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S ohledem na nečas, který nejen naši obec 

sužoval již několik předešlých týdnů, ze-

jména pak poslední dny, byly podmínky 

pro venkovní aktivity po celý masopustní 

den doslova excelentní.

Letošní masopust byl uspořádán ve stylu 

pohádky Dařbuján a  Pandrhola. Na míst-

ním hřišti, kde má již po tři roky masopust 

své zázemí, proto účastníci nemohli minout 

sochu svaté Barbory, sosnu obsypanou ji-

trnicemi a  klobásami, malovanou postel 

s  pruhovanými peřinami, havíře i  usměva-

vou Dařbujánovou a Pandrholovou… Lék na 

zákeřnou chorobu zvanou Moribundus, kte-

rý se zde opravdu hojně prodával, by vyléčil 

i na smrt nemocného. Kdo jej okusil, zdravím 

kypí jistě dodnes.

3. ročník masopustu měl již tradiční prů-

běh. Starostova masopustní družina vyrazi-

la po půl deváté ráno společně s kapelou na 

sídliště Zámeček potěšit místní obyvatele. 

Po jejich návratu kolem desáté hodiny byl 

masopust ofi ciálně zahájen na fotbalovém 

hřišti a o půl jedné odpoledne vyrazil maso-

pustní průvod obcí. Letos k nám byla z již-

ního pólu vyslána četná výprava tučňáků. 

Průvod se tedy v  čele s  tučňáčí rodinkou 

vydal pro tentokrát směrem na dolní konec 

obce a  po návratu na fotbalové hřiště byl 

završen tučňáčím tancem, který přihlížející 

ocenili svým potleskem.

Od 19. hodiny pak začal na sále míst-

ního kulturního domu masopustní rej 

pro dospělé. Masek se večer sešlo oprav-

du hodně, z  celkového počtu kolem sta 

účastníků jich byla více než polovina, a DJ 

Petr Svoboda svou hudbou roztančil snad 

opravdu každého. Na parketu se objevili 

například římští senátoři, barové tanečni-

ce, Superman s  Marilyn Monroe, pavoučí 

žena, Mánička, Karkulka s  vlkem či Pipi 

Dlouhá punčocha s  řezníkem. Zatančit si 

přišlo i  poměrně velké množství duchov-

ních a  lékařů. Lákadlu tance neodolali 

ani Pat a  Mat, smrtka, vězeňkyně, členka 

skupiny ABBA, cikánka, úžasná čtveři-

ce vodnic, ale ani upír se svou nevěstou. 

Věkové rozpětí masek nemohlo být širší. 

Zařádilo si batole, ale i duchem mladí se-

nioři. Jedna fyzicky zdatná důchodkyně 

se s  Červenou karkulkou dokonce utka-

la v  židličkované o  vítězné první místo. 

V SOBOTU 18. ÚNORA 2012 PROBĚHL V OBCI JIŽ 3. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU. POČASÍ NAKONEC 

PŘECE JEN OPĚT PŘÁLO, AČKOLIV TO JEŠTĚ PŘI PÁTEČNÍCH PŘÍPRAVÁCH ZDALEKA TAK NEVYPADALO.
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TUČŇÁČÍ VÝPRAVA Z JIŽNÍHO PÓLU
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Ovšem, nic naplat, mládí nakonec pře-

ce jenom zvítězilo. Nejlepší maskou byl 

o  půl noci vyhlášen a  následně oceněn 

povedený lyžař. Místním paparazzi se jej 

však bohužel nepodařilo zachytit na žád-

né z  fotografií. Jak všem ale ještě stačil 

sdělit, následující den se chystal na vý-

stup na Suchý vrch. Doufejme proto, že 

se svým vybavením za nedělního počasí 

vše ve zdraví zvládl a že jsme jej neviděli 

naposledy.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se 

na organizaci této akce podíleli, ale samo-

zřejmě i  těm, kteří se jí aktivně zúčastnili. 

V  letošním roce se organizátoři mnohem 

více zaměřili na širokou škálu občerstvení, 

kterého bylo tentokrát opravdu dostatek. 

Rok od roku je také možné sledovat větší zá-

jem o tyto slavnosti zejména u mladší gene-

race. Letos byl očividný na večerním maso-

pustním reji, v příštím roce bychom jej rádi 

uvítali i u masopustního průvodu. Obdobně 

ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY NEJEN K MASOPUSTU

Fota: Vladimír Provazník, Richard Kohout, Zdeněk Tribula, Petr Rejnuš a Zdeněk Haniš ml. Více fotografi í naleznete na www.rudoltice.cz

TUČŇÁČÍ VÝPRAVA Z JIŽNÍHO PÓLU
bychom se v  následujícím, tedy 4. ročníku, 

chtěli pokusit program uzpůsobit tak, aby 

do celého masopustního dění byli více vta-

ženi obyvatelé sídliště Zámeček. Doufejme, 

že se nám to nejen díky nově vystavěné cyk-

lostezce podaří.

Na Vás všechny se již nyní těší celý organizační 

tým Rudoltického masopustu 2013. 

Lenka Bártlová, starostka obce

Srdečně Vás zveme do MĚSTSKÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, jež je v březnu nabito akcemi u příležitosti otevření výstav 

„PAPÍROVÝ SVĚT ARCHITEKTURY“, „JAK FOTOGRAFUJÍ V BOSNĚ, POLSKU… A U NÁS“, „BOHUŠ HERAN“  a „MASOPUST“.

Rovněž tímto velmi děkuji rudoltickým občanům, kteří přispěli k realizaci poslední jmenované 

výstavy, za jejich ochotu a poskytnuté masky.  Těšíme se na Vaši návštěvu. Za ústecké muzejníky Michaela Ptáčková 
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ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 1. 4. 2012
OD 1. DUBNA 2012 DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ IREDO 

MJ. I NA LINKÁCH Č. 910 A 911, KTERÉ SE PŘÍMO DOTÝKAJÍ NAŠÍ OBCE. 

Zavedení integrovaného dopravního 

systému na území Pardubického kraje 

provázely – logicky jako každý nový 

systém – jisté problémy. U některých 

obcí i  v  našem okolí se dá hovořit 

opravdu o  problémech velkých. U nás 

si po zkušenostech některých kole-

gů starostů dovolím tvrdit, že to byly 

problémy malého rázu. Některé se 

postupem času více či méně vyřešily 

samy tím, že si nově zavedený systém 

tak říkajíc „sedl“, jiným bylo nebo bude 

třeba trochu pomoci. Již od prvopo-

čátku se objevily naprosto objektivní 

stížnosti na nedostatečnou kapacitu 

a  zpoždění zejména ranních „škol-

ních“ autobusů, které dosahovaly 

někdy až dvaceti minut. Stávalo se ov-

šem také, že autobus prostě nezastavil 

a  zastávku s  cestujícími bez mrknutí 

oka jednoduše projel. Další problém, 

který hned od počátku rozladil většinu 

cestujících, byla špatně nastavená pás-

ma v  odbavovacích zařízeních řidičů. A 

tak se stávalo, že cestující platili různé 

ceny jízdného na stejných trasách. Tento 

problém na straně ČSAD, které se za tuto 

situaci následně omluvilo, byl však velmi 

rychle vyřešen.

Děkuji všem občanům, kteří se se svými 

připomínkami k  autobusové dopravě 

obraceli od počátku přímo na obec. Tyto 

připomínky byly ze strany obce obratem 

konzultovány jak se společností OREDO, 

která má zavedení integrovaného systé-

mu na starosti, tak se společností ČSAD 

Ústí nad Orlicí, která na našem území 

autobusovou dopravu zabezpečuje. 

Některé bylo možné vyřešit ihned, jako 

například vyslání náhradního autobusu 

v  případě, že řidič nezastavil tam, kde 

měl, a  cestující nechal na pospas osudu 

jít pěšky. Připomínky závažnějšího cha-

rakteru, týkající se zejména nedostateč-

né kapacity a  permanentního zpoždění 

autobusů, byly průběžně konzultovány 

telefonicky a  následně připomínkovány 

i  písemně přímo u  společnosti OREDO, 

a  to v  1.  polovině měsíce ledna letošní-

ho roku. V  souvislosti s  nedostatečnou 

kapacitou ranního „školního“ spoje obec 

komunikovala i se sousední obcí Ostrov.

V poslední únorový den se konala schůzka 

zástupců společnosti OREDO se starosty 

obcí Lanškrounska za účasti radního a  ná-

městka hejtmana Pardubického kraje zod-

povědného za dopravu p. Jana Tichého. 
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Zástupci společnosti OREDO zde jednak 

oznámili změny autobusových jízdních 

řádů v  případech, kdy autobusové spo-

je byly téměř nevyužité a  jejich provoz 

neefektivní, ale také i  změny, kterými je 

potřeba řešit problematiku systému jako 

takového. 

ZÁSADNÍ ZMĚNY, KTERÉ SE 

V TOMTO SMYSLU TÝKAJÍ NAŠÍ 

OBCE A BUDOU PLATIT OD 

1. 4. 2012, JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

1) 
Ranní „školní“ autobus na lin-

ce č. 911 (Lanškroun – Záme-

ček a  zpět) bude ze sídliště 

Zámeček odjíždět již o  pár minut dříve 

– v 7.37 hod. V pracovní dny bude v od-

polední špičce dále přidán jeden auto-

busový spoj ve 14.04 hod. z Lanškrouna 

na Zámeček a zpět.

Důvodem těchto změn je skutečnost, 

že veškeré autobusové spoje na lince 

č. 910 (Svitavy – Lanškroun a zpět) již od 

4. 3. 2012 nestaví na sídlišti Zámeček.

2) 
Namísto dvou autobusových 

spojů na lince č. 911 (Lanškroun 

– Letohrad a zpět) v 18.34 a 20.34 

hod. z  Lanškrouna pojede jen jeden spoj 

v  19.34 hod., obdobně v  opačném směru 

namísto 19.26 a 21.26 bude příjezd do Lanš-

krouna již jen ve 20.26 hod.

3) 
Na lince č. 910 (Svitavy – 

Lanškroun a  zpět) dochází ke 

zrušení několika spojů ve ve-

černích a nočních hodinách v obou smě-

rech.

DALŠÍ ZMĚNY VYPLYNULY 

Z PŘIPOMÍNEK OBČANŮ: 

4) 
Ranní „školní“ autobusový 

spoj č. 6 na lince č. 911 (Le-

tohrad – Lanškroun) již ne-

bude z  kapacitních důvodů zastavo-

vat na zastávce „Rudoltice, křiž.“ (nyní 

v 7.18 hod.). Cestující z této části obce 

mohou a  i v  minulosti mohli využívat 

spoj č. 5 na lince č. 910 (Svitavy – Lanš-

kroun) v 7.22 hod. ze zastávky „Rudol-

tice, křiž.I-43“, příp. vlakové spojení 

v 7.17 hod.

5) 
Ranní autobusový spoj 

č.  31  na lince č. 911 (Lanš-

kroun – Rudoltice a  zpět) 

v 7.27 hod. z Lanškrouna pojede nově 

až na horní konec obce, tedy na za-

stávku „Rudoltice, u  mostu“ (nyní jezdí 

pouze ke škole), kde se otočí a násled-

ně pojede zpět do Lanškrouna, kam 

přijede cca 5 min. před 8. hodinou. 

Prodloužení tohoto spoje až na horní 

konec obce má pomoci snížit obsaze-

nost předešlého ranního „školního“ 

autobusu. Spoj je ideální k využití jed-

nak rudoltickými dětmi, které z horního 

konce obce dojíždějí do ZŠ a MŠ Rudol-

tice, ale také všemi ostatními (zejména 

dospělými) cestujícími do Lanškrouna, 

kteří nejsou závislí na začátku školního 

vyučování v 8.00 hod. 

Touto změnou jsme se pokusili vyřešit 

i námitku rodičů ze sídliště Zámeček 

k  dovozu dětí do MŠ, kteří nyní bu-

dou mít 9 minut na to, aby své dítě 

zavedli do školky a  předali jej paní 

učitelce. Následně se mohou vrátit na 

sídliště stejným spojem, který se točí 

na horním konci obce a  vrací se zpět 

do Lanškrouna.

6) 
Připomínka k  jiné tarifní 

zóně na sídlišti Zámeček, 

než ve které je sama obec, 

byla také vyřešena. Sídliště Zámeček 

bude nově ve stejné tarifní zóně, tedy 

v zóně č. 915.

Změny autobusových jízdních řádů, 

které jsou v  tomto článku uvedeny, 

jsou obci známy ke dni 6. 3. 2012. Další 

případné změny tedy nejsou zcela vy-

loučeny, neměly by však být zásadního 

charakteru. Doporučuji proto seznámit 

se s  novými jízdními řády, platnými 

od 1. 4. 2012, včas. Jejich zveřejnění 

předpokládám minimálně v posledním 

březnovém týdnu.

V Rudolticích dne 6. 3. 2012

Lenka Bártlová, starostka obce

ČÍSLO 4/2011, PROSINEC 7

V  loňském roce 2011 hlídky Městské police 

Lanškroun na základě veřejnoprávní smlou-

vy s  obcí Rudoltice vyjížděly na oznámení 

občanů, kterých bylo přijato 77, a pravidelně 

prováděly kontrolní činnost v této obci. 

Tyto hlídky vykonávali vždy dva strážníci 

se služebním vozidlem. Vyjíždělo se do 

celé obce Rudoltice na kontrolní a preven-

tivní činnost v denních i nočních hodinách. 

V  nočních hodinách se hlídky zaměřily 

především na sídliště Zámeček z  důvodu 

dřívějšího častého rušení nočního klidu, 

narušování občanského soužití a  vandal-

ství, oproti loňským rokům zde došlo k vý-

raznému zlepšení a  faktické minimalizaci 

dřívějších „nešvarů“.

K dalšímu zlepšení došlo na úseku dopravy, 

kdy nebylo zaznamenáno např. nesprávné 

parkování motorových vozidel a  další po-

rušování zákona o  provozu na pozemních 

komunikacích.

Podezření z  trestných činů bylo předáváno 

PČR, se kterou v této obci úzce spolupracu-

jeme, a bylo takřka nulové.

Hlídky se rovněž zaměřily na větší kontrolu ro-

dinných domů v lokalitě Zámeček, a to z důvo-

du několika vloupání a pokusů vloupání. 

Strážníci v rámci součinnosti se záchranným 

integrovaným systémem byli přítomni u ně-

kolika výjezdů RZP u zraněných osob.

K dalšímu posunu pozitivním směrem došlo 

u majitelů psů, kde byl volný pohyb psů za-

znamenán pouze výjimečně.

Strážníci se také zúčastnili několika ukázek pro 

děti, kdy pohovořili s dětmi o bezpečnostních 

tématech a s obyvateli Rudoltic o jejich připo-

mínkách k činnosti MěP Lanškroun.

Spolupráce s  paní starostkou je nadále na 

dobré úrovni a snažíme se reagovat na jaké-

koliv připomínky jak ze strany její, tak obča-

nů obce Rudoltice.

Obec zaplatila za činnost MěP v Rudolticích 

za celý rok 2011 celkem 176 280 Kč.

V Lanškrouně 23. 01. 2011

Zpracoval: str. Stanislav Popelář

Schválil: Jan Schlegel

MĚSTSKÁ POLICIE LANŠKROUN

ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE LANŠKROUN 
O SPOLUPRÁCI S OBCÍ RUDOLTICE ZA ROK 2011

Na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudoltice v Čechách, která byla 

uzavřena dne 30. 4. 2011, dle Čl. 3., odst. 8 předkládá velitel Městské policie 

Lanškroun zprávu o její kontrolní činnosti v obci Rudoltice za rok 2011.

MĚSTSKÁ POLICIE LANŠKROUN

NÁM. J. M. MARKŮ 12, 

LANŠKROUN – VNITŘNÍ MĚSTO, 

563 16 LANŠKROUN

TELEFON: 465 385 256

E-MAIL: MP@MULANSKROUN.CZ

WWW.LANSKROUN.EU

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY PRODEJNY 
KONZUM NA ZÁMEČKU
Obchodní družstvo KONZUM oznamuje změnu otevírací doby své prodejny 

na sídlišti Zámeček s účinností od 1. 3. 2012.

V pondělí – pátek – nově otevřeno od 7.30 do 17.00 hod., 

v sobotu a neděli zůstává stejná otevírací doba od 7.30 do 10.00 hod.

ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 1. 4. 2012
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2012 ROZPOČET OBCE RUDOLTICE PRO ROK 2012 (Kč) – 1. část

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu

Část I.  Příjmy   

231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 2 618 000,00 daň z příjmů fyz. osob
231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 271 000,00 daň z příjmů fyz. osob ze sam.
231 10 00000 0000 00 0000 1113 000 70 000,00 daň z příjmů fyz. osob z kap.
231 10 00000 0000 00 0000 1121 000 2 641 000,00 daň z příjmů práv. osob
231 10 00000 0000 00 0000 1122 000 3 200 000,00 daň z příjmů obec
231 10 00000 0000 00 0000 11 8 800 000,00
231 10 00000 0000 00 0000 1211 000 6 176 000,00 DPH   
231 10 00000 0000 00 0000 1340 000 680 000,00 popl. odpady   
231 10 00000 0000 00 0000 1341 000 33 000,00 psi   
231 10 00000 0000 00 0000 1343 000 1 000,00 mistní popl. veřejné prostrans   
231 10 00000 0000 00 0000 1361 000 15 000,00 správ. poplatky   
231 10 00000 0000 00 0000 13 729 000,00   
231 10 00000 0000 00 0000 1511 000 510 000,00 daň z nemov.   
231 10 00000 0000 00 0000 4112 000 507 600,00 globální dotace   
231 10 00000 0000 00 0000 4131 000 4 992 000,00 převod z HČ   
231 10 00000 0000 00 0000 41 5 499 600,00   
231 10 00000 0000 00 0000 21 714 600,00 
231 10 00000 0000 00 3314 2111 000 2 000,00 knihovna půjčovné   
231 10 00000 0000 00 3399 2111 000 20 000,00 kultura vstupné   
231 10 00000 0000 00 33 22 000,00   
231 10 00000 0000 00 3725 2324 000 110 000,00 Eko – kom   
231 10 00000 0000 00 6310 2141 000 6 000,00 úroky   
231 10 00000 0000 00 6310 2141 6 000,00   
231 10 00000 0000 00 6310 21 6 000,00   
231 10 00000 0000 00 6310 6 000,00   
231 10 00000 0000 00 63 6 000,00   
231 21 852 600,00  

Příjmy  celkem   21 852 600,00

Část II.  Výdaje   

231 10 00000 0000 00 2141 5213 000 100 000,00 Kozum dotace   
231 10 00000 0000 00 2212 5169 000 550 000,00 silnice služby (sníh)   
231 10 00000 0000 00 2212 5171 000 300 000,00 silnice opravy   
231 10 00000 0000 00 2212 51 850 000,00   
231 10 00000 0000 00 2219 5901 000 250 000,00 DSO cyklostezka rezerva   
231 10 00000 0000 00 2219 6349 000 549 450,00 Cyklostezka, DSO Lanškrounsko   
231 10 00000 0000 00 2219 799 450,00   
231 10 00000 0000 00 22 1 649 450,00   
231 10 00000 0000 00 3113 5321 000 321 750,00 ZŠ příspěvky na žáky Lanškroun   
231 10 00000 0000 00 3117 5192 000 310 000,00 ZŠ příspěvky žákům   
231 10 00000 0000 00 3117 5331 000 1 060 000,00 ZŠ + MŠ příspěvek   
231 10 00000 0000 00 3117 6121 000 3 000 000,00 MŠ, ZŠ – dotace SFŽP   
231 10 00000 0000 00 3117 4 370 000,00   
231 10 00000 0000 00 31 4 691 750,00   
231 10 00000 0000 00 3314 5021 000 40 000,00 knihovna os. výdaje   
231 10 00000 0000 00 3314 5136 000 6 000,00 knihovna knihy   
231 10 00000 0000 00 3314 5137 000 5 000,00 knihovna DHDM   
231 10 00000 0000 00 3314 5139 000 5 000,00 knihovna materiál   
231 10 00000 0000 00 3314 51 16 000,00   
231 10 00000 0000 00 3314 5229 000 14 000,00 knihovna, příspěvek Lanškroun   
231 10 00000 0000 00 3314 70 000,00   
231 10 00000 0000 00 3319 5021 000 2 500,00 kronika osobní výdaje   
231 10 00000 0000 00 3341 5171 000 15 000,00 rozhlas opravy   
231 10 00000 0000 00 3399 5139 000 22 000,00 kulturní činnost materiál   
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 250 000,00 kulturní činnost služby   
231 10 00000 0000 00 3399 5194 000 35 000,00 SPOZ dary občanům   
231 10 00000 0000 00 3399 51 307 000,00   
231 10 00000 0000 00 3399 5492 000 30 000,00 SPOZ vítání občánků   
231 10 00000 0000 00 3399 37 000,00   
231 10 00000 0000 00 33 424 500,00   
231 10 00000 0000 00 3419 5192 000 70 000,00 příspěvky cvičícím   
231 10 00000 0000 00 3419 5229 000 100 000,00 příspěvek Sokol + Vodní sporty   
231 10 00000 0000 00 3419 170 000,00   
231 10 00000 0000 00 3612 5141 000 1 200 000,00 úroky z úvěrů   
231 10 00000 0000 00 3612 5153 000 20 000,00 byty plyn   
231 10 00000 0000 00 3612 5154 000 20 000,00 byty elektřina   
231 10 00000 0000 00 3612 51 1 240 000,00   
231 10 00000 0000 00 3631 5154 000 230 000,00 osvětlení elektřina   
231 10 00000 0000 00 3631 5171 000 150 000,00 osvětlení opravy   
231 10 00000 0000 00 3631 51 380 000,00   
231 10 00000 0000 00 3631 6121 000 500 000,00 cyklostezka osvětlení   
231 10 00000 0000 00 3631 880 000,00   
231 10 00000 0000 00 3635 6119 000 340 000,00 územní plán   
231 10 00000 0000 00 36 2 460 000,00   
231 10 00000 0000 00 3721 5169 000 58 000,00 nebezpečné odpady svoz   
231 10 00000 0000 00 3722 5169 000 480 000,00 komunální odpady svoz   

PŘÍJMY 

K příjmům lze říci, že celý rozpočet je po-

staven na jejich velmi střízlivém odhadu. 

Výše příjmů z daní ze státního rozpočtu zů-

stala v porovnání s loňským rokem zhruba 

na stejné úrovni, v  příjmových položkách 

nepočítáme s  prodejem pozemkových 

parcel v  lokalitě Zámeček a předpokláda-

né příjmy z  nájmů jsme stanovili dle výše 

skutečných příjmů v  r. 2011. Zde je třeba 

v  této souvislosti zkonstatovat, že zhor-

šující se hospodářská situace ve státě má 

neblahé dopady na skutečnou výši vybra-

ného nájemného. Bohužel lze očekávat, 

že tento trend se udrží i v roce 2012. Co se 

týče pozemkových parcel na Zámečku, le-

tos budou případné příjmy z jejich prodeje 

tzv. mimorozpočtovými příjmy, se kterými 

v rozpočtu není počítáno. Takto stanovené 

příjmy v letošním rozpočtu klesly oproti 

loňskému roku zhruba o 5 milionů korun. 

VÝDAJE 
Výdaje rozpočtu je třeba rozdělit do ně-

kolika skupin. Skládají se jednak z klasic-

kých mandatorních výdajů, jako jsou např. 

výdaje na údržbu zeleně a zimní údržbu 

komunikací, výdaje na svoz komunálního 

odpadu, výdaje na vnitřní správu, hasiče, 

veřejné osvětlení či běžné opravy bytové-

ho fondu. Kromě těchto nákladů zde sa-

mozřejmě fi guruje i dotace na provoz ZŠ 

a MŠ Rudoltice či příspěvek TJ Sokol. 

VÝDAJE NA SPLÁTKY ÚVĚRŮ
Samostatnou kapitolou jsou výdaje na 

splátky úvěrů, které si obec a příspěvková 

organizace Stavby Rudoltice v  letech 2000, 

2006 a v I. polovině r. 2008 vzaly v souvislos-

ti s  bytovou výstavbou obce. Splátky těch-

to úvěrů v  letošním roce činí včetně úroků 

částku 4 200 000 Kč. 

INVESTICE
V  rozpočtu je dále počítáno s  několika 

poměrně velkými investicemi. Jednak 

jde o rekonstrukci školních budov, na 

níž má obec zažádáno o dotaci u Státního 

fondu životního prostředí. Rozpočet také 

počítá s  výdaji, jež se váží k  cyklostezce 

Lanškroun – Rudoltice, která by měla být 

v letošním roce vystavěna. Jde o výdaje na 

přípravné práce, zhotovení části osvětlení 

k  cyklostezce, výstavbu účelové komuni-

kace, která se bude na cyklostezku napo-

jovat u domu Brokešových a bude končit 

naproti autobusové zastávce u křižovatky. 

Dalším předpokládaným výdajem jsou 

náklady na nový územní plán obce či do-

financování dotace na výstražný systém. 

Žádost o dotaci na výstražný systém po-

dávala naše obec ve spolupráci s obcí Tře-

bovice již v loňském roce, dosud však o ní 

nebylo rozhodnuto. 

VÝDAJE NA OBECNÍ 
BYTOVÝ FOND
Konečně poslední velkou kapitolou vý-

dajů jsou výdaje spojené s obecním byto-

vým fondem. Poměrně velké výdaje, které 

bylo v  této souvislosti doslova nevyhnu-

telné zahrnout do rozpočtu na letošní rok, 

jsou výdaje na rekonstrukce ČOV u byto-

vých domů v obci, když stávající ČOV, kte-

ré byly již od počátku nevhodně pro tyto 

účely zvoleny, dlouhodobě nefungují tak, 

jak by měly, a vypouštěné odpadní vody 

nesplňují zákonem stanovené limity. Roz-

počet dále počítá s dodatečným  odvod-

něním části lokality Zámeček, konkrétně 

bytových domů vystavěných ve III. etapě 

výstavby, když stávající neregulovaný stav 

spodních vod působí obrovské problémy 

v bytových domech. Další nákladnou akcí 

je celková rekonstrukce střechy bytového 

domu čp. 261. V  tomto domě zatéká do 

všech podkrovních bytů a lokální opravy 

se míjí účinkem. Dle sdělení odborníků se 

v tomto případě jedná o konstrukční vady 

střechy. Problémy, které se v tomto domě 

objevují, se však, bohužel, projevují i v ně-

kterých dalších bytových domech v  obci. 

Obdobné výdaje lze tedy předpokládat 

i  v  následujících letech. Celkové výdaje 

letošního rozpočtu byly oproti loňskému 

poníženy téměř o 3 miliony korun.

ZÁVĚREM

Závěrem si připomeňme stav úvěrového 

zatížení obce k 1. 1. 2012:

Úvěr v  souvislosti s  bytovou výstavbou 

v obci (Hypoteční banka) – 4 154 234,40 Kč; 

předpokládaná doba splacení: rok 2020.

Úvěr v  souvislosti s  bytovou výstavbou na 

Zámečku (Česká spořitelna) – 24 732 767 Kč; 

předpokládaná doba splacení: rok 2021.

Rozpočet na rok 2012 byl sestaven a schvá-

len jako rozpočet přebytkový.

V Rudolticích dne 4. března 2012

Lenka Bártlová, starostka obce

CELKOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTU 21 852,6 tis. Kč

CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU 18 832,6 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ 3 020 tis. Kč

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE NA SVÉM VEŘEJNÉM ZA-

SEDÁNÍ DNE 19. 12. 2011 SCHVÁLILO 10 HLASY Z 12 MOŽNÝCH 

ROZPOČET OBCE RUDOLTICE NA ROK 2012 V PODOBĚ NÁVRHU 

ROZPOČTU, KTERÝ BYL V SOULADU SE ZÁKONEM ZVEŘEJNĚN NA 

FYZICKÉ I ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU PO 

DOBU NEJMÉNĚ 15 DNÍ PŘED JEHO PROJEDNÁNÍM. JEHO ZJED-

NODUŠENÁ STRUKTURA VYPADÁ NÁSLEDOVNĚ:



10 ČÍSLO 1/2012, BŘEZEN 11ČÍSLO 1/2012, BŘEZEN

ROZPOČET OBCE RUDOLTICE PRO ROK 2012 (Kč) – 2. část

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu

231 10 00000 0000 00 3723 5169 000 445 000,00 tříděný odpad svoz   
231 10 00000 0000 00 3744 6121 000 800 000,00 Zámeček odvodnění   
231 10 00000 0000 00 3745 5137 000 30 000,00 vzhled obci DHDM   
231 10 00000 0000 00 3745 5169 000 1 400 000,00 údržba zeleně, služby   
231 10 00000 0000 00 3745 51 1 430 000,00   
231 10 00000 0000 00 37 3 213 000,00   
231 10 00000 0000 00 5212 6121 000 150 000,00 Výstražný systém   
231 10 00000 0000 00 5512 5019 000 8 000,00 hasiči refundace   
231 10 00000 0000 00 5512 5137 000 52 000,00 hasiči DHDM
231 10 00000 0000 00 5512 5139 000 5 000,00 hasiči materiál   
231 10 00000 0000 00 5512 5151 000 500,00 hasiči voda   
231 10 00000 0000 00 5512 5153 000 25 000,00 hasiči plyn   
231 10 00000 0000 00 5512 5154 000 6 500,00 hasiči elektřina   
231 10 00000 0000 00 5512 5156 000 5 000,00 hasiči pohonné hmoty   
231 10 00000 0000 00 5512 5163 000 6 000,00 hasiči pojištění   
231 10 00000 0000 00 5512 5169 000 10 000,00 hasiči služby   
231 10 00000 0000 00 5512 51 110 000,00   
231 10 00000 0000 00 5512 118 000,00   
231 10 00000 0000 00 6112 5021 000 85 000,00 komise os. výdaje   
231 10 00000 0000 00 6112 5023 000 850 000,00 odměny členů zast.   
231 10 00000 0000 00 6112 5031 000 120 000,00 zastupitelstvo SP   
231 10 00000 0000 00 6112 5032 000 85 000,00 zastupitelstvo ZP   
231 10 00000 0000 00 6112 50 1 140 000,00   
231 10 00000 0000 00 6112 5167 000 15 000,00 zastupitelstvo školení   
231 10 00000 0000 00 6112 5173 000 20 000,00 zastupitelstvo cestovné   
231 10 00000 0000 00 6112 51 35 000,00   
231 10 00000 0000 00 6112 1 175 000,00   
231 10 00000 0000 00 6171 5011 000 680 000,00 VS platy zaměstnanců   
231 10 00000 0000 00 6171 5021 000 80 000,00 VS os. výdaje   
231 10 00000 0000 00 6171 5031 000 170 000,00 VS SP   
231 10 00000 0000 00 6171 5032 000 62 000,00 VS ZP   
231 10 00000 0000 00 6171 5038 000 6 000,00 pojištění odpovědnosti   
231 10 00000 0000 00 6171 50 998 000,00   
231 10 00000 0000 00 6171 5136 000 40 000,00 VS knihy   
231 10 00000 0000 00 6171 5137 000 40 000,00 VS DHDM   
231 10 00000 0000 00 6171 5139 000 95 000,00 VS materiál   
231 10 00000 0000 00 6171 5151 000 20 000,00 VS vodné   
231 10 00000 0000 00 6171 5153 000 400 000,00 VS plyn   
231 10 00000 0000 00 6171 5154 000 190 000,00 VS elektřina   
231 10 00000 0000 00 6171 5161 000 45 000,00 VS poštovné   
231 10 00000 0000 00 6171 5162 000 55 000,00 VS telefon   
231 10 00000 0000 00 6171 5163 000 104 000,00 VS pojistné   
231 10 00000 0000 00 6171 5164 000 15 000,00 VS nájem pozemků   
231 10 00000 0000 00 6171 5167 000 15 000,00 VS školení   
231 10 00000 0000 00 6171 5169 000 1 600 000,00 VS služby   
231 10 00000 0000 00 6171 5171 000 300 000,00 VS opravy, udržování   
231 10 00000 0000 00 6171 5173 000 5 000,00 VS cestovné   
231 10 00000 0000 00 6171 5175 000 10 000,00 VS pohoštění   
231 10 00000 0000 00 6171 5192 000 35 000,00 VS příspěvky   
231 10 00000 0000 00 6171 51 2 969 000,00   
231 10 00000 0000 00 6171 5229 000 2 600,00 příspěvek Svazu měst a obcí   
231 10 00000 0000 00 6171 5321 000 90 000,00 VS policie   
231 10 00000 0000 00 6171 5361 000 10 000,00 VS kolky   
231 10 00000 0000 00 6171 5362 000 50 000,00 VS daně a poplatky   
231 10 00000 0000 00 6171 53 150 000,00   
231 10 00000 0000 00 6171 5901 000 501 300,00 VS rezerva   
231 10 00000 0000 00 6171 4 620 900,00   
231 10 00000 0000 00 61 5 795 900,00   
231 10 00000 0000 00 6310 5163 000 60 000,00 bankovní poplatky   
231 10 00000 0000 00 6310 5163 60 000,00   
231 10 00000 0000 00 6310 51 60 000,00   
231 10 00000 0000 00 6310 60 000,00   
231 10 00000 0000 00 63 60 000,00   
231 18 832 600,00

Výdaje celkem 18 832 600,00

Část III.  Financování   

231 10 00000 0000 00 0000 8124 000 -3 020 000,00 

Financování celkem -3 020 000,00

Celkem příjmy 21 852 600,00

Celkem výdaje 18 832 600,00

Saldo příjmů a výdajů 3 020 000,00

Celkem fi nancování -3 020 000,00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

S nástupem nového roku 2012 spustila 

obec své nové webové stránky. Jsou to již 

třetí stránky v pořadí, které měla obec kdy 

zřízeny. 

Předešlé webové stránky sloužily opravdu 

velmi dobře zejména obci a  jejím občanům, 

a  to po dobu 6 let. Děkuji proto BcA. Petru 

Macháčkovi, který stránky osobně zřídil, po 

celou dobu je zdokonaloval a společně s Mgr. 

Marcelou Macháčkovou udržoval a  aktuali-

zoval. Na nových webových stránkách je na 

předchozí stránky umístěn odkaz nazvaný 

„Původní web“, pod kterým lze i  nyní nalézt 

veškeré aktuality a  dokumenty, uložené na 

web do 31. 12. 2011.

O plynulý a bezproblémový chod interne-

tových stránek se starají pracovnice obec-

ního úřadu společně se společností Secu-

ritynet.cz, která pro obec novou webovou 

prezentaci vytvořila. Rádi samozřejmě uví-

táme i Vaše nápady na její zlepšení.

Věříme, že se Vám nové webové stránky 

obce líbí a  že plně přispívají k  informo-

vanosti občanů i  ostatních návštěvníků 

těchto stránek o dění v obci i v jejím nej-

bližším okolí.

Lenka Bártlová, starostka obce

STATISTIKA 
OBYVATELSTVA

K 29. 2. 2012WWW.RUDOLTICE.CZ

COUNTRY 
TANEČNÍ 
KROUŽEK

SPOLEČNĚ SE UČÍME 

– LINE DANCE, AMERICKÉ 

TRADIČNÍ COUNTRY TANCE, 

SQUARE DANCE.

NA SÁLE KULTURNÍHO 

DOMU KAŽDÝ ČTVRTEK 

od 18.00 do 19.00 hod.

Kontaktujte Lídu Jónovou 

na tel.: 606 632 912 

anebo rovnou přijďte.

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1779

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU 

•  v bytových domech: 700

•  v rodinných domech: 36
 

PRŮMĚRNÝ VĚK

•   celkem 34,70

•   muži 33,66

•  ženy 35,76
 

POČET PŘIHLÁŠENÝCH

•   od 1. 12. 2011 

do 29. 2. 2012: 41

POČET ODHLÁŠENÝCH

•   od 1. 12. 2011 

do 29. 2. 2012: 25

POČET NAROZENÝCH

•   od 1. 12. 2011 

do 29. 2. 2012: 14

POČET ZEMŘELÝCH

•   od 1. 12. 2011 

do 29. 2. 2012: 4
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POPLATNÍKEM JE VE SMYSLU 

USTANOVENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ 

VYHLÁŠKY OBCE RUDOLTICE 

Č. 5/2011:

(1) fyzická osoba, která má v  obci trvalý 

pobyt; za domácnost může být poplatek 

odváděn společným zástupcem, za rodinný 

nebo bytový dům vlastníkem nebo správ-

cem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit 

jména a data narození osob, za které popla-

tek odvádějí,

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci, ve které není hlášena k  trvalému 

pobytu žádná fyzická osoba; má-li k  této 

stavbě vlastnické právo více osob, jsou 

povinny platit poplatek společně a  neroz-

dílně, a to ve výši odpovídající poplatku za 

jednu fyzickou osobu.

OSVOBOZENÍ A ÚLEVY 

OD MÍSTNÍHO POPLATKU:

(1) Od poplatku se osvobozují děti narozené 

v  příslušném kalendářním roce pro zbývající 

část tohoto roku.

(2) Nárok na úlevu na poplatku má osoba, která 

se nezdržuje na území obce z důvodu umístě-

ní v  LDN nebo jiných zařízeních poskytujících 

zdravotní péči a soc. služby pro seniory a han-

dicapované občany, a  to ve výši odpovídající 

poměrné části za každý celý měsíc strávený 

z těchto důvodů mimo území obce.

SPLATNOST MÍSTNÍHO 

POPLATKU:

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2012 

ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÝ LZE PLATBY ZASÍLAT:  5125611/0100

Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/

Příklady variabilního symbolu:

–  pokud je prvních šest čísel v rodném čísle: 755815, pak variabilní symbol bude vypadat 

takto: 3377558150

Tvorba specifi ckého symbolu (pro kontrolu): 

– majitelé rodinných domů uvádějí čp. svého domu, např. 95

– nájemníci obecních bytů uvádějí kromě čísla domu i číslo bytu, např. 61703

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

MÍSTNÍ POPLATEK JE SPLATNÝ 

NEJPOZDĚJI DO 30. 4. 2012

A LZE JEJ HRADIT V HOTOVOSTI 

PŘÍMO NA OBECNÍM ÚŘADU 

ANEBO BEZHOTOVOSTNÍM 

ZPŮSOBEM – PŘEVODEM 

Z ÚČTU, A TO NÁSLEDOVNĚ:

POPLATNÍKEM A PŘEDMĚTEM 

POPLATKU JE VE SMYSLU USTANOVENÍ 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE 

RUDOLTICE Č. 3/2011:

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držite-

lem je fyzická nebo právnická osoba, která 

má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce 

Rudoltice. 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců.

SAZBA POPLATKU 

ZA KALENDÁŘNÍ ROK ČINÍ:

a) za prvního psa v  rodinném domě 

100,- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele v rodinném domě 150,- Kč,

c) za prvního psa v bytovém domě 300,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele v bytovém domě 350,- Kč, 

e) za psa, jehož držitelem je poživatel in-

validního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-

ným zdrojem příjmu, anebo poživatel si-

rotčího důchodu 50 Kč, 

f ) za druhého a  každého dalšího psa té-

hož držitele, kterým je osoba podle písm. 

e) tohoto ustanovení 200 Kč. 

OSVOBOZENÍ A ÚLEVY 

OD POPLATKU:

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen dr-

žitel psa, kterým je osoba nevidomá, bez-

mocná a osoba s  těžkým zdravotním po-

stižením, které byl přiznán III. stupeň mi-

mořádných výhod podle zvláštního práv-

ního předpisu, osoba provádějící výcvik 

psů určených k  doprovodu těchto osob, 

osoba provozující útulek zřízený obcí pro 

ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, 

které stanoví povinnost držení a používá-

ní psa zvláštní právní předpis. 

(2) Od poplatku se dále osvobozuje drži-

tel psa z útulku v příslušném kalendářním 

roce, kdy došlo k jeho převzetí z útulku.

(3) Nárok na úlevu na poplatku má dr-

žitel psa, který je na jméno poplatníka 

trvale označen mikročipem, a  to ve výši 

50 % poplatku.

SPLATNOST MÍSTNÍHO 

POPLATKU:

SAZBA POPLATKU: 

400,-/ROK/POPLATNÍKA

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 

JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI 

DO 30. 4. 2012, 

POUZE V HOTOVOSTI, 

A TO PŘÍMO NA OBECNÍM ÚŘADU. 

VODNÉ A STOČNÉ OD 1. 1. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE NA SVÉM 

VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ DNE 19. 12. 2011 SCHVÁLILO 

S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2012 VÝŠI STOČNÉHO 

V OBCI VE VÝŠI 80 % CENY VODNÉHO.

Cena vodného v naší obci se odvíjí od ceny společnosti VAK Jablonné 

nad Orlicí, a.s.

S ohledem na cenu vodného od 1. 1. 2012 ve výši 26 Kč bez DPH budou 

ceny vodného a stočného v naší obci následující:

Poté, co zastupitelé vzali na vědomí výši dotace získané svazkem obcí od Státního fon-

du dopravní infrastruktury ve výši 5.987.000 Kč, schválili podíl obce Rudoltice na dofi-

nancování investiční akce „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, I. etapa“, tj. úseku 

Lanškroun – Rudoltice ve výši 2/3 celkových nákladů, vzniklých nad rámec přípravy 

podkladů k vydání územního rozhodnutí na tomto úseku.

Realizace stavby se uskuteční v letošním roce, v těchto dnech již probíhají přípravné práce.

Lenka Bártlová, místopředsedkyně DSO Lanškrounsko

ZRUŠENÍ 
PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE 
STAVBY 
RUDOLTICE

VODNÉ: 26 Kč + 14 % DPH = 29,64 Kč VČETNĚ DPH

STOČNÉ: 20,80 Kč + 14 % DPH = 23,712 Kč VČETNĚ DPH

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOL-

TICE NA SVÉM VEŘEJNÉM ZASE-

DÁNÍ DNE 19. 12. 2011 ZRUŠILO KE 

DNI 31.  12. 2011 PŘÍSPĚVKOVOU 

ORGANIZACI STAVBY RUDOLTI-

CE SE SÍDLEM RUDOLTICE ČP. 95, 

IČ: 70188165.

Příspěvková organizace byla zřízena 

ke dni 1. 11. 2000 na dobu neurčitou.

ZÁKLADNÍM ÚČELEM ORGANIZACE 

byla správa kulturních památek, včetně 

správy hřbitova a  soch a  jejich restau-

rování a zřizování v obci Rudoltice. 

VEDLEJŠÍM ÚČELEM ORGANIZACE
byla výstavba, rekonstrukce, oprava, 

údržba a  provoz bytů, nebytových 

prostor, objektů občanské vybavenos-

ti, mostů, komunikací, čistíren odpad-

ních vod, kanalizačních sítí, technic-

kých zařízení a inženýrských sítí v obci 

Rudoltice.

VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY 
LANŠKROUN – RUDOLTICE

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE NA SVÉM VEŘEJNÉM 

ZASEDÁNÍ DNE 19. 12. 2011 PLNĚ PODPOŘILO 

REALIZACI CYKLOSTEZKY LANŠKROUN – RUDOLTICE, 

JEJÍMŽ INVESTOREM JE DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ 

LANŠKROUNSKO.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SBOROVNA

V PÁTEK DNE 13. LEDNA 2012 ZAHRÁLO PRAŽSKÉ DIVADLO 

PAVLA TRÁVNÍČKA NA SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU 

PŮVODNÍ ČESKOU KOMEDII „SBOROVNA“. 

AUTOREM KOMEDIE JE JAROMÍR BŘEHOVÝ, REŽÍROVAL 

PAVEL TRÁVNÍČEK. 

SAMOVÝROBA V OBECNÍCH LESÍCH

Divadelní představení v podání herců Pavla 

Trávníčka, Uršuly Klukové, Kateřiny Kornové, 

Petry Jindrové, Zdenka Havlase, Hany Tuno-

vé a Moniky Fialkové bylo moc pěkné. Pub-

likum čítající téměř 120 diváků se společně 

s  herci na dvě hodiny ponořilo do dění na 

odborném zemědělském učilišti, které pro-

střednictvím svého učitelského sboru řešilo 

problematiku učňovské mládeže.

Hra měla obrovský úspěch. Návštěvníci odchá-

zeli domů po 21. hodině viditelně spokojení, 

s  úsměvem na rtech. I hercům se u  nás moc 

líbilo, a proto dle svých slov rádi do naší obce 

zase někdy zavítají. Občané obce i  blízkého 

okolí se tak mohou těšit na další brzké setkání 

s herci tohoto pražského divadla v Rudolticích.

Lenka Bártlová, starostka obce

Vážení spoluobčané,
CHTĚL BYCH VÁM PÁR ŘÁDKY 

NASTÍNIT NYNĚJŠÍ PROBLEMA-

TIKU RUDOLTICKÝCH LESŮ, TÝ-

KAJÍCÍ SE PALIVOVÉHO DŘÍVÍ, 

KTERÁ SE NÁS V  BUDOUCÍCH 

MĚSÍCÍCH A  LETECH BEZPO-

CHYBNĚ DOTKNE.

V minulých letech bylo zvykem si požádat 

o samovýrobu a také ji dostat. Bylo tady co 

uklízet – jak neudržovaný les, tak po kala-

mitě z roku 2008. Rok od roku ale zájem lidí 

o tzv. samovýroby enormně vzrostl. Les se 

tak i  za pomoci našich obyvatel stal ukli-

zeným a udržovaným majetkem. Již v mi-

nulém roce 2011 se nedostalo na všechny 

zájemce. Čím dál častěji se mi jako správci 

obecních lesů stává nepříjemná věc, a  to, 

že o  jednu danou lokalitu je až extrémní 

zájem. Někde se přihlásí 10 a více uchaze-

čů, čímž potom vznikají různé dohady atd. 

Doposud jsem tyto situace řešil tak, že kdo 

se ozval jako první, dostal danou lokalitu 

na úklid. Ale aby vše nebylo jen na mém 

úsudku, požádám radu obce o projednání 

a následné odsouhlasení návrhu na vytvo-

ření pořadníku, který bude mít svá jasná 

pravidla, bude veřejný a budeme se snažit 

o jeho elektronickou podobu.

Výsledek jednání rady obce a  popřípadě 

podrobnosti ohledně pořadníku budou 

včas zveřejněny na obecních vývěskách 

a webových stránkách.

 Zdeněk Papík, správce obecních lesů

Fota: Richard Kohout
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INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
K PODÁVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU 
FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2011
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Naše obec je hrdá na to, že má mezi sebou občany, kteří ani minu-

tu neváhají pomoci druhým ve chvíli, kdy jejich kritický zdravotní 

stav vyžaduje okamžitý zásah a  pomoc ostatních. O  tom, že mezi 

takové příkladné občany patří i  pan Jaroslav Friš, nás přesvědčil 

dne 24. 1. 2012, kdy jako cestující autobusu bez váhání zasáhl při 

silném epileptickém záchvatu spolucestujícího občana sousední 

obce a poskytl mu tak pro něj velmi důležitou první pomoc, která 

mu zachránila život.

Lidský život je vzácný, jedinečný a  má nevyčíslitelnou hodnotu. 

Jeho záchrana je tedy neocenitelným záslužným činem. I  proto 

byl panu Frišovi jménem všech občanů naší obce předán alespoň 

drobný věcný dar a poděkování za to, že je naším občanem.

Lenka Bártlová, starostka obce

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍKLADNÝ LIDSKÝ I OBČANSKÝ POSTOJ
V NEDĚLI 26. 2. 2012 VYJÁDŘILA OBEC UPŘÍMNÉ DÍKY PANU JAROSLAVU FRIŠOVI ST. ZA JEHO PŘÍKLADNÝ 

LIDSKÝ I OBČANSKÝ POSTOJ K SITUACI, KDY JE BEZPROSTŘEDNĚ OHROŽEN LIDSKÝ ŽIVOT.

Dříve bylo koledování výsadou chudých 

dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se 

pro chudé. Chudoba má v každé době svoji 

novou podobu, a tak je výtěžek TS určen na 

podporu služeb, které poskytuje Charita ČR 

lidem v nouzi. Jsou to např. služby pro se-

niory, nemocné a handicapované, lidi bez 

domova nebo služby pro rodiny s dětmi. 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou 

akcí v celé ČR a účastní se jí kolem 50.000 ko-

ledníků, většinou z řad dětí a mládeže. Také 

v celookresní působnosti je tato akce pod-

míněna širokou spoluprací Charity s farnost-

mi, obecními a městskými úřady a stovkami 

dobrovolníků. 

35 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je urče-

no Charitě ČR na náklady spojené s pří-

pravou sbírky a na humanitární krizový 

fond. Zbylých 65 % je určeno přímo 

Charitám, které sbírku v daném regionu 

organizují.

Jménem Oblastní charity upřímně děku-

jeme všem, kdo s  Tříkrálovou sbírkou po-

máhají: našim asistentům v  jednotlivých 

městech a  obcích, koledníkům, správcům 

farností, zástupcům města a  vám, kdo jste 

koledníky přijali, a  svým fi nančním darem 

projevili sounáležitost s  bližními. Bez vás 

všech by Tříkrálová sbírka nemohla být 

uskutečněna. Úspěšnost sbírky se obvyk-

le vyjadřuje výší vybrané částky, tedy „jen“ 

v penězích. Dobře ale víme, kolik za tím vším 

stojí práce, času a energie ze strany našich 

asistentů a koledníků, zástupců měst a obcí, 

farností… Upřímně vám všem děkujeme, 

vážíme si vaší ochoty a přízně.

Výtěžek z  letošní Tříkrálové sbírky je určen 

mimo jiné na provozní náklady služby pro 

ohrožené rodiny s  dětmi „Šance pro rodi-

nu“, kterou zatím využívá 15 rodin z celého 

okresu, nebo na provozní náklady občanské 

poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejich kon-

taktních míst v okrese.

Více informací na: www.uo.charita.cz

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou 

ČR dosáhla opět vyššího výtěžku než loni. 

V   orlickoústeckém regionu se vykoledova-

lo celkem 1.983.257,- Kč. Výsledek kole-

dování v  celé královéhradecké diecézi byl 

10.506.676,56 Kč, což je o 460.540,71 Kč 

více než loni. Rekordní je také celostátní vý-

nos sbírky, který činil celkem 74,6 mil. Kč. 

V naší obci přispěli občané do 
Tříkrálové sbírky celkem částkou 
20 009,- Kč. Ještě jednou 
díky všem dárcům 
i koledníkům! 

Marcela a Josef Macháčkovi, 

Rudoltice 1

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2012

Už podvanácté vyšli kolem svátku Tří králů do ulic měst a obcí České republiky malí koledníci. Zpívali koledy, 

písmeny K+M+B (Christus mansionem benedicat), která psali nad dveře, přinášeli zvěst „Ať Kristus žehná 

tomuto domu“ a nabídli lidem také příležitost přispět na potřebné. Koledníci svým přáním štěstí a zdraví 

přinášejí radost a řada starších občanů už se na ně těší a netrpělivě je očekává.

V PÁTEK 13. DUBNA 2012 od 19.30 hod. 

V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V RUDOLTICÍCH. Vstupné: dobrovolné

Římskokatolická farnost Rudoltice 
ZVE NA VELIKONOČNÍ MŠI SV. NA SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, KE KTERÉ SE STEJNĚ 

JAKO KAŽDOU NEDĚLI SEJDEME 8. DUBNA 2012 V 10 HODIN V KAPLI NA FAŘE, RUDOLTICE ČP. 1. 

Aktuální pořad bohoslužeb a další informace o životě i dějinách farnosti, kostele sv. Petra a Pavla aj. sledujte na nových webových stránkách 

www.farnost.rudoltice.info

OBEC RUDOLTICE A KOČOVNÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST “BOUDA” Z TĚCHONÍNA VÁS 

SRDEČNĚ ZVOU NA DIVADELNÍ HRU DNES UŽ LEGENDÁRNÍHO DIVADLA JÁRY CIMRMANA 

O STÁŘÍ AUTORŮ ZDEŇKA SVĚRÁKA A LADISLAVA SMOLJAKA S NÁZVEM ŠVESTKA.

Radostné a spokojené 

velikonoční svátky 

přeje všem obyvatelům 

Rudoltic

Josef Macháček, 

administrátor farnosti

Foto: Erika Kohoutová
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TUČŇÁČÍ VÝPRAVA Z JIŽNÍHO PÓLU
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Fota: Vladimír Provazník, Richard Kohout, Zdeněk Tribula, Petr Rejnuš a Zdeněk Haniš ml. Více fotografi í naleznete na www.rudoltice.cz
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BOŽENA NĚMCOVÁ – NELEHKÝ ŽIVOT JI VYNESL AŽ NA VRCHOL 

ČESKÉ LITERATURY

 „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za dvě stě let, anebo ještě později, neboť nevím, 

bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ (Božena Němcová, 17. prosince 1851)

Po narození byla Barbora (Božena bylo vlastenecké jméno) pokřtěna ve Vídni 5. února 1820. Ofi ciální 

dokumenty uvádějí jen matku Marii Magdalenu Terezii Novotnou. Zákonný otec Johann Pankl dceru legi-

timoval po sňatku s Terezií, který se uskutečnil v létě roku 1820, kdy do blízkých Ratibořic dorazila kněžna 

Kateřina Zaháňská se svým služebnictvem, uprostřed něhož bychom našli i kočího Pankla a pradlenu 

Terezii. V početné domácnosti, kde na děti nebylo příliš času, pobývala i babička, která dceři s výchovou pomáhala a jejíž život zda-

leka nebyl tak idylický, jak se můžeme dočíst v Babičce. Sňatek přivedl Němcovou do holé skutečnosti. O mnoho let starší manžel 

Josef Němec (1805–1879), oddaný vlastenec, ale velmi prchlivý člověk, neměl pochopení pro romantické představy své ženy, což 

později vedlo k rozvratu manželství. Státní úředník Němec byl překládán z místa na místo a rodina se s několika kousky nábytku 

stále stěhovala. Měli společně čtyři syny, Hynka, Karla, Theodora a Jaroslava. Konečně se usadili v Praze, kde se v té době mladá 

Božena Němcová stýkala s předními představiteli tehdejší kultury. Mezi jejími přáteli bylo množství umělců a jinak vzdělaných lidí, 

jako například Havlíček, Čelakovský, Jan Evangelista Purkyně, nebo Karolína Světlá.

Vydání svých spisů se Božena Němcová nedočkala – den před smrtí však ještě stačila podepsat první výtisky (druhého) vydání 

Babičky.  21. ledna 1862 v 6.00 zemřela v Praze v domě U Tří lip, který stojí v ulici Na Příkopě.  

V TOMTO ROCE UPLYNULO JIŽ 150 LET OD SMRTI NAŠÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPISOVATELKY

Rudoltická škola se začala zabývat jednou 

z oblastí průřezových témat tohoto projektu, 

a to „Participace a informovanost dětí a mlá-

deže, cesta k  aktivnímu občanství“. Cílem 

realizátorů je popularizovat a  celkově zvýšit 

povědomí veřejnosti o  systémové odborné 

práci s  dětmi a  mládeží v  jejich volné čase. 

Hlavními postavami projektu jsou ti, kteří pra-

cují s dětmi a mladými lidmi v rámci volného 

času v organizacích celé České republiky.

Celou zakázku v  Pardubickém kraji realizuje 

občanské sdružení Altus a  poskytovatelem se 

stala jako jedna z mnohých dalších právě zdejší 

škola. Rudoltický vzdělávací projekt se jmenuje 

Využití prostranství mezi školou a  školkou 

v  Rudolticích – „Co s  ním?“ Cílem programu 

je připomenout tento nevyužitý prostor (louka 

mezi školou a školkou) zastupitelům, občanům, 

dětem i pedagogickým pracovníkům a za spo-

lupráce všech těchto skupin dojít ke smyslupl-

nému využití tohoto místa.

Již od počátku školního roku 2011/2012 mají 

občané Rudoltic možnost setkávat se s mno-

hými aktivitami, které tento nevyužitý prostor 

připomínají. Poslední takovou činností byla 

akce „Kulatý stůl“, která se konala 10. února 

2012 v prostorách rudoltické mateřské školy. 

Ihned po příchodu k diskusním stolům všichni 

zúčastnění určitě pochopili, že tato akce patři-

la především dětem. U vchodu je přivítali stře-

doškoláci, z velké většiny nedávní absolventi 

naší školy. Další ukázkou toho, že tento den 

patřil především dětem, bylo to, že jak dospělí, 

tak i děti se posadili k nízkým stolečkům a žid-

ličkám, na kterých každý den sedávají jejich 

kamarádi, malí školkáčci. U kaž dého takového 

stolečku potom mezi sebou diskutovaly jak 

děti, tak zaměstnanci školy, občané i rudoltičtí 

zastupitelé, jejichž více než 80% účast nás vel-

mi potěšila. 

Kameraman (žák školy): „Tato debata s dospě-

lými a dětmi nebyla vážná, ale příjemně zábav-

ná. Rozhodně jsem se tam nenudil. Ještě před 

debatou byla přednáška o dějinách Rudoltic.“

Radim Janů: „Libilo se mi tam, že se povídalo 

o Rudolticích a taky se mi tam líbilo, že každý 

stůl měl za úkol vymyslet něco na nějaké téma 

například: doprava, velké akce v Rudolticích.“

Šimon Klímek: „Bavilo mě tam, jak jsme si tam 

povídali.“

Petr Kollert: „Bavilo mě tam vymýšlení slov 

a chutnalo mi občerstvení.“

Pavel Štichauer: „Bylo to o zahradě vedle školy. 

Někdo si vyzkoušel mluvit do mikrofonu.“

Martin Samek: „Byla to diskuse rodičů s dětmi. 

Bylo to o  prostranství mezi školou a  školkou. 

Bylo to zábavné.“ 

Z doslovné citace příspěvků děti je vidět, že se 

tato akce povedla a že ji děti a snad ani dospělí 

nebrali pouze jako hru. Od kulatého stolu jsme 

měli možnost odejít buď všichni jako vítězové 

nebo všichni jako poražení. Myslím, že se nám 

všem, nejenom dětem podařilo opustit debatu 

hrdě a se vztyčenou hlavou. 

Všichni se už těšíme na to, až druhý březnový 

týden pojede 20 vylosovaných žáků rudoltické 

školy na víkendový pobyt, který nám všem zpes-

tří začátek jarních prázdnin, a  kde se budeme 

snažit přenést přání spojená s tímto prostorem 

do „3D podoby“. Předloženým vzdělávacím pro-

jektem se dává zdejším dětem možnost aktivně 

se podílet na spolurozhodování o budoucnosti 

tohoto historického prostranství. Myslím, že ku-

latý stůl a diskuse o místě mezi školou a školkou 

splnila svou „historickou úlohu“, jako tomu bylo 

v dávných dobách, kdy zde rychtář hájil pravdu 

a lásku vítězící nad lží a nenávistí!

Článek zpracovala nejenom z příspěvků dětí 
rudoltické školy Sabina Skalická

„KULATÝ STŮL“ SE VYDAŘIL…
  Obecní knihovna v  Rudolticích má 

v současné době 82 čtenářů, z  toho 20 do 

18 let. Máme i  stálé čtenáře ze sídliště Zá-

meček. 

  Návštěvníci knihovny v r. 2011 – 1 130, z toho 

322 využilo možnost bezplatného internetu.

  Počet virtuálních návštěvníků webových 

stránek knihovny za sledované období – 1 253.

   Za rok 2011 bylo registrováno 2014 výpůjček, 

z toho:

•  80 literatura naučná

•  81258 literatura krásná

•  864 literatura naučná pro děti

•  8585 literatura krásná pro děti

•  827 periodika

  V měsíci březnu uspořádala obecní knihov-

na pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ pět literárních 

besed, pro děti z MŠ dvě besedy.

  V červnu při školní slavnosti „Pasování na 

čtenáře“ byl knihovnicí předán žákům 1. roč-

níku ZŠ a MŠ čtenářský průkaz a malý dárek.

  Na školní rok 2011/2012 byla vyhlášena pro 

dětské návštěvníky knihovny výtvarná soutěž 

„Vymaluj obrázek“. Práce dětí jsou každý mě-

INFORMACE Z OBECNÍ KNIHOVNY

ZÁPISNÉ NA ROK 2012

Dospělí 30 Kč

Děti a mladiství do 18 let 20 Kč

Čtenářský průkaz 10 Kč

PŮJČOVNÍ DOBA

PONDĚLÍ 15 – 17 hod.

STŘEDA 15 – 17 hod.

síc vystaveny na nástěnce v chodbě knihovny 

a dávány k nahlédnutí na webové stránky obce.

  Stále probíhá vědomostní soutěž „Malý 

detektiv“ – děti mají za úkol „vypátrat“ vý-

znam vybraného slova.

  Na 2. pololetí školního roku 2011/2012 je 

pro žáky 1. – 9. ročníku připravena literární 

soutěž „Moje nejkrásnější pohádka“.

  Všechny účastníky soutěží vždy čeká malá 

odměna a pochvala za splněný úkol.

  Do knižního fondu bylo v r. 2011 zakou-

peno 26 knih. Prostřednictvím knihovnice 

lze zapůjčit v  Městské knihovně Lanškroun 

žádanou knihu, kterou nemáme.

  „Četba poezie či prózy kultivuje duši….“  

seriál „Ulice“

 Anna Kopecká, knihovnice

Fota: Jiří Brejša

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE SE ZAPOJILA DO NÁRODNÍHO PROJEKTU S NÁZVEM „KLÍČE PRO 

ŽIVOT“, JEHOŽ VYHLAŠOVATELÉ JSOU NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE SPOLEČNĚ S ODBOREM PRO MLÁDEŽ MŠMT. 

ČÍSLO 4/2011, PROSINEC 25

Foto: ZŠ MŠ, M. Macháčková

Koordinátorka projektu Bc. Iva Skalická na 

začátku dialogu všem představila historii pro-

stranství a  některé děti se tak měly možnost 

poprvé dozvědět, že na místě, o kterém vedly 

debatu, stál dříve rozsáhlý areál obecní rychty. 

Na dataprojektoru Iva Skalická promítla dobové 

fotografi e samotného statku, ale i rychtářského 

práva. Velkou většinu těchto historických ma-

teriálů poskytla paní Mgr. Marcela Macháčko-

vá. Iva Skalická připomněla všem diskutujícím, 

že minimálně posledních 15 let se na tomto 

zbytku prostranství po staré rudoltické rychtě 

několikrát plánovala stavba, ze které posléze 

vždy z nějakého důvodu sešlo. Uvedla, že právě 

v důsledku toho nyní vznikl v rudoltické škole 

nápad pokračovat v  těchto smělých plánech 

a „posunout“ tak vesnici do 21. století, do století 

aktivních občanů, vracejících se k odkazu Václa-

va Havla. A kde s tímto odkazem začít jinde než 

právě u dětí, u naší budoucnosti! 

 

Vedení a  facilitování celého jednání se ujal pan 

Mgr. Jaroslav Ondráček ze Šumperka. Zadal otáz-

ky vztahující se k využití louky mezi školou a škol-

kou jednotlivým stolkům. Dospělí a děti společně 

zpracovávali odpovědi a  dětský zástupce je za 

pomoci pana  Ondráčka vždy přednesl ostatním.

A tak se diskutovalo, tvořilo, jedlo, pilo ….. 

a  nechyběla ani legrace. Konečně posuďte 

sami, jak viděly tuto událost samotné děti.

Tomáš Málek: „ 10. února 2012 se konalo pose-

zení u kulatého stolu, bylo to o tom, co chceme 

na naší zahradě mezi školou a školkou. U stolu 

byly mlsy… .“

Vilda Jílek: „ Já jsem seděl u stolu s dospělými, 

s panem Suchým, mojí mamkou a s paní učitel-

kou Krystlovou a ještě dvěma lidmi. “ 

Markéta Seidlová: „ Bylo tam deset kulatých sto-

lů, u každého stolu bylo sedm malých židliček. 

Všichni se moc bavili, jak rodiče tak i děti.“
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RECYKLACE

 RECYKLACE – CESTA 
K ÚSPORÁM I OCHRANĚ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Za pět let fungování zpětného odběru a re-

cyklace elektroodpadu obyvatelé České re-

publiky prokázali, že mají zájem o své životní 

prostředí, chápou význam třídění elektrood-

padu a  také k  němu dnes už většina z  nich 

přistupuje odpovědně. 

Z nových členských zemí Evropské unie je to 

právě Česká republika, kde se elektroodpad 

recykluje nejvíce. Jeho množství doposud 

meziročně rostlo o  30-40 %. V  loňském roce 

už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektro-

šrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr 

a zpracování poloviny veškerého elektroodpa-

du – celkem se nám za 5 let existence poda-

řilo ekologicky zpracovat již více než 100 000 

tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, 

mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých 

chladniček dodal k ekologickému zpracování 

na 1,7 milionu. 

OBCE MOHOU UŠETŘIT 
NEMALÉ FINANCE

V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu 

staraly obce samy, od  roku 2005 se mohly 

začít těchto starostí zbavovat a přenášet je 

na bedra vznikajících kolektivních systémů. 

Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha 

zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých 

a malých domácích spotřebičů a elektrické-

ho nářadí. Kromě toho, že obce zbavil sta-

rostí, současně jim začal šetřit fi nance, které 

dříve musely vynakládat. Samosprávy, kte-

ré s  kolektivním systémem ELEKTROWIN 

spolupracují, tak během pěti let ušetřily 

téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 

milionů od něj získaly na podporu zpětné-

ho odběru, aby jej svým občanům co nejví-

ce usnadňovaly a zároveň je ke správnému 

nakládání s  elektroodpadem motivovaly. 

ELEKTROWIN tak obcím přispěl a  nadále 

přispívá například na zlepšení dopravní 

obslužnosti zpevněním plochy sběrných 

dvorů, na pořízení mechanického či elek-

tronického zabezpečení sběrného místa či 

pořízení prostředků na sběr malých nebo 

uskladnění velkých spotřebičů. Jen v  roce 

2010 ELEKTROWIN tímto způsobem roz-

dělil téměř 2 miliony korun na podporu 

70 projektů. 

VÝZNAMNÁ JE TAKÉ ÚSPORA 
SUROVIN A ELEKTRICKÉ 
ENERGIE

Recyklaci elektroodpadu si většina lidí 

zcela správně spojuje s  ochranou životní-

ho prostředí. Z vysloužilých elektrozaříze-

ní se dá vytěžit velké množství užitečných 

materiálů, které se znovu upotřebí ve 

výrobě a  které by bylo jinak nutné získat 

těžbou. Například z  obyčejné pračky se 

dá opětovně využít 23 kilogramů železa, 

přes 20 kilogramů betonu a  téměř 10  ki-

logramů plastu. Například recyklací běžné 

chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa 

a  16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 

216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, 

čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně 

emisí oxidu uhličitého. V závislosti na kon-

krétním typu elektrospotřebičů lze využít 

60-90 % jejich hmotnosti. 

Současně se tím ušetří také velké množ-

ství energie. Podle propočtů na základě 

modelu norských odborníků ELEKTROWIN 

sběrem 100  000 tun vysloužilých spotře-

bičů za 5  let své činnosti ušetřil více než 

609 000 MWh elektřiny, což je průměrná 

roční spotřeba více než 76 000 domác-

ností. Recyklace elektrozařízení výrazně 

snižuje také produkci oxidu uhličité-

ho, který je hlavní příčinou globálního 

oteplování a  dalších klimatických změn. 

ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 

1 200 tisíc tun CO². Recyklace se opravdu 

vyplatí. Chraňme tak společně naše život-

ní prostředí!

ZPĚTNÝ ODBĚR 
ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V OBCI

VÍTÁME MEZI NÁMI:                         

Jakub Beneš, * 1. 12. 2011, 
Rudoltice 61

Eliška Pazderková, * 4. 12. 2011, 
Rudoltice 617

Nikol Jašniaková, * 23. 12. 2011, 
Rudoltice 7

Natálie Hauserová, * 27. 12. 2011, 
Rudoltice 609

Štěpán Šebrle, * 1. 1. 2012, 
Rudoltice 261

Ondřej Vlček, * 18. 1. 2012, 
Rudoltice 149

Tadeáš Polák, * 20. 1. 2012, 
Rudoltice 116

Zuzana Mlýnková, * 27. 1. 2012, 
Rudoltice 265

Vojtěch Šedý, * 1. 2. 2012, 
Rudoltice 49

Anna Dubská, * 5. 2. 2012, 
Rudoltice 619

Mikuláš Frebort, * 11. 2. 2012, 
Rudoltice 617

Marie Samková, * 14. 2. 2012, 
Rudoltice 263

Vendula Žáková, * 16. 2. 2012, 
Rudoltice 207

Michal Špika, * 26. 2. 2012, 
Rudoltice 246

 GRATULUJEME JUBILANTŮM:  

Zdeněk Haniš, * 6. 12. 1941, 
Rudoltice 264 − 70 let

Eva Božáková, * 9. 12. 1941, 
Rudoltice 265 − 70 let

Vladimír Veselý, * 18. 12. 1936, 
Rudoltice 250 − 75 let

Marie Šilarová, * 21. 12. 1936, 
Rudoltice 83 − 75 let

Jarmila Šánová, * 6. 1. 1937, 
Rudoltice 80 − 75 let

Jarmila Kotyzová, * 16. 1. 1932, 
Rudoltice 213 − 80 let

Antonín Šimek, * 2. 2. 1942, 
Rudoltice 186 − 70 let

Jaroslav Suchý, * 11. 2. 1937, 
Rudoltice 251 − 75 let

Václav Zvára, * 9. 2. 1932, 
Rudoltice 53 − 80 let

 OPUSTILI NÁS:                           

Jiří Hýbl, Rudoltice 111, 
+ 29. 12. 2011 − 63 let

Robert Kolomý, Rudoltice 259, 
+ 7. 1. 2012 − 38 let

Marie Brejšová, Rudoltice 253, 
+ 28. 2. 2012 − 99 let

Oldřich Švéda, Rudoltice 257,
+ 11. 3. 2012 − 69 let

Ivan Dušek, Rudoltice 264,
+ 11. 3. 2012 − 37 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NIKOL JAŠNIAKOVÁ 
* 23. 12. 2011

JAKUB BENEŠ 
* 1. 12. 2011

SBĚRNÉ MÍSTO 
ZPĚTNÉHO ODĚRU

Na základě spolupráce s neziskovými společnostmi 

Asekol, Elektrowin a  Ekolamp vytvořila obec na 

podzim roku 2011 sběrné místo zpětného odběru 

použitých elektrozařízení, které je k  dispozici 

občanům obce a širokého okolí.

E-DOMEK

Za budovou obecního úřadu je umístěn E-domek 

z  pozinkovaného plechu, sloužící ke zpětnému 

odběru všech druhů elektrozařízení. 

Při příjezdu je nutné kontaktovat pracovnici obec-

ního úřadu, která provede kontrolu kompletnosti 

a určí místo v E-domku, kam elektrozařízení uložit. 

Je zakázáno odkládat elektrozařízení mimo pros-

tor E-domku!

Provozní doba sběrného místa: 

Pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin

Mimo provozní dobu po předchozí dohodě na 

tel.: 602 842486

SBĚRNÁ NÁDOBA NA SBĚR 

DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ 

A BATERIÍ

Umístění:

Provozovna České pošty v obci

Provozní doba: 

dle aktuální provozní doby poštovního úřadu
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ŠTUCLÍK

ÚNOROVÝ 
POVODŇOVÝ 
STAV

ZÁJEMCI, KTERÝ BY SI ŠTUCLÍKA Z PSÍHO ÚTULKU V LETOŠNÍM ROCE VYZVEDL, NABÍZÍME ÚHRA-

DU POPLATKU ZA VÝDEJ PSA Z ÚTULKU A V SOULADU S OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU I OSVO-

BOZENÍ OD MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ PRO ROK 2012. V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM KONTAKTUJTE 

OBECNÍ ÚŘAD.

V rámci spolupráce obce s Městskou policií Lanškroun a psím 
útulkem Canis centrum s.r.o. (www.caniscentrum.com) jsou na 
území naší obce odchytáváni a následně do psího útulku umís-
ťováni volně se pohybující psi, u nichž není zjištěn majitel.

Náklady na odchyt a umístění zvířete v útulku včetně nákladů na ve-

terinární ošetření i krmivo hradí v takovém případě sama obec, a to až 

do doby, než si jej vyzvedne nový majitel. 

Štuclíka, kterého Vám touto formou nabízíme, stihl podobný osud. 

V útulku se nachází již poměrně dlouhou dobu. Jde o jezevčíka krátko-

srstého, jehož stáří je odhadováno na 4 – 6 let.

Štuclík nezapře lovecké pudy jezevčíka, jak může, tak čuchá a hrabe. Je to 

velice milý, komunikativní a poslušný pejsek. Umí dobře chodit na vodít-

ku a je neagresivní. Štuclík je pejsek čistotný, vhodný do bytu i ke starším 

lidem. Má cca 5 cm podkus a horší hybnost pánevních končetin.

Fata: Richard Kohout. Více fotografií naleznete na www.rudoltice.cz

1. Soutěž proběhne ve dnech 31. 3. – 

5. 4. 2012 v prostorách chodby přízemí 

Domu pro seniory v Lanškrouně v rám-

ci výstavky zdobených velikonočních 

vajíček. 

2. Soutěže se může zúčastnit každý, pou-

ze s vlastnoručně vyzdobeným vajíčkem.

3. Počet soutěžících vajíček od jednoho 

autora není stanoven.

4. Vajíčka, zajištěná proti poškození, 

s přiloženým lístkem se jménem a spo-

jením na autora, můžete předávat : od 

14. 2. 2012 na recepci Domu pro seni-

ory nebo ve dnech 14. 2., 28. 2. a 13. 3. 

2012 od 10 do 12 hodin v  malé zase-

dačce v přízemí na radnici MěÚ v Lanš-

krouně nebo individuálně po telefonic-

ké dohodě 721 732 678.

5. Uzávěrka na odevzdání soutěžících ex-

ponátů je 29. 3. 2012. 

6. Návštěvníci výstavky budou mít mož-

nost hlasovat pomocí anketních lístků 

až do 5. 4. 2012 do 15 hodin.

7. Porota vybere nejhezčí vajíčka a vítězové 

budou vyhlášeni dne 5. 4. 2012 v 16 hodin.

8. Soutěžící si budou moci své výrobky 

vyzvednout 5. 4. 2012 od 17 do 18 hodin. 

9. Nevyzvednutá vajíčka budou použita 

k velikonoční výzdobě Domu pro seniory 

v Lanškrouně.

PODMÍNKY II. ROČNÍKU SOUTĚŽE 

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VAJÍČKO 2012 LANŠKROUNSKA

II. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VAJÍČKO LANŠKROUNSKA

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S., MÍSTNÍ ORGANIZACE 
LANŠKROUN ZVE VŠECHNY NA

VÝSTAVKU ZDOBENÝCH 
VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK,

KTERÁ SE KONÁ VE DNECH OD 31. 3. 2012 DO 5. 4. 2012 
V PŘÍZEMÍ DOMU PRO SENIORY V LANŠKROUNĚ.

VERNISÁŽ a zahájení soutěže,  spojené s kulturním programem, 

ukázkami zdobení vajíček, pletením pomlázek a kreativní dílnou, PROBĚHNE

DNE 31. 3. 2012 V 15 HODIN
V PROSTORÁCH CHODBY DOMU PRO SENIORY V LANŠKROUNĚ.

Návštěvníci budou prostřednictvím anketních lístků hlasovat, 

které vystavené vajíčko se jim nejvíce líbí.

VÍTĚZE II. ROČNÍKU SOUTĚŽE
O NEJKRÁSNĚJŠÍ VAJÍČKO LANŠKROUNSKA VYHLÁSÍ KOMISE 

DNE  5. 4. 2012 V 16 HODIN.

Poté bude výstava ukončena a soutěžící si budou moci svá vajíčka odnést domů.

Pokud doma zdobíte vajíčka a chtěli byste se zapojit do výstavky se svými výrobky, 

vajíčka s přiloženým lístkem se spojením a jménem autora můžete předávat

 • od 14. 2. 2012 na recepci Domu pro seniory 

 •  ve dnech 14. 2., 28. 2. a 13. 3. 2012 od 10 do 12 hodin v malé zasedačce v přízemí 

na radnici MěÚ v Lanškrouně 

 • individuálně po telefonické dohodě 721 732 678 .

UZÁVĚRKA JE 29. 3. 2012. 

Srdečně zve 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Lanškroun,

www.stplan.cz

V odpoledních hodinách v pátek dne 24. února 

2012 vystoupala hladina vodního toku Lukáv-

ka, který prochází obcí, na hranici 2. stupně po-

vodňové aktivity. Během noci z pátku 24. na 

sobotu 25. února situace kulminovala, když 

hladina toku dosáhla hranice 3. stupně povod-

ňové aktivity. Povodňové hlídky byly z důvodu 

možného ohrožení občanů prováděny v pravi-

delných dvouhodinových intervalech. Situace 

se však naštěstí během soboty uklidnila. Jak je 

na fotografi ích jasně patrné – odtála většina 

sněhové pokrývky a  v nočních hodinách ze 

soboty na neděli se vodní tok pomalu vrátil do 

normálu. Povodňový stav v obci tak mohl být 

v nedělních ranních hodinách odvolán.

Lenka Bártlová, předseda povodňové komise
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V rámci oslav 
„Vítání jara“ 

Vás srdečně zveme na

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ V ZŠ
V tento den bude výuka probíhat 

netradičně, formou projektu 

– JARNÍ DÍLNY, který se uskuteční 

v pondělí dne 

26. 3. 2012 
OD 8.00 DO 16.00 HOD.

Berušky
BUDOU MÍT OTEVŘENO 
OD 9.00 – 9.45 HODIN.

Sluníčka
BUDOU MÍT OTEVŘENO 
OD 9.15 – 10.00 HODIN.

Společně s dětmi budeme:
•  plést pomlázky
•  malovat kraslice

•  vyrábět velikonoční dekorace

POTÉ V MŠ PROBĚHNE

od 28. 3. do 2. 4. 2012
velikonoční výstava

 (8.00 – 16.00 HOD.)

Děkujeme Vám za spolupráci.

Děti a kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ
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AKCE DĚTÍ A PEDAGOGŮ 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

  V pondělí 5. prosince jsme se ve škole učili 

velice netradičně – v „čertovské škole“. Na-

vštívil nás i „opravdový“ čert a Mikuláš. Děti 

byly odměněny štědrou nadílkou.

  Dne 15. 12. 2011 děti ze základní školy 

a  mateřské školy vystoupily na tradičním 

vánočním koncertě. Kostelem zazněly zim-

ní a vánoční písně, vánoční rčení a pořeka-

dla. I když počasí venku stále připomínalo 

spíše krásný podzim než blížící se Vánoce, 

atmosféra koncertu nám pomohla naladit 

se na nadcházející období.

  Za dobře odvedenou práci od začátku 

školního roku si děti zasloužily také odmě-

nu. Ve středu 21. 12. 2011 jsme vyrazili do 

kina v  Lanškrouně, kde jsme zhlédli nový 

film Saxána a Lexikon kouzel, což je volné 

pokračování úspěšného filmu Dívka na 

koštěti. Malí diváci sledovali příběh Saxán-

ky, dcery čarodějnice Saxány, která se vydá 

za dobrodružstvím do pohádkové říše. Po 

skončení nás venku přivítala sněhová na-

dílka, která všechny mile překvapila. Po 

malé svačince jsme dorazili autobusem 

zpět do školy.

  Poslední den před Vánoci jsme nezapo-

mněli na lesní zvěř a přinesli jsme ke krmelci 

spoustu dobrot. Po návratu na děti čekaly 

drobné dárky pod stromečkem a ochutnáv-

ka cukroví.

Naše škola byla začátkem tohoto roku na 

lyžařském výcviku ve Velkém Vrbně pod Pa-

prskem. Tedy byl tam vlastně 3., 4. a 5. ročník. 

Výcvik trval sedm dní a  stihli jsme nejenom 

procvičovat nebo učit se lyžování, ale užili 

jsme si také zábavu. Měli jsme karneval, závo-

dy a mnohem, mnohem víc.

 David Dvořák, 5. ročník

  Po lyžařském výcviku děti ze všech roční-

ků zaměnily klasickou výuku tělesné výcho-

vy za plavecký kurz, který zahrnuje celkem 

10 lekcí pod vedením proškolených instruk-

torů na Základní škole Dobrovského v Lanš-

krouně.

  Letos pořádala Základní škola a  ma-

teřská škola Rudoltice dětský maškarní 

karneval o  něco dříve než v  letech před-

cházejících. Proběhl za hojné účasti všech 

návštěvníků v  sobotu 28. ledna 2012 na 

sále obecního úřadu. O ceny si přišlo za-

soutěžit 121 masek v  doprovodu 155 do-

spělých. Karnevalem provázel moderátor 

p. Jasanský z České Třebové. 

  V  pondělí 6. února 2012 navštívil naši 

školu pan Miroslav Kolesár, aby nám před-

stavil zemi, v níž se svou rodinou již dlou-

hou dobu žije – Čínu. Pro nejstarší žáky 

naší školy si připravil prezentaci v  Po-

werPointu, kterou jsme mohli zhlédnout 

na interaktivní tabuli. Postupně jsme se 

seznámili s  jednotlivými oblastmi Číny, 

jejími zajímavostmi a  nahlédli jsme i  do 

života čínských dětí. Promítání fotografií 

doplněných popisem všechny přítomné 

velmi zaujalo. Děti ZŠ tak mohly prokázat 

své znalosti a zahrnovaly p. Kolesára čet-

nými dotazy.

  Na závěr prezentace byli všichni odměně-

ni malým dárkem v  podobě přívěsku nebo 

magnetu s čínskými motivy.

  Ve středu 8. února 2012 proběhl zá-

pis dětí do 1. ročníku ZŠ. Na výpravu po 

I KDYŽ ZIMA SE SVOU PRAVOU PODOBOU DLOUHO OTÁLELA, MY VE ŠKOLE JSME ROZHODNĚ NEUSNULI 

ZA PECÍ A PROŽÍVALI ZAJÍMAVÉ MOMENTY.

JAKÁ BYLA ZIMA V ZŠ A MŠ RUDOLTICE?
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neznámém ostrově se vydalo celkem 

11  předškoláků, kterým již tradičně po-

máhala Pipi Dlouhá punčocha a  piráti. 

Budoucí prvňáčci byli za svou snahu při 

plnění úkolů odměněni pokladem a  jistě 

i nezapomenutelnými zážitky. 

AKCE DĚTÍ A PEDAGOGŮ 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Ani děti z mateřské školy rozhodně ne-

zahálely. V prosinci je stejně jako v základ-

ní škole navštívil čert a  Mikuláš, absolvo-

valy výukový program Vánoce, zazpívaly si 

a  zahrály na vánočním koncertě a  nechy-

běla ani vánoční besídka.

  Na začátku ledna některé děti vyrazily do 

Čenkovic, kde absolvovaly lyžařský výcvik 

a stejně jako školáci teď jezdí na plavecký kurz. 

Ve středu 11. 1. 2012 proběhl v  MŠ ekolo-

gický výukový program s  názvem „Hurá 

zima“. Přestože venku to vypadalo spíše 

jako na jaře, děti si společně zalyžovaly, 

zasáňkovaly i  zabruslily, samozřejmě jen 

„jako“. Poznávaly také stopy zvířátek. Spo-

lečně si udělaly ze šišek krmítka pro ptáč-

ky, která druhý den zavěsily na stromy.

Dětem se program velice líbil a zase se do-

zvěděly mnoho zajímavých věcí.

Tímto bych Vám chtěla za celou 

Základní a mateřskou školu 

v Rudolticích popřát krásný začátek 

blížícího se jara, které s námi můžete 

oslavit na Jarních dílnách již 26. 3. 2012. 

Budeme se na Vás moc těšit.

Za ZŠ a MŠ Rudoltice 

Stanislava Vávrová

Netradiční výuka výtvarné výchovy – 4. a 5. ročník.

Předškoláci a tkaničky. Pohádkový tým. Jaké to je v Číně? Karneval se vydařil. 

I jsme si tam zatancovali. Zápis je fuška!
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ZÁMEČEK OSLAVÍ LETOS 
HNED DVĚ VÝROČÍ

Když řeknu, že dělám kastelánku, lidé si 

často myslí, že v  zimě, když se neprovází, 

nemám co dělat. Opak je ale pravdou, pro-

tože jsou v plném proudu přípravy na dal-

ší sezonu, která bude rozhodně zajímavá. 

V  letošním roce na Novém zámku u  Lanš-

krouna oslavíme hned dvě výročí. Zámek 

byl dostavěn a rodu Liechtensteinů předán 

k užívání v létě roku 1712, letos bude tedy 

300. výročí, i když se dochovala jen část pů-

vodního zámku.

Po částečné opravě byl zahájen současný pro-

voz 7. 7. 2007, letos 7. července se bude konat 

„zámecká oslava“ tedy přesně pět let od otevře-

ní Zámečku pro veřejnost.

KNOFLÍKIÁDA II  STÁLE POMÁHÁ

Stále probíhají dlouhodobější projekty jako 

je v rámci charitativní akce Knofl íkiáda získá-

ní prostředků na asistenční službu pro sedm 

zdravotně handicapovaných klientů z  Do-

mova pod hradem Žampach. Od prvního 

května loňského roku se podařilo do konce 

roku získat pro tyto klienty díky hodným li-

dem velmi pěknou částku 112  615 korun. 

Všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, 

patří velký dík. Tím to však zdaleka nekon-

čí, požádala jsem ředitelství domova, aby 

vybrali něco, co by sloužilo jejich klientům 

dlouhodobě a co by v domově bylo k trvalé-

mu užitku. Protože v domově žijí i malé děti 

a  zatím nebyly prostředky na vybudování 

a  hlavně vybavení dětského hřiště, budou 

další prostředky získané od 7. února použity 

na vybudování hřiště. Čím více prostředků 

se podaří za příštích pět měsíců získat, tím 

lepší hřiště vznikne a budou ho moci využí-

vat klienti i  návštěvníci domova. Každá po-

moc je vítaná. Kdo by chtěl, může pomoci 

zasláním jakékoli částky na darovací účet 

domova, u  vkladu na hřiště uvést variabilní 

symbol 7777, číslo darovacího účtu domova 

u GE Money Bank je 10006-102125664/0600, 

je uvedeno i na stránkách domova v Žampa-

chu www.uspza.cz. K 1. 3. 2012 byla pro kli-

enty domova už získána částka přes 122 000 

korun. Jsou tam i  další informace o  využití 

získaných prostředků i o natočených televiz-

ních reportážích. I na zámeckých stránkách 

www.novyzamek.cz jsou odkazy a doplňuji 

tam informace o programu zámecké oslavy, 

jak je postupně potvrzován.

MALOVÁNÍ HLAVOU 
ZAUJALO I REPORTÉRY DVOU 
CELOSTÁTNÍCH TELEVIZÍ

Koncem února byla natočena další reportáž 

o malování hlavou Tomáše Rybičky, jednoho 

z klientů domova, pro které je sbírka určena. 

Zaujalo to reportéra ČT 1 p. Knaifl a, jehož 

reportáž, jak Tomáš obrázky maluje a já pro-

dávám pohlednice s  jeho obrázky, byla od-

vysílána v Událostech na ČT 1. 

Reportáž měla velký ohlas, za další tři dny 

se prodaly pohlednice za 1000 korun a hod-

ně lidí Tomáše pozdravuje a moc mu fandí. 

Soubor Tomášových obrázků bude s  jeho 

svolením ve zvětšené formě postupně letos 

vystaven v  druhém patře Zámečku a  bude 

součástí prohlídky. 

Zároveň probíhalo i natáčení pro pořad Sou-

kromá dramata, reportérka televize Prima 

Sylva Dymáková na dotaz, proč by chtěla 

ukázat, jak Tomáš maluje a žije, mi v tomto 

pořadu odpověděla: „Příběh Tomáše Rybičky 

nás velice zaujal, je fantastické, co i  přes svůj 

handicap dokáže vytvořit. Spousta lidí si při 

pohledu na něj řekne,  že je to chudák, ale to 

je přesně myšlenka, kterou já podporovat ne-

chci.  Myslím si opak a to chci ukázat veřejnosti. 

Tomáš je totiž velmi  pozitivní a inspirativní člo-

věk. Jeho příběh může fungovat motivačně a 

věřím tomu, že tak fungovat opravdu bude. 

Má úžasný dar. Tím, jaký je a  jak se staví k ži-

votu, dokáže posunout kupředu myšlení dru-

hých, a  to je v    této době opravdu potřeba.“

Myslím, že tato slova žádný další komentář 

nepotřebují.

Natáčení videoklipu. Fota: Krasava Šerkopová Rekordní knofl íkový návlek. Z natáčení do Soukromých dramat pro FTV Prima v Žampachu.

NA ZÁMEČKU JSEM SE ANI V ZIMĚ NENUDILA

BUDE MÍT ZÁMEČEK 
SVĚTOVÝ REKORD?

Na Zámečku se sešlo v  rámci tvorby Čes-

kých rekordů a  pokusu o  rekord světový 

opravdu velké množství knoflíků. Vloni 

vznikl knoflíkový návlek dlouhý 4 416 me-

trů, který se stal novým českým rekordem 

a nyní se v Londýně jedná o výsledku po-

kusu o rekord světový. Ještě nikdo ve svě-

tě se před tím o takový rekord nepokusil, 

byla vytvořena nová kategorie světového 

rekordu. Přípravy a  průběh pokusu daly 

opravdu hodně práce a  jsem moc zvěda-

vá, jak pokus o rekord dopadne. V každém 

případě budou mít návštěvníci Zámečku 

možnost si prohlédnout knoflíkový ná-

vlek, na kterém je 288  094 knoflíků. Je 

celý vystaven v  jednom z  výklenků spolu 

s  informačními materiály a  fotografiemi 

z  průběhu jeho výroby, která trvala celý 

rok. Úprava návleku dala opravdu hodně 

práce, dělala jsem to s  občasnou pomocí 

kamarádky v  těch mrazivých dnech, kdy 

bylo ve věži i  -15 stupňů, ale bylo to po-

třeba udělat.

Na fotografii si můžete prohlédnout, jak 

výklenek s  návlekem vypadá nyní. Vznikl 

další zajímavý exponát, který si návštěv-

níci mohou prohlédnout, tento návlek je 

jediný na světě.

KNOFLÍKY STÁLE MŮŽETE 
PŘISPĚT

Sešlo se i  velké množství volných knofl íků, 

z těch nejzajímavějších vznikne nová výstavka 

knofl íkových kuriozit, ostatní jsou po roztřídě-

ní vystaveny a  při třetím ročníku Knofl íkiády 

příští rok proběhne další pokus o český rekord. 

Komu doma knofl íky přebývají, může je stále 

ještě poskytnout, v Lanškrouně je sběrné mís-

to v infocentru, v Rudolticích na poště, nebo je 

možno knofl íky poslat poštou, adresa je uve-

dena na www.novyzamek.cz nebo ji zájem-

cům sdělím na tel. 776 642 277.

Později budou knofl íky i různě využity na vý-

robu koláží nebo při soutěžích i jinak,vzniká 

z nich postupně zajímavá a unikátní výstav-

ka, kterou si už nyní návštěvníci rádi prohlíží.

(Musím přiznat, že jako malá jsem si velmi 

ráda hrávala s knofl íky, které mívala mamin-

ka uložené v krabičce na šití, asi mi to zůsta-

lo dodnes!) Je ale pravda, že sbírání knofl íků 

a  pokusy o  rekordy pomáhají získat pro-

středky pro potřebné, a to je hlavním cílem.

NA ZÁMEČKU BYL NATOČEN 
VIDEOKLIP KAPELY MICHAEL

Prostory zámecké věže a zajímavá zákoutí ve 

sklepení poskytují různé možnosti využití.

Kromě první svatby proběhlo v  posledních 

dvou letech také profesionální focení a natá-

čení videoklipu s  názvem „Přiletí k  nám“. Zá-

meček si pro realizaci své představy vybral roc-

kový zpěvák Michal Holas s kapelou Michael. 

V klipu si zahrála i miss České republiky Veroni-

ka Pompová. Duet s Michalem Holasem nazpí-

vala Janette Oubrechtová ze skupiny Runaway 

My Son. Profesionální fotografi e nafotil Jan 

Roller, v  propagačních materiálech ke klipu 

byly použity i některé moje fotografi e.

Režisér David Beránek a  kameraman Honza 

Bartoň, kteří se podíleli na tomto klipu, patří 

k legendám videoklipové tvorby. Za videoklip 

Dole v dole kapely Kabát získali v soutěži Čes-

ký slavík Martini 2004 cenu videoklip roku. Na 

svém kontě mají kromě stovek českých a za-

hraničních klipů i řadu hudebních DVD.

Nejdříve proběhlo profesionální focení s Ja-

nem Rollerem a  v  říjnu 2010 jsme týden 

před dvoudenním natáčením hlavní části 

videoklipu připravovali místnost v třetím pa-

tře věže. Dalo to hodně práce a kdybychom 

měli spočítat, kolikrát jsme vyšli při přípra-

vách i natáčení těch 110 schodů, bylo by to 

opravdu velké číslo. Natáčet přijel štáb z Pra-

hy s  panem režisérem Davidem Beránkem 

a všichni jsme se na dva dny zabydleli v tře-

tím patře věže. Protože bylo chladno, bylo 

třeba zatopit v provizorně upraveném krbu, 

u  kterého jsme se střídavě všichni ohřívali. 

Opět z natáčení do Soukromých 
dramat pro FTV Prima v Žampachu.

Přebírání knofl íků.
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VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY 
ZÁMEČKU V RUDOLTICÍCH

HLEDÁM INFORMACE Z MINULOSTI ZÁMEČKU

Připravuji druhé-rozšířené vydání informační brožurky o  Novém zámku u  Lanš-

krouna, kde bych chtěla věnovat jednu novou kapitolu době, kdy byla v provozu 

restaurace a  Zámeček v  majetku rodiny Kaupovy, později rodiny Žákovy. Jedná 

se o dobu v letech1930-1967, kdy byl Zámeček nejdříve v majetku rodu Liechten-

steinů, později rodiny hostinských a od r.1965 v majetku města Lanškrouna. V roce 

1967 bylo v mezipatře přízemí nalezeno vybavení restaurace a další majetek ulo-

žený tam koncem války.Velice bych uvítala případně i fotografi e tohoto majetku, 

nebo jeho částí, vím, že se do prostor, kde byl uložen, lidé dostávali už dříve. Mohou 

to být i současné fotografi e předmětů ze Zámečku, které jsou mezi lidmi.

Chtěla bych oslovit a  poprosit všechny, kdo by mohli doma mít jakékoli staré 

fotografi e ze Zámečku a okolí z té doby, případně i dob pozdějších do r. 2007, 

hlavně z vnitřních prostor věže a sklepení pod ní. Nejvíce mi chybí jakákoli foto-

grafi e vnitřních prostor restaurace, za doby hostinského pana Kaupeho, nebo od 

r. 1947-1965, kdy restauraci provozovala rodina Žákova, nebo z dob, kdy ještě léta 

po skončení provozu na Zámečku rodina bydlela.

Velmi by mě potěšilo, kdyby byl někdo ochoten věnovat nějaký předmět, kte-

rý pochází ze Zámečku, chtěla bych udělat výstavku těchto střípků z minulos-

ti, jejich hledání však není vůbec jednoduché. Zatím jsem takto získala jedinou 

neporušenou lahev na pivo s erbem rodu Liechtensteinů, kterou mám, ostatní 

dvě jsou poškozené. Bohužel z dob dřívějších se toho zachovalo velmi málo, 

proto uvítám jakékoli informace, případně i staré pohlednice nebo fotografi e 

zámecké věže a okolí, nebo i z akcí na Zámečku dříve pořádaných.

VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ

Při návštěvě Zámečku mnozí pamětníci vypráví, jak dříve chodívali jako děti s rodiči 

v neděli na procházku až k věži, tatínek si dal pivo a děti červenou nebo žlutou limo-

nádu, v sobotu bývaly na Zámečku taneční zábavy, je to moc zajímavé vyprávění. 

Jenže při prohlídkách nemám většinou možnost tyto vzpomínky zaznamenat.

Proto bych chtěla poprosit všechny, kteří se na tyto události pamatují, nebo 

jejich rodinu, aby vzpomínky na minulost Zámečku zaznamenali a poskytli mi 

tyto velmi zajímavé informace.

Ráda bych vše, co se na Zámečku dříve dělo, shrnula a uvedla i se zajímavý-

mi detaily a vzpomínkami konkrétních lidí jednak přímo při prohlídkách, i do 

druhého vydání informační brožurky, které připravuji. Zatím je v prodeji první 

vydání, které ráda za informace poskytnu.

TYTO MATERIÁLY MŮŽETE PŘEDAT NEBO POSLAT 
NĚKOLIKA ZPŮSOBY.

Texty a skenované fotografi e je možno poslat na e-mail: 
kastelankazam@seznam.cz,

nebo poštou, na CD nebo v dopise na tuto zasílací adresu: 
Krasava Šerkopová, PO Box 104, 563 01 Lanškroun.

Je možno poslat informace i bez uvedení jména, jinak se jménem 
a případně i kontaktem.

Je možno samozřejmě se od března na Zámeček přijít podívat 
a předat materiály při prohlídce, nejlépe po telefonické domluvě. 

Pokud by jste měli jakékoli dotazy nebo informace,  
můžeme se domluvit na tel: 776 642 277.

Protože osud rozvál bývalé obyvatele okolí Zámečku po celé republice, budu se 

snažit, aby tato výzva vyšla i v celostátním tisku a uvítám vzpomínky všech býva-

lých obyvatel Lanškrouna, Rudoltic a okolí, kteří budou ochotni pomoci mi v ne-

lehkém pátrání po minulosti zatím jen částečně opraveného Zámečku a snaze 

o jeho oživení po dlouhých letech chátrání a dobách zapomnění na tuto velmi 

zajímavou barokní památku s pohnutým osudem.

Natáčení to bylo rozhodně zajímavé a  ráda 

jsem pomohla při tomto projektu dalším zají-

mavým využitím rozmanitých prostředí, kte-

rá Zámeček nabízí.

Pečlivá příprava se vyplatila a  i když při reali-

zaci vznikaly někdy zajímavé situace a řešily se 

nečekané úpravy, nakonec se natočila spousta 

materiálu, který byl na jaře a  v průběhu loň-

ského roku ještě doplněn o další záběry k pří-

běhu, který se v klipu odehrává.

Po premiérovém vysílání videoklipu 5. února 

od 15.05 na ČT 2 v pořadu Křesťanský magazín 

bylo možno se na videoklip podívat poprvé. Na 

zámeckých stránkách je možno si prohlédnout 

i fotografi e z natáčení a další informace, později 

bude odkaz na klip i tam.

Jsem zvědavá, jaké další využití prostředí, kte-

ré Zámeček nabízí, se objeví nebo co se na 

Zámečku bude natáčet příště, to ukáže čas. 

V každém případě když se mě někdo zeptá, jak 

se mám, odpovídám na tuto otázku, že zajíma-

vě, protože tak to opravdu je, rozhodně se ani 

v  zimě nenudím. Fotografi e z  natáčení a  další 

informace budou součástí výstavky ve druhém 

patře zámecké věže, kde se na ně návštěvníci 

při prohlídce budou moci podívat.

ZÁMEČEK SE PŘEDSTAVÍ 
NA VELETRHU INFOTOUR 
A CYKLOTURISTIKY 

Poprvé jsem se přihlásila na tento informační ve-

letrh,který se uskuteční 16. a 17. 3. v Hradci Krá-

lové, protože bych ráda informovala veřejnost 

při příležitosti letošních výročí o tom, že Záme-

ček vůbec existuje a že nabízí zajímavou a netra-

diční prohlídku a  další možnosti využití těchto 

historických prostor. S přípravami je další spous-

ta práce, ale doufám, že to přispěje k zvýšení ná-

vštěvnosti v letošním roce i dalších letech.

Už je také znám termín vernisáže letošního 

4. ročníku výstavy Maximální fotografie, insta-

lované Fotoklubem Lanškroun v  prostorách 

zámeckých sklepení, která proběhne za pří-

tomnosti autorů 26. 5. od 10 hod., případné 

změny by byly uvedeny na zámeckých strán-

kách. Letos by měly být vystaveny fotografie 

na téma „Barokní stavby“. Už se těším na ob-

rázky, které budou pro návštěvníky jako každý 

rok zajímavé.

Letos na jaře také na Zámečku přivítám 

20  000. registrovaného návštěvníka, dostane 

na památku pěkný dárek. Jinak si Zámeček 

prohlédlo dalších několik tisíc návštěvníků.

K  letošnímu výročí jsem vydala i  pamětní po-

hlednici, kterou je možno zakoupit na Zámečku.

Nové informace o Zámecké oslavě i další bu-

dou průběžně dodávány na zámecké stránky 

www.novyzamek.cz.

 Krasava Šerkopová

 VÝPOMOC STÁTU STAVEBNÍKŮM

Ke vzhledu Rudoltic za posledních 5 – 6 let 

výrazně přispělo zlepšení sociální politiky 

naší vlády. Rudoltice, nacházející se v  po-

hraničním pásmu, dostávaly více prostřed-

ků pro realizaci záměrů místního národního 

výboru. V mnoha případech se toto zlepše-

ní týká i  stavebníků, kteří dostávají státní 

dotace na výstavbu svých domků. Výše pří-

spěvku není zrovna malá, činí 35  000,- Kč, 

u občanů stavějících v řadové výstavbě ješ-

tě více. Mnoho našich občanů tuto nesmír-

nou pomoc využilo, a tak došlo k oživení zá-

stavby a likvidaci některých nepohledných 

domů. Samostatnou akcí, která byla velkou 

zátěží pro MNV, byla výstavba dvou sídlišť 

– u kulturního domu a za požární zbrojnicí. 

Problémy se vyskytly hlavně se zajišťová-

ním inženýrských sítí a vody. O řešení těch-

to problémů bude zmínka v dalších částech 

kroniky.

V  následujících statích přiblížím čtenářovi 

této kroniky život v naší obci za rok 1977, to 

je za rok, odkdy začínají opět úplné kronikář-

ské zápisy.

V  loňských říjnových volbách do národních 

výborů (1976) všech stupňů byli do MNV 

v  Rudolticích zvoleni po řádných volbách 

následující poslanci: (25)

Bajuszová Antonie, Barbořák Zdeněk, Bro-

keš Aleš, Brokeš Stanislav, Cvejnová Hana, 

Hikade Josef, Hýbl Jiří, Chromec Jan, Ivan 

Zdeněk, Jetleb Rostislav, Kopecký Vladimír, 

Kos Milan, Kotýzová Jarmila, Křivohlávek Jo-

sef, Kuběnková Růžena, Malátková Naděžda, 

Mastný Václav, Motyčková Aneliese, Novot-

ná Jarmila, Poláková Anna, Prchlík Luboš, Ře-

háčková Božena, Sychrová Zdeňka, Šrámek 

Miloslav, Valúšek Alois.

K největším akcím tohoto období beze spo-

ru patřily výstavba prodejny Jednota a vy-

budování místního rozhlasu spolu s  veřej-

ným osvětlením. Vlastní stavba prodejny tr-

vala dva roky a po dokončení byla prodána 

Lidovému spotřebnímu družstvu Jednota. 

Většina prací na prodejně byla prováděna 

brigádnicky, přes týden práci připravovali 

naši důchodci, kteří se po dobu výstavby 

stali zaměstnanci MV. Nakonec se zřejmě 

největší dílo v  historii Rudoltic podařilo 

a  stavba byla kolaudační komisí označena 

za velmi dobrou. Otevřením prodejny do-

šlo k uzavření dvou malých nevyhovujících 

prodejen u Švestků a Doležalů. 

Druhou výše uvedenou akcí bylo postave-

ní místního osvětlení a  místního rozhlasu. 

V tomto případě rovněž hlavní nápor prací 

spočíval na samotných občanech, kteří mu-

seli provést výkopy pro sloupy a vedení. Be-

tonování děr pro sloupy provedli důchodci. 

Stavění stožárů bylo provedeno za pomoci 

brigádníků dodavatelsky. Místní rozhlas, 

který využívá vedení i stožárů místního ve-

řejného osvětlení, byl po mnoha urgencích 

a stížnostech u dodavatele dán do provozu 

skoro za rok po osvětlení. 

Mimo zmíněné akce byly plněny i  úkoly 

menšího rozsahu jako např. opravy a úpra-

vy školky, omítnutí Kulturního domu, opra-

vy jeslí, školy, místních cest apod. Na všech-

ny akce byli občané zváni prostřednictvím 

poslanců a četbou Rudoltické jiskry, neboť 

v tuto dobu nebyl v provozu ještě rozhlas. 

Pří této příležitosti je dlužno připomenout, 

že drtivá většina našich občanů vyslechla 

výzvy MNV/MV  k  zajišťování akcí, ale našli 

se i  spoluobčané, kteří ani po několika vý-

zvách nepřiložili ruce k dílu.

ROK 1977

KRONIKÁŘ P. MILOSLAV 
ŠRÁMEK

Po 12 leté přestávce začínám opět doplňovat 

místní kroniku. Stalo se tak rozhodnutím rady 

Místního národního výboru v  Rudolticích, 

kdy jsem byl jmenován místním kronikářem. 

Oživení činnosti bylo též uspíšeno zvýšeným 

zájmem Okresního národního výboru – od-

boru kultury a Okresním muzeem – památní-

kem revolučních tradic v Ústí nad Orlicí.

V roce 1965 ukončil zápisy do kroniky míst-

ní ředitel základní devítileté školy soudruh 

Zdeněk Řeháček, který tehdy též doplňoval 

kroniku po dlouhodobé mnohaleté pauze. 

Prvním kronikářem českých Rudoltic byl pan 

řídící Alois Hošek, který vykreslil dobu těsně 

po válce až do roku 1952.

Jmenuji se Miloslav Šrá-

mek. Narodil jsem se 

24. května 1947 v  Dol-

ní Dobrouči, okres Ústí 

nad Orlicí. Po vychoze-

ní základní devítileté 

školy absolvoval jsem 

v  roce 1966 Střední 

průmyslovou školu 

e l e k t ro te c h n i c k o u 

v Lanškrouně. Vojenskou základní službu jsem 

ukončil v  roce 1968 v hodnosti podporučíka. 

Nastoupil jsem do národního podniku Tesla 

jako propagační pracovník. V podniku pracuji 

dodnes. Jsem ženat, mám dvě děti, manželka 

Želmíra pracuje rovněž v  národním podniku 

Tesla. Matka i otec jsou již na starobním důcho-

du. Ve volebním období 1972 – 1976 jsem byl 

členem rady MNV jako zapisovatel a  členem 

kulturní komise. Při volbách v roce 1976 jsem 

byl zvolen členem MNV a předsedou školské 

a kulturní komise.

Jak jsem již výše uvedl, zápisy do místní kro-

niky byly ukončeny v  roce 1965. Je to jistě 

dlouhá doba a  bude velmi obtížné alespoň 

heslovitě podchytit uplynulé roky, zvláště 

když si uvědomím, že v tuto dobu mně bylo 

pouhých 18 let. Začnu proto zapisováním 

roku 1977 a  podle svých možností si budu 

shromažďovat alespoň některé materiály 

k podchycení období 1965 – 1977.

 HODNOCENÍ MINULÉHO 
VOLEBNÍHO PROGRAMU

V úvodu vlastního pokračování zápisů do místní 

kroniky bych se chtěl alespoň ve zkratce vrátit 

k  posledním 5 rokům, ze kterých i  poměrně 

dost pamatuji, protože jsem byl již členem MNV.

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – V. ČÁST

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTIC, 1945 – 1989

Stavba Jednoty. Foto: Miloslav Šrámek
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KOMISE SOC. ZABEZPEČENÍ 
A ZDRAVOTNICTVÍ 

Kuběnková Růžena – předsedkyně
Poláková Anna – tajemnice
Kubínová Alice – člen
Bajuszová Antonie – člen
Novotná Jaroslava – člen
Hrdá Květuše – člen
Virtová Marie – člen

KOMISE SLUŽEB, DOPRAVY 
A OBCHODU

Cvejnová Hana – předsedkyně
Kopecký Václav– člen
Štosková Marta – člen
Malátková Naděžda – člen
Prchlík Luboš – člen
Stejskal Bohuslav – člen
Sychrová Zdenka – člen

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Křivohlávek Josef – předseda
Motyčka Josef – tajemník
Brokešová Vlasta – člen
Šebrle Stanislav st. – člen
Skácelová Hana – člen
Koubková Zdenka – člen
Jašniaková Jaroslava – člen

V NÁRODNÍ FRONTĚ JE ZAPOJENO 
12 ORGANIZACÍ, jejímiž předsedy jsou 
následující občané:

MVNF – Řeháček Zdeněk, předseda
VO KSČ – Dohnal Jaroslav
Strana lidová – Brokeš Stanislav
SČSP – Ing. Polák Zdeněk
ČSŽ – Brokešová Vlasta
ČSČK – Hrdá Květuše
TJ Sokol – Havlena Václav
ROH – ČSSS – Havlenová Hana
ČSPO – Štěpán Josef
Zahrádkáři – Mastný Václav
Myslivci – Makovský František 
SSM – Kotyzová Ivana
DV Jednota – Štosková Marta

SLOŽENÍ RADY MNV

Křivohlávek Josef – předseda
Barbořák Zdeněk – místopředseda
Kuběnková Růžena – tajemnice
Kopecký Vladimír – člen
Brokeš Stanislav – člen
Valúšek Alois – člen
Kotýzová Jarmila – člen
Cvejnová Hana – člen
Kos Milan – člen

KOMISE VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Kopecký Vladimír – předseda
Kubín Miroslav – tajemník
Ivan Zdeněk – člen
Hikade Josef – člen
Sychra Josef – člen
Barbořák Zdeněk– člen
Roček Josef– člen

KOMISE FINANČNÍ A PLÁNOVACÍ

Brokeš Stanislav – předseda
Jetleb Rostislav – tajemník
Motyčková Aneliese – člen
Řeháčková Božena– člen
Cvejn Josef – člen
Ing. Tejkl Zdeněk– člen
Málek Josef– člen

KOMISE VÝSTAVBY A ZEMĚDĚLSTVÍ 

Valúšek Alois – předseda
Brokeš Aleš – tajemník
Hýbl Jiří – člen
Mastný Václav – člen
Ing. Paichl Vladimír – člen
Šikula Bohuslav – člen
Jílek Vilém – člen

KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ

Šrámek Miloslav – předseda
Knápek Zdeněk – tajemník
Kos Milan – člen
Chromec Jan – člen 
Ing. Polák Zdeněk – člen
Kotýzová Jarmila – člen
Tejklová Alena – člen

 AKCE INVESTIČNÍ

•  Zajištění vodního zdroje

•  Oprava ZDŠ a školní jídelny

•  Vybavení kulturního domu

•  Vybavení jeslí

•  Vybavení knihovny

•  Údržba a vybavení tělocvičny, kabin, 

sociálního zařízení

•  Vybavení zahrady jeslí

•  Oprava budovy čp. 18 „Stará hospoda“ 

•  Zřízení 1 třídy ZDŠ na přechodnou 

dobu, klubovny pro SSM a pionýrskou 

organizaci

•  Oprava hřbitovní zdi a márnice

•  Oprava 4 mostů

•  Oplocení mateřské školy

 AKCE PLÁNOVANÉ PROVOZOVNOU 
STÁTNÍHO STATKU

•  Likvidace objektu čp. 2 „Rychta“

•  Rekonstrukce kravína I

•  Modernizace šestibytovky

•  Sdružení prostředků na výstavbu nové 

mateřské školky

Volební program obsahuje souhrn hlav-

ních úkolů politického a  společenského 

života v  obci. Jeho ukončení je závislé na 

dobré práci všech občanů. Proto je pro-

myšlená a  cílevědomá práce všech složek 

v  obci základem pro splnění volebního 

programu. Tolik k volebnímu programu na 

léta 1976 –1980. V  závěru volebního pro-

gramu se hovoří o nezbytné pomoci všech 

složek v obci.

Doplněn proto tento zápis jmenovitě 

o  členy všech orgánů MNV, to je rady 

a komisí a o složení Národní fronty v naší 

obci. 

Dnes se možná zdá, že uvedená jména je 

dosti zbytečné psát, ale uvědomíme-li si, 

že zápisy v kronice budou číst i naši násle-

dovníci, pak mně bude dáno za pravdu.

•  výstavba prodejny v hodnotě díla 

680 000,-Kč

•  výstavba veřejného osvětlení a rozhlasu 

v hodnotě díla 172 000,- Kč

•  svépomocí byla provedena oprava 

místních komunikací a autobusové točny 

u nádraží v hodnotě díla 590 000,-Kč

•  byla provedena údržba školy, úpravy 

kulturního domu, mateřské školy, jeslí 

a požární zbrojnice

•  dodavatelsky byl proveden vrt 

k vybudování studně a k získání vodního 

zdroje pro mateřskou školu, jídelnu, jesle, 

MNV a sídliště rodinných domků.

Výsledky uplynulého volebního programu ve 

vytvořené hodnotě díla za 3.149 000,-  Kč nás 

opravňuje k vytýčení ještě náročnějších úko-

lů, které si vyžaduje potřeba v obci a rozmach 

ve výstavbě rodinných domků.

 NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY VOLEBNÍHO 
PROGRAMU 1976 – 1980

Ekonomická část nového volebního programu je 

zpracována v souladu se schválenou koncepcí síd-

lištní sítě okresu Ústí nad Orlicí. Pozornost bude 

věnována hlavně na akcím „Z“, to je na akce, 

které zlepší vzhled a životní prostředí obce. Pro 

zajištění investičních akcí budou dobudovány:

•  Inženýrské sítě v obou sídlištích

•  Celoobecní vodovod v letech 1979 – 1980

•  Mateřská škola pro 80 dětí v letech 1979 

– 1980

 AKCE NEINVESTIČNÍ:

•  Úklid a úprava prostranství u kulturního 

domu

•  Ozelenění okolí kulturního domu a hráze 

rybníka

•  Úprava hřiště a nejbližšího okolí

•  Úprava okolí autobusových čekáren

•  Úprava okolí prodejny Jednota

•  Úprava okolí objektu rychty, požární 

zbrojnice, školy, mateřské školy a jelsí

Oproti složení MNV z  období 1972 – 1976 

došlo v  několika případech ke změnám na 

vlastní přání, pro větší neúčast na schůzích, 

z důvodu stáří, nemoci, častých služeb apod. 

Takto byli uvolněni soudruzi Málek Josef, 

Kosová Marie, Vladyková Marie, Loskot Fran-

tišek, Kubín Miroslav, Virtová Marie, Hálek 

Josef a Kubík Josef.

 VOLEBNÍ PROGRAM 1976 – 1980

Na ustavujícím zasedání nového národního 

výboru byl předložen ke schválení komplex-

ní volební program obce Rudoltice na léta 

1976 – 1980, ze kterého uvádím některé nej-

hlavnější statě.

Hlavním cílem volebního programu 1976 – 

1980 bude prohloubení politicko-ideové, po-

liticko-organizátorské, kulturně-výchovné prá-

ce v obci. Nový volební program je orientován 

na uvědomělou výchovu mladých v  duchu 

socialistického vlastenectví a proletářského in-

ternacionalismu, na prohlubování vztahů mezi 

občany a uplatňování socialistické zákonnosti. 

Nový volební program vyjadřuje základní poli-

tické úkoly, vyplývající ze závěrů okresní kon-

ference KSČ a XV. sjezdu KSČ. Je programem 

otevřeným, který bude v  průběhu volebního 

období podle podmínek doplňován a upřes-

ňován. Hodnocení bude prováděno 2x ročně 

na veřejných schůzích Národní fronty a MNV.

Volební program 1971 – 1975 byl splněn. 

Zásluhu na tom má drtivá většina občanů. 

Společenská práce byla zaměřována hlavně 

na mládež. Práce SSM se zlepšila a  její vliv na 

organizovanou mládež se zvýšil. Byla obnove-

na činnost pionýrské organizace. Společenské 

organizace pracovaly pravidelně a  pomáhaly 

státnímu statku při sušení sena, úklidu slámy 

a třídění brambor. Byly organizovány sběry pa-

píru, textilií, železa a kovů. Krátkodobá stagna-

ce v činnosti se projevila u požárníků a u TJ  So-

kol. Z plánovaných akcí bylo realizováno:

Pan 
Miloslav
Šrámek st. 

Vykonával  svědomitě funkci 

kronikáře po dlouhých 23 let (1977 

– 2000). V obci Rudoltice působil 

jako dlouholetý poslanec a člen 

komisí MNV, na sklonku své aktivní 

činnosti pracoval jako školník 

základní školy a podílel se též na 

výstavbě bytové zóny Zámeček.

Zemřel 
24. listopadu 

2011.  
Bud́  čest jeho památce!

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – V. ČÁST

SČSP, návštěva z vietnamského zastupitelství.

Kulturni dum.

Stavění stožáru veřejného osvětlení. Pan A. Brokeš  při práci na veřejném osvětlení. Sídliště ve výstavbě. Stará rychta - ruiny.
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požární sbory z  Lanškrouna a  okolí. Statek 

shořel celý, podařilo se zachránit pouze ma-

jetek Josefa Žaby a ustájené jalovičky. Likvi-

daci požáru velmi ztěžovala tma.

  ZEMĚDĚLSTVÍ

V roce 1950 bylo v Rudolticích založeno Jed-

notné zemědělské družstvo. Prošlo složitým 

vývojem, bylo nositelem zavádění nových 

forem práce v zemědělství na Lanškrounsku. 

Pak přišla léta stagnace způsobená mnoha 

vlivy. Jedním z podstatných byly útěky druž-

stevníků a mládeže za jiným zaměstnáním.

V  roce 1968 přešlo JZD ke Státnímu stat-

ku Česká Třebová a  v  roce 1975 bylo deli-

mitováno ke Státnímu statku Lanškroun. 

1. 1. 1976 došlo ke sloučení farem Rudoltice, 

Ostrov a Horní Dobrouč se sídlem v Ostrově 

s celkovým počtem 2890 ha orné půdy.

Pro porovnání s posledními zápisy z oblasti 

zemědělství uvádím několik čísel za provo-

zovnu Rudoltice a  celkově za celé hospo-

dářství Ostrov.

PROVOZOVNA RUDOLTICE / HOSPO-
DÁŘSTVÍ OSTROV

Výměra 880 ha zeměd. půdy provozovna 

Rudoltice.

Výměra 2890 ha zeměd. půdy hospodářství 

Ostrov.

Počet pracovníků 80 / 220

Traktory 18 / 48 + 1 auto

Výnosy obilovin 35,6 q/ha / 33,63 q/ha

Prům. dojivost 8,36 l/ks / 8,23 l/ks

Přírůstek skotu 0, 78 kg / 0.72 kg

Výkony 12 mil. Kč / 36 mil. Kč

Z uvedených čísel je zřejmé, že i když se počet 

pracovníků snížil, dochází k narůstání výkonů. 

Je to způsobeno tak jako ve všech oblastech 

národního hospodářství růstem mechanizace 

a aplikací všech nových forem a metod v ob-

lasti zemědělství.

 Připravila Marcela Macháčková

Dalších 24 bytů vznikne na sídlišti II za požár-

ní zbrojnicí. Celkem bylo v obci na konci roku 

1976 registrováno 273 bytů. Nově postavené 

domy přispívají ke zlepšení vzhledu obce. To se 

už nedá říci o objektu „Rychty“, který velmi hyz-

dí okolí školy, a Jednoty, čili jakýsi střed Rudol-

tic. V loňském roce byla sice odbourána přední 

část objektu, ale vzhledu toto odstranění moc 

nepomohlo, spíše naopak, neboť se odkryla 

další část. NV a  veřejnost tlačí na majitele – 

ČSSS, aby alespoň do té doby, než bude k dis-

pozici nová budova pro třídění brambor a po-

dobné práce, zakryl ruiny ze strany od silnice.

V roce 1977 se do obce přistěhovalo k 5. lis-

topadu 73 osob, k  témuž datu se odstěho-

valo 15 osob.

Celkem mají Rudoltice v  současnosti 830 

obyvatel.

  POČASÍ V ROCE 1977

Po loňském abnormálně suchém a  teplém 

roce, který měl vliv i na zemědělskou produkci, 

byl letošní rok úplným opakem. V  některých 

měsících spadlo tak velké množství srážek, že 

byly překonány i  rekordy, vedené hydrome-

teorologickými stanicemi. Žádná velká průtrž 

mračen nebyla. Velké problémy nastaly v ob-

dobí obilovin. Obilí bylo už zralé a polehlé, ale 

kombajny nemohly do polí vyjet. Žně v  roce 

1977 byly pro pracovníky v zemědělství i bri-

gádníky ze závodů opravdu velmi těžké. Na 

druhé straně vlhký rok znamenal velký vzrůst 

okopanin a  pícnin. Byly zaznamenány hekta-

rové rekordy u brambor, kukuřice. Zemědělci 

si proto vytvořili velké zásoby v  krmivech na 

zimu a předpoklad pro dobré výsledky v živo-

čišné výrobě v zimních měsících.

  POŽÁR

V sobotu 8. října kolem 18. hodiny vypukl ve 

statku č. p. 171, který obýval zaměstnanec 

ČSSS Josef Žaba, velký požár, který velmi rych-

le zachvátil celý objekt. Požár způsobily děti 

uživatele, které si hrály na půdě. K ohni se sjely 

končit místnost pro slavnostní akce v kultur-

ním domě. Do činnosti sboru spadá:

•  Písemné blahopřání k narození dítěte

•  Písemné blahopřání starším občanům 

k životním jubileím

•  Osobní blahopřání ženám od 70 let 

k MDŽ

•  Vítání občánků

•  Vítání dětí do 1. třídy

•  Písemné blahopřání novomanželům

•  Písemné blahopřání vojákům základní 

služby

•  Rozloučení se zesnulými

V letošním roce provedl SPOZ vítání 

občánků 2x. Na nich přivítal do života 

následující děti:

Monika Macháčková, Miroslav Roček, Renata 

Janů, Hana Flídrová, Kristýna Prchlíková, 

Pavel Jašniak, Pavel Kubelka, Kateřina 

Kubíková, Jaroslav Vaníček, Martina Hýblová, 

Jitka Petránová, Erika Kelebercová, Kateřina 

Bučková, Jaroslava Dobrá.

Zákon života je neúprosný, naši obec 

navždy opustili tito občané:

Řehoř Jan, Menšík Tomáš, Smolčáková Jitka, 

Dvořák Josef, Rösslerová Anna, Bílý Josef.

SPOZ provedl u zesnulých důstojné 

poslední rozloučení.

  OBYVATELSTVO, BYTY APOD.

Rudoltice jako osidlovaná obec trpěla celou 

dobu své novodobé existence značnou migrací 

obyvatelstva. Mnoho lidí se vystěhovalo, mnozí 

se mezitím přistěhovali. Celková tendence v po-

čtu obyvatel byla spíše směrem dolů. Až již zmí-

něné příspěvky státu při výstavbě soukromých 

domů pomohly zvýšit počet obyvatel. Začaly 

stavět děti místních obyvatel, ale hlavní podíl 

v letech 1974 – 1977 mají občané z Lanškrouna 

a  odjinud, kteří stavěli v  řadové výstavbě. Tak 

přibylo jenom v roce 1976 40 nových bytů ve 

20 bytovkách na sídlišti I u  kulturního domu. 

Velkým pomocníkem dorozumívání s občany 

se stal místní rozhlas. Je využíván k oznamo-

vání zpráv MNV, ke zvaní na brigády, k politic-

kým relacím a  k  hudebním blahopřáním. Je 

daleko dostupnějším prostředkem než byla 

Rudoltická jiskra. Tyto místní noviny budou 

vydávány nepravidelně pouze k nejdůležitěj-

ším událostem v obci.

  ŠKOLSTVÍ

Do kompetence školské a  kulturní komise 

patří také otázky, související se školství. Proto 

se zmíním, jako předseda školské a  kulturní 

komise, o situaci v této závažné oblasti. Naše 

škola je, jak již napsal první kronikář pan Alois 

Hošek, postavená v minulém století. Během 

posledních 30 let na ní bylo prováděno mno-

ho stavebních úprav, které stály značné pro-

středky, ale dětem se nikdy, díky stáří školy, 

nepodařilo nejlepší podmínky vytvořit. Bu-

dova tak zvané školky, která byla postavena 

na rozšíření prostor pod kulturním domem, 

byla obsazena školkou, takže po mnoho let 

se učilo opět pouze na staré škole. V loňském 

roce zakoupil MNV č. p. 18 „Starou hospodu“, 

ze které je brigádnickou pomocí budována 

víceúčelová budova, která bude až do doby 

postavení nové mateřské školy sloužit jako 

učební prostor školy. Do nové mateřské školy 

se přestěhuje školka a její prostory budou pa-

třit opět škole. Tím škola získá dvě velké světlé 

třídy. Adaptovaná „Stará hospoda“ bude pak 

využita svazáky a pionýry.

Škola v Rudolticích má 5 tříd, celkem 92 dětí. 

I zde se projevuje nedostatek kvalifi kovaných 

pedagogů. O nedobrých podmínkách vy-

učování svědčí to, že 1. třída, která vyžaduje 

jistě velkou pozornost, sdílí stejnou místnost 

s družinou mládeže.

  SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Zvlášť záslužnou práci v obci dělá sbor pro 

občanské záležitosti. Letos se podařilo do-

Organizace Národní fronty se všestranně podí-

lejí na životě v obci, a to nejen pořádáním ta-

nečních zábav a jiného druhu kultury, ale co je 

prospěšnější – jdou vzorem ostatním občanům 

při zajišťování brigádnické výpomoci v  obci 

a  při pomoci státnímu statku při špičkových 

zemědělských pracích, to je sušení sena, sběru 

slámy a třídění brambor.

 ČINNOST SLOŽEK NF

Zřejmě nejaktivnější složkou NF v obci je Čes-

ký svaz žen, který pod vedením s. Vlasty Bro-

kešové pomáhá při všech významných akcích 

zábavného charakteru tím, že připravují jídlo 

a  zákusky. Vzorně vždy připraví besedu s  dů-

chodci, která při posledních dvou návštěvách 

profesionálních umělců měla mezi starými ob-

čany velký ohlas.

Většina organizací Národní fronty vyhlásila k le-

tošnímu významnému 60. výročí VŘSR socialis-

tické závazky, které jsou zaměřovány hlavně na 

brigádnickou pomoc v obci a v zemědělství. 

Činnost školské a kulturní komise se na rozdíl od 

ostatních komisí NF, které řeší užší okruh otázek, 

zaměřuje na ideově – politickou a kulturně – vý-

chovnou činnost mládeže a  ostatních občanů. 

Proto také Jednotný plán kulturně – výchovné 

činnosti obce je rozdělen na akce v rámci mimo-

školního vzdělávání občanů, na zájmově – umě-

leckou činnost a na masově politickou práci. Do 

první části plánu spadá 8 přednášek, které byly 

vybrány tak, aby uspokojily různé zájmy občanů. 

Všechny se nepodařilo zajistit, ani účast na usku-

tečněných přednáškách nebyla vysoká. Do zá-

jmové umělecké činnosti patří zábavy. Těch bylo 

letos uskutečněno různými složkami již 7. Maso-

vě politická práce není u nás stále na dobré úrov-

ni. Budu již opakovat napsané, ale důsledkem 

nedostatků v  této oblasti je naprostý nezájem 

některých jedinců o dění v obci. Názorná agitace 

je prováděna obměnou materiálů k politickým 

výročím v 6 propagačních skříňkách.

RUDOLTICKÝ 
ZPRAVODAJ
1/2012 BŘEZEN

Vydává Obec Rudoltice

Rudoltice 95, 561 25

Tel.: 465 323 124

e-mail: ou@rudoltice.cz

http://www.rudoltice.cz

Vychází 4x ročně.

Příspěvky je možno zasílat na e-mail: 

dialog.machackova@centrum.cz, 

ou@rudoltice.cz

Uzávěrka příštího čísla je 

31. 5. 2012. Příští číslo vyjde 

v červnu 2012.

Grafi cké zpracování: Šárka Kosková

Redakční zpracování: Mgr. Marcela 

Macháčková, Lenka Bártlová

Autoři fotografi í: 
J. Brejša, Z. Haniš ml., R. Kohout, 
E. Kohoutová, M. Macháčková, 
V. Provazník, P. Rejnuš, K. Šerkopová, 

M. Šrámek, Z.Tribula

Tisk: DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná

Náklad 800 ks. Neprodejné.

Distribuce zdarma.

Registrováno u Ministerstva 

kultury ČR pod evidenčním 

číslem: MK ČR E 18073

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – V. ČÁST

Vítání občánků 1977. Setkání důchodců.
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ZÁVADY BYTOVÉHO FONDU VE VLASTNICTVÍ OBCE
DNE 13.2.2012 PROBĚHLA ZA ÚČASTI ZASTUPITELŮ OBCE PROHLÍDKA VYBRANÝCH  BYTŮ V BYTOVÝCH DOMECH 

VE VLASTNICTVÍ OBCE. JEDNALO SE O BYTY, KDE BYLY HLÁŠENY TYPICKÉ ZÁVADY OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU, 

A TO ZEJMÉNA ZÁVADY HYDROIZOLACÍ V PŘÍZEMNÍCH BYTECH A TEPELNÝCH IZOLACÍ V PODKROVNÍCH BYTECH. 

PRO ILUSTRACI ZVEŘEJŇUJEME FOTODOKUMENTACI STAVU NĚKTERÝCH BYTŮ.
Na základě zjištěného stavu rada obce v těchto dnech rozhoduje o zadání znaleckého posudku, který by posoudil stav bytových 
domů, a to se zaměřením na posouzení skutečného provedení hydroizolací a tepelných izolací jednotlivých bytových domů  ve 
srovnání se schválenou projektovou dokumentací.       
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HYDROIZOLACE – DŮM ČP. 613, 612, 614

IZOLACE PARAPETU (jejich obsah) – DŮM ČP. 617, 615

PROMRZAJÍCÍ OBVODOVÁ ZEĎ – DŮM ČP. 603, 602, 276

PROVEDENÍ ODTAHU KLIMATIZACE A ODSAVAČŮ PAR V PODKROVÍ, TEPELNÁ IZOLACE

PROVEDENÍ STŘEŠNÍ IZOLACE PO SEJMUTÍ SÁDROKARTONU – DŮM ČP. 616

OBKLADY – DŮM ČP. 616

KVALITA STŘEŠNÍCH OKEN, STŘEŠNÍ IZOLACE – DŮM ČP. 602, 604, 276, 616

STŘEŠNÍ IZOLACE – DŮM ČP. 603, 610, 276

STŘEŠNÍ IZOLACE – DŮM ČP. 603, 615, 604
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6. 10. 2012

JOSEF ZÍMA

V PROGRAMU 

„SEJDEME SE NA 

VLACHOVCE“
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Divadelní představení 
souboru BACHADEJ

Koncert skupiny 
THE BACKWARDS

Dětská zvířecí show

Bublinová show

Taneční vystoupení dětské 
skupiny SEDMIKRÁSKY

Vystoupení RUDOLTICKÝCH 
ROZTLESKÁVAČEK

Pouťová zábava s ohňostrojem

a další...

15. – 17. ČERVNA 2012
PŘIJĎTE SE POBAVIT NA LETOŠNÍ RUDOLTICKOU POUŤ,  ČEKÁ VÁS BOHATÝ PROGRAM 

I ZAJÍMAVÉ PŘEKVAPENÍ.

POUŤOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ ZA DOTOVANÉ CENY 

– LETOS S NOVOU RODINNOU ATRAKCÍ „ZVONKOVÁ DRÁHA“.

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2012

7. 4. VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU Obec

13. 4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ŠVESTKA Obec

DUBEN PÁLENÍ ČARODĚJNIC  TJ Sokol

26. 5. VERNISÁŽ VÝSTAVY MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE NA NOVÉM ZÁMKU Fotoklub Lanškroun

15. 6.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SOUBORU BACHADEJ;
KONCERT KAPELY THE BACKWARDS

 Obec

16. – 17. 6. RUDOLTICKÁ POUŤ Obec

1. 7. (POUTNÍ MŠE SV.), KONCERT K SV. PETRU A PAVLU Řk. farnost

7. 7. ZÁMECKÁ OSLAVA Kastelánka K. Šerkopová

16. – 20. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE Obec

13. – 17. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE Obec

SRPEN LOUČENÍ S LÉTEM  SDH

6. 10. JOSEF ZÍMA V PROGRAMU „SEJDEME SE NA VLACHOVCE“ Obec

LISTOPAD ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU SDH


