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Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
společně jsme doufaly, že letošní první číslo Zpráv z Mladkova začneme už
konečně opravdu optimisticky, leč tomu tak opět není. Těžko se hledají slova pro to,
co se děje, a proto jsme si dovolily vypůjčit slova Mon. Josefa Suchára
a redakce březnového čísla měsíčníku Nově v Neratově.
„Po loňském roce jsme se všichni těšili na to, že rok 2022 přinese lepší časy. Ještě
v lednu jsme si ani v nejmenším nedokázali představit, jak moc se mýlíme… Za měsíc
na to začala válka na Ukrajině, která se přímo dotýká nás všech… To strašné slovo
VÁLKA, v níž konkrétní lidé prchají před smrtí a jsou vděčni za každou pomoc. V této
postní době už nemůže být půst jen odřeknutí si něčeho, ale musí být spojen s druhou
částí darováním a konkrétní pomocí…Víme, že to všechno je po covidu další zkouška.
Zkouška toho, jak dokážeme držet při sobě, neopouštět naši vizi a i při vlastních
těžkostech a nepohodlí pomáhat jak nejlépe umíme.
(zdroj: https://www.neratov.cz/wp-content/uploads/2022/03/PDF-verze.pdf)

V dnešní Ukrajině se rozhoduje o naši budoucnost v míru.
POMOZME!
členky redakce
________________________________________________
Titulní strana – „Podivný obrázek“ na titulní stránce nakreslila propiskou do svého sešitu patnáctiletá Milana Kravchenko
v úkrytu v Kyjevě, do kterého se šla schovat se svou rodinou při houkání sirén. Obrázků tam nakreslila spoustu, ale jak mi
sama řekla, jsou plné úzkosti a není připravená je ještě někomu ukázat ani se na ně sama podívat. Měla tehdy velký strach,
ale teď je jí v Mladkově dobře.

Vážení spoluobčané, chalupáři,
na prahu jarních dní, kdy zima
pomalu ustupuje, a objevují se první
slunečné dny, se již tradičně připojuji
s několika
řádky
do
našeho
zpravodaje.
Pandemie koronaviru pomalu
ustupuje a my ji přestáváme sledovat
čím dál tím méně. Není to způsobeno
naším
nezájmem,
ale
událostí
posledních dvou týdnů. Událostí,
která zasáhla celý svět, kterou je
válka na Ukrajině. Válka nám přináší
další
výzvy
a
také
očekávané
problémy.
Vyslyšeli
jsme
jednu
z proseb a přijali jsme na ubytování
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ukrajinskou maminku se dvěma dětmi ve věku 7 a 1 rok. Připravili jsme pro ni
ubytování v klubovně kulturního domu v Mladkově, kterou jsme vybavili na obytný
pokoj.
Děkuji všem, kdo pomohli s přípravou, úklidem, vybavením a také dovozem
rodiny ze slovenských hranic. Také Církev bratská pomohla a také ubytovala válečné
uprchlíky. Je to jen malá pomoc, kterou můžeme poskytnout válkou zničené Ukrajině.
Nadále jednáme se soukromými vlastníky o dalších možnostech pomoci. Válka také
dopadne na naše peněženky, například pohonné hmoty přesahují historická maxima
a to částku 50 Kč za litr. Nebudeme dlouho čekat a zdražení se objeví u všeho včetně
potravin a dalších energií. Při každém nákupu budeme tedy muset sáhnout hlouběji
do kapsy. Jak vše dopadne, můžeme dnes pouze domýšlet a čekat. Věřme, že se vše
brzy uklidní a život se začne vracet k normálu.
Rád bych zde také poděkoval organizátorům a Vám všem za pomoc při sbírce
pomoci Ukrajině.
Pro letošní rok jsme schválili vyrovnaný rozpočet ve výši 11 milionů, v rozpočtu
nepočítáme s velkými investičními akcemi. Neplánujeme totiž žádnou takovou
realizovat, snad s výjimkou projektu inženýrských sítí a infrastruktury pro stavební
pozemky. Plánujeme dodělat drobné opravy bytů a obecního majetku. Schválené
máme také pořízení elektronické úřední desky. Budeme se také snažit připravit
projekty pro další akce, rekonstrukce hospody, oprava komunikace k hájovně,
výstavba bytového domu, opravu památek, rekonstrukce chodníků, osvětlení
a případně fotovoltaiku na obecních budovách. Projekty bychom rádi připravily tak,
aby se na podzim mohlo požádat o případnou finanční podporu.
Přeji Vám všem krásné jaro a mnoho slunečných dní, pohodu a pevné nervy
při zvládání dnešní situace.
Váš starosta

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 10. 12. 2021
Přítomní zastupitelé:
Ing. Martina Beňová (1), Jiří Filip (2), Tomáš Franke (3), Bc. Lada Hejtmánková (4), Martina
Jirčíková (5), Tomáš Novotný (6) – příchod 17:21, Lucie Pohanková (7), Zbyněk Severýn (8) - omluven,
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- řešení úřední desky, řešení projektů k získání dotace, řešení úklidu
sněhu.
p. T. Franke- táže se, zda se někdo přihlásil do výběrového řízení na zaměstnance městyse.
p. R. Studený- do výběrového řízení se nakonec nikdo nepřihlásil, i když nejdříve zájemci byli.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) OZV 6/2021, o místním poplatku za odpad
SM předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021. Sazba poplatku
bude 700,- Kč za osobu nebo rekreační objekt. Osvobození od poplatku a úlevy při využívání
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Svozu dům od domu zůstávají platné. Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.
ZM schvaluje OZV 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování:7-1-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A N A A A A X A
b) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 12/2021. Starosta městyse seznámil přítomné
se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2021.
c) Inventarizace
Místostarostka městyse seznámila přítomné se směrnicí k provedení inventarizace pro rok 2021,
která obsahuje složení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Inventury proběhnou v termínu od 10. 12. 2021 do 7. 1. 2022. Dále zastupitele seznámila
s plánem inventur pro rok 2021.
ZM schvaluje Směrnici č. 2/2021 k provedení inventarizace za rok 2021.
ZM schvaluje Plán inventur na rok 2021.
d) Rozpočet městyse Mladkov na rok 2022
SM předložil zastupitelům rozpočet městyse Mladkov, který byl vypracován finančním výborem
spolu s účetní, starostou a místostarostkou městyse. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední
desce. Místostarostka městyse seznámila přítomné se zněním rozpočtu a navrhuje na základě
požadavku ředitelky ZŠ a MŠ Mladkov navýšit v paragrafu 3113 Základní školy v položce 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím navýšit částku na 700 000,- a o tuto
částku ponížit v paragrafu 3613 Nebytové hospodářství položku 5171 Opravy a udržování
na 750 000,-. Další připomínky nebyly podány. Rozpočet městyse je přílohou č. 4 zápisu
ze zasedání.
ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet městyse Mladkov na rok 2022 ve výši příjmů
11 121 100,-Kč a výši výdajů 11 121 100,-Kč.
e) Stočné pro rok 2022, plán obnovy
SM podal informaci od projektového manažera, že výše stočného po přepočtení na aktuální
cenovou úroveň vychází na 60,14,- Kč/m3, což je 66,15,- Kč/m3 včetně 10 % DPH. Je možné
využít 10% slevu, kterou nám smlouva umožňuje. Starosta městyse předkládá ke schválení výši
poplatku za stočné pro rok 2022 v částce 55,- Kč/m3+ 10 % DPH = 60,50,- Kč/m3 s účinností
od 1. 1. 2022. Dále byl vytvořen Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury ČOV a kanalizace
Mladkov a kalkulace pro stočné pro rok 2022.
ZM schvaluje stočné na rok 2022 ve výši 55,- Kč/m3 + 10 % DPH s účinností od 1. 1. 2022.
ZM schvaluje Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury- ČOV a kanalizace
v majetku městyse Mladkov na období let 2021 až 2025.
ZM schvaluje Plánovanou kalkulaci pro stočné pro rok 2022.
f) ZŠ a MŠ Mladkov
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov podala návrh na rozpočet městyse Mladkov pro rok 2022 pro ZŠ
a MŠ Mladkov na 700 000,- Kč.
ZM schvaluje rozpočet pro ZŠ a MŠ Mladkov na rok 2022 ve výši 700 000,- Kč.
g) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zprávou a výsledkem předběžné kontroly
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mladkov ze dne 26. 10. 2021. Při kontrole nebyly shledány
žádné závady. Protokol o výsledku kontroly je přílohou č. 5 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly Finančního výboru.
Došlé spisy a žádosti
a) Nabídka CBA
SM seznámil zastupitele se situací s prodejnou potravin. Společnost CBA nabídla městysi
Mladkov k odkupu vybavení prodejny za zůstatkovou cenu a souhlasí, že by ukončila svou
činnost ještě před uplynutím nájemní smlouvy.
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ZM schvaluje záměr pronájmu prostor prodejny potravin č. p. 84.
ZM bere na vědomí zůstatkovou cenu zařízení prodejny potravin.
b) Smlouva VaK
SM seznámil zastupitele se smlouvou mezi městysem Mladkov a VaK Jablonné nad Orlicí
o umístění a provedení stavbu vodovodu vedoucího pře pozemky městyse a také o zřízení
služebnosti na těchto pozemcích. Jedná se o opravu vodovodu mezi č. p. 28 a 15.
ZM schvaluje Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby a o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti č. SBSL/07/2021/Jf mezi městysem Mladkov a Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
c) Veřejná sbírka pro děti
Mateřská škola Skipi s pomocí obce Pastviny pořádá veřejnou sbírku pro děti, které se ztrátou
otce dostaly do tíživé životní situace.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Veřejné sbírce pro děti, kterou pořádá Mateřská
škola Skipi s pomocí obce Pastviny ve výši 5000,- Kč.
Hlasování:7-0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A A A Z X A
d) Pasport komunikací
SM seznámil zastupitele s možností získat dotací k vytvoření pasportu komunikací, který je
potřeba jako součást žádostí o dotaci na rekonstrukce komunikací.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na pasport komunikací, osvětlení a hřbitova.
e) Pronájem areálu v Dolanech
Zástupce VS Dolany přednesl žádosti k příspěvkům na činnost spolku a záměry činnosti na příští
rok. Tato žádost bude řešena na lednovém zasedání.
167/2021ZM schvaluje pronájem areálu v Dolanech VS Dolany.

Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 13. 1. 2022
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- příprava dotací, inventury, oslovení zájemců o prodejnu potravin,
jednání s VaK Jablonné nad Orlicí ohledně prodloužení vodovodu k novým parcelám, jednání se
zástupcem firmy pro úpravu povrchu na hasičském cvičišti.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Pasporty městyse
SM seznámil zastupitele s možností vytvoření pasportů komunikací, mostů a dopravního značení,
pasportu veřejného osvětlení a pasportu hrobových míst a využití dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje. V současné době městys Mladkov nemá takové dokumenty,
které jsou nutné pro další žádosti o dotace na rekonstrukce komunikací, osvětlení hřbitovů.
Jednotlivé pasporty jsou vytvořeny v tištěné, předtiskové, digitální formě a dále se vkládají
do mapové aplikace obce. Výše dotace tvoří 50 % z celkové částky.
pí. L. Hejtmánková- navrhuje podat žádosti na všechny tři pasporty.
pí. M. Beňová- považuje za vhodné pasporty zpracované do mapové aplikace.
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ZM schvaluje spolufinancování projektů pasportu komunikací, mostů a dopravního
značení, pasportu veřejného osvětlení a pasportu hrobových míst.
ZM schvaluje zahájení procesu tvorby pasportu komunikací, mostů a dopravního značení,
pasportu veřejného osvětlení a pasportu hrobových míst.
b) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 13/2021. Starosta městyse seznámil přítomné
se zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Obdrželi jsme dotaci na ošetření lípy ve výši 100 % a dotaci na elektrocentrálu. Naši původní
elektrocentrálu jsme věnovali obci zasažené tornádem.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2021.
c) KOS Jablonné n. O.
SM seznámil zastupitele se změnou cen tykajících se využití a odstraňování odpadu v roce 2022.
U plastů dojde k navýšení ceny za odstraňování a také ke zvýšení cen u svozu odpadů.
Sběr papíru bude naopak příjmový pro obec.
ZM bere na vědomí informaci o cenách využití/odstraňování a svozu odpadů firmou KOS
Jablonné nad Orlicí pro rok 2022.
d) Prodej a pronájem pozemků
d1) Žádost Bytové družstvo Dolany
Bytové družstvo Dolany žádá o odkoupení p. p. č. 5550 v k. ú. Mladkov o výměře 1280 m2
z důvodu výstavby parkovacích míst, garážového stání a údržby zeleně pro potřeby BD Dolany.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 5550 v k. ú. Mladkov.
d2) Žádost o koupi pozemku p. XXX
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. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce.
Vzhledem k povaze pozemku zastupitelé navrhují cenu 30,- Kč/m2.
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 27 v k. ú. Mladkov za cenu 30,-Kč/m2 a náklady spojené
s převodem panu XXX.
d3) 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
z předchozí žádosti jsou dohodnuti na rozdělení p. p. č. 27. Důvodem koupě je zřízení zahrady.
Výměra p. p. č. 26/8 je 270 m2. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce.
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 27 v k. ú. Mladkov za cenu 30,-Kč/m2 a p. p. č. 26/8
v k. ú. Mladkov o výměře 270 m2 za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem panu
XXX.
d4) 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. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce. Na listopadovém
zasedání bylo chybně uvedeno číslo vzniklé parcely v usnesení.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 858/28 v k. ú. Mladkov vzniklé z části
p. p. č. 858/14 a části p. p. č. 858/17.
d5) 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. Záměr
prodeje byl vyvěšen na úřední desce.
p. XXX- vznesl námitku k prodeji pozemku 683, protože dotčený pozemek používá. Navrhuje nechat
pozemek v původním stavu.
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p. XXX- pozemky též užívají a rádi by je měli ve svém vlastnictví.
p. Z. Severýn- doporučuje pozemek neprodávat, aby v budoucnu nevznikl nějaký problém
vzhledem k tomu, že pozemek užívají oba.
p. R. Studený- návrh je ponechat pozemek 683 obecní a část 609/2 vám prodat.
p. XXX- trvá na původním návrhu.
pí. M. Beňová- bylo by dobré, kdybyste se domluvili spolu.
p. XXX- se táže, zda si městys nevezme vodovod k jeho a okolním chatám do vlastnictví nebo udělá
břemeno.
p. R. Studený- žádný vodovod nevlastníme, můžeme situaci řešit s VaK.
ZM odkládá prodej p. p. č. 609/2 a časti p. p. č 683 v k. ú. Petrovičky u Mladkova
do příštího zasedání zastupitelstva městyse Mladkov.
d6) 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. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce.
pí. L. Hejtmánková- nedoporučuje pronájem k účelu tetování vzhledem k tomu, že není v tomto
prostoru voda.
ZM schvaluje pronájem nebytového prostoru v č. p. 133 pro pana XXX za cenu
200,-Kč/m2/rok.
e) Podpora spolků
e1) Volnočasový spolek Dolany
Volnočasový spolek Dolany žádá městys Mladkov o příspěvek na činnost spolku. Jedná se
o proplacení energií za rok 2021 ve výši 12 500,- Kč a zakoupení nového chladícího zařízení
ve výši 20 000,- Kč nebo 29 000,- Kč. Z důvodu nezveřejnění záměru pronájmu areálu Dolany je
třeba revokovat usnesení o pronájmu areálu. V tomto bodě byl projednán návrh na zveřejnění
pronájmu hasičského cvičiště. Pronájem areálu je nutný pro řešení dotace na obnovu povrchu
hasičského oválu a rekonstrukci areálu.
pí. L Hejtmánková- navrhuje zaplatit náklady za energii a příspěvek na činnost.
p. R. Studený- příspěvek na činnost spolku nedáváme, přispíváme většinou na konkrétní akce.
V případě energií jsme v minulých letech třetinu částky odčítali.
p. XXX- v energiích je zahrnuta i příprava kluziště. Na akcích, které pořádáme, velké výdělky
nemáme. Rádi bychom prováděli opravy v areálu Dolany.
p. Z. Severýn- doporučuje dát finanční dar spolku.
pí. M. Beňová- na prosincovém zasedání bylo řečeno, že koupené chlazení by se mohlo použít
i pro jiné kulturní akce.
p. R. Studený- chlazení koupíme do vlastnictví městyse a zapůjčíme ho spolku.
Zastupitelé souhlasí s nákupem chladícího zařízení.
ZM
ZM
ZM
ZM

revokuje usnesení č. 167/2021.
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu areálu v Dolanech.
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu areálu hasičského cvičiště.
schvaluje finanční dar Volnočasovému spolku Dolany ve výši 20 000-, Kč.

e2) SDH Mladkov
SDH Mladkov žádá o finanční dar na pořádání dětského karnevalu, který se bude konat dne
19. 2. 2022.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru na pořádání dětského karnevalu ve výši
5000,- Kč SDH Mladkov.
Došlé spisy a žádosti
a) Cenová nabídka multifunkční dům č. p. 87, parcely, bytový dům
SM seznámil zastupitele s cenovou nabídku firmy Ateliér pod věží na zpracování projektové
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dokumentace rekonstrukce multifunkčního domu Mladkov č. p. 87. Předmětem cenové nabídky
je dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení dle platné legislativy. Výše cenové
nabídky je 375 000,- Kč bez DPH. Na rekonstrukci multifukčního domu je možné získat dotaci
80 % na vnitřní rekonstrukci a až 65 % na opatření vedoucí k energetickým úsporám.
Další cenová nabídka byla stejnou firmou podána na dokumentaci k inženýrským sítím pro nové
parcely a následné objekty. Výše cenové nabídky je 478 000,- Kč. Na tuto akci je též možné
zažádat o dotaci. Další cenová nabídka se týká projektové dokumentace pro výstavbu bytového
domu. Cena nabídky je 449 000,- Kč bez DPH.
p. R. Studený-na parcely bude ještě další cenová nabídka.
pí. M. Beňová- doporučuje nechat zpracovat projektovou dokumentaci na multifunkční dům
i bytový dům.
p. R. Studený-projektovou dokumentaci na bytový dům můžeme schválit později.
ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace na Multifunkční dům č. p. 87 firmou
Ateliér pod Věží.
b) Prodejna CBA
Společnost CBA nabídla městysi Mladkov k odkupu vybavení prodejny za zůstatkovou cenu.
Vybavení obsahuje regály na potraviny, prosklenou lednici, chladící skříně a vitríny, obslužné
vitríny, pracovní pulty. Cena je 289 718,20,- Kč. Společnost CBA souhlasí, že by ukončila svou
činnost ještě před uplynutím nájemní smlouvy. Dále byly osloveny další společnosti,
které provozují potraviny a to Konzum, Hruška a pan Ha Trung Kien. Společnost Hruška poslala
nabídku spolupráce a zároveň požaduje roční nájem 12,- Kč, dobu pronájmu na deset let
a finanční příspěvek od městyse 200 000,- Kč. Firma Konzum na nabídku pronájmu nereagovala.
Pan Ha Trung Kien souhlasí s pronájmem, nemá žádné požadavky, kromě drobné stavební
úpravy. Také zaměstná stávající prodavačky.
ZM schvaluje odkoupení vybavení prodejny potravin v č. p. 84 za zůstatkovou cenu
289 718,20,- Kč.
ZM schvaluje výpověď pronájmu prodejny potravin společnosti Folget.
ZM schvaluje nájemce prodejny potravin pana Ha Trung Kien na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s výší měsíčního nájemného 8 000,- Kč.
c) Elektronická úřední deska
Zástupce firmy seznámil zastupitele s možnostmi pořízení elektronické úřední desky, s rozdíly
mezi pronájmem a nákupem a výhodami oproti jiným typům elektronických úředních desek.
p. XXX- táže se na cenu elektronické úřední desky.
Zástupce firmy- ve velikosti 43 palců je to 7150,- Kč za měsíc na pětiletý pronájem.
p. R. Studený-máme schválený pronájem na tři roky a budeme žádat o dotaci na její pořízení,
máme i levnější konkurenční nabídku, proto byl pozván zástupce firmy Galileo, abychom si byli jisti
správnosti rozhodnutí. V budoucnu bychom chtěli zajistit tuto úřední desku i do Vlčkovic.
ZM bere na vědomí prezentaci firmy Galileo.
d) Chatbot
SM seznámil zastupitele s možností pořízení chatbota. Je to nástroj na webových stránkách
a podobá se živému chatu. Na rozdíl od něj, ale nemusí být přítomný lidský faktor. Je to
automatický informační asistent pro občany. Zlepšuje dostupnost informací pro občany.
ZM bere na vědomí možnost pořízení chatbota.
f) Smlouva Vak
SM seznámil zastupitele se smlouvou s VaK. Tato smlouva byla schválena již v loňském roce.
Jelikož se po úpravách pozemků v Mladkově změnily čísla parcel, je třeba schválit novou
smlouvu.
ZM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. NS/02/22/Fa s firmou VaK, a.s. Jablonné nad
Orlicí a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
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Diskuse a usnesení
p. XXX- žádá o domluvení schůzky se starostou SDH a s Volnočasovým spolkem, aby oddíl
stolního tenisu patřil pod nějaký již vzniklý mladkovský spolek. Stolní tenis dosud spadal
do Těchonína. Nyní zde v Mladkově májí pro hru lepší podmínky. Dále poděkoval za zastínění v KD.
Do kroužku stolního tenisu chodí 6 až 8 dětí. Dále má požadavek na natření radiátorů v odstínu
palubek, aby nemuseli radiátory zakrývat hadry, protože míček není proti radiátoru vidět.
Dále v KD chybí lékárnička, hasicí přístroj, provozní řád a hodiny návštěvnosti.
Na cestě ke kapličce jsou stromy nutné k pokácení a je to tam nebezpečné.
p. R. Studený- Lékárničku a hasicí přístroje doplníme. Provozní řád se musí zpracovat. Vše je
nahlášeno Lesům ČR.
p. XXX- táže se, jak to vypadá s pozemky ke stavění.
p. R. Studený- nyní se bude řešit projektová dokumentace a bude se shánět dotace na sítě. To by
mělo být hotovo do konce roku.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
městyse.

8. dubna 2021
30. ledna 2022

Johana Tomíčková
Jan Burdek

(Dodatečně gratulujeme!)

Úsměv je známka radosti, objetí je známkou lásky a smích je známkou štěstí.
A to nejen u dětí.

Velká omluva
Omlouváme se všem občanům Vlčkovic, kteří v loňském roce oslavili významné
životní jubileum a nebyli jako jubilanti uvedeni ve třech číslech místního zpravodaje.
Člověk je tvor omylný a tak se stalo, že seznam vlčkovických jubilantů byl
nedopatřením založen do jiné složky než obvykle a bohužel se na to přišlo
až v prosinci loňského roku.
Ještě jednou tedy VELKÁ OMLUVA.
redakce
9. ledna
23. ledna
31. ledna
2. února
16. února
19. února
23. února
24. února
9. března
24. března
27. března

Zverec Ján
Tušla Vladimír
Kalousová Alena
Rousová Anna
Krejčová Marie
Kobulej Vasilij
Malošková Jitka
Holešovská Marie
Kožnarová Květuše
Matějka Jan
Pikálková Jana

75
81
84
82
80
70
60
70
83
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna. A to platí o všem v životě.
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Vojtěch Hejkerlík

93 let

Vzpomínka na paní Jaroslavu Novotnou
Dne 11. února 2022 uplynulo již 13 let od doby, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička
i prababička paní Jaroslava Novotná.
Vydala ses na cestu, kde chodí každý sám, jen dveře
vzpomínek nechala jsi dokořán. Jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, chviličku postát a s láskou na Tebe vzpomínat.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Mateřská škola
Vítáme Vás opět po čtvrt roce u zpráv z naší mateřské školky. Přečtěte si,
jak jsme si společně užili zimní období.
V prosinci pro nás byly nejdůležitějšími tématy Vánoce a Ježíšek. V úterý
21. 12. 2021 jsme po návratu ze svačiny objevili vánoční dárky. Následující hodinu
vzduchem létal balicí papír a ozývaly se nadšené výkřiky. Když děti pořádně
prozkoumaly nové hračky, vydali jsme se udělat radost dárky i našim nemocným
kamarádům.
Když jsme se po vánočních prázdninách zase sešli ve školce, čekala nás spousta
práce. Proměnili jsme se ve tři krále, stavěli jsme sněhuláky, vydali jsme se na výlet
za polární kruh, kde jsme se naučili mnoho nového o ledních medvědech
a o vlastnostech ledu. Největším zážitkem pro děti bylo nejspíš malování ledem,
které si moc užily. Povídali jsme si o zimních sportech a soutěžili pod olympijskými
kruhy. Počasí přálo zimním radovánkám – jezdili jsme na lopatách, stavěli jsme
sněhuláky a dováděli ve sněhu. V pátek 11. 2. 2022 byl ve školce uspořádán
karneval. Přišlo mnoho krásných masek – princezny, víly, superhrdinové, včelky nebo
třeba tatínek. Společně jsme soutěžili a tancovali, nafukovali jsme balónky a hráli si.
V únoru jsme se s dětmi zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí
organizované SH ČMS, do které děti kreslily obrázky s požární tématikou. Držte nám
palce, ať se nám v soutěži zadaří!
Poslední událostí tohoto období byl lyžařský kurz na Dolní Moravě. Někteří
školkoví kamarádi společně se školáky nasadili lyže a učili se lyžovat. Nikdo se
nezalekl velkého kopce nebo počátečních nezdarů – všichni naši hrdinové na konci
týdne dokázali zdolat kopec bez karambolu, a dokonce se zúčastnili lyžařských
závodů!
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I když jsme si zimu ve školce užili se vším všudy, těšíme se na jaro. Čeká nás
velikonoční tvoření s rodiči, v květnu besídka pro maminky a také rozloučení s našimi
11

předškoláky, kteří se v září
vydají
vstříc
školním
dobrodružstvím.
Kdo by se k nám chtěl přidat
a stát se naším kamarádem,
budeme se na něj těšit u
zápisu do mateřské školy ve
středu 4. května v časovém
rozmezí 10:00-15:00.

Za MŠ Mladkov
Dana Mrklovská

___________________________________________________________________________________________
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Lyžařský výcvikový kurz na Dolní Moravě
V letošním roce od 21. února do 25. února se někteří žáci naší školy poprvé
zúčastnili týdenního lyžařského výcviku na Dolní Moravě. Tohoto výcviku se
zúčastnilo i pět nadšenců z mateřské školy.
Vše, co se týká lyžování, bylo pro některé žáky úplně nové. Vyskytli se však mezi
nimi i zdatní lyžaři.

Již první den na
sněhu se všichni žáci
rozdělili do tří oddílů podle
svých
lyžařských
dovedností a předpokladů.
Vznikly tak oddíly Borci,
Ovocní mixíci a Mamutíci.
Každý oddíl měl svého
instruktora lyžování a pod
jeho vedením se všichni
postupně zdokonalovali ve
svém lyžařském umění.
Od prvních krůčků na
lyžích a jízdy na vleku –
pohyblivém pásu, přes
sjíždění svahu, zatáčení na
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lyžích, až po bezpečné zastavení na dojezdu. Každý den byly patrné pokroky našich
malých lyžařů. Během kurzu byla denně pro lyžaře připravena svačina s teplým
čajem, při které si mohli odpočinout, podělit se o své zkušenosti a zážitky, a zároveň
nabrat sílu do dalšího tréninku.
Na konci týdne, poslední den výcviku, byla uspořádána závěrečná soutěž
o nejelegantnějšího sjezdaře. Nejlepší oddíl Borců dokonce sjel celou sjezdovku B.
Samozřejmostí bylo ocenění všech závodníků. Všichni dostali diplom a sladkou
odměnu.
Za základní školu Libuše Jungvirtová
A co na to samotní lyžaři? Zde jsou jejich postřehy:
1. ročník
 Každé ráno se mi líbila rozcvička, jízda lanovkou na prudký kopec. A dobré
svačinky s čajem.
Adéla Jansová
 Já jsem si oblíbila všechny hry – například cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum.
Také se mi líbila jízda na vleku Poma. I s půjčenými lyžemi byl výcvik pěkný.
Viktorka Kulaxidisová
 Mně se líbilo kličkování mezi slalomovými brankami a jízda na Pomě.
Sebastian Lux
 Nám se nejvíce líbila jízda na velké sjezdovce, bavilo nás jezdit slalom a skvělé
bylo fotografování na velké sjezdovce.
Míša a Toník Filipovi
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2.



3.


4.


Skvělé byly rozcvičky s instruktorkou Bárou, hry cukr, káva, limonáda, čaj, rum,
bum a podjíždění branek.
Pavel Weindlich
Mně se líbila jízda na velké sjezdovce a také výhledy z velké lanovky. Náš
instruktor se jmenoval Dan. Bavilo mě jezdit na páse. Při svačině mi nejvíce chutnal
velký sendvič. Už se moc těším na další rok s dalším lyžařským výcvikem.
Ondra Kalášek
Na lyžování se mi líbila jízda na pásu a potom jízda z kopce. Nejdříve jsem se lyží
bála, ale naučila jsem se jezdit rovně a také zatáčet s obloučky. Líbilo se mi být
venku na sněhu s ostatními spolužáky. Naši instruktoři byli fajn.
Kristýna Baláčová
ročník
Líbily se mi každodenní rozcvičky, hry a jízdy Pomou. Naše instruktorka Bára byla
skvělá a říkala nám, jak jsme šikovní. Já jsem byla v oddíle Ovocní mixíci.
Tereza Mráčková
Lyžařský výcvik byl skvělý. Nejvíce mne bavily hry na lyžích, slalomy a poslední
den i lyžařské závody.
Ondřej Janča
ročník
Měla jsem půjčené lyže, ale jezdilo se na nich moc dobře. Naše instruktorka se
jmenovala Bára. Nejvíce mne bavila jízda do kopce na Pomě a jízda slalomem
z kopce. V době přestávek jsme měli dobré svačinky, ovoce a teplý čaj.
Elena Severýnová
ročník
Já jsem stál poprvé v životě na lyžích, ale náš instruktor Dan mě naučil lyžovat tak,
že jsem na konci výcviku zvládl sjet celý velký kopec sám. Byli jsme na nejvyšším
kopci na Dolní Moravě, kde byl krásný výhled, ale také velká zima. A jízda z tohoto
nejvyššího místa byl pro mě velký zážitek. Celý týden lyžařského výcviku byl
skvělý a moc jsem si ho užil.
Martin Langer
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Informace k zápisu do 1. ročníků základní školy
pro školní rok 2022/2023
Na školní rok 2022/2023 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
v roce 2021.
Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně (např. je v zahraničí, na ozdravném pobytu
apod.), naše škola doporučuje, aby přítomno bylo. Děti se na zápis těší, dochází
k vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou, s budoucími
spolužáky, pedagogy.
Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:
 prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti,
 předložit rodný list dítěte.
Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden
školní rok. Ředitelka školy rozhoduje o udělení odkladu školní docházky v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona
na základě doporučujících posouzení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Při podání žádosti o odložení začátku povinné školní docházky dítěte o jeden
rok (odklad) je třeba:
 prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti,
 předložit rodný list dítěte,
 doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
a
školského
poradenského
zařízení
(pedagogicko-psychologické
poradny
nebo speciálně pedagogického centra),
 v případě, že žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve ředitelka školy
k odstranění nedostatků, příp. k doplnění žádosti, v přiměřené lhůtě. Další postup
řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.
Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá zákonným
zástupcům informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných
způsobech jejího plnění.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy

Ahoj Vám všem
Copak je nového u SDH Mladkov?
To Vám ráda řeknu v tomto sloupku.
29. ledna proběhla naše Výroční členská schůze. Díky rozvolňování vládních
opatření jsme ji konečně mohli uspořádat v tomto náhradním termínu. Jen škoda,
že musela být bez vystoupení našich dětí. Jejich program je vždy moc pěkný.
Po přečtení všech zpráv členů výboru jsme využili toho, že jsme se tu všichni sešli
a poděkovali našim ženám z Červeného kříže za jejich dlouholetou pomoc
při soutěžích, našemu pokladníkovi za dobré hospodaření a nezapomněli jsme ani na
naše oslavence, kteří oslavili své kulatiny.
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Naše
poděkování
patřilo
i Radce Beranové za vynikající
večeři. Minutou ticha jsme
vzpomněli na naše členy, kteří
tu s námi již nejsou.
V únoru se měl konat dětský
karneval a poté zábava pro
dospělé, ale vše bylo zrušeno.
Naše JSDHO vyjížděla k požáru
rodinného domu v Mladkově.
Po příjezdu
jednotky
bylo
zjištěno, že se jedná o planý
poplach. Dále JSDHO vyjížděla
jako
technická
pomoc
na odstranění spadlého stromu
na komunikaci
mezi
Mladkovem a Vlčkovicemi.
SDH Mladkov se také
zapojilo
do
dobročinné
sbírky Červeného kříže na
pomoc Ukrajině.
Díky občanům Mladkova
se
nasbíralo
spoustu
potřebných věcí, které lidé
přinášeli do klubovny, kde
je ženy z Červeného kříže
třídily do krabic. Hasiči
pak vše odvezli Červenému
kříži do Ústí.
A co nás čeká?
V březnu proběhnou na hasičárně odborky
našich mladých hasičů.
V dubnu je naplánován sběr železného šrotu
a pálení čarodějnic.
V květnu začneme připravovat náš areál
na soutěže, které se zde budou konat.
V květnu - Plamen
V červnu - soutěž požárního sportu mužů
a žen a soutěž dorostenců
A proto bychom rádi oslovili členy i nečleny
a požádali je o pomocnou ruku při těchto
soutěžích, které jsou náročné jak na
přípravu, tak organizaci.
Na závěr bychom Vám rádi popřáli hodně zdraví v této době, a protože zanedlouho
konečně dorazí jaro, tak i hodně krásných slunečných pohodových dnů.
Za SDH Mladkov Iva Novotná
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Tříkrálová sbírka 2022
Letošní tříkrálová sbírka se vrátila do
kolejí, které nám i vám jsou jistě příjemnější,
a
to
koledování
dům
od
domu.
O dobrovolníky nebyla nouze, a proto jsme
vypravili opět čtyři skupinky v Mladkově a
jednu ve Vlčkovicích. U vašich dveří se mohli
pod korunami králů skrývat: Tomáš, Petr,
Michal, Toník Filipovi, Ondra Kalášek, Linda
Karásková,
Deniska
Celbová,
Rozinka
Severýnová, Robin Kanon, Violka Sršňová,
Nela Michalčáková, Eliška Melicharová,
Marian Novák, Slávek Zapletal, Pavla
Derková, Lada Hejtmánková, Marie Vacková,
Míša Kosková, Irenka Kosková.

Děkujeme tímto koledníkům, dobrovolníkům a vám dárcům.
nejúspěšnější za poslední čtyři roky, darovali jste 26.899,- Kč!

Sbírka

byla

Za pořadatele sbírky Jana Severýnová

Kdo teď bydlí „v domě pod smrkem“?
V domě Církve bratrské našla dočasný domov rodina uprchlíků z Ukrajiny.
Svůj milovaný Kyjev musela opustit matka se dvěma dětmi a neteří, její manžel tam
zůstal. Syn nastoupil do 4. třídy v Mladkově, dcera do 8. třídy v Králíkách. Oba jsou
tam spokojení a děkují za vřelé přijetí místními dětmi i kolektivem školy.
Děkujeme, že pomáháte – třeba i tím, že máte porozumění pro nelehkou situaci
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uprchlíků, nepřehlednou situaci, kterou musí řešit politici, průvodčí, učitelé, sousedé,
úředníci, dobrovolníci atd. Díky všem, kdo trpělivě argumentujete, vysvětlujete
a nenecháváte se strhnout k urážkám, vulgarismu, brblání.
Děkuji také za vaši účast a připojení se k modlitbám na společné bohoslužbě
v neděli 27. 2. v kostele sv. Jana Křtitele v Mladkově, která byla věnována speciálně
Ukrajině. Přímluvné modlitby pokračují v kostele i v modlitebně CB i nadále při každé
bohoslužbě. Jste zváni.
Jana Severýnová

Kauza kapličky
Kapličky jsou neodmyslitelnou součástí architektury Mladkova a jeho okolí.
Můžeme se zde setkat s typem takzvaných výklenkových kaplí. Jedná se o menší
sakrální stavby, v jejichž výklenku se umísťovaly sochy, obrazy či reliéfy odpovídající
zasvěcení kaple. Zdejší kaple lemovaly poutní cestu vedoucí k mariánskému
poutnímu místu, v našem případě se jednalo o klášter na Mariánské hoře
nad Králíkami. A pak tu byly i kaple, které byly postaveny z důvodů stejných jako byly
stavěny Boží muka. Tedy na památku různých událostí, za které bylo třeba vyjádřit
poděkování Bohu.
Jedna, dnes zcela zapomenutá kaplička stávala na mladkovském náměstí v rohu
mezi domy čp. 5 a čp. 4. Ve výklenku polokruhové kaple byla umístěna socha
sv. Jana Nepomuckého, která je dnes ke spatření napravo od vchodu do kostela.
Kaple byla zbořena v druhé půli 19. století a socha byla prozatím umístěna v požární
zbrojnici. Až na popud kupce pana Kaufmanna byla opravena a v roce 1878 umístěna
na současné místo.
Zajímavé jsou osudy kapliček z dob výstavby opevnění před 2. sv. válkou. Dnes
zarostlá a poměrně zpustlá kaplička, kterou najdete v serpentinách horní části
Petroviček, čekalo v roce 1937 stěhování. Její původní umístění u staré cesty mezi
objekty těžkého opevnění K-S-36 a K-S-37 bránilo záměrům vojenské správy. Proto po
domluvě s majiteli bylo domluveno, že se kaplička přesune poněkud níže.
Ve výkazu režijních prací je uvedeno:
Přemístění kapličky si vyžádalo: 178 hodin práce zedníků, 127 hodin práce dělníků
a 23,5 hodin práce s povozem. Spotřebovalo se: 4,65 m3 písku, 250 kg vápna a 50 cihel.
Také kříž u objektu K-S-38, původně stojící v místě dnešního rozcestníku, byl přesunut
do zákruty silnice kousek nad zmíněnou kapličku.
(Info z webových stránek www.vrchadam.cz)
Při cestě do Petroviček stávala vpravo nad cestou kousek pod objektem K-S-34
kaplička, která byla zbourána v poválečných letech. Dodnes je možné na jejím místě
nalézt její ruiny. Jak se říká „jedna paní povídala…“, nový majitel skiareálu Petrovičky
se údajně vyjádřil, že tuto kapličku obnoví. Uvidíme.
Zajímavý, a také alespoň částečně zdokumentovaný, je osud kapličky, které se
dostalo péče Mladkováků a dnes se nachází ve srázu nad železnicí naproti elektrárně.
Tuto kapličku nechal postavit prapředek Aloise Jenschkeho z čp. 104 – jeho dům
tehdy stál u tunelu (dnes pozemek Maloškových). Kaplička stávala u staré cesty
do Lichkova - je vidět na konci polní cesty v pravé části obrázku nedaleko spojnice
s cestou lemovanou stromořadím.
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Při plánování výstavby opevnění se jako na potvoru
dostala těsně před objekt těžkého opevnění K-S-33
(dnes areál Agro). A tak nezbývalo, než se domluvit
s majitelem kapličky panem Aloisem Jenschke
o přesunu kapličky na nové místo.
Na
obrázku
(vpravo)
vidíme
kapličku
ještě
ve stavebním prostoru, krátce před rozebráním.
Nové místo pro kapličku se našlo v úbočí nad
železniční tratí. Objekt TO K-S-33 je již bez
pancéřových zvonů a také po překážkách není ani
památky, lze tedy usuzovat, že fotograf zachytil okolí
Mladkova někdy v první polovině 40. let minulého
století.
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Další vzácný, ale bohužel nekvalitní obrázek ukazuje již přemístěnou kapličku.
Tehdy ji obklopovalo pouze několik břízek.
Také u této kapličky se dochoval zápis
o vykázaných pracích, které probíhaly ve dnech
21. až 25. 9. 1936. Zedníci odpracovali
175,5 hodin, dělníci 142,5 hodin a tesaři
16 hodin. Spotřebovalo se 400 kg vápna, 150 kg
portlandského cementu, 2,1 kubíků praného
písku z Lichkova a 1,6 kubíku lomového kamene
z výlomu pro objekt K-S-33. A samozřejmě také
tesařský materiál.

Dochoval se i zápis o převzetí přesunuté kapličky.
Dle ujednání ze 14. srpna 1936 bylo s majitelem dohodnuto, že bude kaplička
rozebrána a znovu postavena na místě zvoleném majitelem (asi ve vzdálenosti 100 m)
na náklad vojenské správy. V dokumentaci Ženijního skupinového velitelství III se
zachovaly mapky, výkresy a také dvě fotografie kapličky připravené k přemístění.
Kolem jsou patrné dřevěné ohrady chránící stavbu opevnění před zvědavci.
A jen pro zajímavost - při výstavbě objektu K-S-33 bylo třeba též přemístit
soukromou elektrovodnou síť, která patřila rodině Pausewangových žijících
na Rozinkové louce.
Jsem si vědom toho, že zde předkládám pouze velmi povrchní informaci. Snad se
časem podaří zjistit více detailů. Ale i přesto věřím, že tyto střípky pomůžou trochu
dokreslit pohled na stavby, se kterými se dodnes setkáváme.
Miloš Taraška

Akce 2022
Touto cestou bychom vás chtěli pozvat na akce, které v tomto roce
chceme uspořádat:
1. 5. 2022 - Stavění máje
18. 6. 2022 - Nohejbalový turnaj trojic
2. 7. 2022 - Rodinný den
6. 8. 2022 - Nohejbalový turnaj dvojic
12. 11. 2022 - Lampiónový průvod
Jistě jste si všimli, že zde není Pálení čarodějnic, ty tento rok VS Dolany pořádat
nebudou. Budeme se těšit na vaši účast na těchto akcích a také vám poděkovat
za účast na akcích, které se uskutečnily v minulosti.
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Zde malé připomenutí:
V roce 2019 - Pálení čarodějnic; Stavění májky; Dětský den; Nohejbalový turnaj;
Lampiónový průvod; Sbírka pro útulek Žamberk
V roce 2020 - Pálení čarodějnic – zrušeno; Stavění májky; Dětský den - zrušeno;
Rodinný den; Nohejbalový turnaj dvojic; Lampiónový průvod - zrušeno; Sbírka
pro útulek
V roce 2021 - Pálení čarodějnic – zrušeno; Stavění májky; Rodinný den; Nohejbalový
turnaj dvojic; Lampiónový průvod; Sbírka pro útulek Lanškroun
Přejeme všem krásné jarní dny.
VS Dolany

Sbírka na pomoc Ukrajině
ČČK Ústí nad Orlicí požádal místní organizaci v Mladkově o finanční i materiální
pomoc pro válkou sužovanou Ukrajinu. Místní skupina ČČK Mladkov poslala
na konto 3000 Kč a uspořádala mezi občany městyse sbírku zdravotních
a hygienických
potřeb
pro
lidi
trpící
touto
nesmyslnou válkou.
Místostarostka vytvořila plakátek, který vybízel
spoluobčany k pomoci a zajistila odvoz potřebného
sebraného materiálu do centrály ČČK. Také
poděkovala členkám Červeného kříže za aktivní účast
při sbírce a občanům za přispění do této sbírky.

Prodejna potravin v Mladkově pod novým nájemcem
Od 24. ledna 2022 byla uzavřena prodejna potravin CBA, která tu po vzájemné
dohodě s městysem skončila, a prodejnu převzal nový nájemce pan Trung Kien Ha
z Vamberka. Prodejní plocha byla rozšířena a sortiment je bohatý. Znovuotevření
mladkovské prodejny proběhlo 14. 2. 2022. Čekají na vás místní usměvavé
prodavačky… tak se STAVTE. 
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Poděkování paní Kaláškové
V pátek 18. 2. 2022 byl naposledy otevřen Obchůdek U Jonášů
na mladkovském náměstíčku, díky kterému tam bylo veseleji. Několik let ho vedla
paní Jana Kalášková, která ochotně sháněla zboží i mimo svůj obvyklý sortiment,
aby vyhověla svým zákazníkům, kteří se obtížněji dostanou do města. Její obchůdek
se také stal místem, kam se zdejší ženy rády zastavily na kus řeči a obzvlášť v době
covidu pro slova povzbuzení. Touto cestou jí chceme poděkovat za několikaleté úsilí
udržet v Mladkově obchod s potravinami a dalším zbožím nejprve v prodejně potravin
Živa, později CBA. Přejeme hodně elánu a zdraví na zážitky s vnoučátky.
redakce

Když dobře slyšet není samozřejmost
Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu
a neslyšícím však mimo omezení, která zažíváme všichni, přináší překážky, které si
slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením a seniory,
kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní
situace, např. komunikace v obchodech, s úřady i v nemocnicích. Respirátory jsou
totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový projev, možnost sledovat
mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít ke komunikačnímu šumu
a následnému nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však
představa, že nebudou slyšet jako dříve a budou muset sluchovou ztrátu nějakým
způsobem kompenzovat. Pokud máte potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit.
V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým
postižením při vyřizování žádostí o příspěvky, např. kompenzační pomůcky a také
poradenství, jak postupovat při řešení ztráty sluchu. Kromě toho poskytujeme pomoc
při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních událostí. Nejen
seniorům, kteří mají problémy se sluchem, pomáháme např. při pořizování sluchadel,
světelné signalizace, zesilovače TV a jiných pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění
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jejich života. Naši pracovníci mohou za klienty přijet kamkoliv po Pardubickém kraji,
či se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma a mohou být poskytovány anonymně.
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.
www.tichysvet.cz
Adresa pobočky: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Pavla Míková, telefon: 722 975 567
e-mail: pavla.mikova@tichysvet.cz
Naši pobočku můžete navštívit i osobně bez objednání každé úterý a čtvrtek v čase
9:00 – 16:00 hod.

Termíny svozu odpadů
Na základě prosby občanů, kteří si nezakoupili místní kalendář a nemají přístup
k internetu, zveřejňujeme termíny svozů odpadu.
popelnice
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

1., 15. a 29.
13. a 27.
10. a 24.
8. a 22.
5. a 19.
2., 16. a 30.
14. a 28.
11. a 25.
9. a 23.

Obrazem…
Téměř tradicí se už stal
koncert Michaely Málkové
v kapličce
v Petrovičkách,
který se konal o Silvestru
v 17 hodin.
I když to podle fotografie
nevypadá, účast byla na
kapličku poměrně velká.
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svoz dům kontejner
od domu
22.
20.
17.
18.
15.
12.
13.
9.
7.
22.
4.
2. a 30.

Názor bývalých členů Sokola Mladkov

na situaci okolo
sportovních zařízení, které kdysi sloužily ke sportovní činnosti v naší obci.
Jsme rozhořčeni nad tím, jak je s těmito sportovními zařízeními nakládáno!
Je to už přes půl století, co bylo v naší obci vybudováno fotbalové hřiště. Bylo
to tenkrát díky velké píli a úsilí mladkovských nadšenců, kteří chtěli, aby se zde
v Mladkově sportovalo. Bez finančních prostředků, jenom stovky zdarma
odpracovaných hodin. Poté se u nás hrál po dobu dvaceti pěti let fotbal.
Něco krátce těm, co dnes neuspořádají jedinou akci, aniž by nežádali o finanční
příspěvek obce. V době, kdy jsme měli pouze mužstvo dospělých, to bylo 30 zápasů
ročně. Byly ale také roky, kdy jsme měli mužstvo žáků a dorostu. A to už potom bylo
až 50 utkání ročně. Co to obnášelo? Každý týden připravit hřiště. Sekání trávy,
lajnování, hrabání trávy. Zajištění pořadatelů při utkání, zajištění občerstvení,
zajištění kiosku a vyúčtování. Obsluha udírny nejméně čtyři hodiny. Při utkáních
venku - zajistit dopravu, vedoucí zájezdu dělal zápis ze zápasu a také dělal pomezního
rozhodčího. A dále to byla komunikace s orgány okresního fotbalového svazu, účast
na schůzích svazu a v době, kdy u nás byla hrána krajská třída, to znamenalo účast v
Hradci Králové. Bylo zcela samozřejmé, že pokud nebylo možno z finančních důvodů
zajistit dopravu na utkání autobusy ČSAD, toto jsme zajistili vlastními auty, a to zcela
bez náhrady.
Dále jsme se museli postarat o dresy, aby měl hráč v čem hrát, o jejich vyprání
a opravy. Dále pak míče, sítě, praporky atd. Na naší činnost jsme nedostali ani
korunu, proto jsme museli pořádat taneční zábavy, karnevaly, plesy a brigády
u státního statku, nebo také sběr železa. Byly to stovky a tisíce hodin zdarma díky
obětavosti lidí, kteří chtěli, aby se v Mladkově něco dělo. Pokud jsme chtěli od STS
posekat hřiště, setkávali jsme se s neochotou, podmínkou bylo odpracovat nějaké
brigády a dokonce jsme museli za tuto službu zaplatit naftu.
Když po nás převzali tuto činnost ti, kteří - jak jsme si mysleli - budou
pokračovat dál, opak byl pravdou. Fotbal šel od deseti k pěti. A nebylo to nedostatkem
hráčů, jak se někteří vymlouvali, ale nebyli lidé, kteří by se o chod fotbalového oddílu
starali. Nakonec to skončilo tak, že se v Mladkově objevily plakáty, které zvaly na
„Slavnostní ukončení činnosti fotbalového oddílu po 25 letech”. To byla urážka nám
všem, kteří jsme věnovali stovky a tisíce hodin zdarma, někdy i na úkor svých rodin,
aby se fotbal v Mladkově hrál.
Naprostý cynismus!
Pak jsme ještě v Petrovičkách vybudovali lyžařský vlek a Chalupu pod
Adamem. Tato dvě zařízení nám měla sloužit k financování naší činnosti. To opět
znamenalo stovky odpracovaných hodin jak při stavbě vleku, tak i rekonstrukci
Chalupy. Následovalo založení lyžařského oddílu, starost o mládež, účast
na závodech. Obsluha vleku „zdarma”.
Po letech po nás převzali tuto činnost lidé, kterým nešlo ani tak o to, aby dál
fungoval lyžařský oddíl, ale aby si rozdělili služby, za které brali finanční odměny.
A to byla také veškerá jejich činnost. Ostudné provozování Chalupy nebudeme více
rozvádět. Došlo to tak daleko, až TJ Sokol Mladkov ukončil činnost a sportovní
zařízení, která dříve sloužila ke sportu, jsou ve stavu, v jakém jsou.
Milionové hodnoty, které jsme vybudovali, jste trestuhodně zlikvidovali!
Ptáme se, proč si lyžařský areál nepřevzala obec, která z toho mohla mít užitek.
TJ Sokol se snaží již několik let areál v Petrovičkách prodat. Když se nakonec najde
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kupec, tak nejsou schopni svolat členskou schůzi, aby byl prodej schválen. A toto vše
se děje za naprostého nezájmu Obecního úřadu. Nakonec dluhy, které vznikly
činností, nebo spíše nečinností lyžařského oddílu zaplatil Obecní úřad, údajně
na záchranu vleku (?). Jak taková záchrana dopadla? Stačí se podívat do Petroviček.
Ještě bychom chtěli vyjádřit náš názor, jak naložit s penězi, získanými za prodej
Chalupy. Jak se povídá, tak si velké nároky na peníze dělají lidé, kteří toho
v Mladkově moc neudělali. Naše představa je, aby finanční prostředky byly použity
na kompletní revitalizaci náměstí a veřejných prostor, aby tyto vypadaly tak, jak by si
Mladkov zasloužil. Plus příspěvek majitelům domů na opravy fasád do původního
stavu. Z toho by měla užitek celá obec.
Toto je názor nás, bývalých členů TJ Sokol Mladkov.
Václav Matějka
Václav Kotyza
Jan Matějka
Miroslav Blažek
Miroslav Kaška
Petr Antušek
Poznámka redakce: Příspěvek obdržen dne 11. 12. 2021.

Reakce lyžařského oddílu na dopis p. Matějky a bývalých
členů Sokola Mladkov
Vážení spoluobčané,
považujeme za nutné reagovat na názor bývalých členů Sokola Mladkov.
Při vší úctě ke všem těm, kteří budovali mladkovská sportoviště, musíme podotknout,
že období výstavby zmíněných sportovišť probíhalo v době, kdy bylo vše snadnější
než v současnosti, a v době po r. 1989. V době výstavby byla všude pracovní doba
od pondělí do pátku od 6,00 – 14,00 hodin, volné víkendy, minimum směnného
režimu. Valná většina mladkovských občanů pracovala v místě. Po r. 1989 začal
postupně téměř ve všech provozech směnný nebo nepřetržitý pracovní provoz.
Většina těch, kteří se věnovali fotbalu, začali podnikat a měli na rodiny a koníčky
pouze víkend. Kolikrát ani to ne. V dřívějších časech bylo všechno všech, výstavba
byla podporována státem. Mnohdy veškerá zařízení fungovala a byla provozována bez
kolaudace. V dnešní době bez X povolení nemůžete nic. Spoustu povolení a kolaudací
jsme museli z dřívějších dob dohánět až v současnosti.
Z vašeho názoru vyplývá, že lyžařský vlek v Petrovičkách vybudovali pouze
členové fotbalového oddílu. Určitě tam strávili spoustu hodin, ale ze zdrojů pamětníků
a z kroniky lyžařského oddílu to určitě nebyl pouze fotbal. oddíl. To jistě sami dobře
víte.
Lyžařský oddíl si na svoji činnost také dokázal vydělat. V žádném případě jeho
činnost nebyla hrazena z peněz vydělaných na vleku. To byla dvě různá střediska.
11 let jsme pořádali sportovní ples, karnevaly a Mokrou lyži.
Provoz lyžařského vleku dříve probíhal pouze o víkendech. V naší době nebylo
jednoduché postavit služby. Provoz vleku se rozšířil i na všední dny, dle požadavků
veřejnosti a škol. Členové lyž. oddílu si tedy brali v zaměstnání dovolenou nebo
sloužili ve dnech svého volna mezi směnami. Odměna za odsloužené hodiny na vleku
v každém počasí byla minimální. Nikdo z nás to nedělal pro peníze. Mimo zimní
sezonu se lyž. oddíl scházel pravidelně každý měsíc na údržbu a přípravu areálu.
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Byla to 100 dobrovolných hodin odpracovaných bez nároku na jakékoliv odměny.
Za koncem lyž. vleku nestojí v žádném případě neochota členů oddílu, nýbrž špatné
klimatické podmínky a velmi vysoké platby za pronájem pozemků. Kvůli těmto
vysokým nákladům v oblasti nájmu nebylo možné vydělat na zasněžování, které by
prodloužilo činnost. Členové lyž. oddílu se na udržení vleku několikrát skládali
ze svých finančních zdrojů. A nebyly to malé částky.
Z naší strany byla snaha převést areál na obec. S ohledem na obrovské finanční
zatížení obce to bylo nereálné. Obci by to spíše ublížilo, než pomohlo.
Jednání o prodeji areálu probíhalo více jak 5 let, po celou dobu s velmi nejistým
koncem. Areál koupil až 4. zájemce, každý vyčerpal velmi dlouhou dobu, po kterou
areál stárnul.
Co se týče prodeje LV, vše bylo projednáno a schváleno na Valné hromadě již
v r. 2017 s tím, že další VH se sejde znovu až bude vybrán konkrétní kupec. Ne podle
stanov po 4 letech. VH proběhla v loňském roce před podepsáním smlouvy, bohužel
bez valného zájmu členů.
Veškeré finanční příspěvky od obce byly použity na úhradu nemalých částek
nájemného za pozemky. Na finance získané prodejem LV si nedělá NIKDO nárok.
Již na VH v r. 2017, kdy se schválil prodej areálu, bylo rozhodnuto, že získané peníze
se převedou na Obec Mladkov formou daru a budou použity na rekonstrukci
a modernizaci areálu v Dolanech. Naší představou je výstavba multifunkčního hřiště
a kluziště pro celou širokou veřejnost. Z toho bude mít užitek též celá obec.
Tímto velmi fandíme VS, který se snaží pořádat akce pro rodiny s dětmi. Byli jste
se již na některé podívat?
Vyjádření členů lyžařského oddílu

Reakce bývalého starosty Teodora Šmoka
p. Matějky a bývalých členů Sokola Mladkov

na

dopis

Jsme rozhořčeni…
Přejdu začátek článku pana Matějky, protože nikdo neubírá zásluhy členů
Sokola Mladkov, kteří budovali sportovní areál v Dolanech. Musím ale připomenout,
že to byla doba, kdy byly tyto spolky podporovány jak z MNV, tak i ze státních
podniků. V Mladkově se jednalo o pomoc v počátcích z posádky Československé
armády (včetně hráčů), Státního statku Mladkov. Dále byly finanční podpory
z Okresního svazu tělovýchovy na nákup materiálu.
Sekání hřiště, válcování převážně zajišťovala technika Státního statku a její
zaměstnanci. Také dopravu, netvrdím, že vždy, zajistil Státní statek Š 1203 a později
skříňovou Avií zdarma bez úhrady za pohonné hmoty. Tvrzení v článku pana Matějky
a spol., že se setkávali s neochotou, uráží ještě žijící a bývalé zaměstnance statku
(někteří už nejsou mezi námi). Brigády si nevynucoval Státní statek, ale byly
podmínkou pro kladné hodnocení spolku (i kopané) od Národní fronty a Okresního
svazu TV a finančním příjmem spolků. Dle účasti na celospolečenských akcích byly
přidělovány
i
finanční
prostředky.
Finanční
prostředky
v sedmdesátých
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a osmdesátých letech byly čerpány z provozu Chalupy pod Adamem a lyžařského
vleku (Háček) a od roku 1984 z LV Metasport.
Je to lež, že na činnost fotbalového oddílu nedostávali ani korunu. Z rozpočtu
SOKOLA a TJ Sport Mladkov dostávali příspěvky. TJ dále pořádala taneční zábavy,
Sportovní plesy s programem a karnevaly. Ano, ale i v tomto se mladší generace
nezhlédla a věnuje se zajištěné komerční zábavě. Dnešní mladá generace nemá
zapotřebí shánět finanční prostředky a za zábavu si zaplatí (tomu se nedivím).
Spolek bývalých členů SOKOLA Mladkov se pozastavuje nad tím, že fotbal šel
od deseti k pěti. Kde zůstali ti žáci a dorostenci které vychovávali? Hráči byli,
ale nevychovali si nástupce do vedení oddílu. Po devadesátkách se změnila také doba.
Začala doba tržní, čas sponzorů a vyšších nákladů.
Lyžařský vlek a Chalupa pod Adamem. V článku se zastavil čas někdy
na počátku 90. let minulého století. LV byl vybudován členy Sokol Mladkov
za podpory Okresního výboru a institucí turistického ruchu v letech 1982-1984.
Po jeho rekonstrukci se zvýšila kapacita a zlepšila technika odbavování. Vydělané
prostředky se rozdělovali do rozpočtu jednotlivých oddílů. Finanční prostředky
nestačily a tak se přistoupilo k provozu LV komerčně. Zajistil se provoz pevné
provozní doby, aby návštěvníci měli jistotu, že si zalyžují. Zajišťoval se provoz dle
sněhových podmínek a prázdnin po celý týden. Zpočátku to členové LO (lyžařský
oddíl) dělali zdarma na úkor své dovolené a později za odměnu. Pan Matějka Václav
prohlásil někdy kolem roku 2010, že jsme vůbec nic neudělali, že vlek je takový,
jak se dal do provozu v roce 1984. Opět neměl pravdu. LV prodělal rekonstrukci,
nebudu popisovat jednotlivé detaily, zvýšila se kapacita, zlepšilo se odbavování a to za
nedostatečných finančních prostředků v celkové hodnotě 1,6 mil Kč. Nikdo nám nedal
ani korunu a práci odvedli členové TJ zdarma. Nákup rolby, bez které se nemohla
sjezdovka provozovat jsem zajistil půjčkou, za kterou jsem se zaručil jako fyzická
osoba, a dokázali jsme vše v termínech zaplatit. V té době byly velmi vyhrocené Valné
hromady TJ, protože jsme nemohli naplnit rozpočet dle požadavků.
Obec Mladkov žádné dluhy za TJ nezaplatila a peníze z prodeje jsou určeny
do rozpočtu městyse pro rozvoj zájmové a sportovní činnosti.
Ještě krátká poznámka ke Kapličce na vycházkovém okruhu. Tuto kapličku
začala opravovat obec Mladkov. Opravila střechu, hrubé zednické práce a finančně
uhradila předložené materiální náklady včetně barev. Pan Jan Matějka si nad touto
kapličkou vzal patronát, za což mu děkuji, ale v popisu se opomněla zmínit obec
Mladkov.
Teodor Šmok

Reakce Městyse Mladkov na dopis p. Matějky a bývalých
členů Sokola Mladkov
Vážení spoluobčané,
dovolím si krátkou reakci na dopis p. Václava Matějky. Nebudu se rozepisovat
k historii či fungování spolků. K tomu všemu se vyjádřili členové lyžařského oddílu
a také bývalý starosta obce.
Fungování areálu lyžařského vleku vnímám jako velmi potřebné pro náš městys
a byl bych velmi rád, kdybychom se na tom „našem“ kopci mohli zase „sklouznout“.
Za moji éru fungování v zastupitelstvu se o tom jednalo mockrát mnoho a mnoho
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hodin. Na mnoha schůzích zastupitelstva to byl nejobsáhlejší bod jednání. Jednu
dobu se i zdálo, že by s obnovením provozu mohla pomoci obec a je jediným kdo by
mohl situaci vyřešit. Po bližším zvážení všech možností bylo nakonec konstatováno,
že finanční zátěž rozpočtu by byla obrovská až neúnosná a žádné dotační tituly nebyly
pro tuto myšlenku využitelné. Stalo by se tedy to, že by se to „nějak“ řešilo a postupně
financovalo s neznámým výsledkem a s neurčitým termínem obnovení provozu celého
areálu. Řešení situace by se tedy jen oddalovalo. Proto se nakonec zastupitelstvo
dohodlo areál nepřebírat a nechat dále běžet nabídku prodeje.
V době, kdy se přihlásil nynější již majitel vleku, jsem již zastával funkci starosty
městyse. Musím konstatovat a poděkovat předsedovi lyžařského oddílu, že jsem byl
ke všem jednání přizván. Poté jsme spolu s paní místostarostkou tlumočili výsledky
jednání celému zastupitelstvu. Také v loňském roce jsem byl účasten jednání Valné
hromady, kde bylo o prodeji rozhodnuto. Pozastavil jsem se ovšem nad malou účastí
členů.
S novým majitelem jsem se několikrát setkal i při osobním jednání, kde jsem
vyslechl jeho záměry, jak areál upravit a zmodernizovat, aby vyhovoval dnešním
požadavkům lyžařů. Také vím, že celý prodej se pořád oddaloval z důvodu
neexistujících „různých“ vyjádření. Jsem také s majitelem v kontaktu ohledně
vyřešení pozemků. Je to pro něj teď stěžejní věc, kterou aktivně řeší. I městys je
nápomocen a v rámci pozemkových úprav jsme vyčlenili pozemek pro budoucí využití
k lyžařskému areálu a také řešíme proveditelnost výstavby nádrže pro zadržování vody
v krajině a zasněžování.
Jsem si vědom, že obnovení provozu a úprava areálu nebude záležitost trvající
týdny, ale spíše roky. Věřím, že se vše nakonec povede, a že si my i naše děti opět
na tom „NAŠEM KOPCI“ zalyžujeme.
Váš starosta

Reakce na dopis p. Matějky a bývalých členů Sokola
Mladkov
Dnes mi dal člen výkonného výboru TJ Sport Mladkov pan Faltus k přečtení
a následné reakci dopis (adresovaný obci, resp. redakci místního čtvrtletníku)
tzv. bývalých členů Sokola Mladkov, jenž byl v letech řekněme předrevolučních tak
úspěšný a s takovým renomé, že jsme byli všem ukazovaní za vzor. Tato éra
pokračovala i dále a zastavila se až někdy po roce 1996. Postupně odešlo mnoho
odchovanců a fotbal v Mladkově začal přežívat. V tomto úpadku nás (aktivní hráče)
oslovilo tehdejší vedení fotbalu a současně i někteří z těch, kteří nás nyní kritizují,
nás vyzvali k převzetí vedení a činnosti fotbalového oddílu pod výhružkou konce
fotbalu v Mladkově. Ano, již v době mezi roky 1999 a 2000 mohl fotbal v Mladkově
skončit. Na to se ale snadno zapomíná. Pokud si dobře vzpomínám, tak jediní,
kteří nám hned po tomto předání moci pomáhali, byl pan Beran a pan Hubálek.
Když jsem ve výše zmíněných letech fotbal přebíral, tak jsem netušil, jak těžkou
práci budu mít. Ze začátku to šlo, ale s postupem času se aktivně zapojovalo čím dál
méně lidí a není divu, že jsme se po deseti letech natolik unavili, že jsme nakonec
ukončili činnost. Řeknete si, proč jsme to nehodili na krk někomu dalšímu, jak se
vám to podařilo před těmi deseti lety. No nebylo komu. Vše se začalo zdražovat
a nikdo nechtěl nést zodpovědnost za případné odstoupení ze soutěže. V té době už
jsme si vše hradili sami, resp. poslední tři roky nám obec a tělovýchovná jednota
pomáhala platit pouze údržbu hřiště a částečně kabin, vše ostatní jsme si platili sami.
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Poslední autobus nás odvezl někdy v roce 2006. Plakát se slavnostním ukončením
fotbalu byl jakousi formou ironie, nikdo z nás si to nepřál a nebyli jsme na to pyšní.
A věřte, že i dnes se na to dívám se smíšenými pocity a lítostí. Nikdy jsem se neplácal
přes rameno za to, co jsem v Dolanech udělal. S odstupem času ale můžu říct, že jsem
dokázal udržet fotbal v Mladkově o osm let.
Teď zpátky do historie. Když jsem v letech 1993-94 do Mladkova přišel, tak jsem
byl jeden ze tří hráčů, jenž se narodili mimo Mladkov (tehdy mi bylo 18 let). V době,
kdy jsem přebíral od tehdy bývalého vedení, tak jsem byl jeden ze tří Mladkováků
(ostatní hráči byli z Letohradu, Králík, Dolní Čermné atd.). První, co jsme museli, byl
audit financování fotbalu. Nestačili jsme se divit, kolik peněz náš oddíl neuvážlivě
čerpal v době cca tří let před mým nástupem. V té době čerpal fotbal více než dvou set
tisícové částky, ačkoliv hrál pouze třetí, resp. čtvrtou třídu okresního přeboru.
Je možné, že i toto bezhlavé plýtvání zapříčinilo pozdější krach lyžařského vleku.
Proč? Protože chyběli peníze na nutné investice. My jsme téměř okamžitě snížili
náklady na polovinu a začali jsme si i přivydělávat pomocí zábav, sběru železa,
finančních sbírek a brigád. Chtěli jsme co nejrychleji dostat zpět místní odchovance
a tím zamezit vyplácení cestovních výloh hráčům z jiných regionů. Toto se povedlo
bohužel jen částečně, a tak jsme nabírali kamarády z okolních měst a vesnic. I tady
nám ztěžovalo pozici dřívější vedení, jenž vyplácelo za hostování a koupě
nadstandartní částky. Postupem času jsme ale stárli a naše i vaše děti přestaly mít
o fotbal zájem.
Uvědomte si, v jaké době jste žily vy, práce v okolí, pracovní doba 8 hodin,
pravidelný příjem, v době totality i povinné zaměstnání a my? Nepravidelná pracovní
doba, cestování po celé republice a někdy i do zahraničí, třeba i dvanácti hodinové
směny a nepravidelný příjem. Všechen zbývající čas jsme dělili mezi fotbal a rodiny.
(Podotýkám, že většina hráčů takto pracovala s výjimkou zaměstnanců státní správy.)
A děti? V Mladkově žáci skončili pod vedením pana Urubka právě v letech,
kdy se měnilo vedení fotbalového oddílu a následně do dvou let i v Těchoníně. Marně
jsme se snažili přemluvit okolní kluby ke spolupráci (schůzky v letech 2004 -2005).
Vše ztroskotalo na financování tohoto projektu, kdy jsme se chtěli dělit na nákladech
třemi díly. Tady byla představa Lichkova a Těchonína taková, že požadovali
financování hlavně z pokladny Mladkova. Každopádně v těchto letech byli v Mladkově
maximálně 3 potencionální žáci, bez podpory Těchonína a Lichkova to nešlo
zrealizovat. Dnes by ve stejných problémech jako byl Mladkov, nebyli ani tyto kluby.
Dnes jsem rád, že si chátrající Dolany pod sebe vzaly naše děti (dnes již dospělí),
aby si zde udělaly své zázemí, aby zde vychovávaly svoje děti, tak jako jsme to dělali
my. Že jejich vize o znovuvybudování všesportovního areálu by měla probíhat
s podporou Městyse Mladkov a peněz z uskutečněného prodeje lyžařského vleku.
To, že se nám podařilo najít s členy lyžařského oddílu a městysem společnou řeč
a nevyhnutelný prodej tohoto zařízení použít na právě financování tohoto sportovního
projektu, považuji za úspěch naší komunity.
Chcete dát tyto peníze do zvelebení naší návsi a do fasád výhradně
soukromě vlastněných domů? Fajn, ale nelezete tak trochu do zelí někomu jinému?
Nebo jen chcete mít na důchod místo, kde si sednout, plácat se po ramenou a fňukat
nad starými časy?
S úctou ke všem Mladkovákům David Derka, Antonín Hubálek ml.
a další, jenž souhlasí s výše psaným textem.
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Glosa
Opět rok za námi a v Mladkově se jakoby zastavil čas. Myslím tím naprostý
nezájem zastupitelů o vzhled obce, zatímco je v okolních obcích zkrášlují, veřejné
prostory, chodníky, parcely k výstavbě rodinných domů s inženýrskými sítěmi.
Na našem náměstí se nebezpečně rozpadá chodník a hrozí to úrazem. Při přecházení
mostku naproti parčíku musí člověk vkročit do vozovky, protože je tam nesmyslně
zvednutý chodník. Samostatná kapitola je tzv. parčík. Podle mého názoru jsou to
chaoticky vysázené jehličnany, které do vesnického prostředí nepatří. Zastupitelům
tento stav nevadí? Naše obec je už i středem kritiky návštěvníků Mladkova. Získat pro
obec status městyse? To snad nestačí. A o penězích to určitě není. Doporučoval bych
kompletní revitalizaci veřejných prostor a použití finančních prostředků z prodeje
lyžařského areálu v Petrovičkách. Samozřejmě by se do této akce měl pozvat odborník
na úpravu veřejných.
Václav Matějka
Poznámka redakce: Příspěvek obdržen 13. 12. 2021. Panu Matějkovi byly ještě v prosinci osobně
vysvětleny důvody, proč jeho příspěvky nebudou zařazeny do prosincového vydání zpravodaje,
ale budou otištěny až v prvním čísle letošního roku.

Dopisy od pana Václava Matějky
Dne 11. 3. 2022 (opět po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje) jsme jako redakční rada
obdržely od pana Václava Matějky 2 dopisy s následujícím textem (přesný přepis):
Vážená redakční rado!
Před vydáním posledního čísla roku 2021 jsme předali, my bývalí členové Sokola
příspěvek do mladkovských listů ve kterém jsme vyjádřili názor na to jak je nakládáno
se sportovními zařízeními, které dříve sloužili ke sportovním účelům.
Ptáme se, proč nebyl článek otištěn? Že by cenzura? V článku nebyl nikdo napaden
a byl pravdivý.
Děkujeme za odpověď. Bývalí členové Sokola Mladkov.
Václav Matějka, Jan Matějka, Petr Antušek, Václav Kotyza a Miroslav Kaška
____________________________________________________________________________________
Vážená redakční rado!
Před uzávěrkou do posledního čísla mladkovského zpravodaje jsem předal příspěvek
ve kterém jsem poukázal na věci kterými by se, podle mého názoru měli zabývat
zastupitelé obce. Článek nebyl otištěn, proč?
Václav Matějka, Mladkov 137

Odpověď redakční rady na výše uvedené dopisy:
Vážený pane Matějko,
členka redakční rady s Vámi několikrát osobně hovořila o důvodech
nezveřejnění Vašich příspěvků v prosincovém zpravodaji. O jejich přesunutí
do březnového čísla zpravodaje jste byl informován. Ale jelikož se opět ptáte,
proč nebyl článek otištěn, znovu Vám i ostatním bývalým členům Sokola Mladkov
podáváme vysvětlení.
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Zprávy z Mladkova vycházejí pod hlavičkou Městyse Mladkov, tudíž jsme se se
starosty (minulým i současným) dohodli na pravidlech. Pokud se nějaký příspěvek
týká jiných osob nebo spolků, dáváme možnost se vyjádřit i druhé straně kvůli
objektivitě. I když jsme Vaše příspěvky většinou obdržely v době uzávěrky (mnohdy
i po ní), vždy jsme se snažily je ihned zveřejnit, i když na odpověď protistrany nezbyl
čas. Ale jelikož obsah Vašeho posledního dopisu byl natolik obsáhlý a týkal se mnoha
občanů našeho městyse, dohodli jsme se proto, že bez názoru ostatních bývalých
členů Sokola Mladkov nelze publikovat jen Váš pohled na danou tématiku, a proto jej
zveřejňujeme až v 1. čtvrtletníku 2022. V tak malém městysi si zprávy žijí vlastním
životem a nelze tudíž zveřejnit reakci až za 3 měsíce v dalším čísle zpravodaje.
V Mladkově je vydáván již 8. rokem čtvrtletník.
Dalším argumentem pro nezveřejnění Vašich příspěvků bylo také, že příspěvků
do prosincového čísla přišlo hodně a že přednostně budou zveřejněny ty, které jsme
obdržely v termínu. (Poslední zpravodaj měl 48 stran, prozatím nejvíce). Další důvod
byl i ten, že těch negativních zpráv jsme měli již všichni v covidovém roce 2021 dost,
byla doba adventu a to jsme ani netušili, co nás čeká letos.
Prozatím jsme od nikoho žádnou stížnost na cenzurování jejich příspěvků neobdržely,
protože je doslovně přepisujeme, jak nám přicházejí.
Věříme, že je toto vysvětlení postačující.
Případné další dotazy Vám určitě rády zodpovíme.
redakce
____________________________________________________________________________________

Kreativní okénko
Jak už víte, nějakou chvíli tu s vámi už jsem. Ano, já KREATIVNÍ OKÉNKO.
Ale pořád jsem nějaké chudé. Jestli máš nějaké nápady, o které by ses chtěl podělit,
neváhej mi je poslat na email: kreativniokenko@seznam.cz. Nechci, aby tu byly jen
mé věci, ale i tvé.
BÁSNIČKA
Jaro už se kvapem blíží,
zimní stupně se snad sníží.
Sluníčko už vychází,
sníh? No ten nám neschází.
Kvítečky nám vylézají,
krásné pestré barvy mají.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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1. Slepička snáší …
2. Přes den září na obloze …
3. V květomluvě znamená: „Moje láska je věčná“. O jakou květinu se jedná?
4. Horské městečko Krušných hor 30 km od Sokolova, Karlových Varů a Chebu …
5. 15. dubna je …
6. 20. 3. začíná …
7. Jaký měsíc je čtvrtý v roce?
8. Z vrbového proutí se plete …
9. Velikonoční bochník jinak …
10. V květomluvě znamená: „Tys moje první láska. Tys mi blahou vzpomínkou.“
O jakou další květinu se jedná?
Pokud si nevíš rady s vyplněním kytiček, toto ti pomůže: https://www.ostrovinspirace.cz/kvetomluva-aneb-jak-kvetinou-vyjadrit-sve-city/
TAJENKA Z MINULA:
1.

H V Ě Z D A

2.

D Á R K Y

3.

S N Í

4.
5.

H

O Z D O B Y
C U K R O V Í

6. J E Ž Í Š E K

Přípravy na vybudování železničního muzea v Dolní Lipce
pokračují. Kraj podepsal spolupráci s polskými partnery
(23. 2. 2022) V areálu Muzea starých strojů a technologií v Žamberku bylo dnes
podepsáno čtyřstranné memorandum o spolupráci na česko-polském projektu,
jehož cílem je vytvoření přeshraničního propojení sítě technických muzeí
na územích Pardubického kraje a Dolního Slezska. Na straně Pardubického kraje
se jedná o vybudování železničního muzea v Dolní Lipce, na polské straně pak
ve městě Dzierżoniów.
„Poté, co jsme přímo ve městě Dzierżoniów podepsali v loňském roce záměr
na spolupráci, je memorandum dalším krokem, kterým vyjadřujeme připravenost čerpat
prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2021-2027.
Jak samospráva našeho kraje, tak města Dzierżoniów, které je partnerským městem
Lanškrouna, máme eminentní zájem na tom, aby oba projekty vznikly. Ostatně v rámci
mimořádné parní jízdy z Ústí nad Orlicí do Slezské Javořiny se ukázalo, jak velký zájem
je na české i polské straně o železniční nostalgii. Samotná jízda mne jen ujistila v tom,
že tento projekt má smysl a lidé na železniční nostalgii reagují velmi pozitivně,“
uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého by se parní jízda mezi Českem
a Polskem mohla zopakovat také letos v květnu.
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Základem krajského projektu jsou objekty na nádraží v Dolní Lipce. Pardubický
kraj nyní postupně řeší majetkoprávní záležitosti v celé oblasti s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správou železnic, Českými drahami
a soukromými subjekty. „V průběhu jara bychom měli znát výsledky zadané studie
a následně bychom se chtěli postupně posouvat k projektování. Všechny naše kroky
směřují k tomu, abychom měli projekt připravený pro čerpání evropských fondů
z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko. V případě muzea
na nádraží v Dzierżoniówě již malé muzeum funguje, avšak v de facto provizorních
podmínkách,“ řekl hejtman Netolický s tím, že součástí projektu by mohl být také
prostor na opravu a údržbu parních lokomotiv. „Opravárenské prostory jsou pro nás
v rámci provozu velmi důležité, protože tak chceme veřejnosti ukazovat také řemeslo
jako takové. Mohli bychom pak k parním lokomotivám a jejich údržbě přilákat také
mladou generaci,“ vysvětlil hejtman.
Hejtman společně s ředitelem Muzea starých strojů Michalem Bednářem řešil také
možné exponáty. S tím by mohlo kraji pomoci Národní technické muzeum. „Domluvili
jsme se s vedením Národního technického muzea, že bychom mohli v budoucnu v Dolní
Lipce vystavovat některé exponáty, které jsou nyní nevystavené v depozitáři.
My bychom je tak společně mohli představit veřejnosti,“ vysvětlil hejtman.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/115531/pripravy-na-vybudovani-zeleznicniho-muzea-v-dolni-lipcepokracuji-kraj-podepsal-spolupraci-s-polskymi-partnery?pg=)

Uprchlíci zamíří na zámek v Bystrém i do bývalého ústavu
v Králíkách
Do Pardubického kraje od začátku války na Ukrajině dorazily tisíce uprchlíků.
Ukrajinci našli azyl v rodinách, bývalých školách, ubytovnách, penzionech nebo
prázdných bytech. Možností ale ubývá a kraj hledá další prostory, kde by mohli
uprchlíci dočasně žít. Hejtman Martin Netolický navíc jednal s vládou o kompenzační
částce za ubytování uprchlíků.
Do Pardubického kraje už dorazilo 6000 Ukrajinců. …“Umístili jsme něco přes
2500 uprchlíků. Zatím jsme využívali možnosti, kde nemusíme za ubytování platit.
Dalším v pořadí budou ubytovatelé, kteří budou ochotni přistoupit na taxu stanovenou
vládou. Teprve potom budeme umísťovat uprchlíky do míst, která jsou více nouzová,“
sdělil hejtman Martin Netolický.
Jedná se o zámek v Bystrém, který je od pondělí už připravený pro nastěhování
více než stovky uprchlíků. Volné kapacity nabízí také některé domovy mládeže, školy
a organizace. … S ubytováním uprchlíků z Ukrajiny by mohl pomoci také bývalý
diagnostický ústav v Králíkách. Ten je nyní v soukromém vlastnictví a v části areálu
se nacházejí vybavené pokoje včetně sociálních zařízení nebo kuchyně.
„Jedno a půl patra je možné využít až pro 100 osob. Na obou patrech jsou sociální
zařízení, kuchyně, ale i klubovny, a to bez nutnosti složitější adaptace. Po dohodě
s vlastníkem je tak možné tyto kapacity zařadit do naší centrální evidence," podotkl
hejtman.
Bývalý výchovný ústav v Králíkách vydražila přesně před rokem za téměř dvacet
milionů korun společnost Sněžník. Podnikatel Jiří Rulíšek chtěl areál přestavět
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na byty pro zaměstnance skiareálu. Teprve následně chce Pardubický kraj využít
ubytování za kompenzační náhradu od státu. „Hledáme možnosti u soukromých
ubytovatelů. Na ně bychom od státu měli obdržet 180 korun na den v případě dospělého
člověka a 90 korun v případě dítěte,“ řekl Netolický.
Hejtmani ale jednají o navýšení částky minimálně na 250 korun. „Nemůžeme si
dovolit, abychom jako kraj platili hotely a penziony s plnou penzí. To není možné,“
ujistil hejtman.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/uprchlici-zamiri-na-zamek-v-bystrem-i-do-byvaleho-ustavu-v-kralikach20220314.html)

Autobusy v kraji začnou opět jezdit v plném rozsahu
Od pondělí 21. března již nebudou platit omezení v autobusové dopravě. Jízdní
řády se navrátí do běžného režimu.
„V uplynulých měsících jsme museli přistoupit k omezení autobusové dopravy,
která jezdila v režimu letních jízdních řádů s posílením v podobě jednoho ranního
a jednoho odpoledního spoje pro školáky. Potýkali jsme se totiž se zvýšenou nemocností
řidičů. Teď nám navíc s řidiči, kteří pocházejí z Ukrajiny, zamíchala situace v jejich
rodné zemi. Po dohodě s dopravcem však budou od pondělí jezdit autobusy již v plném
rozsahu. Rád bych všem cestujícím poděkoval za pochopení a trpělivost,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Případné náhlé výpadky v dopravě lze sledovat na www.oredo.cz.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/115761/autobusy-v-kraji-zacnou-opet-jezdit-v-plnem-rozsahu)

Kontroverzní rozhledna na Králičáku už stojí
Navzdory protestům - tak by se jednoduše dala popsat výstavba rozhledny
na Králickém Sněžníku. Proti stavbě, kterou už letošní zimu navštívila řadu turistů,
protestovali ochránci přírody i neziskové organizace.
Některé české ekologické organizace v minulosti upozorňovaly na nedodržování
k přírodě šetrných stavebních postupů. Podle povolení se měl například materiál
a konstrukční díly věže přepravovat ze Sněžnického sedla na vrchol Sněžníku
vrtulníkem a staveniště muselo být na stanovené parcele. To se podle svědků nedělo.
Z fotodokumentace vyplývá, že těžká technika jezdila po zelené turistické stezce
z Chaty Pod Sněžníkem podél hranice na polské straně. Už v loni v září se proto sešla
česko-polská skupina, jejíž členové měli na výstavbu rozhledny na Sněžníku dohlížet.
Jednalo se o zástupce českých ministerstev pro místní rozvoj či životní prostředí,
Správa CHKO Jeseníky či polského Regionálního ředitelství pro ochranu životního
prostředí ve Wroclavi.
Za nedodržení podmínek výstavby padly pokuty.
Navzdory výtkám rozhledna stojí a letošní zimní sezónou byl její provoz zahájen.
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/kontroverzni-rozhledna-na-kralicaku-uz-stoji-podivejte-se-s-nami-dovnitr2022031.html)
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