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NOVÝ DOPRAVCE
Pardubický kraj uzavřel desetiletou smlouvu
s autobusovým dopravcem BusLine

Slovo úvodem
Vážení čtenáři místního zpravodaje,
rok pomalu uzavírá svoji první polovinu a začíná se překlápět do té druhé.
Děti se pomalu chystají na letní prázdniny, dospělí na dovolené, výlety či setkání.
Přejme si tedy, aby bylo léto podle našich představ a naplnilo nás všechny
optimismem.
Krásné léto všem
redakce
________________________________________________
Foto na titulní straně – Po několika letech začal autobusovou dopravu v kraji na většině míst zajišťovat nový dopravce
BusLine. Nahradil tak společnost ICOM Transport.

Vážení spoluobčané, chalupáři,
v předprázdninovém období vychází další číslo našeho zpravodaje a já se opět
připojuji s pár řádky informací starosty městyse.
Dnes začnu poděkováním pořadatelům za uspořádání již tradičních akcí.
Děkuji za postavení májky v Mladkově a Vlčkovicích, za uspořádání Pálení čarodějnic,
za Okresní kolo v požárním sportu dětí, dorostu a dospělých a za Dětský den
ve Vlčkovicích. Poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů, Volnočasovému spolku
Dolany, Spolku ochránců přírody Vlčkovice, Červenému kříži Vlčkovice a všem dalším
dobrovolníkům, kteří pomohli tyto akce zorganizovat. Děkuji i těm, kteří uvedené akce
navštívili a podpořili jejich pořadatele.
Z práce úřadu a zastupitelstva bych rád předal informace o průběhu akcí
a projektů. V plném proudu je příprava stavebních pozemků, kde se pracuje
na projektu inženýrských sítí a komunikací. Na tento projekt připravujeme také
podání žádosti o dotaci. Když vše půjde hladce, tak bychom ke konci roku mohli začít
řešit případné prodeje pozemků žadatelům. Zahájili jsme také přípravu projektu
na rekonstrukci hospody. I u tohoto projektu budeme žádat o dotaci, a to hned ze tří
fondů. Žádost budeme podávat na vnitřní rekonstrukci hospody na multifunkční
dům. Dále bychom podali žádost na snížení energetické náročnosti budovy
(zde bychom k tomu připojili i kulturní dům a případně zateplili obě budovy). A jako
třetí budeme žádat o dotaci na fotovoltaiku, kterou plánujeme umístit na střechu
kulturního domu a napájet z ní obě budovy na vytápění a případné přebytky využít
na veřejné osvětlení. Na výstavbu bytového domu čekáme na nabídky projektantů.
Na příštím zasedání budeme řešit také případné využití dotace na pořízení kontejnerů
a popelnic na tříděný odpad. O prázdninách plánujeme opravit jídelnu ve škole,
dodělání chodníku u školy a také opravu chodníku a uvolněných pískovců
na místním náměstí. Z úprav veřejného prostranství připravujeme osázení okolí
dětského hřiště ve Vlčkovicích a výsadbu stromů na cestě k soše sv. Jana
Nepomuckého.
Proběhl také konkurs na ředitele naší základní a mateřské školy z důvodu
plánovaného ukončení činnosti naší paní ředitelky. Do vyhlášeného konkursu se
ovšem nepřihlásil žádný uchazeč, a proto se těsně před jeho ukončením podařilo
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přesvědčit současnou ředitelku a do konkursu se nakonec přihlásila jako jediná.
Jsem moc rád, že se rozhodla nám ještě další školní rok pomoci s vedením školy a my
máme další možnost dál hledat nového ředitele či ředitelku.
Zastavím se ještě na chvíli u kanalizace. Po bleskové povodni jsme byli nuceni
provést za nemalé peníze kompletní vyčištění čerpací stanice čistírny odpadních vod.
Ovšem již druhý týden po vyčištění jsme opět řešili odstavení čerpadla z důvodu jeho
ucpaní vlhčenými ubrousky. Za dva dny se opakovalo totéž. Již několikrát jsme nejen
v tomto zpravodaji poukazovali na problém, který tyto ubrousky způsobují. Bohužel se
pořád najde několik z nás, kteří to nerespektují a dál vhazují ubrousky do kanalizace.
Vlhčené ubrousky, ale i vatové tyčinky, hygienické vložky, dětské či odličovací
ubrousky mají tendenci ulpívat v záhybech stokové sítě, a vytvářejí tak vysoce
odolnou kompaktní masu. Ta snižuje průtok, zanáší česla, ucpává čerpadla. Nejen,
že dochází k porušování kanalizačního řádu, ale především se zbytečně zvedají
náklady na údržbu čističky, což se promítne do dalšího zdražování stočného
a budeme to platit všichni společně. Existují i tzv. „Biologicky odbouratelné vlhčené
ubrousky“, kde výrobci sice uvádí, že se mohou vhazovat do odpadu, ale pravda je
bohužel jiná a většina z nich se jen tak nerozloží. Apeluji proto na případné
nezodpovědné občany či chalupáře, ať změní své návyky a vhazují tyto ubrousky
do koše, aby skončily v popelnici na komunální odpad.
Blíží se podzimní komunální volby. Kdo máte zájem podílet se na dalším rozvoji
městyse, pojďte kandidovat. Aby náš městys vzkvétal, je třeba aktivní spolupráce jeho
obyvatel. Je nutné najít společnou shodu na potřebách všech našich občanů.
Pojďme tedy společně pracovat, ať se nám zde daří dobře.
Přeji vám všem pohodové léto, dětem super prázdniny a krásné dovolené.
Váš starosta

Blesková povodeň
Dne
5.
května
ve 14:25 jsme byli svědky
síly
přírody
v podobě
přívalu
vody
zvané
„Blesková
povodeň“.
Zhruba 15 minut před
povodní zasáhly kopce
nad Mladkovem směrem
k Vlčkovicím a u hřbitova
mohutné přívalové deště.
Ty způsobily půdní erozi
a
ohromné
množství
vody,
bláta,
kamení
a trávy se valilo v podobě
vlny dolů do Mladkova.
Na cestě okolo úřadu
dosahovala tato výška
této vlny až 30 cm
po celé šíři komunikace.
Voda se z kopců valila necelých 20 minut, a nechala za sebou spoušť v podobě
nánosů bláta na komunikacích od truhlárny směrem k nádraží, od hřbitova se voda
valila po silnici až dolů na křižovatku a náměstí, okolo hospody dolů pod kulturní
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dům a dále do řeky. Přes hrůzně vypadající
situaci voda naštěstí nezasáhla obytné
domy. Na likvidaci byla povolána jednotka
místních hasičů, kteří se chopili lopat
a spolu s místními obyvateli uklízeli a umývali jemné bláto až do nočních hodin.

Uklízelo se průběžně celý týden, proplachovali se kanály, zametali silnice a bylo
nutné i vyčistit čerpací stanici čistírny odpadních vod. Bohužel jsou ještě dnes vidět
místa, která jsou obtížně čistitelná, na kterých je ještě jemné bláto. S tím nám snad
pomůže postupně příroda, v podobě mírných dešťů.
Veliké poděkování patří místním hasičům za okamžité a vytrvalé nasazení
při likvidaci této události.
Váš starosta
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Nová úřední deska
Jistě jste si mnozí všimli, že se před
budovou úřadu městyse objevila nová věc
v podobě veliké obrazovky. Jedná se
o elektronickou úřední desku, která nahradí
tu stávající, kam se mnohdy všechny
dokumenty ani nevešly a nebyl v nich žádný
přehled. Zastupitelstvo se tedy rozhodlo
pořídit
moderní
způsob
komunikace
směrem k občanům a zakoupilo toto
zařízení. Jedná se o velkou dotykovou
obrazovku, která je nejen úřední deskou, ale
také přístupem na webové stránky městyse.
Poskytuje tedy všechny důležité informace
pro občany. I návštěvníci městyse a turisté
v ní tedy mohou zalistovat a najít třeba
zajímavá místa našeho městyse. Informace
budeme průběžně doplňovat, aby se toto
zařízení stalo běžnou součástí poskytování
informací. Ti, kteří jste menšího vzrůstu,
můžete využít mód pro invalidy a budete mít
všechny ovládací prvky pohodlně v dolní
části obrazovky. Budeme také moc rádi,
když nás upozorníte na závady anebo
přijdete s nápadem, co ještě bychom mohli
na této desce zveřejnit. Do budoucna
plánujeme umístění ještě jedné desky do místní části Vlčkovice. Kdo jste tedy ještě
nevyzkoušel, přijďte zkusit, je to takový velký telefon. Pokud si nebudete vědět rady,
stavte se na úřadě nebo řekněte třeba dětem, ty si s tím určitě poradí.
Plakáty na akce a různé letáky budeme i nadále zveřejňovat v papírové podobě
ve vitríně na místní prodejně potravin a přesuneme sem i vitrínku na smuteční
oznámení.
Váš starosta

Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 16. 3. 2022
Přítomní zastupitelé:
Ing. Martina Beňová (1), Jiří Filip (2), 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- účast na výroční schůzi ČČK Vlčkovice, zařízení místnosti v KD
Mladkov pro ubytování občanů Ukrajiny, zjišťování dalších možností pro ubytování občanů
Ukrajiny, jednání s majitelem lyžařského areálu v Petrovičkách.
5

Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Určení zastupitele pro ÚP
MÚ Králíky, odbor územního plánování předkládá zastupitelstvu městyse Mladkov návrh
na schválení určeného zastupitele. Určený zastupitel spolupracuje během pořízení územního
plánu s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu.
ZM schvaluje Ing. Romana Studeného určeným zastupitelem pro projednávání Územního
plánu Mladkov do konce funkčního období zastupitelstva.
b) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 1/2022. Starosta městyse seznámil přítomné se
zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2022.
c) Inventarizace
Předsedkyně UIK přednesla ke schválení zprávu z provedené inventarizace majetku městyse
Mladkov za rok 2021. Počáteční stav hodnoty majetku obce činil 94 045 960,71,- Kč a konečný
stav činí 95 159 695,76,- Kč. Zpráva z provedené inventarizace je přílohou č. 3 zápisu
ze zasedání.
ZM schvaluje Zprávu inventarizace majetku městyse Mladkov za rok 2021.
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.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 5550 v k. ú. Mladkov za cenu 100,-Kč/m2 a náklady spojené
s převodem bytovému družstvu Dolany.
d2) 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.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 858/28 v k. ú. Mladkov vzniklé z části p. p. č. 858/14 a části
p. p. č. 858/17 za cenu 100,-Kč/m2 a náklady spojené s převodem panu XXX.
d3) 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. Žádost byla odložena na lednovém zasedání do příštího zasedání
městyse Mladkov.
ZM zamítá prodej p. p. č. 609/2 a časti p. p. č 683 v k. ú. Petrovičky u Mladkova.
d4) Pronájem pozemků areálu hasičského cvičiště
Byl vyvěšen záměr pronájmu pozemků areálu hasičského cvičiště. Jedná se o p. p. č. 5501, 5502,
5498, 5499, 5500, 5493 v k. ú. Mladkov.
ZM schvaluje pronájem p. p. č. 5501, 5502, 5498, 5499, 5500, 5493 v k. ú. Mladkov pro
SDH Mladkov na dobu 10 let bezúplatně.
d5) Pronájem pozemků areálu v Dolanech
Byl vyvěšen záměr pronájmu pozemků areálu v Dolanech. Jedná se o p. p. č. 5545, 5544, 5547,
5548, 325, 326, 327 v k. ú. Mladkov.
ZM schvaluje pronájem p. p. č. 5545, 5544, 5547, 5548, 325, 326, 327 v k. ú. Mladkov
pro Volnočasový spolek Dolany na dobu 10 let bezúplatně.
d6) Žádost o koupi pozemku pan Franke
Pan Franke žádá městys Mladkov o odkoupení části p. p. č. 578/2 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
6

ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 578/2 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova.
Hlasování: 7-0-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A Z A A X A A A

d7) Žádost o koupi pozemku manželé XXX
Manželé XXX žádají městys Mladkov o odkoupení p. p. č. 5256 v k. ú. Mladkov o výměře 151 m2.
Důvodem je přičlenění pozemku k vlastním nemovitostem.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 5256 v k. ú. Mladkov.
d8) Žádost o koupi pozemku paní XXX
Paní XXX žádá městys Mladkov o odkoupení p. p. č. 1050/35 vzniklé z části p. p. č. 1050/9
v k. ú. Mladkov o výměře 37 m2 dle GP č. 494-19/2022.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1050/9 v k. ú. Mladkov.
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost Domov důchodců Ústí nad Orlicí
SM seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku Domova důchodců v Ústí
nad Orlicí. V současné době je v zařízení ubytována jedna občanka Mladkova.
ZM zamítá poskytnutí finančního příspěvku Domovu důchodců v Ústí nad Orlicí.
b) Žádost Judo Hradec Králové
SM informoval zastupitele o žádosti registrovaného spolku K-35, který žádá o pronájem KD
Mladkov v termínu od 24. 7. – 13. 8. 2022.
ZM schvaluje pronájem KD Mladkov v termínu od 24. 7. do 13. 8. 2022 pro registrovaný
spolek K-35 za cenu 1000,- Kč/den a náklady spojené s provozem: elektřina, voda, stočné,
odpady a vratnou kauci ve výši 10 000,- Kč.
c) Žádost oddíl badmintonu
SM informoval zastupitele o žádosti pana XXX o pronájem KD Mladkov v termínu od 21. - 26. 8.
2022 pro soustředění badmintonového oddílu TJ Sokol Polabiny Pardubice.
ZM schvaluje pronájem KD Mladkov v termínu od 21. - 26. 8. 2022 pro TJ Sokol Polabiny
Pardubice za cenu 1000,- Kč/den a náklady spojené s provozem: elektřina, voda, stočné
a vratnou kauci ve výši 10 000 Kč.
d) Žádost Albertinum
SM seznámil zastupitele s žádostí odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku
o poskytnutí dotace ve výši 15000,-Kč. Jedná se o finanční prostředky na sociální služby
poskytované ve zdravotnickém zařízení.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru léčebnému ústavu Albertinum v Žamberku
ve výši 5000,- Kč.
e) Žádost SDH Mladkov
SDH Mladkov žádá městys Mladkov o finanční dar na přípravu projektu Rekonstrukce stadionu
pro hasičský sport ve výši 120 000,- Kč.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru na přípravu projektu Rekonstrukce stadionu
pro hasičský sport ve výši 120 000,- Kč pro SDH Mladkov.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hlasování:7-0-1

A A

A A A X A A Z

f) Žádost o bezúplatný převod
SM seznámil zastupitele s žádostí o bezúplatný převod pěchotního srubu K-S 35 Nad lesem,
který se nachází na pozemku městyse Mladkov č. 5289 od ministerstva obrany do vlastnictví
městyse Mladkov.
ZM schvaluje podání žádosti na MO o bezúplatný převod pěchotního srubu K - S 35
Nad lesem do vlastnictví městyse Mladkov.
g) Žádost VaK Jablonné nad Orlicí
SM seznámil zastupitele se smlouvou s VaK o předkupním právu k pozemkům, na kterých se
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nachází vodárna a prameniště. Jedná se o p. p. č. 5227, 5228, 5229 a st. 264 v k. ú. Mladkov.
ZM neschvaluje smlouvu o předkupním právu k pozemkům pro VaK Jablonné nad Orlicí.
h) Žádost pan XXX
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. Usnesením č. 148/2021 bylo kácení dřevin na pozemku
městyse Mladkov zamítnuto.
ZM revokuje usnesení č. 148/2021.
ZM schvaluje kácení dřevin na p. p. č. 5292 v k. ú. Mladkov panem XXX.
i) Smlouva Galileo
SM seznámil zastupitele se smlouvou o nájmu s následným odkupem a servisní smlouvou firmy
Galileo.
ZM schvaluje Smlouvu o nájmu s následným odkupem a Servisní smlouvu s firmou Galileo
a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 11. 4. 2022
Přítomní zastupitelé:
Ing. Martina Beňová (1) – příchod 17:37, Jiří Filip (2), Tomáš Franke (3), Bc. Lada Hejtmánková (4),
Martina Jirčíková (5), Tomáš Novotný (6) – příchod 17:37, 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 pro elektronickou úřední desku, jednání s architektem
k projektu parcel- řešení inženýrských sítí, jednání k projektu multifunkčního domu a bytového
domu, jednání s hejtmanem Pk ohledně rekonstrukce hasičského cvičiště.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) VŘ na ředitele školy
SM seznámil zastupitele s odchodem ředitelky ZŠ a MŠ Mladkov a na základě této informace je
třeba vyhlásit výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Mladkov.
ZM schvaluje vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ a MŠ Mladkov a pověřuje starostu
městyse vyhlášením a organizací konkurzu.
b) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č. 2/2022. Starosta městyse seznámil přítomné se
zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022.
c) Smlouva dotace
SM předložil zastupitelům smlouvy týkající se spolupráce na podání žádostí o dotaci
na rekonstrukci Multifunkčního domu Mladkov. Jedná se o podání žádosti o dotace ze SFŽP,
která řeší energetické úspory- zdroj tepla, zateplení, výměna oken a dveří, FVE, apod. Druhá
žádost by byla podána na MMR, která je vhodná pro vnitřní rekonstrukci veřejných budov.
ZM schvaluje smlouvu o zpracování žádosti o dotaci a administraci spojenou s přípravou
projektu k podání žádosti o dotaci na akci: „Snížení energetické náročnosti budovy
multifunkčního domu č. p. 87 Mladkov“ mezi městysem Mladkov a panem Jakubem
Rýpalem a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
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ZM schvaluje smlouvu o zpracování žádosti o dotaci na akci: „MMR- Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov- Rekonstrukce budovy multifunkčního domu č. p. 87
Mladkov“ mezi městysem Mladkov a panem Jakubem Rýpalem a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy.
d) Prodej a pronájem pozemků
d1) Žádost Bytové družstvo Dolany
Bytové družstvo Dolany žádá o přehodnocení usnesení zastupitelstva městyse Mladkov
č. 32/2022. BD Dolany je názoru, že navrhovaná cena 100,- Kč/m2 za prodej p. p. č. 5550 v k. ú.
Mladkov neodpovídá ceně v místě a čase obvyklé a navrhuje cenu 30,- Kč/m2.
ZM trvá na usnesení č. 32/2022 ze dne 16. 3. 2022.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hlasování:8-0-1
A A A A A A A A Z
Došlé spisy a žádosti
a) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Ředitelka Linky bezpečí, z. s. žádá o příspěvek ve výši 5000 Kč na provoz dětské krizové linky,
která je občanům dostupná anonymně, zdarma a nonstop.
ZM schvaluje neposkytnutí příspěvku na podporu provozu Linky bezpečí.
Hlasování:8-1-0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
N A A A A A A A A

b) Žádost Audiohelp
Audiohelp žádá o finanční podporu jejich služeb pro sluchově postižené osoby. Za občany jezdí
jednou měsíčně do Králík a po dohodě i domů.
ZM schvaluje neposkytnutí finanční dotace pro Audiohelp.
c) Knihovna Králíky
Městská knihovna Králíky předkládá městysi Mladkov Dohodu o odborné pomoci pro rok 2022.
Městská knihovna Králíky poskytuje odbornou pomoc knihovně Mladkov v oblasti nákupu knih
do výměnného fondu. Příspěvek městyse by měl být 2,- Kč na obyvatele, tzn. 1054,- Kč a může
být i vyšší.
ZM schvaluje Dohodu o odborné pomoci s Městskou knihovnou Králíky, částku na nákup
knih ve výši 2000,- Kč a pověřuje starostu městyse k podpisu dohody.
d) Žádost pan XXX
Pan XXX žádá o pronájem prostor bývalé herny v Hospodě u Bohouše za účelem skladování
materiálu.
ZM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor v č. p. 87.
Diskuse a usnesení
pí. M. Beňová- táže se, zda se letos budou opravovat chodníky na náměstí.
p. R. Studený- ano, budou.
pí. L. Pohanková-doporučuje též opravit ochoz kolem kašny.

Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 12. 5. 2022
Přítomní zastupitelé:
Ing. Martina Beňová (1), Jiří Filip (2), Tomáš Franke (3), Bc. Lada Hejtmánková (4),
Martina Jirčíková (5), Tomáš Novotný (6) – příchod 18:20, 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.
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Činnost úřadu městyse- úklid po bleskové povodni, bude provedeno dometení cest,
byla nainstalována elektronická úřední deska, poptávka projektů na zasíťování nové zástavby,
řešení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ, řešení nastavení měniče pro čerpadlo ČOV.
Organizační a majetkové záležitosti městyse
a) Stanovení počtu zastupitelů
SM seznámil zastupitele s povinností stanovit počet členů zastupitelstva pro volební období
2022 – 2026.
ZM schvaluje 9 členů zastupitelstva městyse Mladkov pro volební období 2022 – 2026.
b) Rozpočtová opatření
Účetní městyse předkládá rozpočtové opatření č.3/2022. Starosta městyse seznámil přítomné se
zněním rozpočtového opatření, které bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2022.
c) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zprávami a výsledky kontrol finančního
výboru na úřadu městyse a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mladkov ze dne 4. 4. 2022.
Při kontrole nebyly shledány žádné závady. Protokoly o výsledku kontroly je přílohou č. 3 zápisu
ze zasedání.
ZM bere na vědomí Zápisy o výsledcích kontrol Finančního výboru ze dne 4. 4. 2022.
d) Zpráva kontrolního výboru
Dne 28. 4. 2022 proběhlo jednání kontrolního výboru na Úřadě městyse. Předmětem kontroly
bylo usnesení zastupitelstva městyse Mladkov za období 12/2019, rok 2020 a 2021. Kontrolní
výbor nezjistil žádná pochybení v plnění usnesení za kontrolované období. Zápisy o výsledcích
kontrol jsou přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
ZM bere na vědomí Zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru ze dne 28. 4. 2022.
e) Rekonstrukce č. p. 87
SM seznámil zastupitele se zakreslením současné podoby č. p. 87 Ateliérem POD VĚŽÍ.
Nyní bude jednáno o rekonstrukci objektu a jeho využití do budoucna. Dotační poradce
doporučuje rekonstrukci objektu na multifunkční dům.
ZM bere na vědomí současnou podobu č. p. 87 a návrhy na budoucí multifunkční dům.
f) Smlouva o poskytnutí dotace
SM seznámil zastupitele se smlouvou o poskytnutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje
na rok 2022. Jedná se o dotaci na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím. Dotace se
poskytuje do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 100 000,- Kč.
Jeden dýchací přístroj vychází kolem 40 000,- Kč. V současné době vlastní jednotka SDH již
přístroje zastaralé.
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje
na rok 2022 a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
g) Prodej a pronájem pozemků
d1) Žádost o koupi pozemku pan Franke
Pan Tomáš Franke žádá městys Mladkov o odkoupení části p. p. č. 578/2 v k. ú. Vlčkovice
u Mladkova. Byla provedena obchůzka pozemky zastupiteli. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce.
Pan Tomáš Franke se zdržuje hlasování z důvodu střetu zájmu.
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 578/2 v k. ú. Vlčkovice u Mladkova za cenu 100,- Kč/m2
a náklady spojené s převodem pro pana Tomáše Frankeho.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A Z A Z A A A A
Hlasování: 7-0-2
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d2) Žádost o koupi pozemku manželé XXX
Manželé XXX žádají městys Mladkov o odkoupení p. p. č. 5256 v k. ú. Mladkov o výměře 151 m 2.
Důvodem je přičlenění pozemku k vlastním nemovitostem. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 5256 v k. ú. Mladkov za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené
s převodem pro manželé XXX.
d3) Žádost o koupi pozemku paní XXX
Paní XXX žádá městys Mladkov o odkoupení p. p. č. 1050/35 vzniklé z části p. p. č. 1050/9
v k. ú. Mladkov o výměře 37 m2 dle GP č. 494-19/2022. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce.
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1050/35 v k. ú. Mladkov vzniklé z části p. p. č. 1050/9
za cenu 100,-Kč/m2 a náklady spojené s převodem paní XXX.
d4) Žádost pan XXX
Pan XXX žádá o pronájem prostor bývalé herny v Hospodě u Bohouše za účelem skladování
materiálu. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce.
ZM schvaluje pronájem prostor v č. p. 87 za cenu 200,- Kč/m2/rok pro pana XXX.
h) Projekt inženýrských sítí
SM oslovil firmy Ateliér POD VĚŽÍ a VIS k podání cenové nabídky k vytvoření projektové
dokumentace inženýrských sítí pro novou zástavbu. Firma VIS podala cenovou nabídku
na částku 650 000,- bez DPH a firma Ateliér POD VĚŽÍ na 524 000,- bez DPH. Rozsah prací je
u obou firem stejný.
ZM schvaluje zhotovení projektu pro inženýrské sítě firmou Ateliér POD VĚŽÍ.
Hlasování: 8-0-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A A A A Z A

i) OZV o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Byl podán návrh na úpravu Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu a místního
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých a to na snížení místního koeficientu na 1,5.
Druhý návrh je, aby byla vyhláška ponechána v původní podobě.
pan T. Franke- vzhledem k tomu, že se doba změnila, dochází ke zdražování, doporučuje snížit
koeficient. S tímto názorem vyjádřili souhlas paní Martina Beňová, Zbyněk Severýn a Lada
Hejtmánková.
p. R. Studený- jsou to peníze určené na vzhled obce. Takto se všichni podílíme na rozvoji obce.
pí. XXX- a tato změna by platila na tento nebo příští rok?
p. R. Studený- změna by byla v roce 2023.
p. XXX- táže se, proč je koeficient na rekreační objekty 1,5? Není to správné, že se to rozlišuje.
p. R. Studený- bohužel za to může i rozpočtové určení daní, daně jdou spíše do měst než do obcí.
Obci se dále zvyšují poplatky, např. za odvoz odpadů. Poplatky za odpad platí pouze za rekreační
objekt a místní občané platí za osobu. Proto má obec možnost upravit koeficient na rekreační
objekty.
ZM schvaluje OZV č. 1/2022 o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí. Usnesení nebylo přijato.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hlasování: 4-4-1
A N A A N Z N A N
Došlé spisy a žádosti
a) Charita
SM seznámil zastupitele s dodatkem ke Smlouvě o způsobu spolufinancování příspěvku
na podporu fungování sociální služby-sociální poradenství ve městě Králíky pro oblastní charitu
Ústí nad Orlicí. V roce 2019 byl podepsán dodatek smlouvy, ve kterém došlo ke zvýšení
příspěvku z 30 000,- Kč na 40 000,- Kč. Na příspěvku se podílejí Králíky, Červená Voda, Dolní
Morava, Lichkov a Mladkov dle počtu obyvatel. Příspěvek Mladkova bude činit 2 520,- Kč.
ZM schvaluje příspěvek na podporu fungování sociální služby-sociální poradenství ve městě
Králíky ve výši 2 520,- Kč.
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b) Smlouva ČEZ
SM seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene k umístění pilíře na pozemku
městyse v parku pro ČEZ.
ZM neschvaluje Smlouvu č. 18907/IV-12-2023974/Mladkov, par. č. 21/3 NN o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby.
Diskuse a usnesení
pí. XXX- informuje, že u jejich domu v zimě je stále voda, která namrzá a při posypu kamínky
ucpává poklop od kanalizace. Je to voda, která stéká z Šibeničního kopce.
p. R. Studený- půjdeme se tam podívat, kam vodu odvést.
pí. M. Beňová- připomíná opravu obrubníků chodníku na náměstí.
p. R. Studený- je problém v současné době sehnat firmu a i obecní zaměstnanci mají plno práce,
ale je to určitě v plánu.
p. T. Franke- připomíná instalaci lavičky na autobusové zastávce ve Vlčkovicích.
Poznámka: Výpisy z jednání zastupitelstva neprošly jazykovou korekturou. Jedná se o text převzatý z webových stránek
městyse.
__________________________________________________________________________________________________________________________

20. dubna 2022
26. května 2022
2. června 2022

Jan Čada
Aneta Škapcová
Amálie Kalášková

Jste-li matkou, již nikdy nejste ve svých myšlenkách sama. Matka vždy musí myslet
dvakrát – jednou za sebe a jednou za své dítě.
Sophia Loren

3. dubna
7. dubna
17. dubna
28. dubna
4. května
12. května
27. května
28. května
25. června

Frydrych Rudolf
Novotný Vladimír
Sokolík Jaroslav
Studená Božena
Kožnar Jan
Tomáš Stanislav
Janeček Ondřej
Kalous Josef
Babák Jiří

85
84
75
81
83
82
70
65
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Měsíce a roky plynou a mizí v nenávratnu. Ale hezké chvíle jsou naším světlem po celý
náš život.

Bok Ivan

67 let
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Jaro ťuká na vrátka mateřské školky
Jaro jsme po dlouhé covidové
pauze
přivítali
velikonočním
tvořením s rodiči. Připravili jsme
jim vyfouklá vajíčka k malování či
ubrouskové
technice,
zápichy
do květináče, veselé omalovánky a
velikonoční košíčky. S velkým elánem
se všichni pustili do práce, aby se
doma mohli pochlubit, co vše spolu
vytvořili. Bylo to krásně strávené
odpoledne a jsme moc rádi, že se
můžeme opět společně scházet
na společných akcích.
Poslední dubnový den tradičně
patří pálení čarodějnic. Předškoláci
nám pomáhali s opékáním párků pro mladší kamarády, kteří si čas krátili hrou okolo
táboráku. Po vydatné svačině nastal čas na spálení čarodějnice, kterou si děti
vyrobily.

Na začátku května jsme společně s dětmi z MŠ Těchonín vyrazili na celodenní výlet
do Pradědova dětského muzea v Bludově. Cesta autobusem sice nebyla dlouhá,
ale i přesto někteří spali jako medvídci. Po příjezdu do muzea nás čekalo příjemné
uvítání a následovala dobrá svačinka z domova. A už hurá do muzea plnit úkoly.
Nejdříve jsme na interaktivní tabuli poznávali dopravní prostředky, třídili houby
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na jedlé x jedovaté a vařili polévku. Úkol jsme splnili na jedničku. A co dál?
Šup sundat boty a jdeme do prvního patra, kde je krásná prostorná herna. Tady nás
čeká další úkol. Máme naplnit batoh věcmi, které jsou potřeba na výlet.
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I to jsme hravě zvládli a můžeme si za odměnu pohrát. Jupí!!! Herna je vlastně taková
dětská vesnička, která nabízí spoustu zábavy. Vejdete na náves a žijete životy
obyvatel každého jesenického domečku... kuchaře, doktora, ježibabky, hokynáře
i hospodského. Konec hraní, čeká nás oběd z našich batůžků. Mňam!!! Posledním
úkolem bylo najít po venkovním hřišti všechny věci, které patřily do batohu na výlet.
Hotovo, společně s těchonínskou školkou jsme vše našli. A teď už je čas na hraní
v přírodním dětském hřišti, kde nechybí pískoviště, skluzavka, lanovka, tunely
a dřevěná korýtka na vodu. Na zpáteční cestě jen málokdo odolal, aby neusnul
v autobuse . Na památku jsme si přivezli ručně vyřezávané dřevěnné píšťalky.
Hned po výletě nás čekala besídka pro maminky, které měly 8. května svátek.
Děti pilně nacvičovaly básničky, písničku a taneček. Moc se jim vystoupení povedlo
a maminkám předaly svoje vyrobená přáníčka nebo kytičku.

Pro děti jsme připravili tajný výlet, ale kam, to nikdo nevěděl. I rodiče od dětí
vyzvídali, zda jsme jen přeci něco neprozradili. Ale kdepak, neřekli .
Naše cesta začala na autobusové zastávce. Ale kam tedy pojedeme a kde vystoupíme?
Hurá, autobus a frčíme. Zastávka Vlčkovice, Pastviny, stále nic? Tak jedeme dál.
A konečně zastavujeme. Kde to jsme? V Žamberku, ale co tu budeme dělat?
Děti napadaly různé možnosti, ale nikdo neuhádl. Už jsme tu! Stojíme před stanicí
hasičského sboru. Páni hasiči byli úžasní, vše dětem ukázali a odpověděli jim
na všetečné otázky. Moc velké díky, bylo to super. Za odměnu jsme jim poslali
obrázky, které děti samy nakreslily.
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Skřítek Veselínek nám poslal dopis, ve kterém nám přeje krásný svátek dětí.
Společně se svými kamarády nám připravil cestu za pokladem.
Nejdříve
jsme
museli
zodpovědět hádanky, které
nás provedly po celé vesnici
až zpět na školní zahradu,
kde jsme hledali poklad.
Ti skřítkové ale byli pěkně
chytří, protože poklad ne
a ne najít. Až nakonec děti
napadlo prohledat pískoviště.
Hurá,
poklad
je
tu
zmrzlinové kornouty, které
jsme
naplnily
jahodovou
zmrzlinou. To byla dobrota.
A co nás ještě čeká? Výlet za vojáky na Adam a pasování předškoláků.
Celý rok ve školce byl úžasný a my vám přejeme pěkné léto.
Pavla Derková DiS.

Vitamínový den ve škole
Naše škola se každým rokem zapojuje do projektu Ovoce a zelenina do škol.
Cílem projektu je naučit žáky jíst jak ovoce, tak zeleninu. Tím udělají něco správného
pro své zdraví. A i když se některé ovoce nebo zeleninu jíst nenaučí nebo ji nemají
rádi, vždy se snaží alespoň ochutnat. Mimo pravidelných dodávek vitamínů je také
součástí projektu doprovodný program.
V květnu byl žákům
školy zaslán koš plný
ovoce a zeleniny. A co
dobrého v koši bylo?
Například:
hroznové
víno, borůvky, kiwi,
mango, vodní meloun,
ale i polníček a bílá
ředkvička. Teď jen
vymyslet, jak zeleninu
s ovocem
zpracovat
a
co
připravit
za dobrotu, která by
chutnala všem.
A co se připravilo?
Ovocná mísa.
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Žáci si ovoce a zeleninu umyli,
nakrájeli na drobné kousky,
přidalo se pár vlašských ořechů
a ovocná mísa byla hotová.
Každý žák si nabral plnou
misku ovoce a s chutí ji snědl.
Co se týče zeleniny, tak ta se
dojedla
až
v odpoledních
hodinách,
kdy
už
slehl
pravidelný oběd a bylo potřeba
doplnit novou zásobu vitamínů.
Libuše Jungvirtová,
učitelka ZŠ

Zápis prvňáčků
Zápis žáků do 1. ročníku naší školy na školní rok 2022/2023 se konal ve středu
20. dubna 2022. Konečně jsme mohli přivítat děti a jejich rodiče po „koronavirové
době“ opět ve škole.
Do prvního ročníku jsme zapsali jednu dívku a dva chlapce. Bylo zažádáno
o jeden odklad školní docházky, kterému bylo vyhověno. Všichni předškoláci jsou
z naší mateřské školy.
Děti absolvovaly plnění úkolů v podobě skládání obrázků podle předlohy,
počítání předmětů do deseti, poznávání geometrických tvarů, barev a číslic,
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pojmenování členů zvířecích rodin. Třídění ovoce a zeleniny bylo jednoduché a rovněž
zavazování tkaniček a další dovednosti zvládaly na jedničku. Na závěr nám zazpívaly
či zarecitovaly písničku nebo básničku.
Na památku na tento den dostaly pamětní list, drobné dárky a výrobky od dětí
ze školní družiny. Přejeme si, aby se dětem ve škole líbilo, chodily do ní rády a těšíme
se na ně.
Slavnostní zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

ČČK Mladkov chce touto cestou poděkovat své člence Laďce Nekutové za obětavou
zdravotnickou pomoc při hasičských soutěžích. Při dvoudenní soutěži Plamen
mladých hasičů, kde strávila celkem 21 hodin, ošetřovala 15 úrazů dětí. O druhém
červnovém víkendu, kdy závodili junioři a dospělí hasiči, ošetřila 16 úrazů, a to opět
během dvou dnů a celkem 16 hodin. Měla tedy opravdu plné ruce práce.
Další „červenokřižačky“ také nezahálejí a utužují své fyzické zdraví
při pravidelných procházkách po okolí Mladkova a jednou za měsíc si rády vyrazí
v dopoledních hodinách za zábavou do Králík na Senior kino.
Alena Kotyzová
ČČK ve Vlčkovicích pořádalo dne 9. 6. 2022 Dětský den.
Pro děti byly připraveny různé soutěže, za které dostávaly zasloužené dobroty.
Počasí i akce se vydařily a všichni si to náramně užili.
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Lenka Sokolíková

Ahoj vám všem
Jaro máme v plném proudu, vše nám krásně rozkvétá, sluníčko nám dodává
elán, jen těch slunečných dní by mohlo být o trošku víc. No a vy se určitě ptáte, co je
nového.
Tak co je nového u hasičů?
V dubnu se uskutečnil každoroční sběr železa. Díky našim občanům se posbíraly dva
kontejnery. Děkujeme.
Také jsme se věnovali naší výjezdové technice a udělali na ní drobné opravy.
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V květnu proběhla okrsková schůze v Lichkově, kde se sešli starostové jednotlivých
sborů. 14. 5. jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Dolní Lipce. Za SDH Mladkov
soutěžily dvě družstva mužů a umístily se na 1. a 3. místě. Celkově soutěžilo
10 družstev. Atmosféra byla úžasná, počasí se povedlo a jídlo bylo dobré. Prostě jsme
si to užili.
Poslední víkend v květnu se konala každoroční soutěž mladých hasičů.
Tato soutěž je ta největší, kterou pořádáme. Je dvoudenní, sejde se tu kolem
43 družstev, což čítá 980 dětí plus vedoucí, rozhodčí a další velké množství lidí,
kteří se kolem soutěže pohybují. Večer mají děti diskotéku a poté spí ve stanech.
Letos se bohužel počasí moc nepovedlo. Bylo chladno, pršelo, tak děti místo
na nanuky běhaly pro teplý čaj do várnic, který se celou dobu pro ně připravoval.
Ale i tak si troufám říct, že to bylo vše prima a těšíme se na příští rok.
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Tato soutěž je náročná hlavně na přípravy. Předchází jí mnoho hodin brigád, kdy se
musí připravit celý areál. Zahrnuje to nejen sekání trávy, úklid, různé opravy, také se
připravují dráhy pro naše závodníky, ale i sepsání obrovského seznamu, co vše se
musí nakoupit, zařídit a objednat. No a v neposlední řadě se musí vše navařit.
Tato soutěž je náročná i pro obsluhy, které tu stráví spoustu svého volného času.
Další soutěže nás čekaly hned 14 dní poté.
11. června se konala soutěž mužů a žen v požárním útoku a věřte, že se bylo na co
dívat. Závodníci jsou rok od roku rychlejší.
12. června proběhla soutěž dorostu, v těchto disciplínách - požární útok, 4krát 100,
dvojboj a běh jednotlivců na 100 metrů přes překážky.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem za ochotu a pomocnou ruku. Za všechen
ten volný čas, za všechny ty odpracované hodiny. Bez těchto lidiček by to nešlo.
Výjezdová jednotka
Naše výjezdová jednotka zasahovala při požáru travnatého porostu v obci Celné.
Dále byla přivolána jako technická pomoc na odstranění stromů mezi Mladkovem
a Vlčkovicemi. I těmto chlapům děkujeme za jejich práci.
A co nás čeká?
Další soutěž nás čeká až v září. Běhat budou starší žáci 60 metrů a dorostenci
100 metrů přes překážky.
A tak nás čekají další přípravné práce. Ale věřte, že se rádi sejdeme a že se u práce
i zasmějeme a popovídáme si…
A protože se nám pomalu blíží prázdniny a čas dovolených, přejeme vám všem
spoustu krásných, slunečných dnů plných úsměvů a dobré nálady.
Krásné léto vám všem.
Za SDH Mladkov Iva Novotná
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Jaro v klubu
V posledních týdnech se nám setkání
s dětmi v Klubu Krále nedařilo uskutečnit
každý pátek, ale když už se to podařilo, zažili
jsme spolu srandu, dobrou náladu, vyřešili
jsme všechny strkanice a všechny hry se
obešly bez úrazu.
Během jara jsme hodně vyráželi hrát hry
ven a příběhy s biblickým poselstvím jsme také
četli na nejrůznějších místech.
Za všechny vedoucí Klubu přeji dětem krásné
prázdniny a Boží ochranu.
Jana Severýnová

„Zapadlí vlastenci“ z Dolan
V roce
1923
byl
v Mladkově
založen Sokol. Sdružoval – stejně jako
jinde v pohraničí – obyvatele české
menšiny. Dle sčítání lidu z roku 1921
zde žilo celkem 714 obyvatel. Z toho
počtu
bylo
126
národnosti
československé a 9 cizozemců. A právě
v roce 1923 se do Mladkova přistěhovala
další česká rodina – František Šolc, jeho
manželka Marie a tři děti (obr. 1).
Pan Šolc byl zaměstnancem Českých
drah a byl mu přidělen strážní domek č.
74 v Dolanech (obr. 2). Tou dobou byli
jedinými Čechy v Dolanech.

Obr. 1 - Scholzovi 1924
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To se změnilo až po dostavbě železničního činžovního domu čp. 9 u vlakové zastávky.
Bydleli zde drážní zaměstnanci, což byli vesměs občané československé národnosti.
Tím se stalo, že v roce 1930 žilo v Dolanech 60 občanů československé národnosti
a pouze 18 občanů německé národnosti. Šolcovi se jako správní vlastenci zapojili
do veškerých aktivit české menšiny. Dcera Marie byla cvičitelkou a náčelnicí Sokola,
pan Šolc členem mužského pěveckého spolku a i s dětmi se účastnili společných
výletů sokolských spolků z Mladkova i okolí (obr. 3 a obr. 4).
Přišel však rok 1938 a s ním odstoupení
pohraničního
území.
Demarkační
čára
přetínala
silnici
Vlčkovice
–
Vitanov
a Jablonné - Jamné. 8. října 1938 se proto
rodina Šolcova odstěhovala do Jablonného,
kde žijí někteří potomci dodnes.

Obr. 2 - pan F. Šolc u závorářského stanoviště
č. 74 v Dolanech

Informace a fotografie mi poskytnul pan
Pavel Šolc, který je vnukem Františka Šolce
(nar. 1887) a synem taktéž Františka Šolce
(nar. 1916). Díky pečlivým poznámkám
na rubu
fotografií
a
též
dopisu
se
vzpomínkami se vzácně zachovala část historie
z doby, kdy se po několika staletích opět
začínal do našeho pohraničí pomalu vracet
původní český živel. To ale tento kraj ještě
čekaly
dva
velké
obraty
z pohledu
národnostního složení – první na podzim 1938
a druhý na jaře 1945. Do malého domečku se
po válce již Šolcovi nevrátili.

Obr. 3 - Copatá cvičenka uprostřed je Marie Šolcová, nad ní je dcera výpravčího Vondráka,
po straně Olina a Jiřina Wildtovi – rok 1929
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Obr. 4 - Sokol Mladkov a družební Sokol Borohrádek na společném výletě. Foceno 4. 8. 1929 před hostincem
Steinschulzen, který stával na přechodu z Německých Petrovic (dnes Petroviček) do Steinbachu
(dnes Kamienczyk). Mezi účastníky výletu je možno spatřit copatou Marii, kamarádku Vondrákovou, učitele
Karla Morávka, Karla Semenského, listonoše Josefa Petra a další.

Miloš Taraška

Prodej lyžařského areálu v Petrovičkách
Vážení spoluobčané,
chceme vám předat informace o uskutečněném prodeji lyžařského areálu
v Mladkově – Petrovičkách. Zdlouhavý prodej se nakonec podařil díky společnosti
Golempress s. r. o.
Prodej lyžařského areálu
areál prodaný
4 100 000
DPH
204 230
Golempress
223 245
zůstatek
3 672 525
Členové TJ Sport Mladkov se na VH již v roce 2017 dohodli, že peníze, které budou
za prodaný areál, půjdou dál do sportu, a to do areálu v Dolanech.
Tímto bychom chtěli poprosit širokou veřejnost o vyjádření, co by se mělo
v Dolanech vybudovat.
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Své názory/nápady zasílejte buď na e-mail: starosta@mladkov.cz, poštou
na adresu Městys Mladkov, Mladkov 95, 56167, nebo vhoďte do schránky úřadu
městyse do začátku září.
Určitě bude lepší znát mínění veřejnosti.
My zastáváme stanovisko vybudovat multifunkční hřiště a opravit zázemí - kabiny.
Moc děkujeme za vaše vyjádřené názory.
Za TJ Sport Mladkov Renata Vágnerová

Mladkov – Suchý vrch, Memoriál Dobroslava Marečka
Je to už sice osm měsíců, ale živě si pamatuji, když zazvonil telefon a Renata
Vágnerová mě poprosila, zda bychom nemohli Mladkováky zastoupit 30. října
na setkání organizátorů běhů do vrchu z celé České republiky, protože se ho
z pracovních důvodů nemůže zúčastnit.
Odpolední setkání bylo v milém prostředí podhorského městečka Úpice
v městském sále, který byl zaplněn do posledního místečka, protože součástí
programu bylo i předávání medailí vítězům dopoledního závodu Běhu Dlouhými
Záhony a odměn celkovým vítězům Českého poháru v běhu do vrchu za rok 2021
ve všech kategoriích. Musím se přiznat, že na mě dolehla i trocha nostalgie,
protože mně běžely hlavou vzpomínky na roky, kdy jsem byla jednou
ze spoluorganizátorů Běhu do vrchu Mladkov – Suchý vrch, který se stal
pokračováním úspěšných Orlických kilometrů, Orlické 25, u jejichž zrodu stál můj
táta Dobroslav Mareček. Od roku 2011 se závod koná jako Memoriál Dobroslava
Marečka. Bylo by pěkné, kdyby se dožil tohoto setkání a mohli se ho zúčastnit spolu
s Renatou, která se již dlouhou řadu let stará o organizaci mladkovského závodu.
Na setkání do Úpice přijeli i představitelé Českého atletického svazu a i bývalý
premiér ČR Vladimír Špidla, který také rád běhával běhy do vrchu.
Součástí programu byla vystoupení propagátorů této běžečké disciplíny v České
republice, promítání dokumentárních filmů z některých závodů a nakonec předání
malých dárků čtyřem organizátorům běhů do vrchu z České republiky, kteří závody
organizují nepřetržitě už 35 roků – tedy i Mladkovákům!
Když mě Renata požádala, jestli bych se nemohla podělit se zážitky ze setkání se
čtenáři Zpráv z Mladkova, napadlo mě, že by možná byla zajímavá taková malá
exkurze do minulosti běhu do vrchu...
Běh souvisí s lidskou existencí už od pradávna, protože byl základním pohybovým
prostředkem člověka. Neběhalo se o trofeje nebo o peníze, ale o přežití. Historie běhu
v Čechách se datuje už od první poloviny 14. století, kdy se o tom zmiňuje Petr Žitavský
ve Zbraslavské kronice – "Tam tryskem běhají nazí chtějíce obratní být."
Běhy do vrchu patří k fyzicky nejnáročnějším běžeckým disciplínám a lze je rozdělit
na běhy pouze do vrchu a na běhy, jejichž trasa vede střídavě nahoru a dolů.
Nejstarší historické záznamy o běhu do vrchu pocházejí ze Skotska z roku 1068.
Tamější král vybíral svého posla z mnoha žadatelů tak, že jim uspořádal závod
na vrchol nejvyšší hory a zpět. První písemné záznamy o horských bězích v Anglii se
datují do 19. století. Nejdelší závod této doby se běžel na vrchol hory Ben Nevis a zpět,
měřil 16 km s převýšením 1500 m. V USA na Aljašce se běžel poprvé závod v roce 1908
Mount Marathon a běhá se tam dodnes. Tento běh měří 5 kilometrů a má převýšení
1000 metrů. V mnoha zemích světa začaly vznikat nové závody, které postupně
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iniciovaly založení mezinárodního sdružení běhu do vrchu v roce 1975. V této době se
poprvé konal velmi obtížný závod Sierre – Zinal ve Švýcarsku. V roce 1984 vznikla nová
mezinárodní organizace pod názvem Mezinárodní výbor pro běh do vrchu, v roce 1998
se název změnil na Světovou asociaci v běhu do vrchu (WMRA) a používá se
do současnosti. K nejdůležitějšímu rozhodnutí o zařazení běhu do vrchu mezi atletické
disciplíny došlo na kongresu IAAF v roce 2003 v Paříži.
První neoficiální mistrovství světa se konalo roku 1985 v Itálii, kde startovalo pouze
11 států. V roce 1997 byla zařazena do mistrovské soutěže i kategorie juniorek a běžely
poprvé mistrovský závod u nás v Malých Svatoňovicích. Mistrovství Evropy v běhu
do vrchu se poprvé konalo ve Francii v roce 1995 a Mistrovství světa veteránů v roce
1998 se běželo v Kitzbühlu. Hned v následujícím roce bylo uspořádáno mistrovství
veteránů v Janských Lázních.
Česká republika ve srovnání s jinými evropskými státy nepatří k hornatým zemím.
K velmi oblíbeným závodům patřily v ČSR silniční běhy a k nim patřily i závody v běhu
do vrchu. Nejstarší závod se konal ve Šternberku v roce 1977. Dalšími silničními závody
byly běh na Kleť z Českého Krumlova a závod Liberec - Ještěd. Kratší závody terénem
s převýšením několika desítek metrů se konaly ve Vysokém nad Jizerou, Třinci, Žacléři,
Nové Pace, Jilemnici, Vrchlabí a Staré Vsi. Rozvoj běhu do vrchu u nás odstartovala v té
době odvážná myšlenka na účast v závodu Sierre - Zinal ve Švýcarsku. Tento závod
měří 31 km s výškovým rozdílem mezi startem a cílem přes 2000 m. Po dlouhých
přípravách a jednáních se nakonec podařilo odcestovat na tento náročný závod v roce
1982 skupině českých běžců ve složení Pavel Bárta, Josef Krejza, Jiří Lanta a Karel
Šklíba. Naši závodníci patřili k prvním z východního bloku, kteří se zúčastnili běhu
do vrchu v alpských zemích. Česká výprava byla nadšena atmosférou i organizací
závodu a podpořilo to výrazně jejich úsilí při prosazování myšlenky, aby bylo založeno
něco obdobného i u nás. Snaha Karla Šklíby a ostatních členů TJ Sokol Havlovice
směřovala k založení Poháru v běhu do vrchu a k pořádání Mistrovství ČSSR v této
disciplíně. Bohužel hlavní atletičtí funkcionáři tomuto odvětví atletiky příliš nefandili,
zdálo se jim moc západní, a proto zůstala veškerá organizace na atletickém oddíle
TJ Sokol Havlovice.
Prvním závodem, který se podařilo zorganizovat, byl závod z Janských Lázní na Černou
horu v roce 1985. A potom už následoval 1. ročník Českého poháru v běhu do vrchu.
Nesměl mít v názvu slovo československý, protože si to tenkrát slovenští atletičtí
funkcionáři nepřáli. Český pohár v běhu do vrchu začínal s jedenácti závody do českých
kopců. Po celou dobu 35 let vydrželi pořadatelé organizovat závody Šárovcova Lhota Zvičina, Mladkov - Suchý vrch, Jilemnice - Žalý a Janské Lázně - Černá hora.
Počet závodů zařazených do Českého poháru v běhu do vrchu se každým rokem
zvyšoval, rozšiřovalo se i bodování závodů podle obtížnosti. Zařazení závodu do vyšší
obtížnosti zvyšovalo počet závodníků a stalo se pro pořadatele prestižní.
Zlom v organizaci nastal otevřením hranic v roce 1989. Byli jsme pozváni jako všechny
socialistické země na první otevřené mistrovství světa v Telfesu. K úžasu všech jsme se
okamžitě zařadili mezi vyspělé alpské země a měli jsme velký náskok před ostatními
postkomunistickými zeměmi. Od té doby jsme nevynechali jediné mistrovství světa
ani Evropy a postupně jsme začali vozit i medaile. Za 35 let získali čeští závodníci
10 zlatých, 16 stříbrných a 18 bronzových medailí z mistrovství světa, 5 zlatých,
12 stříbrných a 8 bronzových medailí z mistrovství Evropy. Veteránské medaile snad
ani nejdou spočítat, protože jsou každoročně ve světové špičce.
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Jako první z bývalého východního bloku jsme zorganizovali v roce 1997 Mistrovství
světa v Malých Svatoňovicích, které mělo nádhernou závodní i diváckou kulisu.
Od té doby se nám podařilo uspořádat ještě Mistrovství světa veteránů v Janských
Lázních v roce 1999 a 2013, Mistrovství Evropy v roce 2006 v Malých Svatoňovicích,
MS v běhu do vrchu sedmnáctiletých v roce 2016, ME v běhu do vrchu veteránů 2019
v Janských Lázních a MS veteránů na Dolní Moravě v roce 2008.
Počtem zorganizovaných mistrovských závodů se můžeme srovnávat s alpskými
zeměmi Italií a Rakouskem!
Velmi důležité je zdůraznit, že kromě běžců jsou s nadsázkou řečeno ještě důležitější
organizátoři závodů. Jsou to většinou malé tělovýchovné jednoty, spolky, hasiči
nebo rodinné klany, které si přímo hýčkají ty své závody. Bez těchto nadšenců by
nebylo možné pohár uspořádat. Pro mnohé účastníky pohárových závodů se stala účast
na závodech v běhu do vrchu životním stylem a objíždějí sami nebo celé rodiny všechny
závody. Za 35 let bylo zařazeno do Poháru v běhu do vrchu 1138 závodů a zúčastnilo
se jich 110626 závodníků.
V Mladkově se letos poběží závod netradičně v neděli 10. července a bude to již
39. ročník. Už teď se těším, jak budeme na Suchém vrchu občerstvovat běžce
a běžkyně v cíli tradičními melouny a sušenkami „Esíčky“ – ty prostě neodmyslitelně
patří k závodu, na který se sjíždí závodníci z celé republiky a Polska.
Ivana Marečková

Projekt MAP III byl zahájen!
Od 1. 5. 2022 byl na území Žamberska
a Králicka zahájen nový projekt MAP III (Místní
akční plán vzdělávání), který plynule navázal na
předešlý projekt MAP II. Potrvá celkem
19 měsíců (tj. do 30. listopadu 2023), jeho hlavní
obsahovou náplní je strategické plánování a práce
v pracovních skupinách. Bohužel v jeho rámci nelze
realizovat žádné implementační aktivity.
A co je to vlastně ten MAP? Místní akční plán vzdělávání (tedy zkráceně MAP)
je projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které dětem v MŠ nebo školákům,
anebo také jejich rodičům či učitelům komplikují život, a vytvářet podmínky pro jejich
úspěšné řešení. A je to také proces, který je založen na principech komunitního
plánování. Zapojuje všechny subjekty v území – dle jejich možností, zájmu i kapacit.
Všichni zúčastnění se mohou zaměřit na diskusi, spolupráci a sdílení zkušeností
ve věcech, které je zajímají.
V probíhajícím projektu MAP III už mají za sebou první společné jednání
odborné pracovní skupiny (Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti,
Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné
příležitosti), i Pracovní skupina pro financování. Také již proběhlo ustavující jednání
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Řídícího výboru, na němž se mj. podařilo schválit Strategický rámec, verze 2.0,
což je sborník investičních záměrů škol, školských zařízení, příp. dalších subjektů
zabývajících se vzděláváním dětí a žáků do 15 let z území Žamberska a Králicka.
A co nás čeká v dohledné době? Příprava otevřených setkání v rámci odborných
pracovních skupin za účelem sídlení zkušeností, také sběr příkladů dobré
praxe (úspěšných a inspirativních projektů realizovaných školami) a jejich sdílení,
a v novém školním roce pak další jednání pracovních skupin, sběr nových
investičních záměrů a následná aktualizace Strategického rámce na verzi 3.0.
Naše aktivity můžete i nadále sledovat na našem webu: www.maporlicko.cz
a facebooku: www.facebook.com/MAP.Orlicko.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií.

Sdružení obcí Orlicko je dlouhodobě aktivní
v bezpečnosti dopravy
Sdružení obcí Orlicko oslaví v tomto roce 30. výročí své
existence. Rád bych v příspěvcích připomněl jeho činnost v řadě
oblastí, které pozitivně ovlivňují rozvoj a život v regionu Orlicka.
Dnes se poohlédnu za aktivitami Orlicka v oblasti dopravy a zejména
pak v oblasti bezpečnosti chodců a cyklistů. Bezpečnost dopravy je jednou
ze strategických priorit rozvoje Orlicka. Tomu odpovídá řada realizací uskutečněných
v uplynulých letech. To, že se soustředíme na posílení bezpečnosti cyklistů a chodců
při dopravě zejména do práce, za vzděláním
a za službami, ale využívají je i turisté,
je vidět na řadě míst v regionu, kde se
setkáváte s cyklostezkami, když většina
z nich je investicí právě svazku Orlicka.
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Nejstarší námi vybudovanou cyklostezkou je Cyklostezka Žamberk – Lukavice
– Letohrad, kterou jsme dokončili v roce 2011, měří 4,6 km a stála 35 mil. Kč.
Investici jsme spolufinancovali z prostředků Evropské unie a Státního fondu dopravní
infrastruktury.
V roce 2012 následovala stavba Cyklostezky Červená Voda – Králíky o délce 5,4 km
a v hodnotě 22 mil. Kč. Zde nám dotačně pomohl Státní fond dopravní infrastruktury.
Protože příprava každé dopravní stavby je velmi náročná zejména z důvodu
vypořádání vlastnických vztahů k potřebným pozemkům, další cyklostezky jsme
dokončili až v roce 2021 a to hned dvě. Z prostředků Evropské unie prostřednictvím
MAS Orlicko, z.s. jsme realizovali Cyklostezku Šušek (Písečná) – Valdštejn (Hnátnice),
která je dlouhá 1,3 km a stála Orlicko přes 7 mil. Kč. Závěrem roku jsme dokončili
výstavbu Cyklostezky Letohrad – Šedivec o délce 1,4 km v ceně 10 mil. Kč za přispění
Státního fondu dopravní infrastruktury.
U financování všech uskutečněných i připravovaných cyklostezek je nutné
zmínit finanční podíly obcí na přípravě i vlastní výstavbě, jejichž území se cyklostezky
spádově týkají.
Jak jsem uvedl výše, bezpečnost dopravy je jednou z hlavních priorit Orlicka,
a proto pokračujeme intenzivně na projektové přípravě dalších cyklostezek. Nejdále je
příprava Cyklostezky Jablonné – Bystřec (k Formplastu), která bude stavebně velmi
náročná, když prochází kolem lomu v Mistrovicích v úzkém prostoru mezi silnicí,
železnicí a Tichou Orlicí. Pokud v tomto roce vyřešíme vlastnické vztahy, mohli
bychom v roce 2023 žádat o dotaci na vlastní výstavbu.
Rozpracovanou máme také Cyklostezku Žamberk – Líšnice – Nekoř, která je akutní
zejména pro zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů v Líšnici a dále
Cyklostezku Žamberk - Kunvald - Rokytnice v Orlických horách. Tato poslední
cyklostezka je důležitá z pohledu cestovního ruchu a cykloturistiky, když podstatně
usnadní návrat cyklistů z hřebene Orlických hor do našeho podhůří. Nicméně u obou
je k realizaci, zejména díky nedořešeným vlastnickým vztahům k pozemkům, ještě
dlouhá doba.
Tím však záměry Orlicka ve výstavbě cyklostezek nekončí. V tomto roce chceme
zahájit projekční přípravu Cyklostezky Těchonín – Mladkov – Lichkov a snad i Králíky
– Dolní Morava.
Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v pokračování dostupnosti evropských
i národních dotačních zdrojů na podporu bezpečnosti dopravy, ale též v pochopení
všech dotčených subjektů a vlastníků, kterých se naše aktivity v oblasti výstavby
cyklostezek dotýkají. A také chci velmi poděkovat zastupitelům měst a obcí, které na
přípravu a výstavbu potřebných cyklostezek přispívají. Bez jejich dobré vůle
a finančního přispění by jakékoli stavby cyklostezek nebyly reálné.
V jednom z dalších příspěvků si vám dovolím přiblížit aktivity Orlicka v oblasti
podpory cestovního ruchu v našem krásném území.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Krajský web pomůže Ukrajincům s hledáním práce
Ukrajincům, kteří mají zájem o práci v Pardubickém kraji, slouží jednoduchá
webová stránka. Na ní naleznou zájemci aktuálně volná pracovní místa evidovaná
krajskou pobočkou Úřadu práce. Nápad vznikl při jednání hejtmana
Martina Netolického se zástupci Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
a právě Úřadu práce. Volná pracovní místa budou pravidelně aktualizována
na webu robota.pardubickykraj.cz.
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„Z měsíčního fungování Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině víme,
že příchozí Ukrajinci mají velký zájem o zapojení se do pracovního procesu v České
republice. Víme, že vzniká celá řada inciativ s nabídkou pracovních míst, avšak rozhodli
jsme se s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje a krajskou pobočkou
Úřadu práce vytvořit velice jednoduchou webovou stránku, na které budou zobrazována
aktuálně volná pracovní místa evidovaná úřadem práce s vhodností i pro zájemce
z Ukrajiny. Naším hlavním cílem je v maximální možné míře zjednodušit zájemcům
vstup na český pracovní trh a tím i urychlit jejich začlenění do společnosti,“ řekl
hejtman Martin Netolický. „I přesto, že máme zprávy od zaměstnavatelů, že poptávají
řadu dělnických profesí primárně pro muže, tak z aktuálně nabízených pracovních pozic
Úřadem práce je patrné, že je zde celá řada míst vhodných i pro ženy. Zároveň začne
být s postupem času poptávka také po sezonních pracích. Tabulka tak bude jednou
až dvakrát týdně aktualizována, abychom nabízeli opravdu jen ta místa, která jsou
v daný okamžik opravdu volná,“ vysvětlil hejtman Netolický.
Informaci o vzniku webové stránky bude Pardubický kraj ve spolupráci
s partnery šířit směrem ke starostům měst a obcí, ubytovatelům, ale také
k organizacím, které se věnují pomoci příchozím uprchlíkům z Ukrajiny.
Informace bude zároveň prezentována v Krajském asistenčním centru na pomoc
Ukrajině a na Úřadu práce.
Dominik Barták

Jedno dvacetileté výročí
Představte si náměstíčko v Mladkově před
20 lety. Tenkrát tu byla dobře fungující
hospoda, kousek vedle obchod paní Šlajsové
a na rohu u křižovatky byla otevřena pobočka
žamberské lékárny. Náměstíčko tehdy žilo.
Dnes se tu lidé zastavují v letní sezóně na
Devítce a pravidelně pouze při návštěvě lékárny,
ve které však najdou stále usměvavého, milého,
příjemně naladěného, vtipkujícího a vždy
ochotného člověka, který dokáže odborně
poradit či vyřešit jakýkoliv problém a požadavek.
Jistě už všichni víte, o koho se jedná. Ano, je to
náš pan lékárník, Mgr. Vasyl Tysyachny.
A my jsme moc rádi, že ho tu máme.
Napadlo nás pana lékárníka trochu vyzpovídat.
Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl odcestovat z Ukrajiny do České
republiky a usadit se tu? Co bylo nejtěžší?
Moje situace byla oproti jiným Ukrajincům, kteří se rozhodli vycestovat do zahraničí,
jiná v tom, že moje manželka je českého původu. Situace v 90. letech na Ukrajině
nebyla zrovna jednoduchá a rodina z manželčiny strany nám nabídla, abychom zkusili
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bydlet v České republice. Ačkoli jsme tu měli určité zázemí, počátky rozhodně nebyly
hladké. Největší výzvou pro mě s manželkou, která je rovněž farmaceutka, byla nutnost
projít aprobačním řízením, tedy procesem uznání našeho vysokoškolského vzdělání.
Bez tohoto certifikátu bychom nemohli vykonávat povolání lékárníka.
Jak dlouho tu žijete a proč zrovna v Orlických horách? Co tomu říkala
Vaše rodina?
S rodinou v ČR žiji již více než 25 let. Orlické hory byly poměrně jasnou volbou, bydlí tu
manželčini příbuzní. Moje ukrajinská část rodiny mě s manželkou od tohoto rozhodnutí
neodrazovala, mí rodiče přáli svým vnukům co nejlepší budoucnost.
Kdy jste začal pracovat v lékárně v Mladkově a kdo Vám toto pracovní místo
nabídl?
V lékárně v Mladkově pracuji od jejího založení v dubnu 2002. Mladkovskou výdejnu
léků tehdy otevřela jako svoji pobočku majitelka jedné z lékáren v Žamberku,
Mgr. Dana Janovcová. Ačkoli se v průběhu let vystřídalo v lékárně v Mladkově několik
majitelů, těší mě, že se bez přestávek podařilo udržet její chod.
Jak dlouho Vám trvalo, než jste se naučil česky?
Naučit se češtinu tak, abych byl bez větších problémů schopen fungovat v práci
a ve společnosti, mi trvalo asi jeden rok. Rád čtu a sleduji zprávy o dění ve světě,
což mi určitě pomáhalo rozšiřovat slovní zásobu. Přízvuk mi ale zůstal dodnes.
Bylo pro Vás a Vaše děti těžké začlenit se do české společnosti? Jaká vlastnost
Čechů Vás překvapila?
Děti se zvládly začlenit do české společnosti naprosto bezproblémově. Mají perfektní
znalost češtiny a od poslechu byste ani nepoznali, že mají ukrajinský původ. Obecně je
má zkušenost s Čechy velice pozitivní. Poznal jsem za ta léta spoustu skvělých lidí.
Mentalita Čechů je určitě v mnoha ohledech odlišná od té ukrajinské, ale nejedná se
o nic nepřekonatelného. Ukrajinci například nejsou zvyklí tak jako Češi o víkendech
výletovat nebo trávit čas na chatě, ale i to se s postupem času mění.
Vracíte se na Ukrajinu často? Co Vám v naší zemi chybí nejvíc?
Jezdím na Ukrajinu poměrně často, až 6krát ročně. Samozřejmě mi nejvíce chybí mí
příbuzní a známí, ale i příznačný ukrajinský humor nebo prostý rozhovor s lidmi
na ulici. Jedná se mnohdy o drobnosti, které si s sebou zpět do ČR nepřivezete,
zkrátka je třeba je zažít na místě.
Jaké zvyky jste si z Ukrajiny přinesli? Líbí se Vám nějaké české tradice?
I nadále se snažíme udržovat ukrajinské tradice související s významnými svátky,
jako jsou Velikonoce a Vánoce. Ale obohacujeme se i o české zvyklosti. Manželka vždy
připravuje českou štědrovečerní večeři, syn jako malý chodíval s kamarády
s pomlázkou. Rád navštěvuji poutě, jarmarky s lidovými řemesly, adventní trhy a další
tradiční slavnosti.
Je lepší ukrajinská nebo česká kuchyně?
Jsem obecně velice dobrý strávník a u každé kuchyně si přijdu na své. Ukrajinské
pokrmy mi samozřejmě schází. Manželka je ale výborná kuchařka a ukrajinskou
kuchyni si skvěle osvojila.
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Jaké naše jídlo máte nejraději?
Těch je celá řada. Mám rád tradiční českou svíčkovou, jitrnice, vánoční bramborový
salát.
Jak Vy i Vaši příbuzní na Ukrajině prožíváte napadení Vaší rodné země Ruskem?
Navzdory tomu, že jsem dlouhodobě sledoval vývoj politické situace na Ukrajině
a vztahy s Ruskem a tušil jsem, že může dojít k dalšímu napadení, válka je něco,
na co se vnitřně lze připravit jen stěží. Snažím se pomáhat jak Ukrajincům, kteří brání
zemi, tak těm, kteří z válečných zón vycestovali do ČR. Jsem velice vděčný za solidaritu
vůči příchozím uprchlíkům. Věřím, že díky podpoře západních zemí se Ukrajině podaří
zvítězit.
Děkujeme za odpovědi 
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
Prázdniny se kvapem blíží,
snad proběhnou bez potíží.
Tábory a dovolený,
jsme na ně všichni natěšený.
TAJENKA:
1.
2.
3.
4.

V kornoutku je …
Někteří mají na zahradě …
Děti v létě jezdí s kamarády na …
V Chorvatsku je …

1.
2.
3.
4.

TAJENKA Z MINULA:
1.
2.
3.

V A J

Č

K A

S L U N C E
B L E D U L

4.

K R A S L

5.

V E L

6.

J A R O

7.

D U B E N

8.

Í

I

E

C E

K Ý

P O M L

P Á

T E K

Á Z

K A

9. M A Z A N E C
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S N Ě Ž E N K A
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Užijme si léta
Léto přebírá vládu od jara a příroda se raduje. Dozrávají jahody, nalévá se rybíz
a angrešt, zelenina v zahradách dohání, co zmeškala v chladných jarních ránech,
začínají rozkvétat letničky. Ptáci učí mladé létat, všude to bzučí, cvrliká, voní.
Sundali jsme roušky a můžeme se bez omezení zhluboka nadechnout. Ale ono nám to
často nějak nejde. Strach z pandemie se takřka ze dne na den proměnil v obavy
z války. Do toho zdražování a zprávy o tom, že nebude čím topit, inflace poroste,
nebude mouka, olej…
Mnozí cítí, že už pomalu přestávají zvládat přísun špatných zpráv. Je jim úzko,
jsou nervózní, bojí se. Psychologové a psychiatři mají stále plno. Z velké části za naši
úzkost může obrovský přísun informací, které na nás útočí od rána do večera z novin,
rádia, televize, sociálních sítí. Je opravdu těžké vyznat se ve spleti zpráv,
z nichž některé mohou být – a jsou – dezinformacemi. Nenechte se jimi udolat.
Mít celý den puštěné zprávy nebo co chvíli klikat na internetové zpravodajství
duševnímu zdraví rozhodně neprospěje.
Snažme se od přemíry aktualit co nejvíc odpoutat. To neznamená, že budeme
předstírat, že se nic neděje, ale těšme se z toho, co nám tento čas nabízí. Vydejme se
na pořádnou procházku do lesa, připravme si nějakou jahodovou dobrotu,
poslechněme si hezkou hudbu, podívejme se na veselý nebo zamilovaný film, sáhněme
po pěkné knížce, vydejme se na výlet, pozvěme rodinu a přátele na grilování,
navštivme starou tetičku, těšme se na dovolenou a pak si ji pořádně užijme.
(zdroj: https://www.coopclub.cz/wp-content/uploads/2022/05/Radce_03-22.pdf)

Nejdelší visutý most pro pěší na světě
se otevírá veřejnosti
V pátek 13. května se v areálu Dolní Morava otevírá nejdelší visutá lávka
pro pěší na světě. Je dlouhá 721 metrů, jak napovídá i její název Sky Bridge 721.
První odvážlivci se po jednosměrném mostě projdou v 10 hodin dopoledne,
zpět k nástupnímu místu je přivede naučná stezka věnovaná místní přírodě a historii.
Nástupní místo se nachází nedaleko Stezky v oblacích v nadmořské výšce
1110 metrů. Lidé se v nejvyšším bodě ocitnou takřka 100 metrů nad zemí a po lávce
budou moci chodit celoročně – tedy v případě, že bude příznivé počasí. Po překonání
údolí povede zpět asi dvoukilometrová stezka Most času s prvky rozšířené reality.
Pojednává o místní přírodě a dějinách a návštěvníci budou potřebovat
ke kompletnímu zážitku chytré telefony.
Ačkoli je lávka rekordně dlouhá, podle ředitele resortu Dolní Morava Martina
Palána o světové prvenství v prvé řadě nešlo. „My jsme neplánovali, že to bude nejdelší
visutý most na světě. To se stalo v podstatě až v samém závěru, kdy jsme si řekli, že ho
změříme. A tím pádem jsme zjistili skutečnou délku – a to nás přimělo k myšlence zkusit
jej porovnat s dalšími obdobnými projekty,“ uvedl Palán pro Novinky.
Výstavba mostu podle ředitele vyšla na více než 100 milionů korun. Konstrukci
drží šest hlavních nosných lan, tažná síla každého z nich je 360 tun. Šířka lávky je
1,2 metru. Maximální kapacita mostu bude prvních 14 dní provozu 250 osob, poté by
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se měla zdvojnásobit na 500. Dospělý zaplatí za vstupné s registrací předem
350 korun, bez registrace 390 korun. Lístky lze ale kombinovat také s cestami
lanovkou, a to buď jednosměrnou, či obousměrnou. V takovém případě se může cena
zážitku vyšplhat až k 900 korunám. V kombinaci se vstupem na Stezku v oblacích
i na více než tisíc korun.
(zdroj: https://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/clanek/nejdelsi-visuty-most-pro-pesi-na-svete-se-oteviraverejnosti-40396758)

Premiéra nového dopravce, společnosti BusLine,
se skutečně nepovedla
V neděli 12. června 2022 začala autobusovou dopravu na většině území
Pardubického kraje zajišťovat společnost BusLine, které však stále chybí šoféři.
Ačkoliv podle vedení Pardubického kraje mají problém s nedostatkem zaměstnanců
všichni dopravci, žádná z dalších čtyř společností, které zajišťují dopravu
v Pardubickém kraji, spojení v tomto týdnu nezrušila. Problémy měla na začátku
měsíce pouze Arriva, která nyní obsluhuje Chrudimsko. Důvodem byla skutečnost,
že řada zaměstnanců odcházela k BusLinu.
Cestující si tak musí zvyknout na novou realitu. Než vyrazí na autobusovou
zastávku, je nutné otevřít webové stránky OREDO a pečlivě prolistovat excelovou
tabulku neodjetých spojů. Ta část veřejnosti, která se s internetem nekamarádí,
musí podniknout cestu do informačních center, která však už nejsou umístěna
na autobusových nádražích. Podle smlouvy uzavřené s Pardubickým krajem je
nutností, aby se infocentra nacházela do půl kilometru od nádraží. Např. v Králíkách
si tak lidé pro přehled o neodjetých spojích či průkazku musí dojít do prodejny obuvi
v Dlouhé ulici, v Letohradě na pokladnu dopravce Leo Express Tenders s.r.o.
na vlakovém nádraží, v Žamberku do informačního centra na náměstí, v Lanškrouně
do papírnictví a v Ústí nad Orlicí pak do cestovní kanceláře. Tam jim ale zatím
neřeknou a nevyřídí zhola nic.
Hejtman Martin Netolický navíc pod palbou kritiky už v minulém týdnu avizoval,
že cestující nebudou až do odvolání platit jízdné. (Poznámka redakce: Realita je někde
ovšem taková, že např. cestou do Králík dopoledne skutečně jízdné neplatíte,
ale odpoledne při zpáteční jízdě už řidič požaduje zaplatit.) Společnost BusLine kromě
toho čeká tučná pokuta. "Zřejmě nás čeká další forma penalizace. O její podobě a výši
se bude ještě jednat," uvedl provozní ředitel BusLinu Michal Hanč.
Dopravu v kraji nyní zajišťuje pět společností. Největší krajíc si ukrojila právě
společnost BusLine, která jezdí v oblastech Orlickoústecka, Lanškrounska, Jevíčska
a Svitavska. Jediný BusLine se v kraji potýká s problémy. Současně pokračují jednání
s řidiči a dalšími dopravci o výpomoci.
Telefonní čísla na dispečink BusLinu
Dispečer 604 121 336
Dispečer 732 150 599
(zdroje: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/zavolejte-rediteli-dnes-neodjede-169-spoju-dopravce-zverejnil-kontakty-nasefy-2.html, https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/zmena-k-lepsimu-ani-nahodou-v-pondeli-znovu-nevyjede-vice-nez-120spoju-20220620.html,
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/buslinu-nechybi-jen-ridici-na-nekterych-mistech-se-stalenerozjela-infocentra-20.html, zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/jizdne-zdarma-hejtman-vyzval-busline-aby-dokonce-mesice-jezdil-v-kraji-zdarma-2.html,
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/v-utery-nevyjedou-na-orlicku-dvestovky-busu.html, https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/na-autobusy-budou-lide-v-pardubickem-kraji-opet-cekat-marnenepojede-170-spoju-2.html)
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Pacientům se v Ústí nad Orlicí otevře nový urgent,
vše bude na jednom místě
7. 5. 2022 - Orlickoústecká nemocnice otevřela nový urgentní příjem za půl miliardy
korun. Lidem začne sloužit během několika týdnů. Pavilon má zjednodušit i zrychlit
přijímání pacientů, nabídne i nové prostory pro jednotky ARO a JIP.
Ani jedna z pěti nemocnic Pardubického kraje dosud neměla místo, kde by lékaři
pacienty prohlédli, provedli diagnostické vyšetření a poslali na vhodné oddělení.
Lidé se tak často nemocničními areály probíjejí na vlastní pěst, někdy si sami určují
diagnózu a hledají pomoc podle svého uvážení.

Alespoň v Ústí nad Orlicí tato praxe zanedlouho skončí. Pardubický kraj
dokončil nový pavilon s recepcí a čekárnou, kde se zdravotníci pacientů ujmou,
provedou všechna potřebná vyšetření a pak rozhodnou, co dál.
„Pro základní vyšetření jsou v blízkosti recepce vyšetřovny chirurgie, interny,
neurologie, ORL a urologie stejně jako vyšetřovna lékařské pohotovostní služby,“ uvedl
oblastní ředitel pro zdravotní služby Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšlské
nemocnice Vratislav Dědek.
Recepce, jednotlivé ordinace i jednotky JIP a ARO jsou velmi prostorné a plné
světla. Některé diagnostické přístroje jsou už na místě, jiné se sem teprve přesunou.
„V rozsahu několika málo týdnů, řádově do jednoho měsíce, bychom chtěli otevřít
intenzivní péči, přestěhovat ji ze starých prostor, a potom budeme otevírat ambulance,“
řekl Vratislav Dědek.
Generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald si myslí,
že urgentní příjem může do Ústí nad Orlicí přilákat nové pacienty. „Může to trochu
změnit tok pacientů v rámci východního regionu Pardubického kraje,“ uvedl.
V přízemí je vedle nízkoprahového příjmu pro pacienty, kteří dorazí sami, i takzvaný
vysokoprahový příjem s odděleným vstupem pro transport nemocných z vozů
zdravotnické záchranné služby. V dalších dvou patrech vznikly lůžkové jednotky ARO
a JIP, které jsou napojeny prostřednictvím spojovací chodby se stávající budovou B
na operační sály.
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Spory utichly, kraj slíbil postavit stěnu
Výstavbu provázely spory se sousedy novostavby, kterým vadil způsob,
jakým projektant vyřešil vykládání pacientů z vozů záchranářů přímo z ulice Jana
a Josefa Kovářů. Sousední domky od sanitek bude dělit jen několik zasazených
stromků, úzká ulice a chodník. Místní chtěli postavit plot, aby zranění měli alespoň
trochu soukromí a oni si nepřipadali, že se přestěhovali do areálu nemocnice.
Krajský soud dvakrát kvůli stížnostem lidí zrušil územní rozhodnutí na stavbu
a krajští politici nakonec letos slíbili, že prostor pro vykládání pacientů od ulice oddělí
stěnou. „Jejich stížnosti chápu, proto jsme jim vyšli vstříc,“ řekla náměstkyně hejtmana
pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN). Michal Pech, který bydlí
v domku naproti novému pavilonu, doufá, že politici své slovo splní. „Můžu tomu věřit,
a nemusím, nic hmatatelného nemám. Bojím se, že se přestřihne páska, a na nás se
zapomene,“ řekl.
V minulosti zástupci kraje tvrdili, že nějakou formu urgentního příjmu by měly
mít všechny nemocnice s akutní péčí. Po Ústí nad Orlicí se ho dočkají Pardubice,
tamní centrální příjem však nebude hotový dříve než na konci roku 2023, ale spíše
později. Matoušková uvedla, že úpravy by se v budoucnu měly dotknout i zbylých
nemocnic v Chrudimi, Svitavách a Litomyšli. „To, jak jsou okresní nemocnice
postavené, už neodpovídá dnešním standardům. Proto vypracováváme generely,
kde budeme pracovat na přetvoření přijímání pacientů,“ řekla.
(zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/urgentni-prijem-nemocnice-usti-nad-orlici-pardubickykraj.A220506_150742_pardubice-zpravy_lati)

Obrazem … nové prvky u Pramene knížete Rostislava

Na jaře letošního roku opět přibyly nové
prvky k Prameni knížete Rostislava. Nově
tu pozorní návštěvníci spatří rodinku
divočáků, neposedné motýli, pavouka
křižáka a obrovské pavučině, brouka
a v neposlední řadě i rozrůstající se
rodinku ušáků. Rekonstrukcí prošla lávka
s panáčky. Tvůrcům patří velké díky .
redakce
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Parní jízdy do Polska by mohly být podpořeny
z evropských fondů
Již v sobotu 25. června vyjede v rámci tradičních letních jízd historických
parních vlaků první spoj. Ten se vydá z Ústí nad Orlicí až do polské Slezské Javořiny.
Stejná jízda se pak zopakuje v sobotu 3. září. Polská strana pak parní express vypraví
do Žamberka 17. září. Kraj na tyto jízdy připravil projekt, který chce uplatnit v rámci
Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-Polsko.
„V loňském roce jsme si vyzkoušeli jednu parní jízdu z Ústí nad Orlicí do Slezské
Javořiny v Polsku a zájem byl opravdu mimořádný, a to především na polské straně,
kdy vlak doprovázely stovky železničních nadšenců. Proto jsme již dvě jízdy do Polska
zahrnuli na počátek a závěr našich pravidelných letních jízd. V rámci příprav
jsme identifikovali možnost finanční podpory z evropských fondů, což je samozřejmě
pozitivní a jednoznačně uděláme maximum, abychom tuto finanční podporu získali,“
uvedl hejtman Martin Netolický. „Projekt zahrnuje tři cesty historickými vlaky
po česko-polském pohraničí. Jízdy z Ústí nad Orlicí do Slezské Javořiny se uskuteční
v sobotu 25. června a 3. září. Následně očekáváme, že 17. září by vyrazil parní vlak
z muzea v Javořině Slezské do Žamberka v návaznosti na Muzeum starých strojů
a technologií, které pro nás také v letošním roce parní jízdy zajišťuje,“ uvedl hejtman.
Projekt na parní jízdy bude předložen v rámci výzvy PO4 Spolupráce organizací
a institucí Fondu mikroprojektů. „Předpokládané celkové náklady projektu jsou
600 tisíc korun s tím, že předpokládaná výše dotace je 20 tisíc euro, tedy přibližně
500 tisíc korun. Snažíme se využívat všechny dostupné evropské prostředky, a to
včetně těchto finančně méně objemných výzev. Každopádně je to pro nás dobrá
možnost, jak pomoci cestovnímu ruchu v pohraničí a potěšit železniční nadšence,“ řekl
krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/116649/parni-jizdy-do-polska-by-mohly-byt-podporeny-z-evropskychfondu)
37

V Žamberku vzniká muzeum věnované nejen legionářům
Vedle Muzea starých strojů a technologií vzniká v Žamberku další tematicky
zaměřené muzeum. Československá obec legionářská v těsné blízkosti pivovaru
vytváří Památník odboje Žamberk. To by se mělo otevřít již v červnu tohoto roku
prvními expozicemi. Se záměrem se ve čtvrtek přímo na místě seznámil hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický.
„V letošním roce si připomínáme 80 let od atentátu na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha a následné vypálení Lidic, Ležáků a s tím spojené
represe na našem obyvatelstvu. Společně s Československou obcí legionářskou
a Památníkem Lidice si proto připomínáme jednotlivé klíčové události a osobnosti.
V pátek 24. června navíc připravujeme velký společenský pietní večer přímo
v prostorách vypálené osady Ležáky,“ řekl hejtman Martin Netolický.
„Československá obec legionářská připravuje na červen otevření Památníku
odboje v Žamberku v blízkosti pivovaru. V něm by měla vzniknout expozice věnující se
nejen osudům československých legionářů, ale také působení výsadku Barium, který je
spojen právě s Žamberkem a okolím. V rámci samotného otevření by měla být
připravena také panelová výstava k výsadku Anthropoid,“ uvedl Martin Netolický
s tím, že Pardubický kraj by mohl vznik a provoz muzea podpořit.
(zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/116297/v-zamberku-vznika-muzeum-venovane-nejen-legionarum?pg=3)
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