," vysvětloval Příhoda.
„Je to jako při tancování. Když je jeden v páru nervózní, přenáší to na druhého. Nesmí
tam být disharmonie, která se hned projeví na výkonu. I proto jsem si žádnou nervozitu
nepřipustil. Navíc i koním se blbě dýchá. Je potřeba hlídat pitný režim. Jenže koním
nemůžete poručit, že právě teď mají pít," krčil rameny Příhoda, jehož kůň si stejně jako
další užívá výsad klimatizovaných stájí.
„Byla obrovská výhoda, že koně mohly do Tokia s relativně velkým předstihem.
Po týdnu ve zdejším klimatu se cítí více jako doma. Jsou klidnější, což jim dodává
energii. A ta bude potřeba. Při krosu jsou totiž skoky veliké a mohutné od začátku
do konce, tudíž požadavky na fyzickou připravenou koní i jezdců budou obrovské," říkal
Příhoda.
(zdroj: https://www.sport.cz/olympiada/clanek/2597980-je-to-jako-tanec-ferda-ze-me-nesmi-citit-nervozitu-rikal-prihodapo-olympijskem-debutu.html)

Poznámka redakce: Miloslav Příhoda s Ferreolusem nakonec skončil na 33. místě.
ZVLÁDLI JSME TO!
2. 8. 2021 si budu už navždy
pamatovat jako den, kdy jsem si
splnil svůj dětský sen, kterému
jsem v průběhu let obětoval
opravdu mnoho, den, kdy jsme
s Ferdou
úspěšně
dokončili
soutěž
všestrannosti
na
Olympijských hrách. Jsem o to
vděčnější,
že
mě
do
cíle
bezpečně dovezl právě Ferreolus,
kůň, který je mým parťákem již
7 dlouhých let a kterému vděčím
za celou řadu skvělých výsledků.
Finální 33. místo se možná na
první
pohled
nejeví
jako
senzační, ale pro nás je to cenná
odměna za roky tvrdé práce.
Domů se vracíme šťastní a plní
elánu do našeho každodenního
snažení. Právě v Tokiu jsme se
totiž přesvědčili, že to co děláme,
má smysl.
Rádi bychom také poděkovali
všem, kteří nás na naší cestě
v průběhu
let
podporovali,
našim sponzorům a v neposlední
řadě také našim fanouškům,
kteří
nám
nejen
během
Olympijských her drželi palce.
(zdroj: Facebook - Prihoda military)

Děkujeme!
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Parní vlak v našem kraji je letos veleúspěšný.
Železniční muzeum v Lipce na dobré cestě.
Návštěvnost trhá rekordy
Další úspěšná sobota pro expres Králický Sněžník. V tomto roce jezdíme
na modifikované trase Dolní Lipka - Ústí nad Orlicí - Hanušovice. Přidali jsme spoje,
které lákají stále více zájemců. V minulých letech se průměrný počet cestujících
pohyboval kolem 350 na jednu sobotní vyjížďku, v tomto roce se pohybujeme kolem
čísla 600. Je to skvělý výsledek, který nás motivuje pro spolupráci s Muzeum starých
strojů a technologií v Žamberku.
Proč letos ne z Třebové?
Lokomotivy jsou umístěny v bývalé výtopně v železniční stanici Dolní Lipka.
Odtud také najíždí časně ráno v 7.30 h. parní vlak do Ústí nad Orlicí. Není to ovšem
pouze služební jízda, ale cestující mohou přistoupit kdekoliv podle jízdního řádu.
Pokud by měl být nájezd až do Třebové, pak by ranní jízda nebyla tak navštěvovaná
jako nyní, protože vlak by musel z Lipky odjet již kolem šesté ranní. Nevylučuji, že se
trasa v příštím roce pozmění, nicméně jsme ji pečlivě zvažovali se všemi pro a proti.
Proč Dolní Lipka? Vznikne železniční muzeum
Letos jsme se dohodli na provozu s naším muzeem přímo z Pardubického kraje.
A vzhledem k tomu, že jsou k dispozici hned dvě provozuschopné parní lokomotivy Ventilovka a Němka, hledali jsme pro ně zajímavé a vhodné prostory. Těmi jsou
jednoznačně výtopna v Dolní Lipce, kde nalezneme několik cenných a v době páry
využívaných technologií. Proto bychom chtěli nejen zachovat sobotní parní provoz
i v dalších letech, ale vybudovat malé železniční muzeum, které nebude pouze se
statickou výstavou, ale bude "žít". Jak dílenské prostory, tak i jednotlivé technologie
budou zprovozněny. Vodárna s vlastní studnou, na kterou byl již vydán demoliční
výměr a zachránili jsme ji na poslední chvíli těsně před demolicí (mimochodem již
funguje), vodní jeřáb, točna, v budoucnu i stavědlo s plánovanou instalací
zabezpečovacího zařízení tj. závorami nebo ramenovými návěstidly. Začínáme chystat
záměr a projekt, který bude připravený pro případné získání prostředků z evropských
fondů v rámci přeshraničního programu Česko - Polsko. Kraj by potom byl investorem
a žadatelem o dotaci, provozovatelem ovšem odborníci na technologie z Muzea starých
strojů Žamberk v čele s Michalem Bednářem (model obdobný provozu Dělostřelecká
tvrz Bouda).
(zdroj: Facebook Martin Netolický)

Do Králík se přesouvá muzeum internace,
bude největší svého druhu
Prakticky celé jedno patro bývalého gymnázia v Králíkách se pomalu přeměňuje
na Památník obětem internace, který se loni přestěhoval z kláštera na Dolní Hedeči.
Největší muzeum svého druhu v Česku se na podzim otevře v mnohem větším
měřítku. Bezmála deset let byl v prostorách kláštera na Hoře Matky Boží nad městem
Králíky otevřen památník věnovaný všem v Československu internovaným řeholníkům
v 50. letech. Před dvěma lety provozovatelům na Dolní Hedeči vypršela smlouva
a expozice pod správou Muzea československého opevnění musela být
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uzavřena. Po nespočtu hodin, které dobrovolníci strávili stěhováním exponátů
do budovy bývalého gymnázia na Velkém náměstí v Králíkách, začíná mít obrysy
i obnovená expozice připomínající temnou dobu internace řeholních řádů. Ve stejné
budově už třetím rokem funguje expozice Východočeského památníku celnictví.
„Úplnou novinkou bude pro nás stavebně nejsložitější třetí sál dějově upravený
do podoby trestaneckého tábora nucené práce s baráky. Návštěvník si bude moct
například prohlédnout, jak vypadá prováděcí cela výslechu zadržených nebo si na sebe
pustit ledovou vodu v dobové umývárně,“ říká k nově připravovanému Památníku
obětem internace v centru Králík jeho ředitel Richard M. Sicha.
Památník obětem internace se před devíti lety zabydlel v klášteře na Dolní
Hedeči, teď se stěhuje do Králík. Co pro vás bylo s odstupem času nejhorší?
Určitě velké stěhování a adaptace jednotlivých místností pro potřeby muzea. Do toho
přišel covid-19, který nás hodně zdržel. Bez velké pomoci našich dobrovolníků,
za přispění Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice,
Pardubického kraje a města Králíky, které nám poskytlo do výpůjčky prostory
v budově bývalého gymnázia, bychom to stěží zvládli.
Stěhování máte od loňska za sebou. Expozice bude v prostorách bývalého
gymnázia
větší
než
v
klášteře
na
Hedeči.
Jak
jste
daleko?
Některé části expozice máme už hotové, včetně prvního i druhého sálu. Z kláštera
jsme přestěhovali jenom předměty, tabule a vitríny. Vše ostatní je nové. Oříškem bylo
zejména zasklívání velkého modelu centralizačního kláštera v Králíkách. Bohužel
jinak zvenčí krásná budova školy byla za minulého režimu necitlivě opravena. Došlo
ke zničení krásného schodiště, z něhož zmizelo zdobené zábradlí. Ve škole až na jednu
výjimku ve sklepě nenajdete původní dřevěné dveře. Všude jsou místo nich kovová
futra s tehdy typizovanými dveřmi. Za socialismu si nikdo moc nelámal hlavu s
citlivými opravami. Co neuměli, nahrazovali naprosto nevhodnými věcmi, které zničily
duch místa. Snažili jsme se alespoň vhodnými nátěry některé prvky polidštit.
Vznikající expozice, která na návštěvníky čeká, bude ovšem důstojnou
připomínkou internace řeholníků. Kolik jich vlastně Králíky prošlo?
Za jedenáct let, mezi lety 1950 až 1961, to bylo přes 530 řeholníků, které jsme
podchytili v seznamech nebo badatelskou činností v archivech. Mnozí z nich byli pro
svoji víru v předem připravených procesech odsouzeni a vězněni v komunistických
lágrech nebo táborech nucené práce, kde někteří na následky útrap zemřeli.
Primárním úkolem tehdejšího režimu bylo odstranit vliv církve ze společnosti, aby stát
pod vedením strany vystřídal řeholníky na pozicích, které zastávali. Typicky
v nemocnicích či ve školách.
Podařilo se to tehdejšímu režimu?
Během tzv. akce K, v rámci které byli řeholníci násilně odvlečeni ze svých domů
a soustředěni do soustřeďovacích klášterů, komunisté potřebovali oddělit opaty
a provinciály od běžných řeholníků. Oni totiž věděli, že vliv představeného v uzavřené
komunitě je velmi důležitý. Ve svých slibech například nikdy nezklamal jezuita
Antonín Zgarbík, který na následky neposkytnutí péče ve vězení zemřel. Komunisté už
nevěděli, že téměř každý představený měl pro případ krize svého zástupce.
Některé řeholníky se ovšem zlomit podařilo. Tak dlouho do nich hučeli, až je
přesvědčili k normálnímu životu, protože už byli zoufalí a nevěděli, jak z toho ven.
Zmocněnci neboli velitelé tábora třeba zakazovali řeholníkům účastnit se pohřbů
svých rodičů. Ten nátlak byl obrovský. My si to dnes jen stěží dokážeme představit.
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Řeholníci byli po celou dobu internace pod kontrolou StB. Byli nuceni těžce
pracovat bez mechanizace v lese, na polích či u dobytka ve státním statku. Měli
kontakt se světem?
V Králíkách si našli cestu přes ordinaci dentisty Františka Vorlického, ke kterému
esenbáci vozili řeholníky k ošetření. U zdravotní sestry se podařilo udělat kontaktní
místo, kde si předávali poštu. Komunistům se to podařilo odhalit, pan Vorlický poté
musel s manželkou opustit region, ale k soudu nedošlo. Paní Doležalová, která byla
v hlavní skupině podezřelých, během výslechu StB zemřela na srdeční selhání.
Váš památník je plný příběhů z temné doby našich dějin. Myslíte si, že svým
způsobem v Česku ojedinělá expozice lidi zaujme?
Slibujeme si, že by nové muzeum mohlo navštěvovat až pět tisíc lidí ročně. Proto
expozici rozšiřujeme o interaktivní část s vězeňskou celou a barákem z tábora nucené
práce. Zabýváme se i tresty smrti, které byly vyneseny nad duchovními
ve vykonstruovaných procesech.
A proč v Králíkách? V Sudetech dýchá historie. Zvedáme hozenou rukavici. V Praze,
v Brně je muzeí spousta. Tady si musíme všechno tvrdě vybojovat.
(zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/kraliky-muzeum-internace-komuniste-rocesy.A210702_150213_pardubicezpravy_lati)

Stavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici
jde do finále
Jednou z největších krajských staveb je výstavba nového pavilonu centrálního
urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici za téměř 500 milionů korun. „Všechny
stavební práce pokračují podle harmonogramu. V polovině ledna bychom mohli
zažádat o uvedení stavby do zkušebního provozu,“ řekl hejtman Martin Netolický.
S výstavbou nového pavilonu souvisí také přesuny uvnitř nemocnice a dílčí úpravy
uvolněných prostor po odděleních, která naleznou své místo právě v novém moderním
pavilonu. „Přesunem do nového pavilonu se uvolní například stávající oddělení ARO.
To by se mohlo následně adaptovat pro potřeby porodnického oddělení. Tím by se
mohlo upravit oddělení šestinedělí na jednolůžkové pokoje pro lepší komfort matek
s dětmi,“ řekl Martin Netolický s tím, že místo jednotky intenzivní péče by se mohla
přesunout mikrobiologie, která je nyní v Žamberku.
Hlavní devízou centrálního příjmu je centralizace urgentních oborů. „Všichni
pacienti budou díky centrálnímu urgentnímu příjmu přijímáni na jednom místě.
„Nový pavilon je spojovacím krčkem napojen na vedlejší budovu B, což umožní
následný transport pacienta na ostatní oddělení bez nutnosti opustit budovu
venkovními prostory“, řekla Matoušková.
Stavba bude sloužit pacientům ze spádové oblasti Orlickoústecka, Litomyšlska
a Svitavska. V prvním nadzemním podlaží budou vyšetřovny nebo zákrokový sálek,
ale především nízkoprahový a vysokoprahový příjem. Druhý jmenovaný se využívá pro
pacienty, které do nemocnice dopraví zdravotnická záchranná služba. V dalších dvou
podlažích budou lůžkové části ARO a JIP. Obě oddělení navazují proskleným
spojovacím krčkem na stávající budovu B, kde jsou operační sály. Druhé podlaží
obsadí oddělení ARO. Poslední patro nového urgentu poslouží jako multioborová
jednotka intenzivní péče.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/113173/stavba-centralniho-prijmu-v-orlickoustecke-nemocnici-jde-dofinale)
36

Nábor
KROUŽEK STOLNÍHO TENISU
- pro děti od 8 do 15 let
- nejsme sportovní oddíl, nebudeme jezdit na soutěže
- jde nám o využití skvělého zázemí tělocvičny v KD Mladkově
- pohodový přístup a radost z pohybu
- kroužek bude uskutečněn v období září 2021 až duben 2022
- kroužek bude vždy každé úterý a pátek od 16.00 do 17.00 hod. (později do 18.00 hod.)
- více informací u p. Kobulejeho
S přátelským pozdravem za oddíl stolního tenisu Sokol Těchonín – Kobulej Vasilij

CVIČÍME PRO ZDRAVÍ
Skupinové cvičení k posílení
celého těla, které zvládne každý bez rozdílu věku.

Začínáme 4. října 2021
Cvičíme v klubovně
každé pondělí a čtvrtek
(18-19 hodin)
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Diakonie Broumov
 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:












Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:12. 11. 2021
13. 11. 2021
čas: 14.00 – 18.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.
místo: Klubovna u zdravotního střediska v Mladkově
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 491 524 342, 739 999 112
Zprávy z Mladkova
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