Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři a přispěvatelé,
máme za sebou další trochu „divný rok“, který se odrazil i při přípravě letos
posledního zpravodaje. Redakční rada nemohla připravit obsah tohoto čísla tak, jak je
již sedmým rokem zvyklá. Do příprav nám, stejně jako mnohým jiným, zasáhly
karantény. Na všem je třeba vidět něco pozitivního, takže my jsme se alespoň
zdokonalovaly ve světě informačních technologií.
Děkujeme Vám všem za přízeň a podporu. Velké díky patří také pravidelným
i nepravidelným přispěvatelům – bez vás by to nešlo. Přejeme Vám krásné prožití
vánočních svátků a v novém roce především pevné zdraví, štěstí a pohodu,
prostě úspěšný rok 2022. A ještě malý dodatek. Ve staré židovské modlitbě se říká:
„Pane, dej, ať mohu usednout se svými bratry k jednomu stolu!“ Myšlena je celá rodina
i přátelé. Tak ať máme stůl, u něhož chceme a můžeme zasednout.
redakce
_________________________
Titulní strana – Práce žáků ZŠ Králíky

Kdy už přijde Ježíšek?
Těšíte se na Ježíška? Kdo vám o něm vyprávěl? A co o něm víme? Vyprávíme
stejné příběhy, jako vyprávěly naše babičky? A co babička Boženy Němcové?
"Přinese nám Jezulátko něco?", ptaly se děti babičky potajmo, když se začalo
uklízet se stolu. - "To já nemohu vědět, uslyšíte, jestli zazvoní," řekla babička.
Děti menší postavily se k oknu míníce, že Jezulátko musí jít okolo oken a že je uslyší.
"Což nevíte, že není Jezulátko vidět ani slyšet?", pravila babička. "Jezulátko sedí v nebi
na světlém trůnu a posílá dárky hodným dětem po andělích, kteří je přinášejí
na zlatých oblacích, neslyšíte nic než zvonků hraní."
Děti se dívaly do oken, nábožně babičku poslouchajíce. Vtom kmitla okolo oken
světlá zář a zvenku zazněl hlas zvonku. Děti sepjaly ruce, Adélka pak šeptala tiše:
"Babičko, to světlo bylo Jezulátko, viďte?" Babička přisvědčila, vtom také matka
do dveří vcházela, oznamujíc dětem, že v babiččině světnici Jezulátko jim nadělilo.
To byl shon, to bylo radosti, když viděly osvětlený, okrášlený strom a pod ním
krásných darů!
(zdroj: https://www.literatura.sije.cz/babicka/babicka-12.php) - úryvek z knihy Babička, Božena Němcová

Kdo je Ježíšek?
Náš vánoční návštěvník a dárce, vychází z křesťanské tradice. Ježíšek je
skutečně ono betlémské děťátko, které Maria porodila v chlévě. Společně s Josefem
ho položila do jeslí a pečovala o něj. Na nebi se v tu chvíli objevila kometa. Pastýřům
se zjevili andělé a zvěstovali narození Božího syna. O Vánocích se v koledách
a myšlenkách symbolicky připojujeme k pastýřům v Betlémě a všichni společně
oslavujeme památku Ježíškova narození. Ježíšek se vrací v podobě dítěte prožít
s námi tyto krásné slavnostní chvíle a obdarovává lidi bez rozdílu, věřící či nevěřící,
stačí otevřít srdce.
Dárky nosí Ježíšek, jelikož on sám je darem! Ježíšek v Betlémě přišel na svět
jako dar rodičům, matce i pěstounovi, ale i jako dar lidstvu. Přichází na svět
s poselstvím vzájemné lásky mezi lidmi, které je skutečným Ježíškovým vánočním
dárkem a proto ho vnímáme zvlášť silně o Vánocích.
(zdroj: https://nasjezisek.cz/o-jeziskovi/)
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Vážení spoluobčané, chalupáři,
nastal čas adventu a blíží se nejkrásnější čas roku. Máme za sebou další rok.
Rok, který byl opět rokem s omezeními, které způsobil Covid-19. Omezení, která zasáhla
opět malé obce, které svou poctivostí v dodržování opatření přišly o některé ze svých
tradičních akcí. I náš městys přišel opět o oslavy výročí založení městyse, které si nikdo
netroufl naplánovat dostatečně dopředu a poté uskutečnit. Také rozsvícení našeho
vánočního stromu bylo nutné udělat pouze online bez tradičního čaje, svařáku
a společného setkání občanů. I nově připravovanou akci – Vánoční jarmark jsme přes
usilovné přípravy museli zrušit. Pro letošek je plánován ještě Silvestrovský ohňostroj,
který chtějí opět uspořádat dobrovolní hasiči s naší spoluprácí, tak doufejme, že se to
povede.
Konec roku vždy přináší také období bilancování. O akcích, které jsou hotové, Vás
informuji v průběhu celého roku. A co plánujeme na rok příští? Připravuje se
rekonstrukce vodovodu od úřadu kolem truhlárny na tzv. „Hinterwinkel“ s posílením
pro připravované stavební pozemky. Tyto bychom rádi dostali do fáze zaměření parcel
a projektu inženýrských sítí a komunikací. Připravovaný projekt na multifunkční dům
z objektu bývalé hospody byl bohužel ukončen vinou projektanta. Nyní začínáme opět
od začátku a budeme oslovovat projektanta jiného. To samé nás potkalo s plánovaným
bytovým domem. Obě akce bychom rádi v příštím roce dotáhli do fáze projektu, abychom
mohli na podzim žádat o dotaci na výstavby. Také budovy v našem majetku potřebují
opravy. Je třeba opravit střechu na prodejně a kulturním domě. Opět provedeme výměnu
dalších oken. Některé z našich objektů by ovšem potřebovali rekonstrukci celkovou, ale to
bez dotačních titulů nejsme schopni zafinancovat, takže se je prozatím budeme snažit
držet v provozuschopném stavu.
Pracujeme na přípravě rekonstrukce komunikace k hájovně – zde je nutné udělat
pasport komunikací pro podání žádosti o dotaci. Nadále čekáme na rekonstrukci
komunikace na Jablonné, abychom mohli provést opravy a výstavbu chodníků. I na další
malé projekty sháníme dotační peníze, jsou to například opravy malých památek
a například úpravy veřejných prostranství.
V příštím roce náš čeká další důležitý krok, a to změna v prodejně potravin.
Po dohodě se zastupiteli, a především s prodavačkami prodejny potravin, ukončíme
zřejmě spolupráci s firmou CBA. Stížnosti občanů na tuto firmu se stále množí, a proto
jsme se rozhodli k tomuto ráznému kroku. Již nyní zjišťujeme nové nájemce, abychom
mohli po novém roce vybrat nového provozovatele.
Příští rok bude také rokem volebním. Čekají nás komunální volby do našeho
zastupitelstva. Přijďte proto k volbám a rozhodněte o lidech, kteří Vás budou zastupovat
při řízení městyse. Nebo ještě lépe, pojďte kandidovat a zapojit se tak do rozhodování.
Komunální volby nejsou o politice, ale o nás... o lidech.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě všech akcí v našem
městysu. Redakční radě za vydávání tohoto periodika. Všem zastupitelům za jejich práci
a Vám všem za to, že se nám zde dobře žije.
Přeji vám, abyste si letošní advent užili v dobré pohodě, abyste prožili poklidné
Vánoce. Věřím, že příští rok již bude lepší a lidštější, protože takto polovičatě se žije tak
nějak smutně. Mám rád, když se lidi setkávají, užívají si společně kulturní, sportovní
a společenský život.
Osobně Všem přeji pohodu, pevné nervy, hodně zdraví a pochopitelně krásné prožití
svátků Vánoc a šťastný nový rok.
Váš starosta
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Kalendář na rok 2022
je připraven…
K prodeji je na úřadě městyse a v prodejně
U Jonášů. Tématem jsou místní spolky.
Opět je doplněn o termíny akcí a svozů
odpadu. Zde je malá ukázka.

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 16. 9. 2021
Přítomní zastupitelé:
Ing. Martina Beňová (1) – odchod 20:45, Jiří Filip (2), Tomáš Franke (3), Bc. Lada Hejtmánková (4),
Martina Jirčíková (5), Tomáš Novotný (6) - omluven, Lucie Pohanková (7), Zbyněk Severýn (8)
– odchod 19:17, Ing. Roman Studený (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-pořádání zábavy městyse, příprava podkladů k závěrečnému vyúčtování
dotací na dětské hřiště Vlčkovice a knihovnu v Mladkově, byla provedena výměna oken
v č. p. 124, proběhl audit firmy Eko-kom, jednání k vykácenému lesu nad cestou do Petroviček,
probíhá příprava voleb do poslanecké sněmovny, proběhlo prořezání a výměna lanových prvků
lípy u kostela, na kterou byla získána dotace, budou také ořezány suché větve na dubu
u autobusové zastávky a jasan na dětském hřišti ve Vlčkovicích, v říjnu se plánuje setkání
německých rodáků v Mladkově.
p. T. Franke - doporučuje k ořezu další strom ve Vlčkovicích.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) OZV 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Byla aktualizována vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
Místostarostka městyse seznámila zastupitele se změnami v odpadovém
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hospodářství.
hospodářství.

Pro efektivnější třídění odpadů přibyly šedé kontejnery na kovový odpad a v období od dubna
do října bude k dispozici hnědý kontejner na bio odpad. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 je
přílohou č. 2 tohoto zápisu.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Mladkov č. 4/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
b) Volba člena a předsedy kontrolního výboru
Z důvodu rezignace předsedy kontrolního výboru je třeba zvolit nového člena kontrolního výboru
a také jeho předsedu. SM navrhuje paní Martinu Beňovou.
ZM schvaluje nového člena kontrolního výboru paní Martinu Beňovou a předsedou
kontrolního výboru paní Martinu Beňovou.
c) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 6/2021, 7/2021, 8/2021 a 9/2021. Starosta
městyse seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 3 zápisu
ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 6/2021, 7/2021, 8/2021 a 9/2021.
d) Smlouva o zřízení věcného břemene
SM seznámil zastupitele s žádostí ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
na p. p. č. 1063/1 v k. ú. Mladkov. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
a umístění stavby byla schválena zastupitelstvem dne 25. 11. 2020.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-2012468/VB/02,
Mladkov, par. č. 346, kNN a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
e) Smlouva o bezúplatném převodu
SM seznámil zastupitele se smlouvou o bezúplatném převodu mezi městysem Mladkov a HZS
Pardubického kraje. Jedná se o převod majetku do vlastnictví městyse-Radiostanice vozidlová
HT 6991DC PEGAS a Montážní sada HT 1108 A MATRA.
ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městysem Mladkov
a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy.
f) Dražební vyhláška
Byla vyhlášena elektronická dražba na p. p. č. 453/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova o výměře
1031 m2. Nejnižší podání se stanovuje na částku 20 000,- Kč a výše dražební jistoty je
4 000,- Kč. Sousední pozemky patří do vlastnictví městyse.
1 2 3 4
p. J. Filip - navrhuje účastnit se dražby do výše 50 000,- Kč.
A
A Z A
Pan Tomáš Franke se zdržel hlasování z důvodu střetu zájmu.
ZM schvaluje účast v dražbě na p. p. č 453/3 s částkou do 50 000,- Kč.
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g) Prodej a pronájem pozemků
g1) Žádost o koupi pozemku pí. XXX
Paní XXX žádá o odkoupení části p. p. č. 609/2 a části nebo celou p. p. č. 683 v k. ú. Petrovičky
u Mladkova. Uvedené pozemky využívají v dobré víře dlouhodobě a odkup pozemku by zlepšil
přístup k její nemovitosti. Bude provedena obchůzka parcely zastupiteli.
ZM odkládá žádost o koupi části p. p. č. 609/2 a části p. p. č. 683 v k. ú. Petrovičky
u Mladkova.
g2) Žádost o pronájem nebo koupi pozemku pí. XXX
Paní XXX žádá o pronájem a případné odkoupení p. p. č. 19/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
Výměra pozemku je 701 m2. Uvedená parcela sousedí s pozemky žadatelky. Bude provedena
obchůzka parcely zastupiteli.
ZM odkládá žádost o pronájmu části p. p. č. 19/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
g3) Žádost o koupi stavebního pozemku p. XXX a pí. XXX
Pan XXX a paní XXX žádají o prodej stavební parcely k výstavbě rodinného domu.
ZM bere na vědomí žádost pana XXX a paní XXX.
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g4) Žádost o koupi pozemku manželé XXX
Manželé XXX žádají o odkoupení p. p. č. 107/3 a p. p. č. 107/4 v k. ú. Petrovičky u Mladkova.
Výměra p. p. č. 107/3 je 18 m2 a p. p. č. 107/4 je 28 m2. Tyto parcely sousedí s parcelou
žadatelů. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce. Bude provedena obchůzka parcely
zastupiteli.
ZM odkládá žádost manželů XXX o prodej p. p. č. 107/3 a p. p. č. 107/4 v k. ú. Petrovičky
u Mladkova.
g5) Žádost o koupi pozemku pí. XXX
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.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1070/6 v k. ú. Mladkov manželům XXX za cenu 100 Kč/m2
a náklady spojené s převodem.
g6) Žádost o koupi pozemku manželé XXX
Manželé XXX žádají o odkoupení st. p. č. 87/3 a p. p. č. 170 v k. ú. Mladkov. Výměra pozemků je
53 m2 a 182 m2. Žadatelé pozemky upravují a mají je oplocené.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 87/3 a p. p. č. 170 v k. ú. Mladkov.
g7) Žádost o koupi pozemku pí. XXX
Paní XXX má zájem o koupi p. p. č. 341/1 v k. ú. Mladkov o výměře 1372 m 2. Jedná se o louku,
která sousedí s jejími pozemky a ráda by tuto louku též udržovala.
ZM zamítá prodej p. p. č. 341/1 v k. ú. Mladkov.
Došlé spisy a žádosti
a) Poděkování KLAS
Starosta městyse seznámil zastupitele s dopisem od ředitele KLAS Nekoř a.s., ve kterém děkuje
SDH Mladkov za rychlý, obětavý a profesionální zásah při požáru seníku v Sobkovicích
v červenci 2021.
ZM bere na vědomí dopis KLAS Nekoř a.s.
b) Požadavek stolní tenis
Oddíl stolního tenisu Sokol Těchonín požaduje pronájem KD Mladkov za úhradu v termínu
od října do prosince 2021 vždy v sobotu a v neděli od 9 do 15 hod po čtrnácti dnech z důvodu
konání okresní soutěže. Dále žádají zda si mohou zatemnit okna v KD. Také oznamují,
že kroužek stolního tenisu od září zahájí svou činnost.
p. XXX-seznámil zastupitele s informací, že se mu podařilo zajistit sponzory na nákup
ping-pongových stolů a též přispěl i městys, za což mu děkuje. V současné době zahájil činnost
kroužek stolního tenisu v Mladkově. Dále žádá pomoc se zastíněním oken.
p. R. Studený-mohli bychom zakoupit rolety na zatemnění oken, zjistíme ceny rolet.
ZM schvaluje pronájem KD Mladkov oddílu stolního tenisu Sokol Těchonín v období
od října do prosince 2021 bezplatně.
c) Žádost p. XXX
Pan XXX žádá o okamžité omlazení lípy u kostela z důvodu praskání větví a napadení
dřevokaznými houbami.
p. R. Studený-prořez lípy byl již proveden.
ZM bere na vědomí žádost pana XXX.
d) Dotace Kříž Vlčkovice
Krajský úřad Pardubického kraje sděluje, že žádosti o poskytnutí dotace na kříž naproti kapli
Narození p. Marie z programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji pro rok
2021 nebylo vyhověno.
ZM bere na vědomí neposkytnutí dotace na kříž naproti kapli Narození p. Marie
ve Vlčkovicích od Pardubického kraje.
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e) Střelnice
Pan XXX žádá o udělení souhlasu s vybudováním nekomerční soukromé střelnice na p. p. č. 216,
211 a 1058 v k. ú. Mladkov ve vlastnictví městyse v areálu hasičského cvičiště. Pistolová střelnice
by byla 25 m dlouhá cca 10 m široká.
ZM schvaluje vybudování nekomerční soukromé střelnice v areálu hasičského cvičiště
panem XXX.
e) Audit EKO-KOM
SM seznámil zastupitele o průběhu auditu plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM a.s. a městysem Mladkov.
ZM bere na vědomí audit firmy EKO-KOM a.s.
f) Žádost kadeřnictví
Paní XXX žádá o částečnou rekonstrukci kadeřnictví. Jedná se o opravdu zdi v místnosti WC,
skladu a čekárny, protože zdi jsou vlhké, plesnivé a odlupuje se omítka. Dále žádá o výměnu
okna.
p. R. Studený-nové okno je již objednáno a zdi se budou řešit během zimy.
ZM bere na vědomí žádost o částečnou rekonstrukci kadeřnictví.
Diskuse a usnesení
p. XXX-táže se, zda by bylo možné měřit rychlost aut a vybírat pokuty ve spolupráci s policií.
p. R. Studený-statní policii si najmout nemůžeme, tato problematika se řeší v rámci ORP Králíky.
Také by bylo možné zajistit měření rychlosti firmou, která má na tuto činnost oprávnění.
p. M. Beňová-táže se, zda by nemohl být přidán přechod u školy a jestli by bylo možné umístit
značku Obytná zóna v ulici k truhlárně.
p. R. Studený-již bylo řešeno, ale policie přechod nepovolila. Můžeme opět vyvolat jednání
s dotčenými orgány.
pí. XXX-bylo by možné podat připomínku ke změně jízdního řádu a jakou má váhu tato
připomínka.
p. R. Studený-ano, připomínky můžeme podávat. Připomínky se dále posuzují i s ostatními
dotčenými obcemi a dalšími spoji.
Dále starosta městyse seznámil zastupitele a přítomné občany se záměrem soukromé osoby
vybudovat turistickou ubytovnu v budově bývalé hospody ve Vlčkovicích. Ve sbírce pro obce
zasažené tornádem na Moravě bylo vybráno 44 970,- Kč. Částka bude převedena na účet některé
z obcí nebo na účet některé z postižených osob. Firma Artendr stále nedodala projekt
na rekonstrukci Penzionu u Bohouše. Zastupitelé se shodli na oslovení jiných firem pro přípravu
projektu. Dále starosta městyse uvedl výši dotací a nákladů na vybudování dětského hřiště
ve Vlčkovicích a rekonstrukci knihovny. A také se diskutovalo o vytvoření nové pracovní pozice
zaměstnance městyse.

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 5. 10. 2021
Přítomní zastupitelé:
Ing. Martina Beňová (1), Jiří Filip (2), Tomáš Franke (3) - omluven, Bc. Lada Hejtmánková (4), Martina
Jirčíková (5), Tomáš Novotný (6) - omluven, Lucie Pohanková (7), Zbyněk Severýn (8), Ing. Roman
Studený (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-účast na valné hromadě Sdružení obcí Orlicka, jednání společenství
Kralického Sněžníku, účast na prezentaci ve firmě Ekola Libchavy, proběhla návštěva německých
rodáků a vítání občánků.
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Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) OZV 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Na základě doporučení dozoru z ministerstva vnitra dojde k přepracování OZV 4/2021,
kde budou vyjmuty některé články, které nemusí být součástí obecně závazné vyhlášky.
p. R. Studený-problém je s ukládáním bio odpadu. Vzhledem k tomu, že využíváme především
domácí kompostování a nevykazujeme jeho odběr firmou, tak se nám snižuje položka tříděného
odpadu a musíme platit vyšší skládkovné.
pí. M. Beňová-pokud bychom zavedli hnědé popelnice na bio odpad, co by to pro nás znamenalo?
p. R. Studený-občané by si museli pořídit nádobu na bio odpad. Obec by platila svoz bio odpadu.
pí. M. Beňová-doporučuje oslovit občany, zda by byl zájem o nádoby ke svozu bio odpadu.
p. R. Studený-zjistím náklady na svoz bioodpadu.
p. XXX-táže se, zda obec neuvažovala o obecní kompostárně.
p. R. Studený-ano, dříve jsme o ní uvažovali, ale pořízení kompostárny by bylo finančně náročné.
ZM revokuje usnesení č. 94/2021
a) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 10/2021. Starosta městyse seznámil přítomné
se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2021.
b) Prodej a pronájem pozemků
c1) Žádost o koupi pozemku pí. XXX
Paní XXX žádá o odkoupení části p. p. č. 609/2 a části nebo celé p. p. č. 683 v k. ú. Petrovičky
u Mladkova. Uvedené pozemky využívají v dobré víře dlouhodobě a odkup pozemku by zlepšil
přístup k její nemovitosti. Byla provedena pochůzka zastupiteli. Z důvodu přístupu
na p. p. č. 108/1 je potřeba zachovat část p. p. č. 683 v majetku městyse Mladkov
a p. p. č. 609/2 nelze dělit, protože by nebyl přístup na část této parcely.
p. R. Studený-předám informaci žadateli s možností prodeje a prodejní cenou.
ZM odkládá žádost o prodej části p. p. č. 609/2 a části p. p. č. 683 v k. ú. Petrovičky
u Mladkova.
c2) Žádost o pronájem nebo koupi pozemku pí. XXX
Paní XXX žádá o pronájem a případné odkoupení p. p. č. 19/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
Výměra pozemku je 701 m2. Uvedená parcela sousedí s pozemky žadatelky.
ZM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 19/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
c3) Žádost o koupi pozemku manželé XXX
Manželé XXX žádají o odkoupení p. p. č. 107/3 a p. p. č. 107/4 v k. ú. Petrovičky u Mladkova.
Výměra p. p. č. 107/3 je 18 m2 a p. p. č. 107/4 je 28 m2. Tyto parcely sousedí s parcelou
žadatelů. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce. Byla provedena pochůzka zastupiteli.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 107/3 a p. p. č. 107/4 v k. ú. Petrovičky u Mladkova za cenu
100,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem.
c4) Žádost o povolení ke sjezdu
Firma Realitní investice s.r.o. Hradec Králové žádá o povolení ke sjezdu na komunikaci
od č. p. 78 přes p. p. č. 854/1 v k. ú. Mladkov ve vlastnictví městyse Mladkov.
pí. L. Hejtmánková-jaké bude využití objektu?
p. R. Studený-záměrem firmy je vybudovat bytový dům s devíti byty, byty budou spíše luxusní
a budou nabídnuty k prodeji. Vedle objektu chtějí vybudovat parkoviště, Výjezd z parkoviště by
chtěli vést na místní komunikaci přes pozemek ve vlastnictví městyse, protože policie ČR nepovolí
přímý sjezd na silnici. Dále navrhují osazení herních prvků pod bytovkami.
p. XXX-se informoval na stavebním úřadě, kde mu byla podána informace, že o ničem nevědí.
Dále vyjádřil nesouhlas s vytvořením ubytování vzhledem k tomu, že obyvatelé bytovek mají ložnice
směrem k objektu. Doporučuje neumožnit sjezd na komunikaci. Pokud si koupili rodinný dům, mají
z toho udělat opět rodinný dům. Informuje, že pro obyvatele bytovek by to bylo lepší.
p. R. Studený-ze stavebního úřadu byli v objektu již přítomni.
p. XXX-dle jeho názoru firma postupuje partyzánským způsobem, což je zarážející.
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pí. XXX-informuje, že tato firma někde něco koupí, opraví a prodá především rodinné domy a teď
tady chtějí dělat ubytovnu.
p. R. Studený-stavební řízení ještě neproběhlo. Zatím jsme se k tomu ještě nemohli vyjádřit.
p. XXX-dle jeho názoru, zastupitelé měli jít situaci obhlédnout, protože je zničená louka a odkopaný
základ na černo. Firma nemá stavební povolení. Táže se, kde je skrývka.
p. R. Studený-dle vyjádření jednatele mají vše povoleno. Tak jste to mohl prásknout na stavební
úřad.
p. XXX-informoval se na stavebním úřadě a táže se, jestli tohle je práskání.
p. R. Studený-ne není.
p. XXX-doporučuje zavolat na stavební úřad.
p. R. Studený-Zatím žádné připomínky k této situaci nebyly.
p. XXX-lidé nebyli pořádně informováni. A žádá, aby nebyl tento projekt podpořen a aby se k tomu
vyjádřili obyvatelé bytovek.
p. Z. Severýn-zástupci firmy by nám k tomu měli říct více informací.
pí. M. Beňová-je předčasné se ke sjezdu vyjadřovat, pokud jsme neviděli projekt.
pí. XXX-doporučuje zbourat stodolu a udělat parkoviště tam.
p. R. Studený-zjistíme informace od stavebního úřadu a pozemkového fondu. A mohli bychom
zajistit diskusi s majiteli.
ZM odkládá žádost o povolení ke sjezdu na komunikaci od č. p. 78.
c5) Žádost o koupi pozemku pan Filip
Pan Jiří Filip žádá o prodej p. p. č. 5490 v k. ú. Mladkov o výměře 529 m 2. Tato žádost již byla
řešena na zasedání dne 24. 4. 2019 pod původním parcelním číslem 204/1.
Pan Jiří Filip se zdržuje hlasování z důvodu střetu zájmu.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 5490 v k. ú. Mladkov.
Hlasování:6-0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Z X A A X A A A
Došlé spisy a žádosti
a) Úvodní analýza dotačních příležitostí 2021+
SM seznámil zastupitele s analýzou dotačních příležitostí pro městys Mladkov, kterou zpracovala
firma Euro grant investment. Jsou zde uvedeny dotační tituly k rekonstrukci místních
komunikací, chodníků, veřejných budov, výstavba sportovišť, revitalizace veřejného prostranství,
atd.
pí. M. Beňová-doporučuje zaměřit pozornost především na vybudování silnice Mladkov-Jablonné
nad Orlicí.
p. R. Studený-bohužel je to silnice kraje, obec nemůže silnici opravit.
pí. M. Beňová-dále doporučuje opravu chodníků a nečekat na opravu silnice krajem.
pí. XXX-táže se, zda máme projekt na chodník od kostela k nám, situace je tam zoufalá.
p. R. Studený-tento projekt nemáme.
ZM bere na vědomí Úvodní analýzu dotačních příležitostí 2021+.
b) Informace České spořitelny
SM informoval zastupitele, že starostové ORP Králíky podepsali petici proti zrušení pokladny
České spořitelny v Králíkách. Petice se poslala ombudsmanovi k projednání. Bylo oznámeno,
že pokladna se málo využívá a že jsou jiné cesty k výběru hotovosti. K 1. 10. 2021 byla pokladna
zrušena.
ZM bere na vědomí informaci o uzavření pokladny České spořitelny.
Diskuse a usnesení
pí. XXX-po pozemkových úpravách k nám z nějakého důvodu zajíždějí auta směřující ke skále.
Táže se, zda by bylo možné umístit zde značku-slepá ulice.
p. R. Studený-značku zde můžeme umístit po schválení příslušných orgánů.
p. M. Beňová-táže se, zda se řeší průjezd ulic k truhlárně a od hasičárny.
p. R. Studený-je to v řešení.
p. XXX-poukazuje na to, že po pozemkových úpravách už nejsou obecní cesty k zahrádkám
u bytovek. A nelze už k zahradám dojet autem.
p. R. Studený-škoda, že jste na to neupozornil před ukončením pozemkových úprav.
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p. XXX-táže se, zda podle nové vyhlášky o dani z nemovitosti bude ten, kdo platil tisíc korun platit
tisíce tři?
p. R. Studený-ano,přesnou částku vypočítá finanční úřad.
p. XXX-táže se, zda se mohou stará okna likvidovat spálením?
p. R. Studený-bez barvy ano, jinak se musí odvézt na skládku.
p. XXX-žádá o odvoz starých oken z hasičského cvičiště.

Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva Městyse Mladkov
ze dne 11. 11. 2021
Přítomní zastupitelé:
Ing. Martina Beňová (1) - omluvena, Jiří Filip (2) - omluven, Tomáš Franke (3), Bc. Lada Hejtmánková
(4), Martina Jirčíková (5), Tomáš Novotný (6) - omluven, Lucie Pohanková (7), Zbyněk Severýn (8),
Ing. Roman Studený (9)
Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo jednomyslně.
Činnost úřadu městyse-jednání ohledně zřízení obecní policie v Králíkách, schůzka se
zájemkyní o zubařskou ordinaci, kontrola na dotaci v knihovně, z důvodu střetu zájmu dotace
na knihovnu nebude proplacena, příprava kalendářů, jednání s investorem rekonstrukce
č. p. 78, jednání s VaK ohledně rekonstrukce vodovodního řádu směrem nad truhlárnu, seminář
Regionální rozvojové agentury Pk.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) OZV 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Oddělením dozoru Ministerstva vnitra byla upravena Obecně závazná vyhláška o stanovení
systému odpadového hospodářství a bude přílohou č. 2 tohoto zápisu. Sběrná místa odpadů,
které třídíme, budou uvedeny na webu městyse.
p. Roman Studený- do zpravodaje vytvoříme podrobnější návod k nakládání s jednotlivými druhy
odpadů a sběrnými místy. A také zde bude vysvětlení jednotlivých označení odpadů.
pí. XXX- bylo by vhodné někam umístit nádobu na drobný elektroodpad a použité baterie.
ZM schvaluje OZV 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
b) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 11/2021. Starosta městyse seznámil přítomné
se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2021.
c) Směrnice č. 1/2021- o poskytování příspěvku na stravování
SM seznámil zastupitele s aktualizací směrnice o poskytování příspěvku na stravování. Příspěvek
se poskytuje formou stravenkového paušálu zaměstnancům na hlavní pracovní poměr
a uvolněným členům zastupitelstva. Výše stravenkového paušálu je 50,- Kč za každou
odpracovanou směnu. Směrnice č. 1/2021 bude přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
ZM schvaluje Směrnici č. 1/2021- o poskytování příspěvku na stravování s účinností
od 1. 1. 2022.
d) Elektronická úřední deska
SM seznámil zastupitele s nabídkou firmy Galileo Corporation s.r.o. na elektronickou úřední
desku. Tuto desku si lze pronajmout na 2-5 let s měsíčním nájmem. Po skončení nájmu si lze
elektronickou desku odkoupit za 1000,- Kč. V průběhu pronájmu lze žádat dotaci na pořízení
elektronické úřední desky.
p. Z. Severýn- doporučuje pořízení elektronické úřední desky s tříletým pronájmem.
ZM schvaluje pořízení jednoho kusu elektronické úřední desky formou tříletého pronájmu.
e) Prodej a pronájem pozemků
e1) Žádost o koupi pozemku p. XXX
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Pan XXX žádá o odkoupení p. p. č. 27 v k. ú. Mladkov. Jedná se o svahovitý pozemek sousedící
s jeho parcelou a několik let jej udržuje. Výměra parcely je 756 m2.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 27 v k. ú. Mladkov.
e2) Žádost o koupi pozemku p. XXX
Pan XXX žádá o odkoupení p. p. č. 26/8 a části p. p. č. 27 v k. ú. Mladkov. S žadatelem
s předchozí žádosti jsou dohodnuti na rozdělení p. p. č. 27. Důvodem koupě je zřízení zahrady.
Výměra p. p. č. 26/8 je 270 m2.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 26/8 v k. ú. Mladkov.
e3) Žádost o koupi pozemku p. XXX
Pan XXX žádá o koupi p. p. č. 5280 o výměře 5292 m2 a p. p. č. 5276 o výměře 2509 m2
v k. ú. Mladkov.
ZM zamítá žádost pana XXX.
e4) Žádost o koupi pozemku pan Filip
Pan Jiří Filip ml. žádá o prodej p. p. č. 5490 v k. ú. Mladkov o výměře 529 m 2. Tato žádost již
byla řešena na zasedání pod původním parcelním číslem 204/1. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce.
p. R. Studený- tato žádost byla řešena již před pozemkovými úpravami, nyní jsou pozemkové
úpravy ukončeny.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 5490 v k. ú. Mladkov o výměře 529 m 2 za cenu 30,-Kč/m2
a náklady spojené s převodem panu Jiřímu Filipovi ml..
e5) Žádost o koupi pozemku pan XXX
Pan XXX žádá městys Mladkov o odkoupení části p. p. č. 858/14 a 858/17 v k. ú. Mladkov
z důvodu plánované výstavby rodinného domu. Na základě GP č. 487-221/2021 se jedná
o p. p. č. 858/28 o výměře 21 m2.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 28/8 v k. ú. Mladkov vzniklého z části
p. p. č. 858/14 a části p. p. č. 858/17.
e6) Žádost o směnu pozemků
Pan XXX žádá o směnu pozemků s městysem Mladkov z důvodu plánovaných investičních akcí
v okolí domu č. p. 7 Petrovičky. Žadatel navrhuje směnu p. p. č. 5295, lesní pozemek o výměře
4653 m2, p. p. č. 5292, ostatní plocha o výměře 3561 m2 a části p. p. č. 5271, lesní pozemek
o výměře 830 m2 v k. ú. Mladkov ve vlastnictví městyse Mladkov za p. p. č. 5348, lesní pozemek
o výměře 9044 m2. Dále žádá o změnu kultury u p. p. č. 5295 na ostatní plochu.
ZM odkládá žádost o směnu pozemků.
e7) Žádost o pronájem pí. XXX
Paní XXX žádá o pronájem a případné odkoupení p. p. č. 19/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
Výměra pozemku je 701 m2. Uvedená parcela sousedí s pozemky žadatelky. Na úřední desce byl
zveřejněn záměr pronájmu.
ZM schvaluje pronájem části p. p. č. 19/3 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova paní XXX za cenu
1200,-Kč/rok na dobu 5 let.
e8) Žádost o povolení ke sjezdu
Firma Realitní investice s. r.o. Hradec Králové žádá o povolení ke sjezdu na komunikaci
od č. p. 78 přes p. p. č. 854/1 v k. ú. Mladkov ve vlastnictví městyse Mladkov. Dne 3. 11. 2021 se
konala schůzka s investorem rekonstruovaného objektu č. p. 78, zástupkyněmi stavebního
úřadu a občany sousedícími s tímto objektem. Byl zde představen záměr rekonstrukce a byly
zodpovězeny otázky občanů i zastupitelů.
ZM schvaluje žádost o povolení ke sjezdu na komunikaci od č. p. 78.
e9) Žádost o koupi pozemku pí. XXX
Paní XXX žádá o odkoupení části p. p. č. 609/2 a části nebo celou p. p. č. 683 v k. ú. Petrovičky
u Mladkova. Uvedené pozemky využívají v dobré víře dlouhodobě a odkup pozemku by zlepšil
přístup k její nemovitosti. Byla provedena pochůzka zastupiteli. Z důvodu přístupu
na p. p. č. 108/1 je potřeba zachovat část p. p. č. 683 v majetku městyse Mladkov.
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ZM schvaluje záměr prodeje p. p. č. 609/2 a časti p. p. č 683 v k. ú. Petrovičky
u Mladkova.
e10) Žádost o koupi pozemku manželé XXX
Manželé XXX žádají o odkoupení st. p. č. 87/3 a p. p. č. 170 v k. ú. Mladkov. Výměra pozemků je
53 m2 a 182 m2. Žadatelé pozemky upravují a mají je oplocené. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce.
ZM schvaluje prodej st. p. č. 87/3 a p. p. č. 170 v k. ú. Mladkov manželům XXX za cenu
100,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost pan XXX a pan XXX
Pan XXX žádá o pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 133. Prostor by chtěl využít
k provozování internetového obchodu. Dále pan XXX žádá též o pronájem nebytového prostoru
v č. p. 133 za účelem tetování.
ZM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č. p. 133.
b) Žádost o koupi pozemku
Pan XXX a paní Sadarjanová žádají o koupi pozemku nad truhlárnou.
ZM bere na vědomí žádost pana XXX a paní XXX.
c) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
SM předkládá zastupitelům Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse. Dílčí přezkoumání
bylo provedeno dne 17. 9. 2021 kontrolory finančního úřadu Krajského úřadu Pk. V rámci
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse ze dne 17. 9. 2021.
d) Poděkování Albertinum
Ředitel Albertina Žamberk děkuje za poskytnutí daru z rozpočtu městyse Mladkov na provoz
sociální služby poskytované v jejich zařízení.
ZM bere na vědomí poděkování Albertina.
e) Smlouva ČEZ
SM seznámil zastupitele se smlouvou mezi ČEZ Distribuce, a.s. a městysem Mladkov o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2021596 VB/01 Mladkov, Petrovičky na par. č. 16
v k. ú. Petrovičky u Mladkova. Smlouvu o budoucí smlouvě v této záležitosti schválilo
ZM na zasedání dne 18. 2. 2021.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2021596/VB/1
Mladkov, Petrovičky, par. č. 16, kNN a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
f) Žádost o kácení mimo les
Pan XXX žádá o povolení kácení dřevin mimo les z důvodu přípravy pozemků u č. p. 7 Petrovičky.
Stanoviště dřevin žádané k pokácení – p. p. č. 713, 714, 715 v k. ú. Petrovičky u Mladkova
a p. p. č. 5292 a 5293 v k. ú. Mladkov.
ZM zamítá kacení dřevin na pozemku městyse Mladkov.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
obce.
__________________________________________________________________________________________________________________________

20. září
4. listopadu

Silvie Mužíková
Amálie Filipová

Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat – musíme je taky někdy nechat běžet.
Jean Paul
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Vítání občánků
V sobotu 3. října 2021 byly děti z naší školy přivítat nové občánky.
Kvůli covidovým opatřením byla předchozí setkání zrušena, proto se teď vítalo 7 dětí
na tři skupiny. Čas mezi vystoupeními jsme si krátili v knihovně, kde je k zabavení
mnoho zajímavých knížek. Dětem se vystoupení povedlo na jedničku a už se moc
těšíme na další vítání miminek.
Pavla Derková DiS.

Kam to ten čáp asi letí,
kdo se zase dočkal dětí.
Počkej, tyhle já znám,
velkou radost z toho mám.
Maminko a tatínku,
blahopřeju k miminku.

Přivítáni byli: Lukáš Filip, Tomáš Škapec, Ema Hladová, Diana Michalčáková,
Daniel Weindlich, Eliáš Pánek a Ondřej Beňo.
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(foto: Bohuslav Matouš)

8. října
18. října
12. listopadu
16. listopadu
24. prosince
29. prosince

Doubínek Josef
Hejkerlík Vojtěch
Stejskal Vlastimil
Vodičková Hana
Pacíková Eva
Uhrnerová Božena

86
93
65
91
87
85

let
let
let
let
let
let

Umění není stárnout, umění je to snášet.
Goethe

Mateřská škola
Po prázdninách jsme se zase všichni sešli v naší školce, pozdravili se se starými
kamarády, seznámili se s těmi novými a vydali se společně vstříc všem krásným
zážitkům, které nás v letošním školním roce čekají. Přečtěte, co jsme zažili na podzim
a před Vánoci…
14

Ještě v září za námi do školky zavítala
paní lektorka s projektem Zdravá pětka,
který je zaměřen na zásady zdravého
stravování. Děti se naučily rozlišovat
zdravé a nezdravé potraviny a zjistily,
která potravina čemu prospívá.
V péči o své zdraví jsme pokračovali
i dál. Od září do prosince jsme se
zúčastnili plaveckého výcviku v České
Třebové. V celkem deseti lekcích se děti
naučily používat nejrůznější plavecké
pomůcky a někteří naši nejstarší
kamarádi dokonce dokázali plavat i bez
nich.
Na podzim jsme také básničkami
přivítali nové občánky našeho městysu.
V listopadu jsme ve školce uspořádali strašidelný rej.
Do školky místo dětí
přišli kostlivci,
duchové a čarodějnice
a společně jsme si užili
soutěže a tancování.
Když se podzim
pomalu přehoupl
do zimy, začali jsme se
ve školce chystat
na Vánoce. Naše těšení
jsme odstartovali
pečením perníčků.
Děti se ukázaly jako
zdatní pekaři a během
krátké chvíle vykrájely
mnoho cukroví, které
teď odpočívá v krabici
a těší se společně
s dětmi, až ho
nazdobíme.
15

Dlouhou dobu jsme společně se
školáky
nacvičovali
vystoupení
na
rozsvícení vánočního stromu. Když bylo
zrušeno, zavládl ve školce smutek. To
jsme nemohli nechat jen tak! Ozdobili
jsme si tedy vlastní stromeček, zazpívali si
u něj písničky, které bychom zpívali i na
vystoupení, a po doznění posledních tónů
jsme na stromku rozsvítili světýlka. Pokud i vás zrušení rozsvícení mrzelo, podívejte se
na webové stránky školy a prožijte tuto slavnostní událost spolu s námi tímto
způsobem.
(Poznámka redakce: Video najdete na www.zsamsmladkov.cz
v záložce „Fotogalerie MŠ“.)
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pod odkazem „Mateřská škola“

V pondělí 6. prosince jsme čekali na Mikuláše, jenže ten s čerty v neděli nastydl
a musel zůstat doma. Naštěstí na nás nezapomněl a ve třídě jsme našli pytel s knihou
hříchů, uhlím a chaloupkami se sladkostmi. Jako poděkování jsme Mikuláši a čertům
zazpívali venku písničku Když se venku čerti žení.
Tak takhle jsme si užili podzimní a vánoční čas ve školce. Poslední středu
před Vánoci nás ještě čeká vánoční besídka a v únoru lyžařský kurz na Dolní Moravě.
Snad nám covid nic nepřekazí a budeme moci všechno uskutečnit.
Za MŠ Mladkov Dana Mrklovská

Světový den první pomoci
V měsíci září jsme se zúčastnili
Světového dne první pomoci na Velkém
náměstí v Králíkách. Akce se konala
ve spolupráci Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje, Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje,
Policie ČR, Sboru dobrovolných hasičů,
Horské záchranné služby Čenkovice,
Vodní záchranné služby ČČK Pastviny
a dalších. Na jednotlivých stanovištích
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého
z práce jednotlivých složek a jejich
důležitosti v lidských životech.

Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Zdravá pětka
Jak správně poskládat zdravou svačinu?
Co to je výživový talíř a k čemu nám
slouží? Kolik toho máme za den vypít
a proč do správného jídelníčku nepatří
smažené brambůrky? Na takové dotazy
a spoustu
dalších
lehce
a
hravě
odpovídaly děti společně s lektorkou
z projektu Zdravá 5.
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Po milém přivítání následovalo rozdělení dětí do družstev a všichni se
zaposlouchali do pohádky o Evičce a Péťovi. Malá Evička má totiž moc ráda ovoce
a zeleninu, ale rošťák Péťa si raději vezme čokoládu a hranolky. Veronika své
vyprávění doprovázela obrázky a materiály. Děti seděly tiše a napjatě poslouchaly celý
příběh.
Protože všechny děti dávaly opravdu dobrý pozor, velmi správně si následně
samy vyzkoušely složit i svou zdravou svačinku. Z tohoto tematického bloku si navíc
děti odnesly i to, že velikost porce odpovídá velikosti jejich dlaně.
Děti se též dozvěděly základy pitného režimu. Mnohé velmi překvapilo, kolik cukru se
třeba vejde do lahve coly nebo džusu.
Společnou hrou a znalostmi, které byly opravdu značné, děti nasbíraly zdravé
bodíky, za které si vysloužily odměnu. Kromě veliké pochvaly dostaly všechny děti
krásné vysvědčení Zdravé 5 a letáček s recepty pro své rodiče. Místo vítězné medaile
odcházely s barevnou klíčenkou.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Plavecký výcvik
Od září do začátku prosince žáci 1. až 4. ročníku absolvovali povinný plavecký výcvik
v TJ Plaveckém středisku Česká Třebová. Během dvaceti vyučovacích hodin se děti
naučily mnohé. Bublání do vody, ponoření obličeje, u některých první tempa, u jiných
zdokonalování se až po uplavání 250 metrů.
A co o výcviku řekly samy dětí?
Viktorka: Nejvíce mě bavilo skákání do bazénu bez pomůcek.
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Ondra K.: Bavil mě tobogán, vířivka,
šipky a plavání v bazénu.
Pája: Také se mi líbilo skákání bez
pomůcek, jak jsem uplaval 2 metry
a jak jsme si mohli ve vodě hrát.
Adélka: Líbila se mi sauna a jak jsme
skákali šipky do hluboké vody.
Míša: Bavilo mě, jak jsme po vodě
přebíhali po mostě sestaveném
z molitanových desek, jak jsme
plavali a saunování.
Toník: Líbilo se mi plavání v pyžamu
a skákání do vody po nohách.
Kristýnka: Mně se nejvíc líbilo, jak
jsme skákali šipky ze skokánku,
plavání v pyžamu, vířivka a hraní
v malém bazénku.
Sebík: Bavila mě vířivka, sauna
a tobogán.
Vanesska: Nejvíc se mně líbila ta
soutěž, bylo to super a bylo super, jak
jsme plavali a skákali do vody.
Elenka: Mně se nejvíc líbilo, když s námi byl pan plavčík a dal nám most na přebíhání
vody. A ještě se mi líbil tobogán a přestávky, že jsem si mohla hrát, potápět se a klouzat
se.
Martin: Líbil se mi tobogán, vířivka, malý i velký bazén. Bavilo mě plavat se žížalou
a s deskou, plavání v pyžamu a závody se žížalkami.
Jsme rádi, že se nám tentokrát podařil celý kurz ukončit dle plánu a těšíme se
na další rok.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

Tradiční pečení perníčků na ZŠ
I letos jsme s žáky naší školy upekli vánoční perníčky. Po rozválení připraveného
těsta si všichni postupně pomáhali vykrajovat perníčky ve tvaru hvězdiček,
stromečků, andělů a dalších krásných vykrajovátek, která si přinesli z domova.
Když bylo veškeré těsto zpracováno, potřeli jsme výkrojky vaječným žloutkem a šup
s nimi do trouby. Perníčky se povedly a při pečení krásně provoněly celou školu.
Teď nás ještě čeká poslední úkol - a to jejich zdobení. Žáci si připraví bílkovou
polevu a pak už hurá do práce, u které se fantazii meze nekladou. Nakonec si všichni
perníčky krásně a ozdobně zabalí, odnesou domů a společně s rodiči si pochutnají.
Libuše Jungvirtová
Učitelka ZŠ Mladkov

Mikulášské čertování
Každoročně v měsíci prosinci pořádáme v tělocvičně soutěžní den pro žáky naší
školičky, který nazýváme "Mikulášské čertování". Soutěží se v sedmi disciplínách
a na samém konci je možnost hrát o "krále střelců" ve vybíjené. Každý žák dostane
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na začátku bodovací kartičku, do které se mu zapisují získané body z jednotlivých
soutěží. A teď už se můžeme s chutí pustit do plnění zadaných úkolů.
Popis jednotlivých disciplín:
1) házení dřevěnou kostkou na cíl
2) shazování kuželek míčkem
3) kop míče na bránu
4) slalom – chůze s míčkem na lžíci

5) rak mezi kuželkami
6) dřepy – počet za 1 minutu
7) běh na čas kolem tělocvičny

Po dokončení všech disciplín se tedy začne hrát klasická vybíjená a nejlepší hráč se
stává králem střelců. Všichni zúčastnění dostanou sladkou odměnu a nejlepší žák
z každého ročníku pak dostane diplom s oceněním a větší odměnu, samozřejmě také
sladkou.
Těšíme se, až si dáme pořádně do těla.

Libuše Jungvirtová
Učitelka ZŠ Mladkov

Jarmark ve škole
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v Mladkově o prvním adventním víkendu se opět
nekonalo.
Bohužel
vládní
opatření
nám
neumožnila ukázat, jak žáci pilně trénovali
s
dětmi
ve
školce,
ale
i
výrobky,
které s učitelkami vyráběli na vánoční jarmark.
Aby dětem nebylo líto, že jejich krásné básničky
a písničky nikdo neuslyší, natočili jsme s nimi
video. Je přístupné na internetových stránkách
školy.
A co výrobky?! Snesly se lavice a na chodbě
vznikla krásná výstava výrobků na prodej.

Žáci se nebáli zapojit svoji fantazii. Na vánoční ozdoby použili nejen přírodniny,
ale i použitý materiál jako jsou kelímky nebo skleničky, který se tímto způsobem vrátil
znovu do života.
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O prodeji vánočných výrobků informoval městys
Mladkov občany pomocí infokanálu, facebooku,
dokonce potřebné informace byly i na internetových
stránkách zřizovatele a školy. Pozvánka byla i na
vchodových dveřích školy. Přesto nás překvapila
malá účast a nezájem. Převážně nás podpořili
strávníci, kteří si chodí pro obědy, rodiče a prarodiče
dětí a žáků naší školy. Tímto jim za to děkujeme.

Lic. Matoulková Eva

21

Mladkov
Předsedkyně místní skupiny ČČK děkuje 9 členkám, které se ochotně zúčastnily
hrabání listí na náměstíčku pod lípou a u kostela (a že ho bylo).
Již několik let se naše organizace podílí na sběru ošacení pro charitu Broumov,
které dala impuls naše členka paní Alena Kotyzová. Tím bych chtěla poděkovat
členkám ČČK, které pomohly při organizování a hlavně nakládání 69 pytlů
a 37 krabic, které se museli naložit jako každý rok do nákladního auta.
Také děkuji Kájovi Čermákovi za pomoc.
Milada Bumbalíková

SDH Mladkov
Ahoj vám všem,
podzimní měsíce utekly jako
voda a je tu prosinec. A s ním
spojený krásný předvánoční čas.
A taky je tu poslední vydání
mladkovského zpravodaje v tomto
roce. A co nového u SDH Mladkov?
V září se konala Okrsková
soutěž v požárním útoku ve dvou
kolech a soutěže se zúčastnila i
družstva z Polska. Naši chlapi se
umístili na krásném druhém místě.
Počasí nám přálo, lichkovští hasiči měli spoustu dobrého občerstvení a tak jsme tu
strávili příjemné odpoledne. Další soutěží byla liga mladých hasičů a dorostu.
Zúčastnilo se 75 jednotlivců z dorostu a 45 jednotlivců z dorostu. Toto byla naše
poslední letošní soutěž na našem cvičišti.
V listopadu se cvičiště zazimovalo a chlapi se pustili do úklidu garáže.
No a proto, že tu máme prosinec, pustili se jako každý rok do opravy vánočních
řetězů. No a jak se jim to povedlo, jste se mohli přesvědčit při rozsvěcení vánočního
stromu. Bohužel, stejně jako vloni, jsme byli díky vládním nařízením ochuzeni
o krásné předvánoční setkání s přáteli, o koledy a výborný svařák. Prostě o úžasnou
předvánoční atmosféru, která k Vánocům neodmyslitelně patří. Proto velký dík
našemu starostovi Romanovi, který nám rozsvěcení stromu zprostředkoval alespoň
online. 11. 12. jsme chtěli zakončit letošní rok tradičně Výroční schůzí. Ale i tu jsme
museli zrušit, stejně jako okolní sbory.
A proto alespoň touto cestou děkujeme všem za jejich obětavou práci
při soutěžích, různých akcích, brigádách, za všechny ty odpracované hodiny
a pomocnou ruku a za to, že se stále najdou lidičky, které to baví. Díky.
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A na závěr vám všem přejeme krásné vánoční svátky plné klidu, pohody, radosti
v kruhu vašich nejbližších. A k tomu připojujeme přání:
Hodně zdraví neb je vzácné…
Hodně štěstí neb je krásné…
Hodně lásky neb je jí málo…
A vše další co by za to stálo…
Co vám přejeme od srdce? Prostě krásné Vánoce…
Za SDH Mladkov Iva Novotná

Povídání o Ježíškovi s kazatelem Rosťou
1. Rosťo, pojďme tě na úvod čtenářům trochu představit. Ty jsi už plnoprávným
Mladkovákem, ale ne zas tak dlouho, aby tě lidi znali. Přesto tvoje cesty
do Mladkova pamatuji už jako dítě. Pojď nám to krátce přiblížit.
Je to tak, bydlíme zde s manželkou
Dájou
dva
roky
v č.p.
158
(po Netušilových a p. Kytlicové), přitom
do Mladkova jezdívám už od 90. let.
Jakožto
kazatel
Církve
bratrské
pravidelně zpočátku ke Kaláškovým,
a
jak
se
společenství
postupně
rozrůstalo, na bohoslužby do modlitebny
pod „vánočním smrkem“. Z těch 90. let
rád vzpomínám na „živý betlém“ před
kostelem, na akce s dětmi „u bunkru“,
nebo na návštěvy
přátel,
křesťanů
z USA.
2. Těšíš se na Vánoce?
Po pravdě řečeno, musím si to těšení v sobě trochu vybojovat, nebo spíš uhájit.
Odfiltrovat komerci, abych se mohl těšit ze setkání s lidmi a s Bohem.
3. Hodně rodičů se snaží nepřipravit své malé děti o kouzlo Vánoc a vypráví jim
o Ježíškovi, co přinese dárky. Jak to chodilo u vás doma, když jsi byl malý?
Nádherné Vánoce jsme měli! Každý rok na chatě, v údolí řeky Oslavy, uprostřed
lesů, jen naše rodina, tatínek, maminka, já, sestra, babička a kocour, jinak žádný
lidi, ticho, stopy zvěře ve sněhu, sýkorky a brhlíci na krmítku. Borovička byla
ozdobená v podkroví, a táta k hornímu oknu zvenku přistavil žebřík „pro Ježíška“.
Babička jediná z nás opravdu věřila v Ježíše Krista, ale nijak to nekomentovala.
Před večeří se za nás za všechny pomodlila a po večeři z kancionálu zazpívala
„Narodil se Kristus Pán“, a to jsme se přidali i my ostatní. Pak tatínek vylezl po
chodech do podkroví „zavolat Ježíška“. Vždycky mi bylo divný, že je tam tak
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dlouho, a taky mě mrzelo, že jsem toho „Ježíška“ nikdy nestihl. Rodiče nám navíc
nedovolili kontrolovat zvenku žebřík.
Celé se to provalilo o Vánocích 1969. To jsem někdy na začátku prosince doma
nechtěně objevil schovaný vánoční dárek. Byl to ježek v kleci. (Pro mladší čtenáře:
jen na chvíli byl v té době povolený Foglar a jeho Rychlé šípy.) Měl jsem z toho
smíšené pocity. Na jednu stranu ohromnou radost z ježka v kleci, jenže zkalenou
tím, že dárky nenosí Ježíšek, a že to celé roky byl podvod. Navíc, ještě do Vánoc,
jsem toho ježka v kleci rozbil (byl jen z plastu). Ve výsledku zůstala z toho „Ježíška,
co nosí dárky“ pachuť zklamání.
4. Jak jste o Ježíškovi mluvili, když byly malé vaše děti?
To už jsme s manželkou věřili ve skutečného Ježíše Krista a o něm jsme svým dětem
vyprávěli každý den, nejen o Vánocích. Je to ten Ježíš, který o sobě řekl: „Já jsem
pravda.“ Jak bychom o něm mohli na Vánoce lhát, že nosí dárky? Jednou by na to
stejně přišly, a řekli by si: „No když nám rodiče neříkali pravdu o Ježíškovi
na Vánoce, tak jak jim máme věřit všechno ostatní, co říkají o Ježíši?“ Zkrátka, hned
od malička od nás věděly, že si dárky dáváme navzájem. Už od začátku adventu
jsme měli v pokoji velký koš na prádlo s víkem nachystaný na dárky. Každý, kdo už
měl dárek zabalený, dal ho do koše. Rodiče i děti. A hlavně děti! Předháněly se
v tom, kdo udělá víc dárků. Každý den kontrolovaly, jak se koš plní. A pak,
na Štědrý večer, při rozbalování, největší radost měly ne z toho „to je pro mě“,
ale „tento je ode mě!“ Měly radost z dávání. A to jim zůstalo.
5. Slyším své kolegy a kamarády často se bavit o tom, jestli jejich děti ještě
věří na Ježíška. Jak mluvit s dětmi o Ježíškovi, aby jim to po letech nebylo
překážkou na cestě víry v Ježíše?
Po pravdě. Na Vánoce slavíme Ježíšovy narozeniny. To miminko, narozené
v izraelském městečku Betlémě, ten malý Ježíšek na seně ve chlévě, až vyroste
a dospěje, zaujme pozornost celého světa. Nejpoctivější je vyprávět dětem to, jak ho
poznali lidé, kteří se s ním znali osobně, a jak nám to zapsali Matouš, Marek, Lukáš
a Jan v Bibli.

Tříkrálová sbírka
Tradiční sbírka proběhne, doufejme tak, jak jsme
byli zvyklí v minulých letech, a to návštěvou
tří králů ve vašich domovech v sobotu 8. 1. mezi
9:30 až 12:30. Sbírka bude probíhat také
ve Vlčkovicích. Pokud by došlo k omezením,
budete o změně informování prostřednictvím
infokanálu a plakátkem na vývěsce vedle prodejny
potravin.
Přispět můžete i online. Na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz na vás čeká krátké video
a písnička.
(zdroj: www.trikralovasbirka.cz)
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Hon MS Mladkov
Dne 13. 11. 2021 proběhl
tradiční hon na drobnou zvěř
v honitbě MS Mladkov. Akce se
zúčastnilo na patnáct střelců
a neméně početná skupina
honců, ať už místních, tak také
přespolních přátel myslivosti.
Ranní hustá mlha přivítala
lovce ráno v devět hodin před
klubovnou MS.
Po krátké rozpravě se vyrazilo směrem k Hraničnímu vrchu přes vrch Adam,
kde se udělala tradiční zastávka na opečení buřtů a dále se pokračovalo směrem
k výstupní stanici bývalé sjezdovky a okolo Vodičkových rybníků zpět dolů do dolíčku.
Na trávníku za poštou proběhl výřad ulovené zvěře a poté předseda spolku a hospodář
pozvali účastníky honu na poslední leč.

Závěrem je potřeba poděkovat všem za účast, za vzorné dodržování bezpečnosti
při střelbě a honcům za ukázněnost v lečích.
Myslivosti „ZDAR“
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Lampiónový průvod
Po úspěšném 0 ročníku lampiónového průvodu jsme se rozhodli připravit
další ročník, který tedy dostal pořadové číslo 1, a tak jsme se sešli u Stromu míru
a měli naplánovanou trasu k Mariánské skále.
Společný
odchod
s lampiónky,
lucerničkami a svíčkami jsme naplánovali
na 17. hodinu a očekávali, kolik se nás
sejde a jak velké osvětlené těleso se nám
podaří, a že se podařilo… nad naše
očekávání… 130 světýlek se pomalu
přemísťovalo
k Mariánské
skále
s myšlenkou na své přání, které si každý
účastník mohl nechat přát zapálením
svíčky u cíle. Mariánská skála se nám
ukázala v jiném kabátě, než ji známe a
troufáme si napsat, v tomhle osvětlení
jsme ji ještě nikdo neviděl. I my jsme byli
překvapeni výsledkem…
Malé občerstvení také nemohlo chybět
a tak věříme, že i vás toto malé – velké
světélkování potěšilo a bylo vám chvilku zase mile jako nám všem, co jsme se snažili
zpříjemnit vám jeden sobotní podvečer.
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Mikulášská nadílka
5. prosince chodí Mikuláš s krásným andělem a pekelníky. A tak ani letos jsme
tuto tradici nevynechali a snažili se potěšit malé i velké svojí přítomností v tento den
v naší vesničce. Navštívili jsme malé andílky, ale i neposedy, ze kterých se rázem ti
andílci stali, když viděli pekelníky. Nakonec jsme obdarovali připravenými nadílkami
všechny a věříme, že všichni byli rádi, že už je tento den za nimi a oddechli si,
že Mikuláš se svojí družinou přijde zase za rok.
Všem, kteří nás v roce
2021 podporovali jak
finančně, morálně, tak
účastí
na
námi
pořádaných akcí moc
děkujeme a budeme se
v roce 2022 opět snažit,
abyste o nás zase slyšeli
a mohli se přijít pobavit
na některou z našich
plánovaných akcí.
Mějte klidné a pohodové vánoční svátky a v novém roce hlavně zdraví, mějme se
rádi a buďme k sobě milí.
VS Dolany

!!! Akce v Dolanech pro rok 2022 !!!
sobota 30. 4. Pálení čarodějnic
neděle 1. 5. Stavění máje
sobota 18. 6. Nohejbalový turnaj trojic
sobota 2. 7. Rodinný den
sobota 6. 8. Nohejbalový turnaj dvojic
sobota 12. 11. Lampiónový průvod

Finanční podpora zemědělství s MAS ORLICKO
Rostlinná i živočišná výroba na území Orlickoústecka může být obohacena o více
než 9 milionů korun. Tento finanční objem vymezila MAS ORLICKO, z.s. pro podporu
místních zemědělců. Vyhlášení výzvy pro podání žádosti proběhne během února
a předcházet jí budou lednové semináře pro žadatele, kde se účastníci dozvědí
o podmínkách výzvy včetně hodnotících kritérií.
Samotná žádost bude podávána prostřednictvím Portálu farmáře a žádosti
mohou být zaměřeny na investice do staveb, strojů nebo technologií v zemědělské
prvovýrobě. Minimální finanční výše projektů musí být 300 000 Kč, maximální výše
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finanční podpory bude 3 000 000 Kč. Výše dotace 50-70 %. Více informací podá
Ing. Alice Brožková, e-mail: brozkova@mas.orlicko.cz. Všechny veřejně dostupné
informace stejně jako přihlašovací odkazy na semináře budou k dispozici na webu
MAS ORLICKO, z.s.: mas.orlicko.cz.
Již podpořené projekty najdete na webu: MASproORLICKO.cz.
Kateřina Pešková, MAS ORLICKO, z.s.

MAS ORLICKO, z.s. a peníze pro spolky
Na spolky (a nejen na ně) z území Orlickoústecka
čeká od jara 2022 finanční podpora více než 9 milionů
korun. Tento finanční objem znamená pro spolkovou
a kulturní činnost mimořádnou příležitost, jak získat
finanční prostředky na své projekty. Samotné podávání
žádostí o dotaci bude vyhlášeno během února a žádosti
budou konzultovány se žadateli přímo v Žamberku
na MAS ORLICKO, z.s., samotné podání proběhne přes
Portál farmáře. Do podání žádosti mají spolky čas
zvládnout kroky k úspěšnému podání žádosti.
Rozhovor s Ing. Václavem Kubínem, předsedou Rady MAS ORLICKO, z.s.:
Proč se MAS rozhodlo pro podporu spolků a dalších kulturních činností s tak
velkým dispozičním rozpočtem?
Víme, že spolky a spolková a kulturní činnost jsou pro život v obci velmi
důležité, k významnějším investičním prostředkům mají však složitější přístup.
To potvrdilo i mapování potřeb v našem regionu a zaznívá to i z úst starostů
a starostek v území MAS. Rozhodnutí o podpoře spolků neproběhlo ze dne na den,
ale intenzivně jsme o tomto diskutovali v rámci Rady MAS, kde jsou zastoupeni jak
starostové, tak podnikatelé a zástupci spolků. Po zvážení možností, které nabízí
dotační program PRV (Program rozvoje venkova) jsme se rozhodli, podpořit právě
významně kulturní a spolkovou činnost. Věříme, že nabízená finanční podpora bude
pro spolky motivační k překonání jistých administrativních překážek, a především
podpoří mnoho potřebných aktivit.
Bude se podobná dotační podpora pro spolky opakovat v následujících letech?
V nejbližším horizontu vyhlášení další výzvy pro spolkovou činnost nevidíme.
Programy pro nové období se teprve formují a současně bude důležité i to, jak spolky
dokáží právě tuto výzvu využít.
Proč budou spolky před podáním žádosti o dotaci povinně absolvovat konzultaci
s manažery MAS?
Samotný proces podání žádosti není mimořádně náročný, nicméně žádost sama
obsahuje pasáže, které bez předchozích zkušeností mohou být žadateli podceněny,
což následně přináší mnoho vrásek při realizaci projektu. Naším cílem je pomoci tedy
žadatelům nejen žádost podat, ale podat ji tak, aby pro ně byl projekt hladce
realizovatelný. Také se držíme zásady, že nejprve je potřeba si odpovědět na otázky
„Co potřebuji?“ a „Je pro mě dotace ta správná cesta?“ a až poté se pustit do samotné
přípravy žádosti. A tím vším chceme žadatele provést.
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Rozhovor s Ing. Alicí Brožkovou, projektovou manažerkou PRV:
Na co konkrétně mohou spolky, obce a další žadatelé získat dotaci?
Podpora bude zaměřena jak na možnost pořízení technologií a vybavení, tak na
možnost podpořit rekonstrukce/rozšíření kulturní, spolkové činnosti a jejich zázemí
včetně obecních knihoven. Dále bude možné podpořit mobilní stavby a zařízení
(party stany, nůžkové stany, projekční technika, ozvučení pódia, …).
Jakým způsobem by žadatelé měli tuto finanční příležitost uchopit a co přesně
by měli udělat pro úspěšné podání žádosti a následné obdržení dotace?
V první fázi je potřeba si v rámci spolků rozdiskutovat, co je třeba pro svou činnost
pořídit a jak to bude využito. Toto je důležité vědět již před první konzultací. Současně
je potřeba si zjistit, kolik by plánované aktivity stály (minimální výše projektu je
200 000 Kč). Následně už je ten správný čas na konzultaci na MAS, kde s vámi
probereme, zda a za jakých podmínek je možné váš záměr podpořit. Na základě těchto
informací se již každý spolek rozhodne, zda zahájí přípravu žádosti, či ne. První
konzultace na MAS by měla proběhnout ideálně během listopadu, případně prosince.
Jak MAS ORLICKO, z.s. pomůže jednotlivým
spolkům v podání žádosti o dotaci?
Spolky, které se rozhodnou připravit
žádost o podporu od nás následně obdrží
bezplatnou konzultační podporu, žádost si však
musí zpracovat
samy vlastními silami.
Alternativou může být spolupráce s odbornou
firmou, nebo také s obcí, která může taktéž
předložit žádost na podporu spolkové činnosti.
Existují nějaká kritéria, podle kterých se
určí, která z žádostí uspěje?
Preferenční kritéria budou zveřejněna,
jakmile je budeme mít schváleny Řídícím
orgánem. V současné době zahajujeme jejich
konzultaci. Co však mohu říct je, že pracovní
skupina navrhovala preferenční kritéria velmi
zodpovědně a byla velká snaha, aby žadatel,
který s námi spolupracuje a zároveň bude
konzultovat svůj projektový záměr před
podáním žádosti o dotaci, byl úspěšný.

MAS ORLICKO, z.s. je zapsaný spolek, jehož
členskou základnu tvoří podnikatelé, neziskové
organizace, starostové obcí a další instituce a
seskupení působící v území MAS ORLICKO, z.s.
Cílem MAS ORLICKO, z.s. je společná diskuse o
potřebách regionu a hledání dotačních zdrojů
k jejich

financování.

Pomáháme

jednotlivým

organizacím v rámci území tyto zdroje získat a
smysluplně čerpat.
MAS se každého občana v území dotýká více než
si

uvědomuje.

Podporujeme

např.

školy

v modernizaci a rekonstrukci učeben, sociální
služby v pořízení aut pro terénní práci, místní
výrobce

v zajištění

pojízdných

prodejen.

Podporujeme ale také rekonstrukce chodníků,
zájmové kroužky pro děti, zemědělství a mnoho
dalších činností napříč územím MAS ORLICKO.
z.s.

Jaké projekty spojené se spolkovou činností v minulosti MAS ORLICKO, z.s.
podpořilo?
Poslední výzva na podporu spolkové a kulturní činnosti včetně knihoven byla
vyhlášena v roce 2020. V této výzvě se podařilo podpořit například projekty
na rekonstrukci spolkových chatek, pořízení vybavení (pivní sety, stoly, židle,
dataprojektory, …), ale i rekonstrukce pódií v kulturních sálech. Tanečním sborům
byly pořízeny kroje a knihovnám vybavení (sedací vaky, nové regály na knihy, …).
Semináře pro potenciální žadatele podpory spolkové činnosti:
9. listopadu 2021 v 15:00 v Řetové
11. listopadu 2021 v 15:00 v Žamberku
V případě velkého zájmu bude vypsán třetí termín.
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Konzultace:
Individuální konzultace budou probíhat od poloviny listopadu 2021 do poloviny ledna
2022.
Více informací podá Ing. Alice Brožková, e-mail: brozkova@mas.orlicko.cz.
Všechny veřejně dostupné informace stejně jako přihlašovací odkazy na semináře
a konzultace jsou k dispozici také na webu MAS ORLICKO, z.s.: mas.orlicko.cz.
Již podpořené projekty najdete na webu: MASproORLICKO.cz.
MAS ORLICKO, z.s.
___________________________________________________________________________________________

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021
Výsledky hlasování v Mladkově
1
2
3
4
5
8
10
12
13
17
18
20
21

Strana zelených
Švýcarská demokracie
Volný blok
Svoboda a př. demokracie (SPD)
ČSSD
Trikolora Svobodní Soukromníci
Hnutí Prameny
Přísaha Roberta Šlachty
SPOLU-ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
KSČM
ANO 2011
Otevřeme ČR normál. životu

okrsek č. 1
2
1
6
31
13
7
0
33
61
19
7
64
0

okrsek č. 2
1
0
1
12
0
3
1
4
6
13
7
6
2

244
244
346
70,52%

56
57
86
66,28%

Celkem platných hlasů
Celkem odevzdaných hlasů
Celkem voličů
Účast
(zdroj:www.volby.cz)

_____________________________________________________________

Vánoční výdej živých kaprů
Konati se bude ve čtvrtek dne 23.12.2021
od 9:00-12:00 hodin pod kulturním
domem u klubovny MS v Mladkově.
Objednávky a informace u paní Kaláškové
ve smíšeném zboží “U Jonášů“.
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Vánoční mše
24. 12. se v kostele sv. Jana Křtitele
opět uskuteční svatá mše vánoční.
Letos opět v 16 hodin.

_______________________________________________________________________________________________

Autobusové jízdní řády 2021/2022
odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky
4:57 6:02 7:13 8:57

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

(20)

(31)

(20)

(42)

(42)
končí v
Mladkově

(20)

(42)

(20)

(31)

(20)

(20)

(20)

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

5:51

6:53

7:27

8:58

10:58 12:58

13:56

14:58

16:58

18:58

(20)

(31)

(20)

(42)

(42)

(20)

(42)

(31)

(31)

(20)

(20)

Poznámky:
Ze zastávky Vlčkovice odjíždějí autobusy se 4 minutovým časovým posunem,
pouze spoje s odjezdem 7:27 a 8:58 jede z Vlčkovic se 3 minutovým časovým
posunem a spoj v 6:53 s 5 minutovým časovým posunem.
Všechny spoje jedou pouze v pracovní dny.
20 – nejede od 23.12.21 do 31.12.21
31 – nejede 31.12.21
42 – nejede od 23.12.21 do 2.1.22, od 1.7.22 do 31.8.22

odjezdy směr Mladkov, u kostela – Králíky – Jeseník (dálková doprava)
17:00
(R, X, 6, †, 31, 57)

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

9:02

(R, 6, †, 57)

(R, X, 31)

R – k jízdence je možné zakoupit místenku
† - jede v neděli a ve státem uznané svátky
X – jede v pracovních dnech
6 – jede v sobotu

31 – nejede 31.12.21
57 – nejede od 24.12.21 do 25.12.21
(zdroj: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=4&c=7)
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Klub mladého šikuly
V letošním roce od října (každý čtvrtek
odpoledne) v našem městysi začal nový tvořivý
kroužek pro děti od 6 do 13 let, ve kterém se snaží
vyrábět různé výrobky a pracovat se všelijakým
materiálem. Snažíme se tvořit k danému ročnímu
období.

Petra Malošková

Kroužek stolního tenisu
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás seznámit s otevřením 1. ročníku kroužku ve stolním tenise
v Mladkově. Za pomoci sponzorů a obce Mladkov byly zakoupeny tři stoly na stolní
tenis včetně sítěk, míčků a robota. Robot umožní dětem snadněji, efektivněji
a zábavnou formou zvládat základní údery.
Do kroužku stolního tenisu je přihlášeno osm dětí ve věku 7 - 14 let.
Trénujeme každé úterý a pátek od 16.00 hodin. S učením hry stolního tenisu mně
pomáhají příležitostně spoluhráči oddílu TJ Sokol Těchonín. Stolní tenis je hra velmi
rychlá, krásná a nenáročná na ekonomické možnosti rodičů. Mým přáním je, aby děti
hra zaujala, tak jako mě, když jsem jako žák, junior hrával za oddíl v Ústí nad Orlicí.
V současné době oddíl TJ Sokol Těchonín využívá zázemí tělocvičny KD Mladkov
k tréninku a utkání regionálního okresního přeboru. Důvodem je rekonstrukce školky
v Těchoníně, kde jsme doposud hráli. Pro rok 2022 - 2023 hráči oddílu Těchonín mají
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zájem hrát pod obcí TJ Mladkov a tím vznikne předpoklad pro dlouhodobou činnost
kroužku a oddílu stolního tenisu v Mladkově.
S pozdravem sportu zdar Kobulej Vasilij

Kreativní okénko
Trochu odlehčení a té zábavy si zaslouží každý, a proto tu nově máme kreativní
okénko. Co vše tu najdeme? Například básničku, nějaký ten hlavolam nebo také
výtvor Vaší ratolesti, pokud se bude chtít pochlubit. Jestli máte nějaké nápady,
o které byste se rádi podělili, neváhejte nám je poslat na email:
kreativniokenko@seznam.cz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Tak jako na nebe, tak i na špičku stromu patří ……
2. Na obrázku v pytli jsou ……
3. V zimě padá ……
4. ………… zdobí náš stromeček.
5. Maminky a babičky pečou ……..
6. Dárky nám nosí ………
TAJENKA: Krásné ………. plné dárků, které se nedají koupit ani zabalit.
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Něco pro děti aneb zapoj svou fantazii
Máme tu období sněhu a pohádek – čas pro děti i dospělé. Udělejte si chvilku,
přečtěte dětem níže uvedenou pohádku a zkuste společně nebo každý zvlášť vytvořit
k tomuto textu ilustraci na papír nebo přímo do sněhu (pokud bude ) a své výtvory
poslat na e-mail: zpravyzmladkova@seznam.cz
O vráně, havranovi a slepici
Jednoho zimního odpoledne dostala Anička od maminky ke svačině tři malé bílé
kulaté sýry. Dva si snědla, ale na třetí už neměla chuť, ani místo v bříšku a tak si ho
schovala do kapsičky. Jenomže kapsa byla děravá, a jak Anička poskakovala, sýr
vypadl na zem, a jak byl kulatý, tak se kutálel. Zahlédli ho: vrána, která zrovinka
letěla kolem, havran, co seděl na větvi a pozoroval okolí, a ještě jedna zrzavá slepice,
protože se sýr zastavil o kámen přímo před ní. Slepice si sýr nedůvěřivě prohlížela:
nejprve jedním okem, potom otočila hlavu, aby se mohla podívat i druhým. To už ale
přiletěla i vrána s havranem, aby se na tu záhadu podívali. A protože náramně voněla,
aby ji také ochutnali. Slepice moc nevěřila, že by ta věc byla k jídlu, vrána by zase
nejraději voňavou pochoutku snědla sama, ale protože sýr ještě nikdy nejedla
a trochu se bála, jestli není otrávený, hodila se jí hloupější slepice, aby ochutnala
první a zjistila, zda jim to nemůže ublížit.
Slepice tedy kousíček sýru uzobla a prohlásila, že ta věc je móc dobrá! Vrána
navrhla, aby ještě chvíli počkali, jestli slepice neumře. Když se s ní nedělo nic
neobvyklého, ujala se vrána rozdělování. Sobě dala celou polovinu a druhou rozdělila
na dva díly. Jeden posunula ke slepici. Té se to nelíbilo, že má menší kousek než
vrána. Vychytralá vrána ji ale odbyla s tím, že menší kousek má proto, že měla tu
výsadu ochutnat jako první. Slepice se cítila velmi důležitě, přestala protestovat
a sklapla zobák. A havran? To byl starý důvěřivý dobrák a byl rád, že se s ním vrána
se slepicí rozdělili. Navíc věřil, že vrána sýr rozdělila spravedlivě. Takovou dobrotu
doposud nikdo z nich neochutnal a jen co polkli poslední drobek, už se rozhlíželi
kolem, jestli třeba Anička neupustila další sýr. Ale nic nenašli. Slepice hned běžela
a o báječné chuti sýru vykdákala všem slepicím. Vrána to držela v tajnosti. Když se
o sýru dozvěděla nějaká jiná vrána od slepic, naše vrána ji to hned rozmluvila, že prý
slepice nevědí, co je dobré, a že by sezobly klidně i slimáka. Bála se totiž, že kdyby se
mezi vránami rozkřiklo, jak je sýr výtečný, jistě by jí ho ukradly a sluply, kdyby se zas
někde nějaký objevil. Havran opět sedával na větvi a číhal, zda neuvidí něco se koulet.
Také čekal na sýr. Slepice se od této příhody honí za vším, co jim hodíte. A co teprve,
když se to kutálí jako sýr – to se můžou přerazit!
Havran při číhání na sýr špatně dopadl. Stalo se to jednoho zimního dne, když
napadl čerstvý sníh. Vrána si všimla jedné sněhové neposedné poskakující kuličky.
Byla nespokojená s místem, kam ji hodil jeden kluk. Nejdříve se jí nelíbilo, že sníh pod
ní je příliš tvrdý a tlačí ji. Odkutálela se tedy dál. Tam zas moc svítilo slunce a sníh ji
připadal až tuze měkký. Potom nebyla spokojená s výhledem a právě v té chvíli,
kdy se přesouvala na jiné místo, málem si ji s kutálejícím sýrem spletla vrána.
Nadšeně se rozletěla za kuličkou, ale nadšení vystřídalo zklamání, když poznala, že to
není sýr, ale sníh. V tom dostala nápad, jak z číhání na sýr vyřadit havrana.
Protože byla mazaná, letěla přímo za ním, usadila se na větev a začala ztěžka
funět, jak prý se strašně přejedla sýru, že už ani létat nemůže. A že prý tam určitě
nějaký zbyl. Zvědavému havranovi ukázala na místo, kde se vrtěla naše nespokojená
kulička. Jakmile havran spatřil kutálející se bílou věc, ani moc nepřemýšlel, ztratil
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ostražitost a rovnou kuličku celou sezobl v domnění, že je to sýr. Vrána se mohla na
větvi smíchy popukat, tekly ji smíchy slzy a křídly plácala do větve pod sebou. Havran
pochopil vráninu podlost pozdě – kuličku už spolkl a dostal z toho bolení v krku.
Od té doby se s vránou nebaví a na sýr už také nečíhá. Za to vrána stále číhá
a přešlapuje nervózně po větvi.
Ale Anička už má kapsu zašitou a sýr si dobře hlídá.
(autorky textu: Jana a Anička Severýnovy)

Návštěva s velkým posláním
Již od devadesátých let minulého století se stalo jakousi tradicí, že do oblasti
Orlických hor přijíždí početná skupina rodáků, kteří byli nuceni po skončení
2. světové válce opustit naše území. Po návštěvě svých rodišť zůstávali většinou
po několik dní v Králíkách, kde je čekal další program, hlavně církevního zaměření.
Po delší odmlce, způsobené složitou současnou situací, se nakonec podařilo
těmto rodákům letošní rok zájezd opět uskutečnit. Vzhledem k situaci a také k věku
zúčastněných je to obdivuhodný
výkon.
Tento rok však měla návštěva
speciální a pro rodáky mimořádný
význam. Hlavním posláním bylo
navštívení památníků, které zde byly
v průběhu let vybudovány. Jde o
památníky obětem 1. i 2. světové
války a také památníky vyjadřující
touhu po usmíření s minulostí.
Mnohé z těch minulých událostí jistě
po právu vyvolávaly a často stále
vyvolávají nenávist lidí, ať na té, či na
druhé straně. Lidé, kteří se přímo
podíleli na všech těch hrozných
činech, již dnes nežijí. Všichni, kteří jsme schopni sebereflexe, bychom měli dokázat
odsoudit nelidské jednání na druhé, ale i na vlastní straně.
S velkou pokorou a s vědomím vlastního pochybení v období nacismu, kdy se
jejich rodiče a prarodiče
mnohdy nechali zlákat
vidinou lepších zítřků,
přišli rodáci s myšlenkou
smíření
mezi
našimi
národy – tedy zde alespoň
v malém, mezi bývalými
a současnými
obyvateli
Mladkova.
Tato snaha, trvající
roky, byla tento rok
završena. Na závěr všech
těchto snah se konala
mše
jako
díkuvzdání
za možnost vybudování památníků a tím umožnění důstojného spočinutí těch,
kteří zde ukončili své životy jako oběti poválečného běsnění. Této mši, na kterou byli
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srdečně zváni všichni obyvatelé Mladkova, předcházela v pátek 1. 10. zdvořilostní
návštěva u pana starosty, ten samý den odpoledne proběhlo slavnostní vysvěcení
Kamene smíření. Mše se konala v mladkovském kostele 2. 10. 2021 od 10 hod. Po oba
dny bylo možno v modlitebně Církve bratrské navštívit výstavku věnovanou období,
kdy rodáci byli ještě malé děti, tedy třicátá a čtyřicátá léta 20. století. Návštěvníci byli
nadšeni, někteří i dojati. Ti, kteří byli fyzicky schopni, došli též k památníku
za elektrárnou. Nelze se divit, že tuto nepohodlnou cestu neabsolvovali všichni,
vždyť mnohým je téměř 90 let, nejstarší rodačkou byla paní Schubertová z Petroviček,
které je 94 let. Hlavní organizátorkou byla řádová sestra Theresita Wanitschek,
které je 88 let. Celkem přijelo do Mladkova kolem čtyřiceti návštěvníků. Mnozí bydlí
v Bavorsku, ale byli zde i z oblasti Drážďan či Berlína a také obyvatelé Rakouska.
Nejpočetnější byla rodina
Pietschova a její příbuzní.
Vzácným hostem byl také
pan
Wytopil,
předseda
spolku Orlické hory se
sídlem ve Waldkraiburgu.
Znovu musím opakovat
to, co jsem již psal v úvodu
knihy o Mladkovu - je
obdivuhodné, jak hlubokou
lásku, přetrvávající desetiletí,
cítí rodáci k tomuto kraji.
To,
abychom
je
vlídně
přivítali a umožnili jim
navštívit místa, kde prožili své dětství, je to nejmenší, co jim můžeme poskytnout.
Miloš Taraška

Chřipka v našem kraji (prosinec 2009)
Počet těch, kteří v Pardubickém kraji onemocněli různými chřipkovými
onemocněními, vzrostl na 1492 nemocných na 100 000 obyvatel. Platí zákaz návštěv
v některých nemocnicích. Druhá vlna chřipky bude horší! Chřipka je jako nemoc
nezničitelná a ta současná nás bude stát miliardy. V Česku právě začíná první vlna
tzv. prasečí chřipky. Tím však epidemie nekončí, druhá vlna má být ještě závažnější.
Odhaduje se, že nemoc potrvá šest až devět měsíců a onemocní asi pětina obyvatel.
Pomůže za této situace očkování? „Klasické české přecházení chřipky znamená, že lidi
ohrožují sami sebe a navíc ji přenášejí na druhé“, říká MUDr. Martina Havlíčková.
Očkování proti prasečí chřipce odmítají pacienti i lékaři. Co s objednanými
vakcínami?
Průzkum: Lékaři nechtějí očkování – Podle průzkumu se chce proti prasečí chřipce
nechat očkovat jen 31 procent praktických lékařů. Většina oslovených si myslí,
že očkování není dostatečně otestované a že je prasečí chřipka mediální bublina.
Vyplývá to z výzkumu, který udělala společnost Aspectio mezi 440 praktickými lékaři.
Také některé nemocnice hlásí nezájem zdravotníků o očkování a vrací část
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přidělených očkovacích dávek. Např. v nemocnici v Litomyšli měli vakcíny
pro 30 osob, z toho 10 dávek vrací. Odborníci na očkování opakovaně ujišťují,
že vakcína je bezpečná a pro rizikové skupiny prospěšná. Kritizují politizaci očkování.
Podle informací ČT zemřelo na prasečí chřipku ke 3. 12. 2009 v České republice
23 lidí a v Evropě 900. (Informace – Lidové noviny).
____________________________________________________________________________________

Urgent v Ústí bude hotový na začátku ledna. Ostrý provoz
se spustí v dubnu (3. 12. 2021)
Pracovníci v těchto dnech dokončují stavbu urgentu Orlickoústecké nemocnice,
která kraj vyšla na půl miliardy korun. Podle všeho budou práce dokončené už
3. ledna, zdravotnický provoz by tak ve zbrusu nových prostorách mohla nemocnice
spustit v dubnu. Podle hejtmana Martina Netolického jde realizace stavby podle
naplánovaného harmonogramu. „Osobně jsem velmi mile překvapený, že se daří plnit
nejen harmonogram, ale také rozpočet stavby,“ řekl Netolický.
V tuto chvíli probíhají dokončovací montážní práce a začíná oživování
vzduchotechniky, seřízení a další práce s tím spojené. Zároveň jsou dokončovány
hrubé terénní úpravy jako parkoviště a chodníky. „V tuto chvíli platí, a věřím, že se
během prosince nic závažného nestane, že by stavba měla být postupně předávána již
v průběhu vánočních svátků a stavebně dokončena 3. ledna příštího roku,“ dodal.
„V průběhu ledna si pak stavbaři dávají čas na odstraňování případných
zjištěných vad a nedodělků, což je v případě takto rozsáhlých staveb zcela běžné
a následně v průběhu února a března bude urgent vybavován nábytkem
a zdravotnickými
technologiemi
tak,
aby
mohl být
uveden
do
provozu
v dubnu,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Stavba centrálního urgentního příjmu bude sloužit pacientům ze spádové oblasti
Orlickoústecka, Litomyšlska a Svitavska.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/urgent-v-usti-bude-hotovy-na-zacatku-ledna-ostry-provoz-se-spusti-v-dubnu202112.html)

Vzpomínky pana Ferdinanda Pazourka na
službu na těžkém opevnění

vojenskou

V letošním roce si opět připomínáme odhodlání našich vojáků bránit republiku.
Nic tyto události nepřiblíží tak výmluvně jako osobní svědectví žamberského
občana pana Ferdinanda Pazourka, které dokazuje, že naši občané – armáda byla
rozhodnuta postavit se hitlerovskému Německu.
Narodil jsem se 24. srpna 1914 a před nástupem na vojnu pracoval jako
koželužník. Na jaře 1936 jsem byl odveden a 1. října 1936 narukoval k hraničářskému
praporu č. 3 do Žamberka kde jsem byl zařazen ke 4. kulometné rotě. Zde proběhl
klasický přijímací výcvik a po něm až do první poloviny září 1937 normální služba
u roty. V září jsme pak byli přesunuti pěšky do Mladkova ke 3. strážní rotě. Po příchodu
nás ubytovali na slámě ve stodole, která byla pod železniční zastávkou v Mladkově.
Ještě ten den jsem byl poslán do stráže a tam jsem prožil svoji první strážní směnu
na staveništi pěchotního srubu K – S 32 Na růžku. První noc ve stráži hrozně pršelo
a doprovázel mě strach, aby nám nepřišla žádná kontrola, jelikož jsme ještě ze všeho
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byli dost vyplašeni. Dost dobře jsme nebyli pro tuto službu v horách vybaveni.
Šněrovací boty v těchto podmínkách byly dost nevyhovující a v dešti nedostačující.
Ale gumové holinky jsme nevyfasovali, takže jsme si museli vystačit a postávat v dešti
v těch botech, které jsme měli.
Staveniště byly oploceny vysokou prkennou ohradou, kde byla strážnice, nějaké
ty pryčny na odpočinek. Na stavbách pracovalo poměrně dost Rusínů, byli zaměstnáni
všude a dělali především manuální práci. Pracovali na dosypávání zeminy na záhozu
pěchotních srubů, kde měli k dispozici úzkorozchodnou dráhu se sklopnými vozíky.
Rusíni nám přivlekli na strážnici štěnice. Stačilo, když jsme je kontrolovali při vstupu
na stavbu, nějaká se utrousila a strážnice se za nějaký čas zamořila. Na mě konkrétně
dost šly, takže jsem s tím měl problémy. Kousla mě jedna těsně pod oko a dost mi to
tehdy nateklo.
Do služeb jsem chodil na všechny objekty naší roty, což byl úsek od staveniště
tvrze Boudy přes Mladkov až k poslednímu srubu před Adamem. Na staveniště tvrze
Boudy jsem se dostal jen jednou, to bylo v zimě roku 1937-1938. Zde chodil do služby
samostatný strážní oddíl vždy na celých 14 dnů. Ubytován byl přímo na staveništi
a k dispozici jsme měli lyže, které se velmi uplatnily při pochůzkách, kdy tu na vrchu
bylo spousty sněhu. Strávil jsem tu jen jednu čtrnáctidenní službu, takže žádné
podrobnosti o stavbě si nepamatuji.
Během mé služby na staveništi objektu K – S 36 pod Adamem došlo k přepadení
staveniště objektu K – S 25 Na sedle. Začaly v noci lítat světlice a najednou si náš
velitel straže nevěděl rady a tak mě jako pěší spojku vyslal do Mladkova zjistit stav celé
věci. Když jsem doběhl až k hospodě, kde byla část roty ubytována, ta už stála
nastoupena a celá byla na nohou. Dostalo se mi jen sdělení, že došlo k přepadu
na staveništi pěchotního srubu K- S 25 Na sedle a že my ostatní na všech staveništích
v úseku máme být opatrní a obezřetní, protože co se stalo Na sedle, může se stát i nám.
Počátkem roku 1938 nastala ohromná polární záře, která přinesla chaos v celém
pohraničí. Dost dlouho trvalo, než se podařilo zjistit, že jde o přírodní úkaz. Původně
jsme totiž mysleli, že Němci zkouší nějaký novy typ světlometu, který by mohli použít
proti nám. Dokonce i dobrovolní hasiči vyjížděli do terénu za domnělým požárem.
Zde v Mladkově jsem se setkal s poručíkem Kameníkem a s jeho průšvihy. Ráno,
při rozcvičce, nás nechával běhat kolem železniční zastávky. Mně osobně to tak
nevadilo, ale ne všichni kluci na rotě byli tělesně zdatní, aby to tempo vydrželi. Nějaký
Oskar Novák, dentista z Kyšperku, omdlel. Byl z toho malér, protože poručík to s tím
během přehnal. Hlášeni o celé věci se dostalo snad až do Králík na velitelství praporu.
Přijeli důstojnici a začalo vyšetřování celé věci, jelikož jsem byl ve stráži, nechali mě
vystřídat, protože jsem byl svědkem. Velitelem roty byl kapitán Nehasil, mezi mužstvem
přezdívaný žiletka. Když jsem přišel na chodbu, kde bylo velitelství roty, očekával mě
velitel roty, který mě odvedl do kanceláře. Zde mi bylo položeno několik otázek kolem
celého případu. Řekl jsem v podstatě to, co jsem viděl a jak to bylo. Podíval jsem se na
velitele roty a ten mlčel, ale když jsme vyšli ven, povídal mi, „to jsem si nemyslel, že to
takhle řeknete“. Ale co jsem měl dělat, ono to jeho cvičení bylo přehnané a skutečně
někteří měli problémy to zvládnout. Mezi vojáky se tradovalo, že Kameník byl
nedostudovaný farář. Do konfliktu se dostal i svobodník Burian, kterému během stráže
poručík Kameník ukořistil deník na strážnici. Byla z toho i nějaká basa. Zde se
Kameníkovi vyplatilo přelézat stavební ohrady.
Ani nevím, že by na staveništích některých pěchotních srubů během doby,
kdy objekt byl ve stavbě a tudíž nevyzbrojen, byly v dřevěných bednách těžké kulomety
vz. 24 pro improvizovanou obranu. S přesností by to věděl některý z poddůstojníků,
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co byli velitelé stráží, kteří si služby
vzájemně předávali a v předání by byl
i tento kulomet. Někdy na jaře 1938 jsme
byli rozděleni do nových hraničářských rot,
já se dostal ke 2. rotě. Zůstal jsem
prakticky na objektu K – S 34 U kapličky.
Jak šel čas, došlo i na postupné rozděleni
funkcí v objektu pro případ války. Já se
dostal do pravé střelecké místnosti ve
směru na našeho pravého souseda,
pěchotního srubu K – S 33 Ovčárna.
Zde jsem patřil k obsluze protitankového
kanónu a takřka každý den služby se
procvičovalo cvičení s kanonem, jako bylo
K-S 34 U Kapličky
zaměřování pomoci panoramatické mapy, střelecké povely.
Cvičilo se rovněž i údržba a výměna dělové hlavně kanónu. Pomocí čepů se hlaveň
v kolébce uvolnila a dvěma dřevěnými kůly, které byly při zdi ve střelecké místnosti,
se hlaveň za pomoci čtyř mužů vyjmula z lafety. V případě přehřátí hlavně se dala
vyměnit za záložní. Tato operace trvala poměrně krátkou dobu. Dozor na instalaci
kanónů a jejich údržbě dohlížel rotmistr Růžička. Já sám jsem kanón považoval
za velmi kvalitní a přesnou zbraň, jen škoda, že jsme si z něho nevystřelili. Neméně
kvalitní byly i těžké kulomety.
Asi bych nemluvil pravdu, kdybych tvrdil, že jsem si z kanonu nevystřelil.
Prakticky jsem se s ním seznámil na ostrých střelbách v Brdech (pozn. autora čl.:
jednalo se o vojenský výcvikový prostor, kde byl postaven pěchotní srub sloužící
k vojenským zkouškám a výcviku posádek opevnění), kam jsme všichni postupně
odjížděli. Bylo to v době, kdy se zrovna konal sokolský slet. V Praze na nádraží
v Holešovicích byla zastávka, kde jsme s vlakovou soupravou stáli. Měli jsme nějaký
čas a šli jsme do města si něco koupit. Byli jsme z hor poměrně dost opálení a lidé si
nás spletli s vojáky Jugoslávie. Tato země nás tehdy velmi podporovala a tak na nás
s nadšením mávali. Vlastní střelby dopadly dobře, stříleli jsme z kanónu i dvojkulometu
s velmi dobrými výsledky. Jen to ubytování bylo katastrofální, dřevěné ubikace byly
plné štěnic.
Květnová mobilizace na jaře 1938 nám nic zvláštního nepřinesla, pouze jsme se
tam sešli obě strážní směny, a to bylo všechno. Do postavených řopíků, které se stavěli
za námi ve směru do vnitrozemí, se přisunuli záložáci a tím to skončilo. Strážní směna
na týdenních službách byla těch patnáct mužů, pokud se ptáte na psa, zda byl
na objektu s námi, tak vás musím zklamat, žádného jsme tam neměli. Za mobilizace se
k nám nějaký zatoulaný pes dostal. Pokud si vzpomínám, kluci v objektu K – S 30
V Lesíčku psa měli. Strážní služba byla organizována tím způsobem, že v případě
nutnosti se stavěli dva strážní, jeden stál u vchodu a druhý v jednom pancéřovém
zvonu. Ve zvonu byla služba příjemnější, jednak na mě nepršelo a nefoukal vítr a byla
zde možnost si sednout. Tato výhoda měla často za důsledek to, že strážný ve zvonu
prostě usnul a probudil se až ráno. Objekt byl vyzbrojen a dokončen, stálou přípojku
elektrického proudu jsme neměli a tak v podzemí srubu byl připraven dieselagregát
s naftou. Toto zařízení jsme nepoužívali, a pokud jsme chtěli uvést do chodu ventilaci,
museli jsme použít vlastní síly. Větrali jsme si hlavně večer, když jsme šli spát.
Ještě, když jsme byli ubytovaní po hospodách v Mladkově, přišel na naši světnici
poručík Janda s tím, že jde na kontrolu k Adamu a potřebuje k sobě jednoho
dobrovolníka. Samozřejmě, když to bylo dobrovolné, nikomu se před večerkou nechtělo
z palandy. A tak jsem se nakonec přihlásil já sám. Dostal jsem pistoli, nasedli jsme
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na motorku a vydali se směrem k průchodu v překážkách u našeho srubu K – S 34
U Kapličky směrem až ke Kašparově chatě. Právě jsme projížděli těsně kolem státní
hranice s Německem, a tak mi poručík Janda nařídil pečlivě sledovat okolí,
protože Ordnerů zde bylo jako máku. I když jsme projeli velmi pomalu, nic jsem neviděl
a napadeni jsme nebyli. Naše konečná byla pak u pěchotního srubu K – S 38 U Křížku.
V srpnu 1938 jsem byl vybrán do pracovní skupiny, která chodila po objektech těžkého
opevnění I. praporu a zkoušeli jsme na studních, jak dlouho trvá čerpání vody
od okamžiku, kdy se začne točit kolem čerpadla až po okamžik, kdy začne téct voda.
Celé této zvláštní akce jsem se zúčastnil jen jednou a smysl tohoto všeho mi nebyl
znám, a ani jsem se o to nezajímal.
V září nám již místní Němci přestali prodávat nějaké to jídlo a mléko, bylo na nich
vidět, že jim nejsme vítaní hosté. A tak jsme po zbytek našeho pobytu v Mladkově
chodili k jednomu židovi, se kterým se dalo ještě obchodovat. I on, jako my, byl
přesvědčen, že Němci se nikdy do Mladkova nedostanou. Jak pak dopadl po našem
odchodu nevím. Funkční bylo telefonní spojení, které šlo přes kabely, které byly uloženy
v zemi. Když pak padla celá republika, tak někdy v létě 1939 v oblasti u Adamu
a Klášterce nad Orlicí vytahovali naši lidé pro Němce tyto měděné spojovací kabely
z bývalé pevnostní sítě. S vytahováním se započalo buď přímo u kabelové studny,
kde se kabel vytáhl ven, nebo se někde trasa kabelu obnažila a kabel přestřihl. Konec
tohoto kabelu se zaháknul za koně nebo nákladní auto, a pomalu ve směru uložení
kabelu vytahoval ven. Kabely totiž neležely v zemi tak dlouho, aby zemina nad nimi
byla slehlá a kabely trhala. Avšak tyto kabely se nevytáhly všude. S příchodem
všeobecné mobilizace se na čas zasunuly ocelové jehly do betonového prahu, ale pak
byly vytaženy a průjezd byl volný. Do řopíků se nám vrátili opět záložáci, tím aktivita
skončila.
Pracovali jsme na překážkách, natíraly jsme jehly a ocelové rozsocháče nějakým
nátěrem ve směru na K – S 33 Ovčárna. Kopali jsme spojovací zákop k pevnosti
pro zásobování. V tom přišla zpráva, že je se vším konec, že naše republika
kapitulovala. Ale Standa Svoboda stále kopal dále, přesvědčen, že lžeme. Volali jsme
na něj, ať už se na to vyprdne, že republika padla, že jsme prodaní. Nic, kopal stále dál,
až po nějakém čase, když viděl bezradnost celé osádky, přestal kopat a znechuceně
odhodil krumpáč. Zpráva o kapitulaci přišla telefonicky z velitelského objektu roty,
kterým byl K – S 33 Ovčárna. Oficiálně nám ji pak oznámil přímo na pevnosti poručík
Janda. Začalo se s odvážením střeliva a proviantu, vše se odváželo nákladními auty
do Jablonného na nádraží, kde se to údajně vagónovalo. Při odvozu materiálu
z pevností byli někteří důstojníci tak důslední, že sepisovali vše, co se vyneslo ze skladů
a naložilo na auta. Chtěli jsme si vzít nějakou tu konzervu nebo rum, ale nikdo neměl
odvahu. Při jedné jízdě do Jablonného s naloženým materiálem jsem viděl, jak záložáci
urazili hrdlo demižonu a začali pít rum, my jsme se zmohli jen na krádež čokolády.
Z pevnosti bylo odvezeno jen střelivo a zbraně, vnitřní zařízení tam zůstalo. Já jsem se
demontáže zbraní už nezúčastnil, protože jsem opustil pevnost v první skupině,
která odešla někdy kolem 8. října 1938 večer. Z Těchonína jsme ustupovali jako větší
skupina, to už nám nad hlavami přelétala německá letadla, která nám na náladě
rozhodně nepřidala. Štábní kapitán Husák, velitel 1. roty nás podpořil a řekl, nebojte se
kluci, my se ještě vrátíme. Náš pochod končil v Chocni, vládlo všeobecné velké
zklamání, protože před kapitulací byla vlastenecká nálada. Náš pobyt pak byl ještě
v Oucmanicích a Žamberku. Do civilu jsem šel na jaře 1939.
zpracoval Mgr. Petr Hažmuka
Použité prameny:
Petr Hažmuka – osobní výpověď pana Ferdinanda Pazourka, nahráno v květnu 1999 na diktafon
zn. Panasonic
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Přespat v noci na Boudě? Utvrdím se, že jsme se ještě
nezbláznili, říká její šéf
(11. 11. 2021)

Dnes má srub již totožnou podobu, jako měl v roce 1938. Jaké překážky museli
Boudaři při rekonstrukci zdolávat? Co nového se o tvrzi dozvěděli a jak vypadá noc
na Boudě? I o tom hovořil ředitel Společnosti přátel československého opevnění
Martin Ráboň.
Jaké období v souvislosti s rekonstrukcí nyní Boudaři prožívají?
Velmi šťastné, ale zároveň organizačně náročné a vysilující. Naše psychika dostává
zabrat. Šťastné proto, že po více než 30 letech našeho působení dostávají naše
myšlenky a cíle konečně konkrétní podobu.
Co vše se tedy na Boudě podařilo?
Po jednotlivých krocích, které byly náročné nejen finančně, ale i organizačně, byla
Bouda postupně elektrifikována, vznikla nová moderní provozní budova se zázemím
pro návštěvníky, ale i pro nás jako provozovatele, a následovala rekonstrukce „obalu“
vchodového srubu tvrze. Elektrická přípojka zase umožnila demontáž jedné ze dvou
našich vlastních „elektráren“, které ukrývalo podzemní patro vchodového srubu.
Zůstala už jen jedna, ta modernější, která bude i v budoucnu plnit roli nouzového
zdroje tvrze.
Stavební práce se o pár měsíců protáhly. Co se stalo?
Kvůli zhroucení trhu s materiálem, omezením daným covidem-19, narušení
dodavatelsko-odběratelských vztahů se stavba protáhla o 4 měsíce, s čímž jsme
rozhodně nepočítali. Nemohli jsme však zavřít a hodit vše za hlavu. Jsme soukromé
muzeum a máme své závazky, které za nás nikdo neuhradí. Máme jen to, co se vydělá
vstupným a doplňkovým prodejem, a to, čím nám přispěje Pardubický kraj jako
vlastník. Některé naše projekty (a tím i závazky) jsou dlouhodobé, ať už covid je,
nebo není.
Co pro vás byla největší výzva?
Rozeběhnout za podpory kraje dlouho připravovaný projekt, na jehož konci bude
dělostřelecká tvrz Bouda z let 1935-38 napojená na veřejnou elektrickou síť, bude mít
současné době odpovídající zázemí pro návštěvníky, slušné zázemí pro provozovatele,
kteří jsou stále dobrovolníky, a některé části tvrze rekonstruované do podoby
z říjnových dnů roku 1938. Že konečně budeme moci vystavit větší část originálních
a mnohdy unikátních exponátů, které jsme za těch více než 30 let získali a nasbírali.
To bude ale ještě běh na dlouhou trať.
Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České
republice budovaných v rámci československého opevnění proti Německu.
Na Boudu se vrací také dvoutunový státní znak. Jaký je jeho příběh?
To je právě jeden z těch unikátních exponátů. Na podzim roku 2018 se nám podařilo
na základě sbírky mezi členy naší bunkrologické komunity zachránit státní znak
Republiky československé. Pochází ze zaniklých Orlických kasáren v Žamberku,
kde byl umístěn nad vchodem do budovy velitelství. Znak se zde nacházel od začátku
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30. let 20. století, kdy byla kasárna postavena, až do svého snesení při demolici štítu
a horních pater objektu v letech 2017-2018. Tento znak se na místě nacházel
i v pohnutých dnech roku 1938, kdy v této budově sídlilo velitelství Hraničářského
pluku 19, jehož část - V. prapor - tvořil osádku tvrze Bouda.
Práce na Boudě finišují. Pracovníci brzy osadí vstupní pancéřová vrata
Co dnes znak představuje?
Viděli jsme v tom jistou symboliku - znak v průčelí kasáren byl po dobu 87 let
svědkem událostí formujících osudy naší země, část těchto osudů byla spojena přímo
s tvrzí Bouda. Tento pro nás cenný artefakt s obrovskou symbolickou hodnotou byl
za pomoci další sbírky odborně zrestaurován a v budoucnu jej vystavíme na čestném
místě při vstupu do tvrze Bouda. Měl by se stát Památníkem budovatelů a obránců
československého opevnění.
Srub má novou omítku, bylo těžké najít ten správný odstín šedé?
Nechtěli jsme se dopustit žádných chyb, riskovat, že omítka bude padat jako
na jiných pevnostních muzeích a že se nepovede její barva, se kterou je to právě
na Boudě složité. Má být zelený nebo šedý odstín? Nejdříve se připravily takzvané
odtrhové zkoušky, na základě kterých se zjišťovala vhodná směs, která po první ani
dalších zimách neopadá. Do stavební laboratoře putovaly vzorky originálních omítek
z objektů tvrze, zejména zlomečky, co se našly v bezprostředním okolí srubu
vchodového. Nejen kvůli složení, ale především kvůli zjištění barevné pigmentace.
Nakonec zvolený tmavě šedý odstín omítky vychází z faktu, že zelená barva se sice
dochovala na velkých plochách stěn dalších objektů tvrze Bouda, bohužel jsme však
dosud neobjevili žádný archivní dokument, který by zelenou barvu potvrzoval
i na vchodovém srubu tvrze. Srub tedy dostal standardní tmavě šedou omítku,
která na Králicku u objektů těžkého opevnění převládala.
Po celé řadě problémů se vám podařilo usadit také pancéřová vrata. Proč bylo
tak komplikované je instalovat?
Důvodů bylo více. Vrata, která mají v „rodném listu“ hmotnost téměř 8 tun a tvoří je
například masivní ocelová deska tloušťky 40 milimetrů, se v České republice
nevyrábějí každý den. Konstrukce je specifická a nemalý problém představuje i velmi
stísněný prostor pro manipulaci s nimi. Musela se vejít do předem připravených
kapes, které dělníci vybetonovali při stavbě objektu před 84 lety.
S výmluvou na covid se přestalo vyrábět, dopravovat, obchodovat, vše se nemravně
zdražilo. Když už materiál byl, nebylo možné některé specifické výrobní operace
provést, neboť chyběla obsluha strojů. Byla v karanténě…
Dozvěděl jste se v souvislosti s rekonstrukcí vstupního srubu o objektu něco
nového? Překvapilo vás něco?
Na Boudě se dozvídáme stále něco nového, a to nejen v souvislosti s probíhající
rekonstrukcí. Třeba když zjistíme, že uvedení terénu kolem vchodového srubu
do původní podoby z října 1938 vyžadovalo během letošní stavby vrátit zpět přes
2.000 tun materiálu.
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Covid v tomto roce zasáhl všechna muzea. Jak jste toto období prožívali vy?
Letos nám opatření související s covidem komplikovala život ještě více než loni,
kdy nás stát zavřel v půlce března. Letos jsme přišli o všechny zimní i jarní měsíce,
provoz se rozbíhal až v červnu. Snažili jsme se udržet alespoň nějaký příjem, protože
zálohy na elektriku, telefony a likvidaci odpadů platíme průběžně. Když ale nemůžeme
otevřít ani drobné občerstvení pro turisty či běžkaře a už vůbec nesmíme provázet
(přes gigantické vnitřní prostory tvrze, kde odstup mezi návštěvníky může být
mnohem větší než 2 metry), je to problém.
Dochází k tomu, že si na své závazky musíme půjčovat uvnitř naší komunity. Snažili
jsme se nabídnout nějaké zboží přes náš webový obchod - zaměřili jsme se na
vlastenecké motivy - trika, mikiny, smaltované hrníčky a další.
Návštěvnost v hlavních měsících turistické sezony byla velmi slušná. Šli jsme jí
naproti rozšířením provozní doby, přidáním vstupů do podzemí tvrze a častějším
řazením speciálních prohlídkových okruhů. Takže s výsledkem nakonec můžeme být
spokojeni, i když únava u provozářů je značná.
Jak jste oslavili vznik samostatného Československa?
Prací. Na konci října, v čase podzimních prázdnin a státního svátku, máme pravidelně
poslední velkou pracovní akci, kdy se uklízí, tvrz se připravuje na přechod do zimního
provozu - tedy na útlum aktivit. Boudaři oslavili 28. října nejen vznik republiky,
ale také konec letošních rekonstrukčních prací.
Minule jste mi řekl, že odjíždíte na několik dnů na Boudu. Jak tam vypadá noc?
Dříve to bylo dobrodružné, zázemí pro nocleh měli Boudaři třeba na střeše
vchodového srubu, později v altánu Lesů ČR nebo uvnitř tvrze. Zejména ve vchodovém
srubu. Tam v zimě i při plném chodu kamen nebylo výjimkou, že se vám kouřilo
od úst. Stavební konstrukce Kroka (tak srub pojmenovali hraničáři v roce 1938)
nebyla zcela dokončená, opravné práce po válce byly přerušeny. Takže sice střecha
nad hlavou měla 3,5 metru tloušťky, ale pracovními spárami bez potřebné izolace
do srubu teklo. Uvnitř jsme museli nainstalovat soustavu van podvěšených
pod stropem, do které se průsaky vody zachytávaly. Míst, kam by nekapalo, nebo kde
vojenská postel nestála v kaluži, nebylo ve srubu mnoho. Ale ta atmosféra - ta byla
naprosto neskutečná. Nicméně i my stárneme a už neplatí to, co před lety, když jsme
začínali a nevadilo nám lehnout si na podlahu, pod hlavu si dát cihlu a zakrýt se
kusem betonu.
Provozní budova muzea, kde máme nyní zázemí, je ve srovnání s tím, co bylo dříve,
pohádkovým luxusem. V podzemí jsou teploty od 10 do 4,5 °C. A to jsme pak za „teplo
domova“ a čisté prostředí skutečně vděční.
A jak Boudaři tráví večery?
Večery se tráví především povídáním, které lidem hodně chybí, občas se objeví kytara,
harmonika a ani se nám nechce jít spát. Máme si toho i po těch letech hodně co říct.
A ujišťujeme se tak, že jsme se ještě úplně nezbláznili, že blázní ten svět kolem nás…
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/prespat-v-noci-na-boude-utvrdime-se-ze-jsme-se-jeste-nezblaznili-rika-rabon2021.html)
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Boudaři slaví

(16. 11. 2021)

Rekonstrukce vstupního srubu za 40 milionů korun je totiž hotová. Objekt tak
má původní podobu jako na podzim roku 1938.
Elektrifikace, osmitunová vrata, ale i barva omítky srubu - to vše jsou výzvy,
kterým se na tvrzi Bouda postavili čelem. Souběžně s rekonstrukcí vchodového
objektu probíhalo také restaurování historického znaku Československé republiky,
který poznamenaly neopatrné opravy provedené v době hlubokého komunismu.
Znak se má stát významným prvkem interiéru. Návštěvníci si v budoucnu budou moci
prohlédnout také unikátní model otočené dělové věže v měřítku 1:10. Tu pro Boudaře
staví Ondřej Schejbal z Vysokého Mýta. Model je plně pohyblivý a velmi detailně
popracovaný. "Měl by být hotov a na místě srubu pro dělovou věž vystaven za necelý
rok," vysvětlil ředitel Společnosti přátel československého opevnění Martin Ráboň.
Vlastníkem tvrze je Pardubický kraj, který rekonstrukci zafinancoval.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-boudari-slavi-rekonstrukce-vstupniho-objektu-boudy-je-hotova20211116.html)

(foto-zdroj: https://www.facebook.com/tvrzBouda/photos/pcb.10158567391643811/10158567390018811)

Bouda v slzách. Zemřel bunkrolog Martin Ráboň
(9. 12. 2021)

Smutná a nečekaná zpráva zasáhla nejen obyvatele Pardubického kraje. Ve středu
8. prosince zemřel ředitel Společnosti přátel československého opevnění Martin
Ráboň. Muž, který se zasloužil o kompletní rekonstrukci tvrze Bouda, kterou ještě
před měsícem představil novinářům, ale především veřejnosti.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/bouda-v-slzach-zemrel-bunkrolog-martin-rabon-20211209.html)
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Psychoterapie po telefonu zdarma pro všechny,
kdo ji potřebují
S další vlnou epidemie se lidé opět dostávají do situace, kdy si nemají
kam dojít pro psychickou pomoc
Řešením je Terapeutická linka Sluchátko nabízející psychoterapii po telefonu.
Mezi nejčastější potíže, se kterými se klienti na linku obrací, patří různé typy
úzkostných stavů, problémy ve vztazích (partnerský nebo mezi rodiči a dětmi),
dlouhodobé smutky a osamělosti. Často volají i lidé, kteří nedávno ztratili
zaměstnání, potkalo je úmrtí v rodině či trpí depresí. Část klientů se chce
informovat o možnostech péče o psychické zdraví nebo potřebují pomoc při hledání
psychoterapeuta.
Jak linka funguje a co můžete očekávat, když zavoláte?
Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní době linky (uvedené
na www.linkasluchatko.cz) je volající spojen s psychoterapeutem, který se mu bude
věnovat až 50 minut. Klient zůstává v anonymitě a veškerá jeho sdělení jsou
důvěrná. Klient si může rezervovat další termín své distanční psychoterapie nebo
na linku zavolat kdykoliv v provozní době a to až třikrát. Služba je poskytována
zdarma, klient platí pouze běžné poplatky svému telefonnímu operátorovi.
Kdo na lince pracuje?
Na lince týdně pomáhá přes 30 odborníků. Službu poskytují členové České asociace
pro psychoterapii a další profesionálové splňující kvalifikační kritéria asociace.
Jak už linka pomohla?
Během předchozích vln epidemie se potvrdilo, že terapie po telefonu je
plnohodnotným způsobem terapeutické práce. Díky její dostupnosti tak
na Sluchátku za poslední rok zazvonil 2900 krát telefon a pomohli zde více než 260 ti
novým klientům.
Poděkování linky patří všem donorům, sponzorům a hlavně terapeutům, bez kterých
by služba linky nemohla být dostupná v současné kvalitě a šíří.
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