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19. a 20. dubna dopoledne bylo v naší 
knihovně živo, na návštěvu přišlo po-
stupně všech pět tříd základní ško-
ly. (Některé děti chodí do knihov-
ny pravidelně, jiné už uvnitř byly  
a pro mnohé z nich to byla první ná-
vštěva.) Představila jsem jim naši 
knihovnu a povídali jsme si všich-
ni společně o tom, co je to knihovna,  
proč se knihovna zakládá, co v knihov-
ně najdeme, co knihovna nabízí a kdo 

do ní může chodit.
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O víkendu ve dnech 19. a 20. března 2016 uspořádala 
základní a mateřská škola, Klub důchodců a Obec Ru-
doltice velikonoční výstavu na sále místního kulturního 
domu. Všechny organizace, ale i další místní i přespolní 
nadšenci přiložili ruku k dílu a bylo opravdu co vystavo-
vat a hlavně co obdivovat.
Členové z Klubu důchodců vyrobili na své březnové 
schůzce dekorace z proutí a papíru, nazdobili perníčky  
a namalovali vajíčka.
Děti v kreativním kroužku pod vedením Lucky Antl vy-
robily punčochové hlavy, kterým místo vlasů vypučelo 
obilí.
V základní i mateřské škole se ve středu 16. března ko-
naly jarní dílny zaměřené na velikonoční tematiku  
a vzniklo tak mnoho výrobků z papíru, vaty, vyfouklých 
vajíček a slámy, děti se nezalekly ani zdobení perníčků 
barevnými polevami. Všechny jejich výrobky na výsta-
vě zaplnily lavice a okenní parapety. Bylo možné obdi-
vovat i výrobky dětí z 1. třídy - malovaná zářívá sluníč-
ka, sněženky a kuřátka, vše zavěšené na protější straně 
sálu. Stoly uprostřed sálu se postupně zaplnily výrobky 
od místních a částečně i přespolních šikovných výtvar-
nic a také dekoracemi z Klubu důchodců. K vidění byly 
výrobky z keramiky, pečení beránci, mazance, proutěné 
košíky plné malovaných kraslic nejrůznějšími techni-
kami, perníková vajíčka, paličkovaná krajka, skleněná 
vajíčka, dekorace z proutí, dřeva i papíru. V sobotu hrál  
k dobré náladě flašinetář, papoušky zapůjčil Zdeněk Tej-
kl, děti mohly nakrmit králíky zapůjčené Milošem Šrám-
kem nebo si uplést pomlázku díky zkušenému panu 
Zvárovi a Kobzovi. O sladké pokušení se postaraly cuk-
rářky Lucka Antl s Evou Klímkovou a řízkové hody na-
chystali Havelkovi. Zkrátka nepřišli ani Ti, kteří si chtěli 
z výstavy odnést něco domů. V nabídce byly keramické 
ozdoby, skleněná a textilní vajíčka nebo ta zdobená kla-
sickou voskovou technikou. Bylo možné si je narovnat 
do proutěných košíků či dřevěných krabiček zdobených 
nejrůznějšími technikami, nechyběly ani drobné výrob-
ky z textilu či korálků, všechno krásná ruční výroba.

Odměnou všem organizátorům a vystavovatelům 
byl úžas návštěvníků při vstupu do sálu: „Tolik věcí,  
to je nádhera, to jsme nečekali,  to vyrobili všechno 
místní?“
Ano vyrobili a měli velkou radost, když noví návštěv-
níci nadšeně přislíbili zapojení se do vánoční výstavy, 
nejenže se tak můžeme všichni těšit na nové inspirace  
ke své tvořivosti, ale také k dobré náladě v obci.

Své výrobky vystavovali nebo prodávali:
Lucka Antl Petranová, Zdeňka Brejšová, Slávka Broke-
šová, Dagmar Brýdlová, Alena Bukvová, Čadovi, Petra 
Dvořáková, Dubovi, Hana Hikadeová, Zdeňka Jelínko-
vá, Markéta Jílková, Eva Klímková, Jolana Kobzová,  
Miroslava Kočová, František a Marcela Krystlovi, Len-
ka Kuběnková, Iva Marešová, Jana Nečesánková, Růže-
na Neprašová, Jana Řehořová, Růžena Sychrová, Katka 
Šemberová, Krasava Šerkopová, Miloslav Šrámek, Blan-
ka a Zdeněk Tejklovi, Ladislav Zvára.

Za pořadatele Jolana Kobzová
místostarostka 
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Definitivní 
konec jara

Vítání 
občánků

S vítáním jara se pojí zvyk vynášení smrti, 
jedná se o západoslovanský lidový zvyk po-
cházející z předkřesťanské éry. Jeho ústřed-
ním prvkem je slaměná figura oblečená  
v ženských šatech, známá pod četnými jmé-
ny jako například Morana, Morena, Marza-
na, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka.  
Formy jména Morana jsou užívány především  
na východě. 
V naší mateřské a základní škole se snaží učitelky 
již po několik let seznamovat děti s tímto zvykem.  
Ve škole si s dětmi nachystají Moranu v eko-
logické podobě, z prutů a chleba, s dětmi se 
sejdou u potoka, děti Moraně zazpívají, vhodí 
ji do potoka a mohou se všichni začít těšit na 
příchod teplého jara. 

Autorka článku i fotografií: Jolana Kobzová

V sobotu 9. dubna proběhlo na sále místního kulturní-
ho domu vítání občánků narozených od 1. září 2015 do 
31. března 2016, celkem bylo přivítáno 7 děvčátek a 8 
chlapečků:
Dominik Blažek, Leontýna Cejnarová, Daniel Hra-
decký, Sofie Hrdá, Lukáš Hrdý, Sebastian Hu-
bálek, Štěpán Janovec, Monika Jaskó, Zuzana 
Kučerová, Michal Minář, Thomas Moravec, Eliška Pe-
tranová, Laura Tomášková, Simona Vernerová, Šimon  
Vyhnálek.
Nové občánky, rodiče i ostatní hosty přivítaly děti 
ze základní školy svým hudebním vystoupením  
za doprovodu paní učitelky Pardubické. Zazpíval také 
Miroslav Svatoš za kytarového doprovodu pana Hos-
timila Tomáška. Všem účinkujícím patří poděkování.
Starosta Ivo Kolomý přivítal nové občánky i rodi-
če, popřál všem pevné zdraví a spokojený život 
plný lásky a štěstí. Maminkám předal malou kytič-
ku a každému novému občánkovi finanční obnos  
ve výši 5000,- Kč. Rodiče se zapsali do pamětní kni-
hy a každé miminko obdrželo na památku malý věcný 
dárek.
Obec Rudoltice přeje všem novým občánkům  
i jejich rodičům pevné zdraví a hodně lásky, v životě 
také štěstí a spokojenost.

Autor fotografií: Radek Lepka
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Jaro 
v základní 
škole
Den otevřených dveří a jarní dílny
V těchto dnech královna Zima předává klíč víle Jar-
něnce a sluníčko probouzí jarní kytičky. Z hlíny vy-
kukují sněženky a přidávají se i petrklíče, narcisy, 
tulipány, fialky, konvalinky, sedmikrásky a později i pam-
pelišky. Všechny tyto kytičky vyrostly také v naší škole.  
Jak je to možné?
16. března naše škola pořádala JARNÍ DÍLNY a byla plná 
tvořivých dětí pojmenovaných právě podle kytiček. Děti 
vytvářely klícky z pedigového proutí, dekorativní ptáč-
ky na kolíčku, hnízdečka ze slámy, vatové beránky, zá-
pichy se zajíčkem, barvily vajíčka a zdobily velikonoční 
perníčky. O jarní písničky se s námi podělili prvňáčci  
a třeťáci. Maminky napekly plno dobrůtek. Moc jim dě-
kujeme, stejně jako všem pomocníkům – bývalým žá-
kům naší školy i všem dospělákům. Někteří nám pomá-
hají pravidelně a my jsme za to velmi rádi.
Naše jarní tvoření jste si mohli prohlédnout  
na VELIKONOČNÍ VÝSTAVĚ v sále místního kulturního 
domu ve dnech 19. – 20. března.

Noc s Andersenem 
Hans Christian Andersen byl věhlasný dánský po-
hádkář, který by tento rok 2. dubna oslavil 211. naroze-
niny. Po celém světě jsou známé jeho pohádky, např. 
Malá mořská víla, Cínový vojáček, Císařovy nové šaty,  
Křesadlo, Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko a mnoho 
dalších.  Na jeho počest se již šestnáct let koná meziná-
rodní akce NOC S ANDERSENEM, jejímž cílem je připo-
menout dětem krásu psaného slova a půvab společného 
předčítání a vzbudit v dětech zájem o četbu. První Noc  
s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské 
knihovně. Věhlas o prožité noci se šířil po vlastech čes-
kých i moravských díky Klubu dětských knihoven SKIP. 
Rudoltická škola se do této mezinárodní akce zapojila 
poprvé v roce 2007. Takže tento rok byl v Rudolticích ju-
bilejní desátý. S oblíbenou knihou, spacákem a dobrou 
náladou se sešly děti z první až páté třídy v pátek ve-
čer 1. dubna v mateřské škole. Čekal na ně jako vždy bo-
hatý program. Skládaly pohádkové texty, luštily jména 
popletených pohádkových postav, hledaly slova skrytá  
ve větách, počítaly matematické příklady, na jejichž 
konci na ně čekala skrytá jména pohádkových po-
stav, luštily pohádkový kvíz, který prověřil jejich zna-
losti pohádek… Kromě oblíbené sirkované a židlič-
kované si vyzkoušely i novou hru lentilkovanou.  Po 
večeři se všichni teple oblékly a s lampióny vyrazily  

na  noční procházku. Známá cesta k vlakovému 
nádraží se v noci za mihotavého světla lampiónů sta-
la tajemnou. Po návratu do školky děti ulehly pohodlně  
do svých spacáků a poslouchaly pohádky.  Ty nejmenší 
usínaly již při první pohádce a ty nejstarší štěbetaly ještě 
dlouho poté, co se přestalo číst. V sobotu ráno se rozcházely 
domů s diplomem, upomínkovou pohlednicí a s přáním,  
aby příští rok opět mohly přijít a užít si s kamarády  
a svými pedagogy zajímavou noc. Takže děti, slibuji  
za všechny učitele, příští rok se na vás opět moc těšíme. 

Autorka: Marcela Krystlová, 
 vychovatelka školní družiny

Poslední hodina plavání dětí z MŠ a ZŠ
Žáci naší mateřské a základní školy se i letos zúčastnili 
plaveckého výcviku - tentokrát pod vedením zkušených 
instruktorek TJ Plaveckého střediska Česká Třebová.  
K rozšíření a zdokonalení plaveckých dovedností při-
spělo mnoho zábavných aktivit a plaveckých pomůcek: 
potápění s podvodními kruhy, disky a kroužky, miniae-
robik, závodivé hry a plavání v pyžamech. Na 5. a 10. lek-
ci se děti velmi těšily, protože na ně za odměnu čekal to-
bogán, vířivka i pára, kde mohly v příjemné eukalyptové 
vůni relaxovat. Na závěr snažení děti obdržely „mokré 
vysvědčení“, a tak máme mezi sebou nové pulce, kapry, 
mořské koníky, chobotničky, delfíny a sumce.

Autorka: Mgr. Jarmila Nováčková
Fotografie: ZŠ a MŠ

Prvňáci v Ekocentru PALETA Oucmanice
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Ekocentrum PALETA v Oucmanicích nabízí širokou šká-
lu ekologických programů pro děti a mládež. Protože se 
teď na jaře učíme o domácích zvířatech, využili jsme 
nabídky a zúčastnili se programu „DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA“. 
V Oucmanicích nás přivítala přívětivá budova statku  
s nádherným okolím. Lektorky vyzkoušely děti při hře  
s obrázky, jak znají domácí zvířata a jejich mláďata.  
Zvířátka jsme si šli pak prohlédnout na pastvinu.  
Čekaly na nás ovečky Molinka a Beránek, oslík Ámos, 
koza Maryška a prasátka Bobík a Fifinka. Na chlupaté 
kamarády jsme pamatovali a přivezli jim suché chle-
by a rohlíky. Pane, jak jim svačinka chutnala! Při další 
zábavě jsme si navzájem moc pomáhali, protože na-
ším úkolem bylo „podojit“ kravičky. Protože jsme byli 
moc šikovní, mohli jsme si z mléka vyrobit máslo.  
Ušlehat ho bylo hodně namáhavé, zvlášť proto, že jsme 
měli použít šlehač, který jsme nikdy neviděli - bez po-
moci motoru a elektřiny! To byla práce! Ale naše snaže-
ní se moc vyplatilo: dobroučké másílko s měkoučkým 
chlebíčkem se na jazyku jen rozplývalo!

Autorka: Mgr. Jarmila Nováčková, třídní učitelka 1. třídy

Vaření ve 4. a 5. třídě
Nadešel den pracovních činností, na který se všichni 
čtvrťáci a páťáci moc těšili a náležitě se na něj připra-
vili. Nastoupili ve slušivých zástěrkách s pomůckami  
a ingrediencemi vzorně nachystanými na „kuchyň-
ských linkách“. Cílem našeho prvního kuchtění bylo 
vyrobit chutnou pomazánku, umět jednohubky na-
servírovat tak, aby stůl lahodil oku, ale také poučit  se 
o zásadách správné výživy a dodržování hygienic-
kých návyků. Ve skupinkách šla práce dobře od ruky.  
Kamarádi si rozdělili úkoly, navzájem si radili, pomáhali si 
a společně ochutnávali. Zcela určitě se měli čím pochlubit,  
a tak pomazánka skončila v plastových krabičkách,  
aby bezpečně zvládla cestu domů. Tak snad budeme 
všichni pochválení, protože už teď se těšíme, co pro Vás, 
rodiče, dalšího uvaříme!

Autorka: Mgr. Jarmila Nováčková
Fotografie: ZŠ a MŠ

Den Země
Je ekologický svátek, který má lidem připomenout, jaký 
negativní dopad má současný styl života na životní pro-
středí.
Slaví jej víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa 22. 
dubna. Je to největší svátek, který slaví lidé společně na 
celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
Děti ze školy si význam ochrany životního prostředí 
připomněly 20. dubna 2016. Po třídách vyrazily od ško-
ly po barevných fáborcích na stezku, kde je čekalo osm 
stanovišť, které prověřily jejich znalosti rostlin, stromů,  
ptáků, znalost třídění odpadu. Na prvním stanovišti si 
prohloubily svoje znalosti o čápu bílém. Tento úkol zvlád-
ly hravě, protože život těchto ptáků pozorují každý den  
v „přímém přenosu“na zahradě mateřské školy.   
Další stanoviště v blízkosti potoka jim připomnělo raka 
říčního. Obec Rudoltice byla v dřívějších letech od pří-
rody obdařena jedním zvláštním darem. Ve vesnickém 
potoce se nacházelo, jako jinak v žádné sousední vesni-
ci, velké množství raků. Voda rudoltického  potoka jim 
obzvláště prospívala a Rudoltičtí bývali dříve proto na-
zýváni „Rakaři“. 
Další stanoviště prověřilo jejich povědomí o třídění od-
padu. I to zvládly na výbornou. Ke třídění odpadu jsou 
ve škole vedeni, vědí, co udělat s kelímkem od jogurtu, 
který jim zbyde od svačinky, vědí, do kterého kontejneru 
patří sklo, papír i tetrapacky. Čtvrtým úkolem bylo po-
znání sasanky hajní. Přírodní koberec z bílých kvítků 
byl krásnou nápovědou, všichni hned věděli správnou 
odpověď. Trošku těžší bylo poznat travinu srhu latna-
tou. Ale děti „daly hlavy dohromady“ a úkoly zvládly. 
Dub letní byla správná odpověď na šestém stanovišti.  
Tento strom je symbolem síly, dlouhověkosti a odolnos-
ti.  Další stanoviště prověřilo jejich znalosti z oblasti or-
nitologie. 

Musely  poznat sýkoru koňadru. Prvňáčci měli veliké 
štěstí. Na pomoc jim přilétla skutečná koňadra a ještě 
jim zazpívala, takže i tady uhodli. Na posledním stano-
višti si připomněli historii tohoto ekologicky motivo-
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vaného dne.  Za každou správnou odpověď děti získaly 
písmenko, to si zapsaly do tabulky a tajenkou bylo slovo 
EKOLOGIE. Cílem této poznávací stezky bylo přiblížit dě-
tem přírodu v jejich blízkosti, což se povedlo.  Na konci 
stezky čekali pracovníci obecního úřadu, kteří společně  
s dětmi stejně jako v loňském roce zasadili pět stromů  
u cesty za měnírnou. 
Ve čtvrtek 21. dubna děti ve školní družině společně obe-
šly školu a posbíraly různé papírky od bonbonů, lízátek 
aj. S ochranou přírody je nejdůležitější začít sám u sebe.
Přírodu je potřeba chránit a uchovávat pro další gene-
race. Vždyť třeba stromy tady byly dřív než my a pro-
vází člověka na jeho pouti po této planetě od nepaměti. 
Rostou dlouho a žijí mnohdy déle, než je délka lidského 
života.

Také děti mateřské školy měly zájem se zapojit do po-
znávání přírody. Cesta za měnírnu by byla na ně příliš 
dlouhá, proto se sešly na školní zahradě, s učitelkami si 
povídaly o přírodě a poté vysadily společně strom kaštan 
za plotem mateřské školy směrem k potoku. Proč byl vy-
brán kaštan? Třeba budou moci jednou nasbírat kaštany 
pro lesní zvěř nebo si z kaštanů vyrobit zvířátka.

Autorka: Marcela Krystlová, 
 vychovatelka školní družiny
Fotografie: ZŠ a MŠ

Dětský maškarní karneval
V sobotu 12. března to na sále Obecního úřadu v Rudol-
ticích hezky ožilo. Konal se totiž již tradiční DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL!!! 
Před 14. hodinou se začaly pomalu scházet děti v mas-
kách a poté to vše vypuklo. Sál byl plný krásných a peč-
livě připravených masek. Nechyběly princezny, Červe-
né Karkulky či víly, po sále běhali vojáci, spidermani, 
bubáci, vodníci, čarodějové a Kašpárci. Během odpole-
dne se děti pěkně vyřádily. Ještě aby ne, vždyť pro ně 
byly připraveny takové hry a soutěže, aby si užily děti 
všech věkových kategorií. Nechyběla ani velká tombola, 
ve které se mohlo vyhrát spoustu hezkých cen.
 Moc děkujeme všem zúčastněným za krásné odpoled-
ne plné legrace. Také bychom chtěli poděkovat sponzo-
rům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
organizaci! 
Těšíme se na příští rok!

Autorky: Paní učitelky z BERUŠEK Lenka a Hanka

Den otevřených dveří netradiční formou jarních dílen
Dne 16. 3. 2016 proběhl v naší mateřské škole DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ formou JARNÍCH DÍLEN, kde si rodi-
če mohli prohlédnout prostory školky, pohrát si s dětmi  
a vyrobit  si něco velikonočního. Ve všech třech třídách 
měly paní učitelky připravené stolečky s potřebným 
materiálem na zdobení vajíček, práci s papírem či ple-
tení pomlázek. Doufám, že se setkání všem líbilo a při 
zápise uvidíme další nové dětičky, které se k nám v září 
přidají.

Autorka: Dana Frebortová, učitelka Sluníček

Návštěva knihovny a Velikonoční výstavy 
na obecním úřadě
Krásné a slunečné páteční dopoledne 18. 3. jsme trávili 
mimo školku. Ještě aby ne! Venku bylo nádherné počasí 
a navíc je březen – „Měsíc knih“.
Vydali jsme se proto do rudoltické knihovny, kde nás 
mile přivítala knihovnice paní Čadová, které tímto vel-
mi děkujeme za hezký program. Společně s krtkem nás 
provedla knihovnou a pověděla, jak to v takové knihov-
ně chodí. Děti si nakonec mohly i některé knihy pro-
hlédnout a každý si odnesl i malý dáreček. Pro některé 
děti byla návštěva knihovny obrovským zážitkem!
A aby toho nebylo málo, cestou jsme navštívili veliko-
noční výstavu na obecním úřadě. Děti si s nadšením 
prohlédly výrobky našich velmi šikovných občanů  
a některé těžko odolávaly krásně nazdobeným perní-
kovým vajíčkům. Děkujeme tedy i tímto paní Kobzové  
za pozvání !

Autorka: Hana Málková, učitelka Berušek

Březen a duben 
v mateřské školce
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Divadlo „Úsměv“ – Jarní pohádka s Hastrmánkem
Zima pomalu končí svou nadvládu, jaro zatím nesměle 
ťuká na dveře, sluníčko vystrkuje své paprsky a ze země 
vykukují první jarní kytičky. Jaro jsme letos přivítali po-
hádkou.
Ve středu 23. 3. 2016 k nám do školky přijelo diva-
dlo Úsměv a s ním i „Jarní pohádka s Hastrmánkem“. 
Kašpárek Nazdárek, který celou pohádku provázel, se s 
dětmi přivítal písničkou a pohádka mohla začít.
„...vodníci a hastrmani z rybníku jsou dávno pryč, zmi-
zeli jak voda z dlaní, jak z děravé kapsy klíč...“Jak chtěl 
mít vodníček na jaře všechno podle sebe, ale nakonec 
to dopadlo obráceně a v přírodě je všechno, jak má být. 
V rybníčku bydlel vodníček Vodička, ale byl moc smut-
ný a nešťastný, protože měl špinavý rybníček. Někdo 
mu tam házel věci, které do rybníčku vůbec nepatří. 
Vodníčka to moc trápilo.  Kdo to asi všechno dělal? No 
přeci nezbedný a nepořádný čuník Mojmír, na kterého 
se ostatní zvířátka, jako třeba veverka, žabka nebo rak 
zlobila. Rozhodli se, že Mojmíra chytí a potrestají, a tak 
na něho spolu s Vodníčkem vodičkou přichystali past. 
Mojmír byl hladový, ale neměl s sebou žádnou svačinu, 
a tak se rozhodl, že si v rybníčku chytí na svůj ocásek 
nějakou rybičku. Ale to neměl dělat. Jak do rybníčku str-
čil ocásek, chytil ho za něho rak a už ho nepustil. Ale to 
už tu byl také vodník Vodička, který se na Mojmíra moc 
zlobil. Mojmír ale slíbil vodníčkovi, že všechno napraví 
a že se polepší. Vždyť přece lepší je mít dobré kamarády 
a být také kamarád s přírodou, a ne ji ničit. Nakonec, tak 
jak to má v každé správné pohádce být, všechno dobře 
dopadlo.
Dětem se pohádka moc líbila, byla poučná a plná pěk-
ných písniček, a tak si děti a herci mohli i zazpívat. Bu-
deme se těšit třeba někdy příště zase u jiné pohádky na 
shledanou.

Autorka: Alena Prícká, učitelka MŠ

Ekologický výukový program v centru Paleta, 
Oucmanice
Jelikož se dětem snažíme nabídnout rozmanité podně-
ty a zážitky, ve čtvrtek 7. 4. 2016 se všechna oddělení MŠ 
vypravila na brzký jarní výlet na ekofarmu Paleta Ouc-
manice. Děti tradičně s nadšením uvítaly jízdu autobu-
sem, která se jim jen tak neomrzí.
Po cca 40 min. jízdy jsme dorazili na místo. V útulné jí-
delně jsme se všichni dostatečně posilnili svačinkou z 
MŠ a poté si nás již místní personál rozdělil do tří sku-
pin. Každá skupinka se ten den učila něco jiného a pro 
mnohé nového a zajímavého.
Berušky měly program „Včeličky“, ve kterém si povídaly 
o životě včelky, o výrobě medu a nechyběla ani výroba 
vlastní svíčky z vosku.
Další skupina dětí měla připravený program „Domácí 
zvířata“. Nejdříve se děti hrou s obrázky seznámily s 
hospodářskými zvířátky a jejich mláďátky. Dozvěděly 
se, jaký máme z těchto zvířátek užitek a naopak, co 

ony zase ke svému životu potřebují. Za odměnu se pak 
šly za některými domácími zvířátky na statek podívat. 
Viděly ovečky, oslíka Ámose, kozu Maryšku a prasátka 
Bobíka a Fifinku. Také si je mohly nakrmit tvrdým chle-
bem, který zvířátkům moc chutnal. Vyzkoušely si podo-
jit „kravičku“, tedy vlastně kbelíček, který vypadal jako 
vemeno kravičky. Dětem se to moc líbilo a byly šikovné. 
Na závěr programu si děti vyzkoušely vyrobit máslo v 
ručním šlehači a tvarohový sýr.  Dětem se vše povedlo a 
také si na svém výtvoru pochutnaly.
Poslední skupina dětí měla program s názvem „Popelka 
peče placky“. Ale zprvu to vypadalo, že jsme holoubci, 
tedy Popelčini pomocníci. Ta nás totiž v pekařském od-
dělení přivítala. Byla tak umouněná, že jsme si s dětmi 
zprvu mysleli, že to bude nejspíš čertova pomocnice, ale 
nebylo tomu tak. Popelka zůstala ten den sama doma. 
Zlá macecha se sestrou odjely do města nakupovat lát-
ku na šaty a Popelka dostala mnoho úkolů. Poprosila 
děti o pomoc. Měla za úkol roztřídit do dvou ošatek smí-
chanou pšenici a hrách. Sama by to dělala do večera, ale 
když jí děti pomohly, bylo to za chvilku hotové. Za odmě-
nu si každý mohl zkusit pomlít pšenici na mouku. A to 
byla teda zábava. Nemleli jsme na mlýnku! Teda ano, ale 
ne elektrickém. Ten Popelka neměla. Mlýnek byly dva 
velké kameny. Každý si zkusil několikrát obejít mlecí 
kolečko a rozhodně to nebylo snadné! Chudák Popelka, 
ta se ale nadřela. A za to, že jsme jí tak pěkně pomohli, 
mohli jsme si upéct z namleté mouky placky. Umícha-
li jsme a propracovali těsto, vytvarovali placku a ještě 
malinko nazdobili mákem, sezamem nebo lněným se-
mínkem. Venku už na nás čekala ohněm rozpálená pec. 
Asi za 20 minut byly placky hotové, a jak nám panečku 
chutnaly! V době pečení jsme navštívili místní zvířátka. 
Oslík Amos se od nás nechal pohladit, kolem pobíhala 
malá kozička s malým divočákem. Kousek dál se pásly 
ovečky a pod střechou jsme navštívili králíčky a mor-
čátka. Každý, kdo chtěl, si je mohl pochovat. Upečené a 
prochladlé placky děti zbodly na krásné velké kamenné 
prolézačce, kterou později důkladně prozkoumaly, a už 
byl čas jet zpátky do školky na oběd.
Uteklo to rychle! Budeme rádi, když se sem ještě vrátí-
me a naučíme se něco jiného. Třeba to, co se učily jiné 
skupinky. A jaké zážitky z výletu máme? Podívejte se u 
nás na nástěnky! 

Autorky: Martina Větrová, Alena Prícká, Hana Málková, 
učitelky MŠ

Atletické přebory 
ZŠ a MŠ Rudoltice
Srdečně vás zveme na 18. ročník atletických 
přeborů Základní školy a mateřské školy 
Rudoltice
Místo:   fotbalové hřiště Rudoltice
Termín:  15. 6. 2015  8.00 hod.
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Základní škola a mateřská škola Rudoltice informuje 
rodiče, že:

ZÁPIS dětí do mateřské školy se koná 
3. - 4. května 2016
od 8:00 do 15:30 hodin

K zápisu přinese zákonný zástupce vyplněnou žádost  
o přijetí do mateřské školy, přihlášku do mateřské školy, 
evidenční list, potvrzení od lékaře o řádném očkování, 
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Žádost o přijetí do mateřské školy si mohou rodiče
vyzvednout ve dnech 18. - 19. 4. 2016 v MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy nalezne-
te na webových stránkách školy (www.zsrudoltice.cz). 
Budou využita v případě, kdy počet přihlášek o přijetí  
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapa-
citu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Mgr. Pavel Dvořáček, ředitel školy

Beseda  
v knihovně 
s žáky 
základní školy
19. a 20. dubna dopoledne bylo v naší knihovně živo 
- na návštěvu přišlo postupně všech pět tříd základ-
ní školy. Některé děti chodí do knihovny pravidelně,  
jiné už uvnitř byly a pro mnohé z nich to byla první 
návštěva. Představila jsem jim naši knihovnu a po-
vídali jsme si všichni společně o tom, co je to knihov-
na, proč se knihovna zakládá, co v knihovně najdeme,  
co knihovna nabízí a kdo do ní může chodit. 
S prvňáčky jsem si povídala o knihovně obecně a také  
o tom, jak to v naší knihovně chodí, když se chtějí stát 
čtenáři. Stejně jako dětem ve školce, i jim jsem ukázala 
„dokumenty“, hlavně čtenářský průkaz.
 Druháčkům jsem vybrala knížku Olivera Scherze: Za chvíli 
jsme  doma, jen si odskočíme do Afriky. Příběh o slonovi,  
který utekl ze ZOO, aby s pomocí dvou malých dětí na-
šel cestu domů do Afriky, byl moc zajímavý. Třeťáci si 
poslechli dvě kapitoly z knihy Děti z Bullerbynu a po-
tom jsme poznávali literární žánry. Na konci besedy si 
děti zkusily samy poznat pověst, pohádku, báje a bajku. 
Pro čtvrťáky jsem vybrala českou pověst o Brunclíkovi  
a páťáci poslouchali první kapitolu z Letopisů Narnie.  
S některými třídami jsme společně vymýšleli (a opako-
vali) pravidla, jak se chováme v knihovně a jak se cho-
váme ke knížkám. 
I pro školu jsem vybrala průřez nabídkou knihovny, 
protože je dobré vědět, co všechno si můžete  
v knihovně půjčit. 

Na závěr besedy se děti „rozlétly“ po knihovně a něko-
lik dalších minut jsme o nich s paní učitelkou nevěděly. 
Největší úspěch měly „okénkové“ knížky a také komiksy 
(Simpsonovi, Čtyřlístek) a kniha o fotbale.
Na soutěže a úkoly ani nedošlo, protože ani vyučovací 
hodina není nafukovací, ale to nevadí. Mnohem důleži-
tější bylo, že si děti mohly knížky osahat a prohlédnout. 
A někteří si i kousek přečíst….

Autor: Michaela Čadová, knihovnice
Fotografie: ZŠ a MŠ

Zápis dětí do mateřské školy 
na školní rok 2016/2017

Otevírací doba 
obecní knihovny 
Rudoltice během 
letních prázdnin:
V červenci bude otevřeno každé pondělí 
od 15:00 do 18:00 hodin.

V srpnu bude zavřeno.

3. ČÍSLO    |    KVĚTEN  2016
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Nabídka 
zaměstnání
Česká pošta, s. p. hledá novou vedoucí na poštu 
Rudoltice, nástup možný na zkrácený úvazek 
od 16. 5. 2016 (vhodné i pro MD, RD, invalidní důchodce).

Bližší informace podá Marie Janská, tel. 465 323 155

Česká pošta, s. p.

Oznámení 
změny hodin 
pro veřejnost 
pošty 561 25 Rudoltice
Současná otevírací doba:
Po, St, Čt, Pá    12:00 – 16:00  hodin
Út   12:00 – 14:00  hodin

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY V RUDOLTICICÍH
PLATNOST OD 1. 6. 2016
Po, St   12:00 – 16:00  hodin
Út  08:00 – 10:00  hodin
Čt, Pá  08:00 – 12:00  hodin

Okresní přebor mužů ve fotbale
Den  Datum Čas  Muži II. třída
SO  2. 4.  16:00  Kerhartice – RU   Venkovní zápas
SO  9. 4.  16:00  RU – Jiskra 2008 B   Domácí zápas
SO  16. 4.  17:00  Žamberk B – RU   Venkovní zápas
SO  23. 4.  16:00  RU – Rybník    Domácí zápas
SO  30. 4.  16:00  D. Dobrouč – RU   Venkovní zápas
SO  7. 5.  16:00  RU – Brandýs n. O.   Domácí zápas
SO  14. 5.  16:00  Němčice – RU   Venkovní zápas
SO  21. 5.  16:00  RU – Boříkovice   Domácí zápas
SO  28. 5.  16:00  RU – Těchonín   Domácí zápas
SO  04. 6.  16:00  Mistrovice – RU   Venkovní zápas
SO  11. 6.  16:00  RU – Sopotnice   Domácí zápas
NE  19. 6.  16:00  Tatenice – RU   Venkovní zápas

Den  Datum Čas  Starší žáci
NE   24. 4.  10:00  Sebranice – RU   Venkovní zápas
SO  30. 4.  13:00  RU – Vraclav / Zámek  Domácí zápas
SO  07. 5.  10:00  Jaroměřice –  RU   Venkovní zápas
SO  14. 5.  13:00  RU – D. Újezd   Domácí zápas
NE  22. 5.  13:00  Lanškroun B – RU   Venkovní zápas
SO  28. 5.  13:00  RU – Tatenice   Domácí zápas
NE  5. 6.  14:30  Jiskra 2008 / Boříkovice – RU Venkovní zápas
SO  11. 6.  13:00  RU – Jablonné n. O.  Domácí zápas

RU = TJ Sokol Rudoltice
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Závody 
mladých hasičů
V sobotu 16. 4. 2016 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 
Rudoltice Závod požárnické všestrannosti pro kategorii 
mladší a starší žáci. Naše pozvání přijaly sbory z Čes-
ké Rybné, Dolního Třešňovce a Mistrovic. Spolu s dět-
mi z Rudoltického SDH se závodu účastnila tři družstva 
mladších žáků, pět družstev starších žáků a deset jed-
notlivců v kategorii starších žáků. 
Trať závodu vedla podél rybníků, lesů Zámecké hory  
a po polních cestách zpět k vesnici.
Závodníci plnili úkoly stanovené pravidly hry „PLAMEN“ 
a za provedení a správnost odpovědí byli bodováni.   
Čekala na ně střelba ze vzduchovky, zdravověda,  
ručkování po laně, uzlování, topografie a znalost požár-
ních prostředků.
Velice děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli věc-
né a peněžité dary. Jen díky nim jsme mohli všechny 
děti odměnit a nejlepší z nich si pak odvezli i poháry  
a medaile. V kategorii starších žáků vybojovali vítězství 
hasiči z České Rybné „A“ před Mistrovicemi, Rudoltice-
mi, Českou Rybnou „B“ a Dolním Třešňovcem.

V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Dol-
ního Třešňovce „B“ před Rudolticemi a Dolním  
Třešňovcem „A“.
U všech závodníků bylo patrné nadšení a odhodlání 
porvat se o dobré umístění a jejich vedoucí prožívali zá-
vodní euforii spolu s nimi. 
Děkuji proto všem za jejich účast a ještě jednou blaho-
přeji vítězům. Také děkuji kolektivu rozhodčích a celé 
organizační skupině za jejich nezištnou pomoc, bez kte-
ré bychom takové závody nemohli nikdy dělat. 

Autor: René Žáček, starosta SDH Rudoltice 
Fotografie: Miluše Žáčková

Nebuďme 
hlupáčky
Pokud se kolem sebe trochu rozhlédneme, tak na kdej-
akém nároží můžeme číst reklamy typu:  „Poskytujeme 
půjčky do 24 hodin, na telefonické zavolání…“ a podobně.  
Někdy bývá u nabídky ještě specifikováno: „ Vhodné pro 
důchodce, ženy na mateřské dovolené“,  či jinak -  „Ne-
potřebujeme znát výši vašeho platu, konta, pomůžeme 
vám!“ Zní to nádherně! Bez jakýchkoliv záruk a bez-
mála okamžitá dispozice s penězi, které sis nevydělal. 
Zaměstnaný, nezaměstnaný, prostě pohádka. Je jen na 
tobě, za co obnos utratíš, stačí pouze podepsat kus pa-
píru. 
Obratně hovořící sebevědomý elegán, říkejme mu pra-
covně finanční poradce nebankovního subjektu XY,  
tě přesvědčí. Ujistí tě, že máš právo mít peníze na vše, 
co si představuješ mít. Nemusíš absolvovat jednání  
s bankami, složitě porovnávat úrokové sazby, RPSN (roč-
ní procentuální sazba nákladů = tedy veškeré náklady, 
které jsou s půjčkou spojeny). Nemusíš dokladovat své 
příjmy, majetek, svoji finanční spolehlivost, schopnost 
dlouhodobě pravidelně splácet! Sebevědomě se tvářící 
specialista, jež sype naučené fráze a paragrafy z ruká-
vu, ti ukazuje onu částku, kterou právě teď potřebuješ, 
a dole ve spodní části listu – místo k podpisu. Text, kte-
rému nerozumíš, s tebou příliš nerozebírá. „To se tak 

píše všude, to víte, těch nemožných zákonů je!“ Sezná-
mí tě jistě s tím, jak velkou budeš muset měsíčně platit 
splátku, ale již nepropočítává, kolik společnosti zaplatíš 
celkově navíc. Ani ho nezajímá, jestli nemáš náhodou 
omezenu svéprávnost… „Když bude nějaký problém, tak 
ho spolu v klidu vyřešíme.“ Specialista spěchá, má toho 
hodně. „ To víte, o služby je zájem!“ U sotva zaschlého 
podpisu je malá větička typu, že smlouva byla uzavře-
na svobodně, srozumitelně, v žádné tísni či rozruše-
ní, po uvážení…  Hm. A byla? Často o tom přemýšlím.  
Lidé, kteří se ocitnou v koridoru úzkosti, protože nemají 
na zaplacení splátek z nevýhodně uzavřených půjček 
– ti  svobodně a bez  pocitu tísně obvykle neuvažují!  
Pokud jste v krizi – máte chtíc nechtíc, tunelové vidění.  
Rychlost a styl jednání u uzavírání okamžité půjčky to-
hoto psychického rozrušení klientů využívá a zneužívá.  
Co může pomoci? Při nenadálé ztrátě výdělku nepřistu-
povat k dalším půjčkám způsobem „vytloukání klínu 
klínem“. Nenechat se zmanipulovat! Rozumně zhodno-
tit své možnosti. Požádat o pomoc širší rodinu – s pí-
semnou zárukou uznání dluhu. Uvažovat o konsolidaci 
dluhů s pomocí bankovních ústavů i za cenu nepříjem-
ných jednání. Uvažovat o eventualitě oddlužení (osob-
ního bankrotu). Především pak radím - s věřiteli písem-
ně jednat o sjednání nižších splátek. Vždyť objektivní 
situace ztráty zaměstnání může potkat každého z nás.  
Nebuďme hlupáčky a nenabíhejme 
na smeč chytráčkům. 

Autorka: Mgr. Jana Flídrová, Občanská poradna Polička,  
 www.policka.charita.cz
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Průzkumy potvrdily 
vyprávění
pamětníků o tajných
chodbách na
Zámečku
Na den 23. 4. 2016 asi  nezapomenu. Průzkumný tým 
Agartha z Brna geologickým radarem, termokamerou 
a dalšími neinvazivními metodami prokázal existenci 
podzemních prostor v místech, o kterých léta hovoří pa-
mětníci.
Je to další důležitý mezník na dlouhé cestě k obnově  
a pátrání po minulosti Zámečku a nyní, po devíti letech 
od zahájení provozu a pátrání po minulosti konečně 
můžeme říci,  že byl pravděpodobně opravdu spojen 
podzemní chodbou s městem Lanškrounem. S geolo-
gickým radarem, termokamerou, detektorem i virgulí 
přijeli členové průzkumné skupiny Agartha, kteří už  
na Zámečku v minulosti byli.  Podle údajů pamětníků 
mělo koncem druhé světové války dojít k prokopání 
boční zdi a záměrnému zatopení spodního sklepení 
nebo jeho části. Nikdo nemůže ani odhadnout, jestli-
že se nyní bez pochybností prokázala jedna místnost 
spodního sklepení, kolik podobných tam ještě může 
být. Pamětníci vyprávějí, že tam kdysi procházeli určitě 

více místnostmi,  nejen jednou. I kdyby se podrobné prů-
zkumy neprovedly, prokázalo se, že podzemí Zámečku 
má svá tajemství. 
Jestliže se prokázala existence podzemní chodby,  
která k základům bývalé zadní věže vede zřejmě  
od města Lanškrouna, je také pravděpodobně pravdi-
vá informace, že podobná chodba vede k zámku z obce  
Rudoltice, o níž také pamětníci vypráví. Jeden ná-
vštěvník mi kdysi říkal, že jemu jeho děda vyprávěl,  
jak s kamarádem chodívali na Zámeček z obce Rudoltice  
na pivo. Jejich soused také, ale podzemní chodbou, 
protože věděl, kde se do ní dá vejít. Když si na zápra-
ží všichni povídali a pak šli na pivo, on šel chodbou  
a dva kamarádi cestou přes les. Když celí uhřátí dora-
zili k věži, soused  tam dávno seděl a pil už druhé pivo.  
Ví se o několika místech, která by stálo zato přejet geolo-
gickým radarem, protože by se tam mohla zobrazit mož-
ná chodba z Rudoltic. 
Sobotní průzkum podzemí Zámečku dokumentova-
ly hned tři celostátní televize, přijel i fotograf z ČTK, 
také infokanál Lanškroun, byli zde i z redakce Orlic-
kého deníku a šéfredaktor novin 5+2 pan Petr Broulík.  
S geologickým radarem pracoval pan Richard Komoň,  
s termokamerou ve sklepení pan Kamil Pokorný, oběma 
jsem za jejich nelehký úkol pod dohledem kamer vděč-
ná. Přijela také známá diagnostička paní Eva Jungová, 
která kromě rozpoznání stejných míst s podzemními 
prostory později potvrzenými radarem vytvořila origi-
nální automatickou kresbu podzemí zámku, kterou si 
budou moci návštěvníci brzy prohlédnout. 

Autorka: Krasava Šerkopová

Společenská kronika
GRATULUJEME JUBILANTŮM

Václav Jaroš - 80 let
* 27. 2. 1936
Rudoltice 206

Miroslav Šána - 80 let
* 10. 3. 1936
Rudoltice 80

Eva Motyčková - 70 let
* 31. 3. 1946
Rudoltice 41

ROZLOUČILI JSME SE

Dagmar Stránská
* 7. 4. 1949
bytem Rudoltice 601
+ 4. 4. 2016, 66 let

VÍTÁME MEZI NÁMI

Sebastián Hubálek
* 2. 2. 2016
Rudoltice 95 

Šimon Vyhnálek
* 14. 3. 2016
Rudoltice 767

Nella Langrová
* 26. 3. 2016
Rudoltice 264

Matěj Perchlík
* 11. 4. 2016
Rudoltice 202

Tomáš Vašek
* 13. 4. 2016
Rudoltice 627 

Foto: Orlický deník, Nella Langrová

Foto: Orlický deník, Matěj Perchlík

Foto: Orlický deník, Tomáš Vašek
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Devátý rok  
na Zámečku  
začíná dobře
Pátrání po minulosti

Letošní jarní dny jsou ve znamení příprav nejen na se-
zónu. Začátkem roku se podařilo získat z překladů sta-
rých listin nové, neznámé a velice zajímavé údaje o pří-
činách a následcích prvního požáru zámku v roce 1714. 
To je velký úspěch ve složitém pátrání po historii a nyní 
mohu při prohlídce návštěvníkům vyprávět údaje, které 
nikdy dříve známy nebyly. Připravuji z nově zjištěných 
informací souhrn a nové informační materiály.
Není však poslední, už se připravuje průzkum zámec-
kého podzemí a pokusíme se s pomocí geologického ra-
daru zjistit, jestli od základů vychází podzemní chodba 
směrem na Lanškroun. O výsledcích průzkumu budou 
informovat i celostátní média a já osobně jsem na vý-
sledky velice zvědavá.

Pokud by někdo měl informace z minulosti potvrzují-
cí případně existenci podzemní chodby nejen do Lan-
škrouna, ale i z obce k Zámečku, můžete se mi ozvat i 
emailem: kastelalankazam@seznam.cz nebo tel: 776 
642 277, budu za každou informaci vděčná.
Zámeček letos také navštívil pan redaktor Stanislav 
Motl a jeho reportáž se bude v Českém rozhlase 2 vysí-
lat v pořadu Stopy, fakta,tajemství koncem dubna nebo 
začátkem května.

Rozšiřují se výstavy

Letos se budou moci děti návštěvníků poprvé vyfotit na 
novém knoflíkovém trůnu, který jsem upravila z části 
rekordního knoflíkového návleku. Je na něm knoflíkové 
srdce s 900 perleťovými knoflíky, které na něj nalepili 
žáci z umělecké školy v Lanškrouně.
Ve fotografické výstavce přibylo tablo se starými texty z 
výslechu purkrabího, komorníka, drába a dvou tesařů, z 
nichž tři zřejmě opravdu nedbalostí zavinili první požár 
zámku. Přibylo ještě tablo s makrofotografiemi květů a 
rostlin z okolních lesů, luk, polí, skalky i skleníků. Někte-
ré vyfocené květy jsou unikátní, jako třeba květ kaktusu, 
který kvete jednou za dva roky jen dvě hodiny uprostřed 
noci a silně neobvykle voní. Vyfotit ho stálo dost úsilí a 
několik dní špatného spaní, kdy se chodilo hlídat, jestli 
už se začne otvírat.

Drátování nejen na Zámečku

I letos jsou v drátenické expozici nové výrobky a při-
pravují se další informační texty a vzory drátenických 
postupů. Ráda bych také všechny pozvala na úspěšnou 
drátenickou výstavu v muzeu v Litomyšli, která je do 
15. 5. Jsou tam vystaveny práce dvaceti autorů, zaháje-
na byla pěknou vernisáží 12. 3. a těší mě, že tento můj 
nápad na výstavu v regionálním muzeu má úspěch. Už 
jsem začala domlouvat drátenickou výstavu v muzeu na 
zámku v Pardubicích na rok 2018, což se musí začít při-
pravovat s velkým předstihem. Nyní je i zajímavá dráte-
nická výstava v muzeu v Šumperku, kde jsou vystaveny 
krásné práce slovenských mistrů řemesla.
V rámci Knoflíkiády a podpory handicapovaným vyrá-
bím drátované srdce, nyní měří 52 x 54 cm a je na něm 
1200 smyček z měděného drátu různých průměrů. Je to 
pokus o další český rekord, který bude vyhodnocen při 
letošní Knoflíkiádě. Srdce pak půjde do aukce mezi vět-
šími podniky a firmami a výtěžek bude věnován handi-
capovaným.

Autorka malby: Ilona Kotíková-Nástrahová
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Knoflíky, knoflíky, knoflíky ...      

V unikátní knoflíkové sbírce stále přibývají další knoflí-
ky. K sběrným místům v infocentrech Lanškroun a Ústí 
nad Orlicí přibylo další na rehabilitaci v poliklinice proti 
nádraží v České Třebové a další bude v infocentru v Li-
tomyšli. Knoflíky je samozřejmě možno dopravit přímo 
na Zámeček, nebo třeba do zámecké kavárny, kde mi je 
předají.
Letos se bude při Knoflíkiádě 28. 5. tvořit další český re-
kord - Obří knoflík, a mohou pomoci i všichni účastníci 
akce, účinkující i děti. Přesná pravidla právě domlou-
vám s agenturou 
Dobrý den. Kdo chce, může si na akci vyrobit svůj kno-
flík doma nebo i při akci, ze čtvrtky nebo silnějšího pa-
píru vystřihnout tvar knoflíku a podle fantazie ozdobit, 
pomalovat nebo polepit knoflíky nebo jinými materiály, 
každý pak při tvorbě Obřího knoflíku zdvihne a ukáže 
svůj knoflík, až si ho komisař a přítomní redaktoři budou 
i pro knihu rekordů fotit.
Téma soutěží na letošní Knoflíkiádu je výroba knoflíko-
vých zvířátek. Kdo chce, může polepit knoflíky starého 
plyšáka, nebo udělat knoflíkové zvířátko na tvrdý papír 

nebo i jinak, podle fantazie. Přihlásily se i děti z dětské-
ho domova a i z daleka. Pro soutěžící budou připraveny 
různé věcné odměny, včetně možnosti prohlídky Zá-
mečku zdarma pro 3 osoby, pro hlavního výherce mám 
slíbený i zájezd.

Děkuji všem, kteří poskytli knoflíky do sbírky na Zámeč-
ku a všem, kteří tvoří knoflíkové výrobky - zvířátka nebo 
dupačky - do soutěží při letošní  Knoflíkiádě 28. 5. 2016.
Při akci proběhnou dva pokusy o České rekordy, tak 
doufám v hojnou účast, každý může být na fotografii pro 
Českou knihu rekordů jako tvůrce Obřího knoflíku.

Během programu uvidíte představení divadla Štaflička 
s názvem "O lakomé tetce Držgrešli", můžete se opět tě-
šit, že si zastřílíte a zatočíte s lasem Bleskového Jacka, 
podíváte na scénky šermířské skupiny Kronland, která 
má i hry pro děti, a všichni se pobaví při tvorbě Obřího 
knoflíku ve tvaru srdce před věží i při dalším programu.

Autorka: Krasava Šerkopová

Autor kreseb: Pavel DvořáčekBeze slov
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/03/03 
ze dne 3. 3. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/03/03

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program  
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/03/03

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Příkaz-
ní smlouvy na výkon zadavatelské, konzultační 
a poradenské činnosti mezi společností eCENT-
RE, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČO 27149862, zastoupená Ing. Lu-
borem Alexou, ředitelem výroby a provozu, a obcí, 
jejíž předmětem je provedení realizace zadávací-
ho řízení veřejné zakázky na služby svoz odpadu,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/03/03

Rada obce Rudoltice schvaluje nový ceník inzerce  
v Rudoltickém zpravodaji platný od 1. 4. 2016,  který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2016/03/03

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné 
smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle saz-
by 2 UX mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insu-
rance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, 
Česká republika, IČO 47116617 a obcí, jejímž předmětem 
je pojištění členů Sboru dobrovolných hasičů, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/03/03

Rada obce Rudoltice projednala oznámení o zahájení 
územního řízení č. jednací MULA 7341/2016/SU/F ze dne 
1.3.2016 jehož předmětem je výsadba lesa na p.p.č. 4032, 
4035, 4036, 4038, 4039 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
a rozhodla vznést námitku k tomuto územnímu řízení, 
které je v rozporu s územním plánem obce, a které je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6A/2016/03/03

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 
č. 616/13 a 619/11, dodatku č. 2 k NS č. 276/4, dodatku č. 3  
k NS č. 604/9, 612/5, 612/7, 618/3, 621/9 a 623/9, dodatku 
č. 4 k NS č. 262/10, 603/1, 619/10, 620/6, 627/2 a 628/4, 
dodatku č. 6 k NS č. 612/11 a 621/7, dodatku č. 7 k NS č. 
624/3, dodatku č. 8 k NS č. 621/10, dodatku č. 9 k NS č. 
627/1, dodatek č. 12 k NS č. 619/7 a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/6B/2016/03/03

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 
bytu č. 8 v domě čp. 602 ze dne 25. 2. 2016.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta

Jolana Kobzová,  v. r. 
místostarostka    
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/03/17 
ze dne
17. 3. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/03/17

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program  
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/03/17

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o právu k provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic  
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Pra-
ha 4 – Nusle, IČ 65993390 a obcí jejímž předmětem je 
realizace stavby Rudoltice – chodník a splašková ka-
nalizace včetně přípojek podél silnice III/31513, sou-
částí této stavby je i úsek chodníku podél silnice I/43,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/03/17

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody  
o splátkách dluhu na nájemném s paní I. H., trvale by-
tem XXXX, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o splát-
kách dluhu na nájemném s paní E. H., bytem XXXX,  
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta

Jolana Kobzová,  v. r. 
místostarostka    

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/04/14 
ze dne 
14. 4. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/04/14
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program  
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o dílo mezi společností PIKMA, s.r.o. se sídlem Joukalo-
va 1141/11, 635 00 Brno - Bystrc, IČ 26888181 a obcí, jejíž 
předmětem je vypracování studie víceúčelového hřiště 
Rudoltice na 1. sídlišti v obci, a která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o slu-
žebnosti inženýrské sítě mezi panem Z. J., bytem XXX 
a obcí, jejíž předmětem je vedení splaškové kanalizace 
umístěné na Služebném pozemku p.p.č. 4218/18, a která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací 
smlouvy na částku 5.000,- Kč pro rok 2016 mezi Cen-
trem sociální péče Města Ústí nad Orlicí se sídlem  
Na pláni 1343, 562 01 Ústí nad Orlicí a obcí, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné 
smlouvy č. 53048696-11 mezi Českou pojišťovnou a.s. 
se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO 45272956  
a obcí, jejíž předmětem je aktualizace pojištění odpo-
vědnosti podnikatele a právnických osob, a která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. 
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USNESENÍ č. RO/6/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o spolupráci na zajištění programu na pouti 2016 mezi 
společností Time4Fun s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 
01 Lanškroun, IČO 02855844 a obcí, jejíž předmětem je 
spolupráce k zajištění zábavného programu na pouti 
2016, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/7/2016/04/14

Rada obce Rudoltice se seznámila s žádostí Základní 
školy a mateřské školy Rudoltice o schválení darova-
cích smluv mezi Základní školou a podnikatelskými 
subjekty Mikula Tomáš, Zámečnické práce ve výši 
500,- Kč, Daniel Žáček ve výši 1000,- Kč, Radka Tejklo-
vá ve výši 300,- Kč, J&J KOVO ve výši 1000,- Kč, Blan-
ka Prokopová Správa a údržba nemovitostí ve výši  
1000,- Kč, Lucie Vymetálková Kadeřnictví Lucie  
ve výši 300,- Kč, Suchý Jaroslav Revize el. zařízení  
a hromosvodů, montáž a zařízení el. zařízení ve výši  
500,- Kč, Jiří Křivohlávek Klempířství - pokrývačství 
ve výši 1000,- Kč, Pavel Málek ve výši 500,- Kč, Tauer 
elektro a.s. ve výši 880,- Kč, Kříž Josef ve výši 285 Kč, 
Angelos Bc. Jana Kuťáková ve výši 500,- Kč, Hračky – 
papír – sport Ing. Miroslav Kodytek ve výši 400 ,- Kč,  
Barnom s.r.o. Knihkupectví Hvězda ve výši 118,- Kč, kte-
ré jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a rozhodla 
uzavření smluv schválit.

USNESENÍ č. RO/8/2016/04/14

Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán 
č. 1159-95/2016, kterým byla rozdělena p.p.č.489/4 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na části  489/4 o rozloze 388 
m2 a  489/6 o rozloze 207 m2, p.p.č. 3446/12 v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna na části 3446/12 o rozloze 465 m2, 
3446/26 o rozloze 149 m2  a 3446/27 o rozloze 145 m2 
a p.p.č. 3446/17 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na čás-
ti 3446/17 o rozloze 127 m2 a 3446/28 o rozloze 213 m2,  
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prode-
je části p.p.č. 489/4 (nově dle GP p.p.č. 489/4 a 489/6.),  
části p.p.č 3446/12 (nově dle GP p.p.č. 3446/26 a 3446/27) 
a části p.p.č. 3446/17 (nově dle GP p.p.č. 3446/28),  
a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje 
na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/9/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předlože-
ných výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a inven-
tarizace k 31. 12. 2015 roční účetní závěrku za rok 2015 
a výsledek hospodaření organizace Vision Rudoltice 
s.r.o. ve výši 161.086,46 Kč zisk. 

USNESENÍ č. RO/10/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předlože-
ných výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 
účetní závěrky) a inventarizace k 31. 12. 2015 roční 
účetní závěrku za rok 2015 a výsledek hospodaření pří-
spěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Rudoltice ve výši 0,- Kč. Vzhledem k tomu, že výsledek 
hospodaření je 0,- Kč nebylo jednáno o jeho rozdělení 
do fondů.

USNESENÍ č. RO/11/2016/04/14

Rada obce Rudoltice projednala Závěrečný účet obce 
Rudoltice za rok 2015, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a navrhuje Zastupitelstvu obce Rudoltice jeho 
schválení.

USNESENÍ č. RO/12/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje Ceník individuálního 
pronájmu tělocvičny platný od 1. 5. 2016, který je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení a pověřuje jednatele spo-
lečnosti Vision Rudoltice s.r.o. a starostu obce k jeho 
podpisu. 
Rada obce Rudoltice schvaluje úhradu rozdílu ceny  
za pronájem tělocvičny bez sprch pro občany a organi-
zace obce Rudoltice ve výši 100,- Kč společnosti Vision 
Rudoltice s.r.o.

USNESENÍ č. RO/13/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření  
č. 3/2016 ze dne 14. 4. 2016, které se týká dotace z Úřadu 
práce, opony a rumpálu na jeviště sálu místního kul-
turního domu, a které je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

USNESENÍ č. RO/14/2016/04/14

Rada obce Rudoltice bere na vědomí oznámení výsled-
ků zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí v Základní škole a mateřské škole Ru-
doltice ve dnech 3. - 5., 8. a 9. února 2016.

USNESENÍ č. RO/15/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 4/2016/OV 
uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a paní Kateřinou Jirás-
kovou, bytem Rudoltice 777, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/16/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o vy-



tvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinanco-
vaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu č. UOA-VF-28/2016 mezi Úřadem práce České 
republiky zastoupeným Ing. Vladimírou Lesenskou, 
se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO 
72496991 a obcí, jejímž předmětem vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dobu 
od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016, jedno pracovní místo, a která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/17/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku k po-
jistné smlouvě Pojištění majetku a odpovědnosti obča-
nů č. 232308915 mezi Allianz pojišťovnou a.s., se sídlem 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47115971 a obcí, 
jejímž předmětem roční pojistné budovy č. p. 5, 561 25 
Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/18A/2016/04/14

Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního 
výboru pro lokalitu Zámeček ze dne 7. 4. 2016, vzala  
na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidě-
lení bytu žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu sdělit 
neprodleně žadatelům stanovisko rady obce k jejich 
žádostem a dále zajistit provedení potřebných úkonů  
k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění bytu 
dle požadavků v jednotlivých žádostech.

USNESENÍ č. RO/18B/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 620/12  
a 617/3 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/18C/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody  
o skončení nájmu k bytu č. 612/10 a 623/2 k datu 30. 4. 
2016 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/18D/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku  
č. 1 k NS č. 601/12, 611/10, 619/12, 622/12, 624/2,  
dodatku č. 2 k NS č. 609/9, 609/10, 611/11, 611/13, 615/11, 
622/1, dodatku č. 3 k NS č. 604/11, 606/1, 616/1, 616/4, 
628/3, dodatku č. 4 k NS č. 603/10, 605/2, 610/9, 627/3, 
628/2, dodatku č. 5 k NS č. 617/10, 624/1, dodatek č. 8 k 
NS č. 622/2, dodatek č. 13 k NS č. 608/6 a dodatek č. 20 
k NS č. 624/8 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/18E/2016/04/14

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1  

k bytu č. 4 v domě čp. 619, jehož předmětem se sleva  
z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka s účin-
ností od 15. 4. 2016 a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

USNESENÍ č. RO/18F/2016/04/14

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 
bytu č. 13 v BD čp. 613 ze dne 30. 3. 2016.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta

Jolana Kobzová,  v. r. 
místostarostka    

Fotografie 
z velikonoční 
výstavy
strana 3 
Fotografie: Vladimír Provazník
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3. ČÍSLO    |    KVĚTEN  2016

Na prohlídku Zámečku 
přijel krajský hejtman 
Martin Netolický

Protože Zámeček by potře-
boval podporu kraje, řekla 
jsem si před časem, že po-
zvu na prohlídku pana hejt-
mana Netolického, protože 
sebelepší fotografie nemo-
hou nahradit osobní zážitek. 
12. dubna tedy pan hejtman 
přijel a s ním také prochá-
zeli Zámeček s kamerou  
z redakce regionální televize 
Oik. Ukázala jsem, jak roz-

sáhlý byl dříve celý zámek, a pak jsem v prvním patře 
popsala to nejdůležitější z jeho historie. Vysvětlila jsem 
také panu hejtmanovi, jak a proč se sbírají na Zámečku 
knoflíky, čeho se podařilo díky nim dosáhnout a ukáza-
la mu ty nejstarší a nejzajímavější ze sbírky. Prohlédl si  
i drátenickou výstavku, kde se mu nejvíce líbilo půlme-
trové srdce na Český rekord a také jemná miska z čer-
ného drátu. 

Vysvětlila jsem tvrdé podmínky, za kterých se snažím 
udržet provoz, umožnit prohlídku a ukázat návštěvní-
kům něco zajímavého - bez platu a bez dotací provoz-
ních nákladů. Jediným příjmem, který zdaleka nestačí 
na vše potřebné, je vstupné, a když přijde za rok méně 
návštěvníků, je velice těžké zajistit provoz a ještě něco 
vylepšovat. Také povětrnostní podmínky stále poškozu-

jí jen napůl opravenou věž a do sklepení po dešti zatéká, 
to zažil pan hejtman na vlastní kůži, když se ve sklepení 
musel v některých místech vyhýbat loužím.
Ukázala jsem také, kde by měl být vchod do možné pod-
zemní chodby a prošli jsme i okolí věže a místa, kde 
zámek původně stál. Pohovořili jsme si, co by Zámeček 
potřeboval nejvíce a doufám, že jsme navázali spoluprá-
ci, která povede ke zlepšení současné situace a pomůže 
této stále málo známé a opomíjené, ale zajímavé památ-
ce Pardubického kraje.

Po prohlídce pan hejtman napsal do návštěvní knihy, 
že oceňuje moji práci, že expozice nejsou sice honosné, 
ale jsou připravovány srdcem, což je pravda, a že přeje 
Zámečku, aby našel další perspektivu rozvoje i přízeň 
místní i krajské samosprávy, protože má obrovský po-
tenciál. Domluvili jsme se na formách možné podpory 
kraje, a tak doufám, že návštěva pana hejtmana je dal-
ším dobrým krokem správným směrem pro Zámeček 
na jeho cestě k opravené a navštěvované památce,  
která je v několika směrech unikátní a ojedinělá a má 
co nabídnout.

Autorka: Krasava Šerkopová
Fotografie: Luboš Kozel
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Chtěla bych touto cestou připome-
nout, že v dubnu letošního roku by 
se dožil kulatého životního jubilea 
bývalý starosta pan Oldřich Kolomý, 
bylo by mu 70 let.
Myslím, že rudoltickým staroused-
líkům není potřeba připomínat jeho 
velké zásluhy, díky kterým se Rudol-
tice proměnily na jednu z největších 
obcí na Lanškrounsku.
Nové obyvatele Rudoltic by však 
mohlo zajímat, že jednou z velkých 
investic tehdejších zastupitelů byla 
například plynofikace, kterou nám 
mohou ještě dnes některé obce zá-
vidět, neboť se k tomuto dílu zatím 
neodhodlaly.
Možná si obyvatelé nových rodin-
ných domů na Zámečku neuvědo-
mují, že rozparcelování, tedy vznik 
právě jejich stavebních pozemků  
a zajištění infrastruktury na sídlišti 
Zámeček je také dílem z období jeho 
starostování.
Všichni již bereme za samozřejmost 
největší investici tehdejšího vedení, 
a sice výstavbu celkem 34 bytových 
domů v obci i na Zámečku, díky kte-
rým se počet obyvatel Rudoltic více 
než zdvojnásobil na současných 
1833 osob. Příjmy obce se díky to-
muto počtu obyvatel nebývale navý-
šily a mohla se začít plnit jeho vize 
prosperující obce. Můžeme tak mít 
opravenou školu i školku plné dětí, 
dvě nová dětská hřiště, cyklostez-
ku, opravené čističky odpadních 
vod, vyasfaltované cesty a chystat 
další investice jako například ka-
nalizaci a chodníky, v památkově 
chráněném č. p. 5 novou knihovnu, 
prostor pro zájmové kroužky a místo 
k přátelskému posezení nebo také 
rozšíření budov MŠ a ZŠ o nové třídy  
a vybudování sportovního hřiš-

tě mezi těmito budovami. Obec si 
může dovolit vítat nové občánky fi-
nančním obnosem 5000,- Kč a stej-
nou částku vyplácet každoročně ro-
dičům žáků všech ročníků základní 
školy.
Bohužel naplnění své vize se již 
pan Oldřich Kolomý nedočkal.  
Myslím ale, že by měl velkou radost, 
že jeho myšlenky postupně reali-
zují noví zastupitelé, v současné 
době pod starostováním jeho syna  
Iva Kolomého.
Realizace těchto všech nároč-
ných investic nebyla jednoduchá,  
přinesla s sebou i spoustu staros-
tí, žalob a soudních líčení. Chci jen 
připomenout, že nikdo z obviněných 
nebyl odsouzen, ale naopak všichni 
byli zbaveni viny. V případě pana 
Kolomého se státní zástupce k roz-
sudku odvolal, avšak z důvodu úmr-
tí byl případ odložen. Nenaplnilo se 
tak ani jedno z obvinění od předcho-
zího vedení obce. 
Po všech těch peripetiích by měl pan 
Oldřich Kolomý určitě radost z toho, 
že Rudoltice jsou dávány za vzor 
ostatním obcím a městům, jak zajis-
tit slušné a finančně velmi přijatel-
né bydlení pro lidi s nižšími příjmy.  
Dokonce i prezident Miloš Zeman 
při své návštěvě Lanškrouna v loň-
ském roce dával naši obec za vzor  
ve výstavbě bytových domů.
Nejraději bych panu Kolomému 
řekla: „Přeji Vám pevné zdraví 
do dalších let!“ Ale to bohužel již 
není možné, tak alespoň: „Dík od 
občanů naší obce, že si tu můžeme 
takhle slušně žít.“

Autorka: Jolana Kobzová, 
 místostarostka
Fotografie: Marcela Macháčková

Vzpomínka na starostu Rudoltic 
pana RNDr. Oldřicha Kolomého, 
který by se 6. dubna 2016 dožil 70 let
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Z historie obce
po roce 1945 
XXI. část
PAMĚTÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE, 
1990 n., s. 153 - 165
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.

Rok 1995
Zápis roku 1995 začnu netradičním způsobem. Dříve než 
se rozepíšu o věcech víceméně světských, připomenu 
na pár řádcích jednu velkou událost, která se na sklon-
ku roku 1995 stala v Rudolticích. Dne 8. 12. byla veřej-
nost svědkem jáhenského svěcení našeho občana pana 
Ing. Josefa Macháčka. Svěcení provedl sídelní biskup  
z Hradce Králové Karel Otčenášek. Svěcení bylo velkou 
církevní událostí, na kterou se sjelo nebývalé množství 
věřících z celého okolí. Tak obležené prostory kolem 
kostela jsem ještě neviděl. Sám Josef Macháček bydlí 
se svou rodinou na faře. Je to po zdařilé rekonstrukci 
našeho kostela již druhá velká událost. 
Tou první byla zlatá svatba manželů Richterových  
z Německa před třemi lety.
Při této příležitosti jmenoval starosta obce pan Oldřich 
Kolomý Karla Otčenáška čestným občanem Rudoltic. 
Pan biskup ve své odpovědi poděkoval a poblahopřál 
všem občanům Rudoltic.
Slavnostní zápis s podpisy zúčastněných najdete  
na následující straně kroniky. Ostatní materiály,  
které nějakým způsobem souvisejí s uvedenou událostí, 
budou umístěny v přílohové části kroniky.
Druhou největší událostí, která se snad dotkla Rudol-
tic jen nepřímo, byla oslava 150. výročí dráhy Olomouc 
– Praha. Oslavy byly velkolepé, ve všech největších  
uzlech zmíněné dráhy probíhaly odděleně, podle míst-
ních podmínek. Tak tomu bylo i v jednom z nejdůležitěj-
ších uzlů – České Třebové. Doprovodný program oslav 
byl velmi bohatý. Výstavy parních lokomotiv, jízda his-
torickými vláčky, dny otevřených dveří, různé výstavy 
modelů, přednášky atd. Oslavy trvaly od 19. srpna až  
do 5. září. Při této příležitosti byly vydány publikace, 
související s drahou. Naše obec a okolí jsou v knize při-
pomenuty pohledem na starou budovu nádraží a peri-
petiemi při výstavbě třebovského tunelu. Publikace jsou  
to velmi zajímavé, hlavně pro mě, který jsem velkým 
fandou jízdy po kolejích. Velká část té hlavní publikace 
je přirozeně věnována České Třebové.
V ten nejhlavnější den oslav projel celou trasu rychlík, 
tažený naší nejúspěšnější rychlíkovou lokomotivou – 
MIKADEM. Byl to úchvatný pohled na krásu lokomotivy 
a úcta k těm, kteří toto dílo vytvořili. Ještě větší obdiv 
projevuji k dělníkům, kopáčům, kteří před 150 lety bez 
sebemenší techniky vykonali tak obrovské dílo v tak 
krátké době. Vždyť výstavba celého úseku Olomouc – 
Praha trvala pouhé 2 roky. I činnost tehdejších inženýrů 
je obdivuhodná, vždyť po 150 letech trať na své dokona-
losti nic netratila. Před pár lety jsem popisoval oslavy 
100 let železnice z Rudoltic do Lanškrouna. Tato trať je 

doplněním oné trati Olomouc – Praha, tak jak si to okol-
nosti a potřeby okolí vyžadovaly. Některé materiály ko-
lem oslav najdete v obrazové příloze kroniky.
• Během roku byla vytištěna nákladem 5000 kusů ba-

revná pohlednice Rudoltic. Je to již třetí pohlednice 
poválečných Rudoltic. 

• V roce 1994 jsme prodělali tzv. stoletou vodu.  
Napáchala mnoho škod, o kterých jsem již psal v loň-
ském roce. Byl poškozen i most u Zvárů v horní části 
obce. Byl proto postaven most provizorní, který byl 
na jaře 1995 stržen a po 2 měsíce (od 29. 5. do 1. 8.) sta-
věn nový definitivní most. Most má již všechny para-
metry, které přihlížejí k extrémním stavům přírody. 
Je širší, mohutnější, velmi upravený. Jako součást 
mostu bylo provedeno i osazení zátočin hrubým ka-
menem, aby se tyto v případě velké vody nevymílaly.

• V místní mateřské škole se prováděly úpravy. Zvlášt-
ní vchod a další úpravy uvnitř školky prováděla  
fa CORS, která zvítězila v konkursu. Byla to snaha od-
dělit žáky MŠ od žáků základní školy při vstupování 
do jídelny.

• U obecního úřadu byla vybudována čistička odpad-
ních vod. Práci provedla fa VISION. Jedná se o unifi-
kovanou čističku, o které další podrobnosti neznám.

• V naší obci se uvažuje o plynofikaci. Byla by to pro 
obec velká pomoc. Při této příležitosti proběhla ve-
řejná schůze, na které bylo obyvatelstvo seznámeno 
s termíny vlastní plynofikace. V obci má proběhnout 
výstavka kotlů a dalších náležitostí. Problémy jsou 
s parcelou pro tlakovou stanici v horní části obce. 
Ostatní se dočtete až v zápise za příští rok.

• V červnu vyhořelo stavení pana L. Šindely. V domě 
bydlí jeho syn Pavel s rodinou. Požár prý způsobily 
děti, které si hrály ve stodole. Vyhořela stodola a silně 
byla poškozena obytná část mladých Šindelových. 
Obecní úřad poskytl P. Šindelovi dřevo na opravení 
stodoly. Na opravě se začalo pracovat na podzim.  
Při jedné cestě P. Šindely za získáním stavebního 
materiálu se zmíněný v autě zabil. Tragédie rodiny 
pokračovala. V současné době se s domem nic ne-
děje, je vidět jakési provizorium, které zabraňuje po-
větrnostním vlivům dílo zkázy dokonat.

• Na zahradě rodiny Pfeiferových si začal umisťovat 
vraky aut pan Šváb z Lanškrouna z bývalé autolakov-
ny. Po stížnostech občanů a hygieny bylo vše odve-
zeno. 

• Na místním nádraží ČD se připravují místnosti pro 
tzv. releovou stanici. Znamená to, že se v budoucnu 
odstraní obě hradla a vše bude řízeno z místa výpra-
včího.

• Na nádraží byl přejet jeden pro mě neznámý člověk, 
jeden člověk náhle zemřel u vchodu do čekárny.

• Rybník u kulturního domu je od svého protržení vy-
puštěný. Během roku zarostl různými travinami, tak-
že je to teď jakási louka za hrází. Další osud rybníka 
je mi neznám.

• Kolem středu obce se stále nic neděje, je to nevzhled-
ná, neupravená část. V místech sýpky bývalé Rychty 
se mělo stavět, zatím zde divoce rostou pouze rostli-
ny, typické pro rumiska.
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• V obci ukončila svoji činnost kadeřnice paní  
Bednářová z České Třebové. Místnost po kadeřnici je 
doposud volná.

• Rovněž tak přestala existovat hospoda Na Křižovat-
ce, kde působil pan Josef Motyčka. Podrobnosti ne-
uvádím.

• Rozšířil se prodej na stáncích od různých firem.  
Letos u nás byli prodejci např.: cibule, ošacení, levné-
ho zboží, lůžkovin, kosmetiky atd.

• Na obecním úřadě se prováděly letos drobné staveb-
ní úpravy.

• Chatka bývalého sdružení zahrádkářů na zahradě 
nad Řeháčkovými byla zlikvidována. Restituentem 
tohoto pozemku je pan M. Šutor. Materiál zahrádkáři 
výhodně prodali.

• Nad měnírnou ČD si lesáci vytvořili skládku dřeva.
• Svoz popelových nádob doznal změn. Veškeré bří-

mě, především finanční, se přesouvá na obec. Tech-
nické služby Lanškroun se stávají prodejcem těchto 
služeb pouze ve směru na obec, nikoliv jako dopo-
sud na občana. Svoz je prováděn každý sudý týden,  
a to celoročně.  

• „Zámecký vrch“, sdružení, které zde obhospoda-
řuje půdu, začalo provádět setí bez hluboké orby. 
 
 

Lapidárně řečeno po podmítce se ihned seje zvlášt-
ním způsobem, kdy traktor půdu nakypří a ihned 
vpravuje zrno do země. Vše se děje jedním strojem. 
Je to nesmírně moderní a úsporný způsob, který se 
ve světě hojně používá.

• Při svých častých pochůzkách přírodou konstatuji 
nebývalé množství mysliveckých posedů. Asi je di-
voké zvěře dostatek.

• V tzv. Rychteckém lese se objevil kůrovec. Byl pro-
to vykácen úsek lesa o rozměrech cca 50 x 50 m.  
Dřevo bylo včas odvezeno. Druhý, sousední „Kobzův 
les“, je podle mne zasažen také. Zde se čeká na resti-
tuci pana Z. Kobzy.

• Rok jako celek byl nesmírně vlhký, možná i méně 
teplý než roky minulé. Zvláště období jara a začátku 
podzimu bylo vlhké s nebývalým množstvím srážek, 
i když letos bez extrémních jednorázových přídělů.

• První sníh napadl již 2. listopadu, ještě do Vánoc bylo 
několik nocí s teplotou pod -15°C. O Vánocích tradič-
ní obleva.

Zpracovala: Marcela Macháčková

Fotografie: Emilie Schöppová
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Z pera našich čtenářů
Autor básní: Oleg Frajman

Pootevřená vrátka

Abych to řekl zkrátka,
jako by mi z nenadání
Pán Bůh k veršování
pootevřel vrátka.

Metabolismus

Když jsem si svou paní bral,
štíhlá byla jako proutek,
mohla jíst, co chtěla,
večer hodně chutí měla.

Přírodu neošálíš,
spalování zpomalí se
co nevidět,
ale moje paní drží se,
mladší dámy
mohly by jí závidět.

Zkušený muž 
v pozdějším věku
od vnější krásy 
už tolik nečeká.

Důležitější je,
co vychází zevnitř, 
z duše člověka.

Jakou máme zahrádku

Je úžasné, co Bůh nám dal,
svobodně se můžeme rozhodnout,
jak v životě v každé chvíli dál.

Přidal nám i svědomí,
na to pamatujme.
Na každého dojde,
každý z nás po smrti,
posledním soudem projde.

Od skonu k narození 
pěkně pozpátku,
uvidí každý, co vyváděl,
zří tu svou hříchů „zahrádku“.

Jak kdo kradl, lhal,
nebo jiným život bral.
Pak mu bude zhodnoceno,
za co jeho život stál.

Kdo nevěří,
ať si chytne nos
a vzpomene si, 
jak smutně skončil Standa Gross.

Naštěstí k záchraně návod tu je,
přečti Desatero,
každý dostane to,
co zasluhuje.

Okouzlení slovem

Vážení pánové Munzare a Novotný
v rozhlase o kráse jazyka vyprávíte,
dědictví předků na nás přenášíte,
nad významem slov se zamýšlíte.

Vašimi myšlenkami 
nechat se unášet,
vás poslouchat,
okouzlen silou slova
nechat se kochat.

Nevím, jestli mi přísluší
hodnotit vás,
ale pro mě jste
pohlazením na duši.

Děkuji vám, Mistři slova,
každou neděli na Dvojce
chci vás poslouchat
stále znova.

Tablet

Mít v ruce tablet,
komunikovat, prohlížet,
o světě udělat si náhled.

Cestopisy, historie, věda,
zemské ráje, Maledivy,
oči odtrhnout ti nedá,
jak zíráš na ty velké divy.

Zábavu si užiješ,
poslechem na Dvojce v rozhlase,
moderátoři vtipní jsou,
poznáš je po hlase.

Také uvidíš tragédie,
zemětřesení, potopy,
nezákonnými imigranty 
zaplavení Evropy.

Dřív Evropu jsem brázdil,
všude pořádek a disciplína,
nyní přichází středověká víra.
Až budou rozbroje,
čí to bude vina?

Evropan byrokracií je svírán,
dnes volně nemůže skoro nic,
emigrant dostane bydlení a dávky,
většině bych nic nedal 
a poslal je zpátky.

Kolonie jsme neměli,
otroky a jinověrce jsme si sem 
nebrali,
když otrokáři mají nyní pocit viny,
ať si svoje chmury vyžerou, 
a nám emigranty necpou.

Žasnu, co se děje,
křesťané, židé,
řekněte mi,
kam to všechno spěje.

Všichni budeme biti,
někomu se hodí
sociálních výhod Evropy rozbití.
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Ilona Kotíková-Nástrahová 
Rudoltice - Zámeček

Paní Ilona Kotíková pochází z Hradce Králové, 
obrázky různými technikami maluje od mládí  
a vystavuje pod svým dívčím jménem. 
Začínala kresbami tužkou a naučila se využívat 
barevnost pastelek. Postupně vyzkoušela různé 
techniky malování, olejovými i akrylovými bar-
vami. Obrázky většinou rozdávala známým nebo 
jako dárky pro radost při různých příležitostech.
V posledních několika letech využívá nejraději 
možnost malovat prsty, kterou dávají mazací pas-
telové barvy. Umožňují také různé barevné kom-
binace, a tak pod jejíma rukama vznikají pěkné  
a pozitivně působící obrázky. Hlavním námětem 
je okolní příroda, náměty z míst spatřených při 
procházkách někdy doplňuje podle své fantazie.
Obrázky jsou různorodé a mohou připomínat pro-
cházky po okolí nebo náměty z říše snů. 
Jsou předlohami k přáním a originálním pohled-
nicím, do kalendáře nebo jako dekorace do bytu, 
jsou v různých, i větších velikostech. Její malby 
nabízí každému možnost potěšit se pohledem  
na přírodu jinýma očima.

Jaro
Autorka: Ilona Kotíková-Nástrahová

Příroda matička omládla celičká, 
je to tu zas,
roztál už sníh a odešel mráz.
Poupata cestu si hledají, 
ptáci zas nádherně zpívají,
začíná jarní hodokvas.

Míza už vstoupila do stromů,
jaro zas vítáme pospolu,
jak nádherný to čas.
Včelky si nektar sbírají
jak živo je tam v podhájí
a láska už přišla zas mezi nás. 

Jak nádherná je ta naše zem,
od jara do zimy každičký den,
stačí se zastavit na chvilku,
dostaneš bohatou nadílku
„královnu královen“.
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Obrázky, které pohladí duši  
 
Když by se deset z nás podívalo na stejnou věc, nebo 
třeba stejnou lesní cestu a pak ji mělo namalovat, 
vzniklo by deset rozdílných obrázků. Každý jinak vní-
máme to, co vidíme a co pak chceme vyjádřit. Ti z nás, 
kteří mají výtvarný talent, se dokážou podívat na svět 
kolem sebe a namalovat to, co vidí i jinak. My ostatní, 
když se na obrázky podíváme, pak z nich máme různý 
pocit. 
Když jsem se poprvé podívala na obrázky paní Ilony 
Kotíkové-Nástrahové, měla jsem pocit pohody, její po-
jetí barev a tvarů na mě působí pozitivně a tak trochu 
pohádkově. S paní Ilonou jsem se seznámila kde jinde 
než na Zámečku, když šla kolem na procházku. Malu-
je převážně přírodu, les i krajinu, někdy i postavy nebo 
budovy a ráda se prochází v přírodě, která ji inspiru-
je nejvíce. Své obrázky maluje pastelovými barvami, 
často používá k tvorbě své prsty a dokáže s nimi vy-
jádřit, co cítí. Zajímavými, někdy neobvyklými kom-
binacemi barev vznikají obrázky, které jsou veselé  
i tajemné a hodily by se i k ilustracím dětských 
knížek, do kalendářů, na pohlednice či přáníčka.  
I přesto, že sama bojuje se zdravotními problémy,  
dokáže svými obrázky přinášet dobrou náladu i ná-
mět k zamyšlení.
Je dobře, že díky výstavě v čítárně knihovny v Lan-
škrouně (1. 3. – 30. 4. 2016) mají zájemci možnost se 
podívat, jak autorka vidí svět kolem sebe a dokáže své 
pocity vyjádřit tak, že potěší i ostatní.
Na Zámečku budou pohlednice s jejími nejlepší-
mi obrázky a postupně zde bude vznikat i výstavka 
její tvorby, originály malované na papíře sice kvů-
li vlhkosti ve věži vystavit nelze, ale fotografie ano.  
Originály si pak budou moci zájemci i koupit,  
kontakt na autorku bude pro zájemce v čítárně knihovny  
v Lanškrouně i na Zámečku.

Autorka: Krasava Šerkopová

S potěšením se dozvídáme, že se mezi našimi 
spoluobčany najde více jedinců nadaných v růz-
ných uměleckých oblastech, jako jsou literatura,  
poezie, výtvarné umění, fotografie aj. Rozdělte se  
o své talenty, rádi zveřejníme Vaše výtvory na strán-
kách našeho časopisu! Pokud bude zájem, na podzim 
se navíc může uskutečnit výstava těchto a podob-
ných uměleckých dílek na sále kulturního domu. 

Autorka maleb: Ilona Kotíková-Nástrahová
  Rudoltice - Zámeček

Autorka fotografie: Krasava Šerkopová
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Autorka fotografie: Krasava Šerkopová Autorka maleb: Marie Reindlová
  Rudoltice – Zámeček

Vůně jara
Autorka: Krasava Šerkopová

Vůně jara je tu zas
užijme si jeho krás 
raduje se všechno živé
po zimě zas ožívá
příroda nám dar dává

Z holých větví vyrůstají
mladé lístky zelené
nebo nejdřív květy bílé
které jsou tak oku milé
a chlupaté kočičky
pastvou jsou pro včeličky

Nový život stromům keřům
každé malé kytičce
lépe je i babičce
Na zápraží posedí si
celé tělo prohřeje si
jarní vzduch jí sílu dá
přijde dobrá nálada

Ptáci hnízda stavějí
pěkně při tom zpívají
žížal plno po cestě
kos je nosí nevěstě

V alejích se zelená
sluníčko zem prohřívá
broučci kolem běhají
potravu si hledají

Vše co žije raduje se
na palouce nebo v lese
ať je starý nebo mladý
hlavně že je jaro tady



Autorka maleb: Marie Reindlová
  Rudoltice – Zámeček
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MUDr. Vacková Jana  Hradební 227, Lanškroun

MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149

MUDr. Filipová Jitka  Lanškroun, Strážní 151

MDDr. Haltmar Petr  Lanškroun, Strážní 151

MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182

MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815

MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498

MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2

MDDr. Kopecký Milan Mladkov 133

MDDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834

MUDr. Mareš Miroslav Školská 834, Žamberk

MUDr. Milota Karel  Lanškroun, Svobody 356

MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815

MDDr. Nováková Klára Žamberk, Raisova 814

MDDr. Appl Martin  Dolní Čermná

30. 4. - 1. 5. 2016

7. - 8. 5. 2016

14. - 15. 5. 2016

21. - 22. 5. 2016

28. - 29. 5. 2016

4. -5. 6. 2016

11. - 12. 6. 2016

18. - 19. 6. 2016

25. -26. 6. 2016

2. - 3. 7. 2016

05/07/2016

06/07/2016

9. - 10. 7. 2016

16. - 17. 7. 2016

23. - 24. 7. 2016

30. - 31. 7. 2016

465 322 348

465 642 267

465 325 212

465 325 212

465 676 818

465 642 990

608 427 960

465 622 216

465 322 897

465 635 441

465 613 103

465 613 103

465 322 787

465 620 358

465 613 441

465 393 266

Rozpis LSPP
stomatologie na rok 2016
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10. - 12.6.2016

PÁTEK10.6.2016

SOBOTA 11.6.2016

NEDĚLE 12.6.2016

20:00 – JANEK LEDECKÝ & Band – koncert (100 Kč; dě� do 1� let zdarma)
21:30 – OLDIES AFTER PARTY – videodiskotéka s DJ Tomášem Borovičkou

- pouťové atrakce za dotované ceny ve středu obce
13:00 – 24:00 – program v areálu TJ Sokol Rudol�ce
o dětské soutěže a obchůdek plný odměn, módní přehlídka rudol�ckých maminek a 

dě�, TWIRL GIRLS Moravská Třebová, malování na obličej, nafukovací atrakce
o TOY MACHINE – moderní loutkové divadlo pro celou rodinu

o RICHARD NEDVĚD – zábavná show známého trapnomagika

20:00 -  POUŤOVÁ ZÁBAVA  - kapela NOA (volný vstup)
22:00 – OHŇOSTROJ

- pouťové atrakce za dotované ceny ve středu obce
13:00 – 17:00 – BRANNĚ NEBRANÉ ODPOLEDNE
o SDH Rudol�ce, Myslivecké sdružení Rudol�ce, ČČK, MP Lanškroun, HZS Lanškroun

o Psí škola EASY – agility a výcvik
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Kalendář akcí na rok 2016:

7. 5. 2016    

28. 5. 2016    

10. - 12. 6. 2016   

18. 6. 2016   

Divadelní hra „Jak to dělají andělé“ – komedie 
(Spolek divadelních ochotníků z Dolní Čermné)
v 19.00 hodin na sále kulturního domu

Rudoltická pouť (obec)

Knoflíkiáda na Zámečku (kastelánka)

Pohádkové odpoledne, Den dětí (Zámeček)

26. 6. 2016   

5. 7. 2016

Poutní mše k sv. Petru a Pavlu (kostel)

Zámecká oslava (Zámeček)

27. 8. 2016 Myslivecké posezení (Myslivecké sdružení Rudoltice)

27. 8. 2016

3. 9. 2016

1. 10. 2016

3. 12. 2016

Hradozámecká noc (Zámeček)

Loučení s létem (obec)

Oslava Mezinárodního dne seniorů - magie Ondřeje Sládka,  
k tanci a poslechu hudba Frimlovi Letohrad  (obec)             
Mikulášská nadílka pro děti (obec)

15. 10. 2016

3. 12. 2016

9. 12. – 11. 12. 2016

4. adventní týden 

Divadelní hra „Nejkrásnější válka“
komedie (Spolek ochotníků Divadla Ve středu)

Mikulášská nadílka pro děti (obec)

Vánoční ladění - výstava (obec)

Vánoční koncert 
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Leontýna
Cejnarová

Monika
Jaskó

Sofie
Hrdá

Daniel
Hradecky

Thomas
Moravec

Zuzana
Kučerová

Simona
Vernerová

Lukáš
Hrdý

Eliška
Petranová

Laura
Tomášková

Dominik
Blažek

Michal
Minář

Sebastian
Hubálek

Šimon
Vyhnálek

Štěpán
Janovec
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Oslava Mezinárodního dne seniorů - magie Ondřeje Sládka,  
k tanci a poslechu hudba Frimlovi Letohrad  (obec)             

Vánoční ladění - výstava (obec)

Vánoční koncert 
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