
ČÍSLO 2/2012, ČERVEN

Letošní třídenní slavnost se skutečně vydařila. 

Počasí vyšlo podle objednávky, dětem i někte-

rým dospělákům po celou dobu doslova zářila 

očka a všichni dohromady se od začátku až do 

konce společně bavili… 

Již tradičně pouť v pátek zahájil tým BACHADEJ 

svým – jak jinak, než nezapomenutelným di-

vadelním představením. Tentokrát pro nás 

z  repertoáru Divadla Járy Cimrmana secvičili 

hru Dobytí severního pólu. Po již odehraných 

představeních tohoto týmu se letos patrně 

nenašel nikdo, kdo by o jejich talentu pochy-

boval. Zřejmě i proto se sál kulturního domu 

v  18 hod. doslova zaplnil diváky dychtivými 

po skvělém kulturním zážitku, a nutno dodat, 

že se jej skutečně dočkali. Jen co se zatáhla 

opona po výtečném výkonu našich ochotníků, 

pomaličku se začal zaplňovat areál TJ Sokol Ru-

doltice, kde bylo již připraveno pódium s hu-

debním vybavením košické hudební skupiny 

THE BACKWARDS.  Show, kterou mladíci roz-

jeli přesně ve 21 hod., naše obec zřejmě ještě 

nikdy nezažila. Pánové, jejichž věk se pohybuje 

kolem 34 let, všem předvedli, že titul nejlepší 

Beatles revivalové kapely na světě, který v mi-

nulosti několikrát obhájili, nezískali náhodou. 

Byli totiž úžasní.

V  sobotu jsme se všichni probudili opět do 

krásného slunečného dne. Čekal nás nároč-

ný den plný kulturních i  sportovních zážitků. 

Již brzo ráno se sjeli prodejci se svými stánky, 

kterých letos bylo opravdu hodně. Jedním 

z nejzajímavějších a nejoblíbenějších zejména 

mezi dětmi byl výstavní stánek s  hady a  pla-

zy, který stál před budovou mateřské školky. 

I přestože se za vstup mezi exotickou zvířenu 

platilo drobné vstupné, někteří, a to zejména ti 

nejmenší, se do něj opakovaně vraceli. Možná 

i pro velkou oblíbenost mezi těmi nejmenšími 

vystavovatel přislíbil svou účast i  na příštím 

ročníku. V  dopoledních hodinách se na míst-

ním hřišti uskutečnil první fotbalový zápas, 

a to v dorostenecké kategorii. Utkaly se týmy 

Rudoltic a Libchav. Ještě před jeho zahájením 

se nám o  tomto víkendu poprvé představily 

se svým vystoupením Rudoltické roztleská-

vačky. V  pravé poledne měl každý, kdo do 

té doby na hřiště přišel, možnost zhlédnout 

úžasnou přehlídku motorkářských skvostů. 
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„LETOS TO BYLO OPRAVDU NÁROČNÉ,“ OZÝVALO SE ODEVŠAD V  PODVEČER NEDĚLE 17. ČERVNA. KAŽDÝ,

KDO SE NA LETOŠNÍ RUDOLTICKOU POUŤ PŘIŠEL SPOLEČNĚ S NÁMI POBAVIT, URČITĚ ODCHÁZEL SPOKOJENÝ, 

A NĚKTEŘÍ BUDOU NA UPLYNULÝ VÍKEND DLOUHO VZPOMÍNAT. 

RUDOLTICKÁ POUŤ 2012

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
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Očka v tu chvíli zářila nejen dětem, ale i jejich 

tatínkům. Jak by také ne, bylo opravdu co obdi-

vovat. Od jedné hodiny po poledni až do čtvrté 

hodiny patřil parket našim nejmenším. Pro děti 

byla připravena dětská zvířecí show s diskoté-

kou a soutěžemi – zejména pak pro ty nejmen-

ší, kterou zpestřila skvělá bublinová show plná 

bublinek od těch úplně nejmenších až po tak 

veliké, že se do nich vešly i naše děti.

Další fotbalový zápas následoval po již dru-

hém vystoupení Rudoltických roztleskáva-

ček v 17.00 hod. Na hřišti se příštích 90  minut 

proháněli muži z Rudoltic a Dolního Třešňov-

ce. Nikdo z  nás jim to zřejmě v tu chvíli nijak 

zvlášť nezáviděl, venkovní teplota přesahovala 

30tistupňovou hranici a  kdo mohl, raději se 

uchýlil do nejbližšího stinného místa. Ihned po 

zápasu v 19 hodin nastoupila na parket dětská 

taneční skupina SEDMIKRÁSKY s  tanečním 

spolkem HORSES a společně předvedly ukáz-

ku klasických country tanců. Následně se malá 

děvčata převlékla do slušivých barevných 

sukýnek a s   Johnem Travoltou v podání Péti 

Kollerta zatančili úžasnou sérii písní z  muziká-

lu Pomáda. Zasloužený potlesk publika v  zá-

věru jejich vystoupení naše malé tanečníky 

zcela jistě potěšil, jsou opravdu velmi šikovní. 

Pomalu se blížil večer a  nastával čas zábavy 

pro dospělé. Rudoltické roztleskávačky se pro-

to s  dvěma odvážnými mladíky převlékli do 

historického spodního prádla a spolu s něko-

lika dalšími zástupci mužů ve slušivých přilé-

havých plavkách předvedli místnímu publiku 

doslova módní show. Přehlídku prádla z  dob 

gotiky, baroka, rokoka, ale i 19. století či 30. let 

20. století doprovázela dobová hudba a umný 

moderátor. Jako překvapení byl pro diváky 

připraven rytmický tanec se židlemi, a to opě-

tovně v  podání Rudoltických roztleskávaček. 

Publikum bylo úžasné, tanečnice doprovázelo 

potleskem v rytmu hudby, a ty si své vystou-

pení vychutnaly do poslední minuty. Závěr 

sobotního dne patřil ohňostroji a pouťové zá-

bavě s brněnskou hudební skupinou VELVET, 

která trvala do brzkých ranních hodin.

Nedělní program byl uzpůsoben předpokláda-

né únavě, která se po sobotním nabitém pro-

gramu skutečně u většiny z nás dostavila. Začal 

proto až ve 13 hodin, kdy naši obec navštívili 

dva hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, 

kteří dovezli ukázat svým fanouškům z  Rudol-

tic a  okolí pohár mistrů, který pardubickému 

týmu jako vítězi letošní hokejové extraligy 

zaslouženě patří. Fanoušci měli nejprve mož-

nost klást přítomným hokejistům své dotazy 

a následně proběhla u poháru autogramiáda 

s  focením. Na závěr nedělního programu, ale 

i  celé třídenní pouti nastoupily na parket do 

třetice Rudoltické roztleskávačky a  následně 

na místní hřiště tým staré gardy „Old Bull‘s 

Rudoltice“ proti fotbalovému týmu žen SPS 

Sázava. Gentlemanský počin hráčů staré gardy 

v podobě růží pro každou ze soupeřek byl tou 

nejsladší tečkou za celou Rudoltickou poutí 

2012. Počasí přálo po celou dobu, lidé se bavili, 

usmívali a už v neděli večer se těšili na její další 

ročník, který, jak všichni doufáme, se minimál-

ně stejně tak vydaří, jako ten letošní.
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RUDOLTICKÁ POUŤ 2012
GENERÁLNÍ SPONZOR

FOREZ s.r.o., 
OSTROV

ADOS SEKERKA 
– ANTOŠOVSKÝ, 

JEVÍČKO

DS INTEX s.r.o., 
ČESKÁ TŘEBOVÁ

EKOLA ČESKÉ 
LIBCHAVY, s.r.o.

EKO SYSTÉM – US, 
spol. s r.o., LANŠKROUN

ELNER PAVEL, 
kominické služby, 

MISTROVICE

KTF SERVIS, 
RUDOLTICE

MÁLEK PAVEL 
– pneuservis, 

RUDOLTICE

OMEGA TECH s.r.o., 
LANŠKROUN

PARDUBICKÝ KRAJ

RK MOUŘENÍN, 
spol. s r.o., SVITAVY

RYDO s.r.o., 
ČESKÁ TŘEBOVÁ

ŠTELČÍK JIŘÍ, 
ČESKÁ TŘEBOVÁ

TRADING M&K, a.s., 
PRAHA

VODOVODY 
A KANALIZACE 

Jablonné nad Orlicí, a.s.

ZÁMECKÝ VRCH, 
zemědělská společnost, 

s.r.o., RUDOLTICE

ZV KOVO, s.r.o., 
RUDOLTICE

ŽÁČKOVI s.r.o., 
RUDOLTICE

SPONZOŘI

Vážení spoluobčané,
na závěr mi dovolte vám všem poděkovat za hojnou účast na této kulturní akci. Děkuji 

TJ Sokol Rudoltice za pomoc s prostory, kde se pouť každoročně odehrává, za pomoc 

s organizací akce i s občerstvením. Stejně tak je třeba poděkovat a vyjádřit velký ob-

div všem účinkujícím – zejména pak dětské taneční skupině SEDMIKRÁSKY, která svůj 

program pravidelně a velmi pilně nacvičovala několik měsíců na sále kulturního domu. 

Jsem moc ráda, že se tato akce stává kulturním stánkem, kdy se všichni občané se svými 

širokými rodinami vzájemně setkávají a baví „u jednoho společného stolu“.

Rudoltická pouť v takovémto rozsahu by se samozřejmě nemohla uskutečnit ani bez 

fi nanční podpory řady sponzorů, která v letošním roce doslova předčila všechna oče-

kávání. Na sponzorských darech se sešlo více jak 115 tisíc Kč. Věřme 

proto, že obdobná štědrost našim sponzorům vydrží i do příštího ročníku, stejně tak 

jako požehnání nebes v podobě nádherného počasí, bez kterého by se žádná podob-

ná akce zdaleka tak jako ta letošní nikdy nevydařila.

Přeji vám všem hezké léto.
Lenka Bártlová, starostka obce

V Rudolticích dne 18. června 2012 
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UŽÍVÁTE OBECNÍ POZEMEK VÝLUČNĚ K SOUKROMÝM ÚČELŮM? 

DEJME TO SPOLEČNĚ DO POŘÁDKU

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2012

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

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Upozorňujeme občany, že místní poplatky pro rok 2012 byly splatné do 30. 4. 2012.  Vyzýváme proto každého, 

kdo si svou poplatkovou povinnost dosud nesplnil, aby tak učinil nejpozději do 31. 7. 2012. 

Po tomto termínu bude přistoupeno k jejich vymáhání.

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

POPLATNÍKEM JE VE SMYSLU 

USTANOVENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ 

VYHLÁŠKY OBCE RUDOLTICE 

Č. 5/2011:

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý po-

byt; za domácnost může být poplatek od-

váděn společným zástupcem, za rodinný 

nebo bytový dům vlastníkem nebo správ-

cem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit 

jména a  data narození osob, za které po-

platek 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 po-

vinny platit poplatek společně a nerozdílně, 

a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 

fyzickou osobu.

SAZBA POPLATKU: 

400,-/ROK/POPLATNÍKA

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

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 

umístění v LDN nebo jiných zařízeních posky-

tujících zdravotní péči a soc. služby pro seniory 

a handicapované občany, a to ve výši odpoví-

dající poměrné části za každý celý měsíc strá-

vený z těchto důvodů mimo území obce.

SPLATNOST MÍSTNÍHO 

POPLATKU:

POPLATNÍKEM A PŘEDMĚTEM 

POPLATKU JE VE SMYSLU USTANOVENÍ 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE 

RUDOLTICE Č. 3/2011:

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem 

je fyzická nebo právnická osoba, která má trva-

lý pobyt nebo sídlo na území obce Rudoltice. 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců.

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 invalidní-

ho, starobního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 

anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč, 

f) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele, kterým je osoba podle písm. e) to-

hoto ustanovení 200 Kč.

OSVOBOZENÍ A ÚLEVY 

OD POPLATKU:

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 

kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba 

s těžkým zdravotním postižením, které byl při-

znán III. stupeň mimořádných výhod podle 

zvláštního právního předpisu, osoba provádě-

jící výcvik psů určených k  doprovodu těchto 

osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro 

ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které 

stanoví povinnost držení a používání psa zvlášt-

ní právní předpis. 

(2) Od poplatku se dále osvobozuje držitel 

psa z útulku v příslušném kalendářním roce, 

kdy došlo k jeho převzetí z útulku.

(3) Nárok na úlevu na poplatku má držitel psa, 

který je na jméno poplatníka trvale označen 

mikročipem, a to ve výši 50 % poplatku.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU:

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:

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 
JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI 
DO 30. 4. 2012,  

POUZE V HOTOVOSTI, 
A TO PŘÍMO NA OBECNÍM ÚŘADU.

SAZBA POPLATKU 

ZA KALENDÁŘNÍ ROK ČINÍ:
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Obec k dnešnímu dni vlastní na svém katastru cel-

kem 513 parcel o výměře bezmála 2 254 tisíc m². 

Jedná se zejména o  lesní pozemky, ornou 

půdu, trvalé travní porosty a  ostatní plochy. 

Ne všechny obecní pozemky jsou však užívá-

ny obcí, širokou veřejností k veřejným účelům 

nebo jednotlivými soukromými subjekty na 

základě uzavřených smluvních vztahů...

Jak od občanů občas slýcháme, v minulosti ně-

kterým z nich tehdejší MNV, resp. obec povolila 

na základě ústního souhlasu obecní pozemky 

bezplatně zabrat, oplotit je a tak jim výměnou 

za jejich údržbu umožnila po dlouhá léta jejich 

bezplatné užívání. Výjimkou v bezplatném uží-

vání obecních nemovitostí nejsou ani případy, 

kdy hranice a výměru některých pozemků změ-

nila tzv. digitalizace katastru v roce 2009, která 

nastolila nový stav oproti předešlému období. 

Někteří občané, jichž se výše popsaná proble-

matika týká, si nastalou situaci uvědomují a sna-

ží se ji řešit, jiní prozatím vyčkávají.

Je třeba zdůraznit, že historický vývoj užívání 

obecních nemovitostí se nijak zvlášť neliší od 

poměrů v jiných obcích. Obec se proto v pod-

statě nezabývá tím, jak došlo k situaci, že ně-

kteří občané dlouhodobě užívají obecní poze-

mek bez jakéhokoliv právního důvodu. Cílem 

obce je situaci s užíváním obecních pozemků 

soukromými osobami dát postupně do po-

řádku, neboť majetek obce musí být ze záko-

na využíván účelně, hospodárně a v souladu 

s jejími zájmy a úkoly. Způsobů, jak kýženého 

cíle dosáhnout, existuje hned několik. 

 KOUPĚ
Zájemce o koupi pozemku ve vlastnictví obce, 

popř. jeho části může svou žádost podat v pí-

semné podobě na podatelnu obecního úřadu, 

popř. s  ním může být sepsána pracovnicemi 

obecního úřadu. O žádosti rozhoduje nejvyš-

ší orgán obce, tedy zastupitelstvo obce, a  to 

v  podstatě ve dvou fázích. V  první fázi zastu-

pitelé rozhodují o tom, zda obec má či nemá 

záměr požadovanou nemovitost prodat. V pří-

padě schválení záměru je zákonem podmíně-

no jeho zveřejnění na úřední desce obecního 

úřadu nejméně po dobu 15ti dnů před rozho-

dováním o samotném prodeji, aby se k němu 

mohli vyjádřit občané i případní další zájemci 

a měli možnost předložit své nabídky. Po zve-

řejnění záměru dochází v  případě prodeje 

části pozemku ke geodetickému zaměření 

a  následně k  ocenění nemovitosti. Při úplat-

ném převodu nemovitosti je obec ze zákona 

povinna sjednat cenu ve výši, která je v místě 

a čase obvyklá. Ke stanovení ceny obvyklé již 

třetím rokem obec zadává zpracování znalec-

kého posudku znalci z oboru ceny a odhady 

stitut užívá sporadicky, a to zejména tam, kde 

pozemek, jehož se výpůjčka týká, zůstane 

i  nadále přístupný široké veřejnosti, tzn. že 

není oplocen, jde o malou výměru, popř. jde 

o pozemek, který je v podstatě jinak nepou-

žitelný (nepřístupný apod.). Samozřejmostí je 

obdobně jako u pronájmu zveřejnění záměru 

výpůjčky, uzavření smlouvy o  výpůjčce na 

dobu určitou či neurčitou s výpovědní lhůtou 

a bezplatná údržba nemovitosti ze strany jeho 

výpůjčitele.

 DAR
Rozhodování o daru nemovitosti přísluší nej-

vyššímu orgánu obce, tedy zastupitelstvu. 

Jde v podstatě o bezplatný převod nemovi-

tosti. Tyto případy se objevují zcela ojediněle 

a obec o nich rozhoduje pouze v případech, 

kdy je to ve veřejném zájmu. Příkladem užití 

tohoto institutu ze strany obce byl dar části 

pozemku TJ SOKOL Rudoltice za účelem roz-

šíření sportovních ploch, které budou moci 

být užívány širokou veřejností.

 VYKLIZENÍ 
Vyklizení obecního pozemku nastupuje v pří-

padě, kdy jej jeho současný uživatel buď nemá 

zájem majetkově vypořádat, popřípadě ne-

dojde k dohodě na výše uvedeném postupu, 

zejména pak na kupní ceně, a  o jiný způsob 

řešení není z jeho strany projeven zájem. V ta-

kovém případě obci s ohledem na výše uve-

dená zákonná ustanovení nezbývá nic jiného, 

než na vyklizení nemovitosti skutečně trvat. 

Pokud by tak neučinila, znevýhodnila by ostat-

ní občany obce, kteří užívají majetek, jež řádně 

nabyli, příp. užívání pozemku vyřešili některou 

z  výše uvedených možností, které obec jako 

majitel nemovitostí má ze zákona právo využít 

stejně tak jako každý jiný vlastník. 

 ZÁVĚREM
Jsem přesvědčena, že občané pochopí dů-

vody, které obec vedou ke zjednání nápravy 

v oblasti užívání obecních pozemků soukro-

mými subjekty, a  to včetně výše uvedených 

postupů, které k tomu volí. Pravdou také je, že 

obec prozatím řeší pouze případy, které inici-

ují sami občané, nebo jde o pozemky, které 

budou využity ve veřejném zájmu. Občanům, 

jichž se výše uvedená problematika dotýká, 

nabízím možnost osobní konzultace řešení 

současného stavu a  samozřejmě i  možnost 

sepisu písemné žádosti orgánům obce, které 

o ní budou rozhodovat. 

V Rudolticích dne 31. 5. 2012

Lenka Bártlová, starostka obce

nemovitostí. Stejným způsobem při stanove-

ní ceny obvyklé postupuje např. i Pozemkový 

fond České republiky, který spravuje majetek 

státu a povinnost hospodárného nakládání má 

obdobně jako obec danou zákonem. Od ceny 

stanovené znalcem se lze samozřejmě v odů-

vodněných případech odchýlit a obec tak i for-

mou slevy činí. Jedná se především o případy 

vedení sítí pozemkem, jako je vodovod, ka-

nalizace, kabelové rozvody, ale také například 

i  zasažení pozemku ochrannými pásmy, jež 

by komplikovalo budoucímu vlastníkovi jeho 

nakládání s  danou nemovitostí. Po schválení 

prodeje pozemku zastupitelstvem obce, což je 

již zmiňovaná druhá fáze rozhodování, dochází 

k uzavření kupní smlouvy. Náklady spojené se 

zaměřením pozemku, vyhotovením znalec-

kého posudku a zápisem do katastru nemo-

vitostí nese kupující ze svého.

 SMĚNA 
V případě, že zájemce o obecní pozemek na-

bídne protihodnotou pozemek ve svém vlast-

nictví a obec usoudí, že by získání nabízené-

ho pozemku bylo ve veřejném zájmu, může 

uspět se žádostí o směnu pozemků. Typickým 

příkladem směny je případ, kdy občan vlast-

ní pozemek pod veřejnou komunikací, popř. 

pod její částí, užívanou širokou veřejností, 

a  má zájem o  jiný pozemek ve vlastnictví 

obce. Postup obce v tomto případě je v pod-

statě shodný s postupem při prodeji pozemku 

s tím, že v případě vyšší výměry směňovaného 

obecního pozemku je rozdíl taktéž vypořádán 

cenou obvyklou stanovenou znaleckým po-

sudkem. Pokud by byly směňované pozemky 

stejné výměry, ovšem v  hrubém nepoměru, 

co se týče jejich hodnoty, mělo by směnu na-

víc doprovázet i fi nanční vypořádání.

 PRONÁJEM 
Dalším běžným institutem pro legální užívání 

pozemku ve vlastnictví obce je jeho pronájem. 

Rozdíl v postupu obce v porovnání s prodejem 

či směnou je pouze ten, že pravomoc rozhodo-

vat o pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce 

přísluší ze zákona radě obce.  Cena obvyklá se 

při pronájmu také stanovuje znaleckým po-

sudkem. Znalec v  takovém případě vychází 

z ceny obvyklé kupní a stanovuje ji do výše 5 

% z odhadní ceny ročně. Nájemní smlouvu lze 

pak samozřejmě uzavřít buď na dobu určitou či 

neurčitou s výpovědní lhůtou.

 VÝPŮJČKA 

Rozhodování o výpůjčce - jinými slovy „o bez-

platném pronájmu“ přísluší obdobně jako 

u  pronájmu radě obce. Rada obce tento in-



Obecní společnost 

VISION 
RUDOLTICE 

zavádí pro občany 
obce a zájemce 
z blízkého okolí 
novou službu:

PRODEJ PÍSKU 
A DRCENÉHO 

KAMENIVA

Pro občany obce 
Rudoltice obec 
poskytuje slevu 
na materiál ve 

výši 10 %.
Případná doprava bude 

účtována dle platného ceníku.

NAŘÍZENÍ OBCE RUDOLTICE  Č. 1/2012, KTERÝM SE STANOVÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO 

MÍSTA A SLUŽBY HŘBITOVNÍ POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S PRONÁJMEM A UŽÍVÁNÍM HROBOVÉHO MÍSTA.

Rada obce Rudoltice se na svém zasedání 

dne 29. 5. 2012 usnesla vydat, usnesením 

 č.  RO/29/05/12, na základě §4a odst. 1 zákona 

č. 265/1991 Sb., o  působnosti orgánů České 

republiky v  oblasti cen, ve znění pozdějších 

předpisů, a  v  souladu s  § 11  a  § 102 odst. 

2  písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vý-

měrem MF č. 01/2012 ze dne 28. 11. 2011 toto 

nařízení:

ČL. I
NÁJEMNÉ

Maximální nájemné za pronájem hrobo-

vého místa, či urnového místa (dále jen 

„hrobové místo“) na veřejném pohřebišti 

spravovaném obcí Rudoltice (dále jen hřbi-

tov) se stanovuje ve výši 5 Kč/m2 a rok. Fak-

tické nájemné se vypočítá násobkem 5 Kč/

m2  a rok a skutečného rozměru hrobového 

místa, stanoveného na setiny m2. 

ČL. II

SLUŽBY HŘBITOVNÍ

Maximální cena za služby hřbitovní posky-

tované v  souvislosti s  pronájmem a  užívá-

ním hrobového místa se stanovuje na hřbi-

tově v Rudolticích ve výši 15 Kč/m2 a rok.

ČL. III

Výsledná částka za pronájem hrobového 

místa a  služby hřbitovní se zaokrouhluje 

na celé Kč dolů.

ČL. III

V  případě zaplacení nájemného a  služeb 

hřbitovních na období delší než jeden rok, 

je po celé zaplacené období výše platby 

zachována a  neprojeví se případné zvý-

šení nájemného či cen služeb hřbitovních 

v dotčeném období.

ČL. IV

Toto nařízení obce nabývá účinnosti dne 

1. 7. 2012.

V Rudolticích dne 31. 5. 2012

Erika Kohoutová, místostarostka obce

Lenka Bártlová, starostka obce

CHTĚLA BYCH OCENIT ČINNOST TANEČNÍHO KROUŽKU 

SEDMIKRÁSKY PŘI ZŠ A MŠ RUDOLTICE, KTERÝ VEDE 

P. UČ. HELENA FILÍPKOVÁ A PANÍ LÍDA JÓNOVÁ.

Dosud byl zaměřen na coutry tance. V  letošním školním roce malí tanečníci nacvičují 

i rokenrol. Taneční kroužek navštěvuje 15 děvčat a 1 chlapec z 1. – 5. ročníku ZŠ. Se svým 

programem vystupují při různých kulturních akcích v obci i blízkém okolí a tak reprezen-

tují naši školu. Vedoucím přeji nové choreografi cké nápady a dětem radost z pohybu. Se 

svým novým programem taneční kroužek vystoupil i na Rudoltické pouti.

Anna Kopecká, knihovnice a kronikářka obce

I přestože si svého domovního důvěrníka 

všechny domy dosud nezvolily, domní-

vám se, že současná situace je velmi dob-

rá. Zvolených domovních důvěrníků je 

k  dnešnímu dni celkem 29 z  celkového 

počtu 34.

V  dubnu letošního roku proběhla první 

schůzka zástupců obce s domovními dů-

věrníky, které se zúčastnili téměř všich-

ni. Schůzka byla podnětná, její program 

byl poměrně bohatý a  domnívám se, že 

informace, které zde ze strany obce za-

zněly, již dostatečným způsobem padly 

na „úrodnou půdu“. V minulosti obec svo-

lávala schůzky se všemi nájemníky, účast 

však byla velmi malá, a  proto i  jejich in-

formovanost byla téměř mizivá. Náplň 

práce důvěrníka spočívá zejména v osob-

ní účasti na schůzkách se zástupci obce, 

v  případě potřeby svolání nájemníků 

v  bytovém domě a  sdělení informací od 

obce, ale také např. i v poskytování včas-

ných informací obci o  stěhování nájem-

níků z domu nebo nastalých problémech 

v  domě v  případě, že je nebylo možné 

vyřešit vzájemnou dohodou nájemníků. 

Za výkon této funkce náleží domovnímu 

důvěrníku sleva z nájmu, která činí částku 

200 Kč/byt/rok. Sleva je určena na nákla-

dy spojené s  výkonem této funkce (tele-

fon, internet, doprava) a  uplatní se vždy 

v posledním měsíci v  roce poté, co bude 

práce domovního důvěrníka v daném ob-

dobí vyhodnocena.

Chtěla bych touto cestou vyjádřit víru ve 

fungující spolupráci mezi obcí a  zvole-

nými domovními důvěrníky, kterým do 

budoucna současně přeji co nejméně pro-

blematických situací v domě.

V Rudolticích dne 30. 5. 2012

Lenka Bártlová, starostka obce

HŘBITOVNÍ SLUŽBY

DOMOVNÍ DŮVĚRNÍCI V BYTOVÝCH DOMECH
PRO OPTIMÁLNÍ INFORMOVANOST NÁJEMNÍKŮ OBECNÍCH BYTŮ OBEC JIŽ PŘED ČASEM 

ZAVEDLA INSTITUT TZV. DOMOVNÍHO DŮVĚRNÍKA. KAŽDÝ BYTOVÝ DŮM VE VLASTNICTVÍ 

OBCE BY TAK DNES MĚL MÍT K VÝKONU TÉTO FUNKCE ZVOLENÉHO JEDNOHO ZE SVÝCH ŘAD.

6 ČÍSLO 2/2012, ČERVEN ČÍSLO 2/2012, ČERVEN 7

SEDMIKRÁSKY: (ZPRAVA NAHOŘE) Verunka Prekopová, Barunka Mrázková, 

Leonka Frišová, Klárka Kačmariková, Michalka Černeková, Maruška Pacholíková; 

(ZPRAVA UPROSTŘED) Klárka Krejčí, Julie Svatošová, Sabina Langerová, Klárka 

Žáčková; (ZPRAVA DOLE) Verunka Jašniaková, Kačka Boháčová, Petr Kollert, 

Anička Jónová, Adélka Šabatová; Chybí: Natálka Müllerová

TANEČNÍ KROUŽEK 
SEDMIKRÁSKY

CENÍK 
VISION Rudoltice s.r.o.

SORTIMENT

Cena v Kč vč. 

DPH a naložení

t m3

PÍSEK KOPANÝ 0/4 
RAŠOVICE

340,- 544,-

KAMENIVO 4/8 
MISTROVICE

490,- 784,-

KAMENIVO 16/32 
MISTROVICE

395,- 632,-

KAMENIVO 32/63 
MISTROVICE

430,- 688,-

Pozn.: Koefi cient přepočtu z tuny na m3 = 1,6

Minimální odběr je 0,5 m3 materiálu.

SMLOUVY O NÁJMU HROBOVÝCH MÍST JSOU V NAŠÍ OBCI UZAVÍRÁNY NA DOBU 10 LET. 

PLATNOST VĚTŠINY SMLUV KONČÍ K 31. PROSINCI 2012.

Z tohoto důvodu proběhne hromadné prodlužování  smluv v měsíci červenci letošního roku. Žádáme tímto 

nájemce hrobových míst, kterým smlouva končí v letošním roce, aby se dostavili během měsíce července 

na Obecní úřad v Rudolticích k uzavření nové nájemní smlouvy na dalších 10 let. 

Obecní úřad Rudoltice

HŘBITOVNÍ 
POPLATKY 
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Zatímco dole v obci, kde žije přes 1 000 občanů, 

je po celé její délce v blízkosti  hlavní silnice roz-

místěno celkem 5 stanovišť s kontejnery na plasty, 

papír a sklo, a nikdo s tím nemá problém. 

Na Zámečku o mnohem menší rozloze, při počtu přes 

700 obyvatel, je 6 stanovišť na plasty a sklo. Kontejne-

ry na papír jsou dokonce na každém stanovišti s kon-

tejnery pro směsný komunální odpad, což znamená, 

že na 2 BD připadá 1 kontejner na papír. 

Takže problém není v nedostatku nádob na tříděný 

odpad. Problém je v  tom, že se někteří nájemníci  

mylně domnívají, že tyto nádoby mají být v dosahu 

jejich domů. Rovněž tak se někteří domnívají, že tyto 

nádoby umístěné u jejich BD jsou určeny pouze pro 

ně, a odhánějí další obyvatele od těchto nádob. 

Proto všechny obyvatele lokality Zámeček upozor-

ňuji na skutečnost, že nádoby na tříděný odpad 

umístěné na kterémkoliv stanovišti na sídlišti Záme-

ček  mají sloužit všem občanům této lokality a nikdo 

nemá právo nikoho od těchto nádob vyhánět! Je 

pouze na občanovi, která z těchto nádob na tříděný 

odpad mu zrovna vyhovuje, když jde na autobus, do 

obchodu, na procházku, či na „pokec“ k  přátelům. 

Zrovna tak se může stát, že nádoba v blízkosti jeho 

bytu je plná, tak vytříděný odpad odloží do jiné, sa-

mozřejmě se stejným druhem odpadu. Nádoby ne-

jsou zadarmo a svoz také ne.

Problém, který naopak trápí mě, je ten, že někteří 

nájemníci nosí směsný komunální odpad do ná-

doby pro tříděný odpad, případně tam přidají jiný 

druh odpadu. V takových případech svozová fi rma 

bere tento odpad jako netříděný komunální odpad 

a  obec za něj samozřejmě platí víc. O nerozlože-

ných kartonech od různého zboží snad ani nemá 

smysl mluvit, jen bych se opakovala. 

Všichni občané by si měli uvědomit, že výše poplat-

ků občanů obce za odpady je odvozená od nákladů 

obce na odpadové hospodářství v předchozím roce 

a že tuto výši máme ve svých rukou my všichni. 

V Rudolticích dne 28. 5. 2012

Erika Kohoutová, místostarostka

Kolektivní systém ELEKTROWIN, 

který se o  vysloužilá elektroza-

řízení stará, spočítal, že od roku 

2005 díky zodpovědnosti lidí došlo 

k úspoře desítek milionů litrů ropy 

a  stovek milionů kWh elektrické 

energie.

Umožnilo to důsledné využití všech 

materiálů, z  nichž byly spotřebiče 

před lety vyrobeny a  které se díky 

umu zpracovatelů mohly stát dru-

hotnými surovinami místo toho, aby 

skončily jako odpad. 

Současné normy použití nebez-

pečných látek v  nových výrobcích 

prakticky vylučují nebo je omezu-

jí na naprosté minimum tam, kde 

je ani moderní technologie zatím 

nedokáží nahradit. U starších spo-

třebičů, které už dosloužily a  nyní 

se dostávají ke zpracování, se ale 

s  nimi zpracovatelé stále setkávají. 

Právě proto je důležité, aby své prá-

ci opravdu dobře rozuměli.

VRAŽEDNÁ TROJICE: 

KADMIUM, AZBEST, 

ŠESTIMOCNÝ CHROM

Při ochraně kovů před korozí, pře-

devším v elektrotechnice, se napří-

klad dříve hojně využívalo kadmi-

um. To je toxická látka, která se do 

těla dostává potravou a  dýcháním. 

Ukládá se především v  ledvinách, 

ale také v  játrech, která poškozu-

je. Může způsobit chudokrevnost 

nebo osteoporózu. Kadmium patří 

mezi karcinogenní látky.

Ve starých sporácích nebo prač-

kách se běžně používal azbest. Ten 

je silně karcinogenní. Jeho vlákna 

se při vdechování zabodávají do 

plic a  postupně mohou vyvolat ra-

kovinu plic nebo fibrózu. 

Další z  nebezpečných látek, s  nimiž 

si zpracovatelé musejí umět poradit, 

je šestimocný chrom. Ten poškozuje 

dýchací cesty a může vést k perfora-

ci nosní přepážky nebo k  bronchiti-

dě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat 

rakovinu plic.

Tato nebezpečí si často neuvědomu-

jí různí amatérští „recyklátoři“, kteří 

se snaží staré spotřebiče rozebírat 

a využít některé jejich části – napří-

klad kompresory z  lednic nebo mo-

tory z praček.

ZPRACOVATELÉ MUSEJÍ 

PATŘIT KE ŠPIČCE 

V OBORU

Pro kolektivní systémy zajišťující 

sběr a  ekologické nakládání s  vy-

sloužilými spotřebiči je tedy velmi 

důležité, aby měly za partnery jen 

zpracovatele, kteří jsou špičkami ve 

svém oboru.

Například náš největší kolektivní 

systém, ELEKTROWIN a.s., v  součas-

né době spolupracuje se společ-

nostmi AGM recykling  s.r.o., FERMET 

s.r.o., Charita Opava, Kovohutě Pří-

bram nástupnická, a.s., Marketa-Re-

mone s.r.o., MHM EKO s.r.o., ODAS 

ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., 

Praktik system s.r.o., Pražské služby, 

a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o., 

Rumpold-T /chráněná dílna/ s.r.o., 

ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER, S-FIR-

MA, s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ 

DÍLNA s.r.o.

ODEVZDÁVEJTE NA MÍSTA 

ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

KOMPLETNÍ SPOTŘEBIČE! 

CHRÁNÍTE TÍM ZDRAVÍ SOBĚ 

I SVÉMU OKOLÍ! 

8 ČÍSLO 2/2012, ČERVEN

Vážení spoluobčané, 
obyvatelé bytových domů 
na Zámečku,

NA ZÁKLADĚ VAŠICH PŘIPOMÍNEK 

A POŽADAVKŮ NA DALŠÍ NÁDOBY NA 

TŘÍDĚNÝ ODPAD U BYTOVÝCH DOMŮ  

SI VÁS DOVOLUJI UPOZORNIT, ŽE 

MÁLOKTERÁ OBEC MÁ TAK HUSTOU SÍŤ 

STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ 

ODPAD, JAKOU MÁME V RUDOLTICÍCH 

A ZEJMÉNA NA ZÁMEČKU. 

ODPADY STARÉ SPOTŘEBIČE
OBSAHUJÍ SKRYTÉ HROZBY 
ALE I ŠANCI NA ÚSPORY

ODEVZDAT VYSLOUŽILÝ SPOTŘEBIČ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI 

NA MÍSTĚ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ZNAMENÁ PŘISPĚT K ÚSPOŘE 

PRIMÁRNÍCH SUROVIN, ROPY A ELEKTRICKÉ ENERGIE.

Seznam míst zpětného odběru naleznete na www. elektrowin.cz
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ZÁMĚR PRONÁJMU NEVYUŽITÉHO 
OBECNÍHO POZEMKU

ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ 

Dne 20. března 2012 vzala obec na vědo-

mí  oznámení o  ukončení činnosti odbor-

ného lesního hospodáře ing. Stanislava 

Vraného  v lesích ve vlastnictví obce. Pan 

Stanislav Vraný se sídlem v  Lanškrouně 

funkci odborného lesního hospodáře vyko-

nával v obecních lesích od roku 2007.

S ohledem na skutečnost, že obec je 

vzhledem k rozloze svých lesů (126 ha) ze 

zákona povinna odborného lesního hos-

podáře mít, bylo rozhodnuto o vyhlášení 

výběrového (poptávkového) řízení na ob-

sazení této funkce. Na základě výsledků 

výběrového řízení se novým odborným 

lesním hospodářem v  obecních lesích 

stal s účinností od 15. 5. 2012 p. Vratislav 

Pecháček se sídlem ve Svinné. Mandátní 

smlouva je uzavřena na dobu určitou do 

30. 6. 2014.

NÁPLŇ PRÁCE ODBORNÉHO LESNÍHO 
HOSPODÁŘE JE NÁSLEDUJÍCÍ: 

•  dohled na řádné plnění uzavřené obchod-

ní smlouvy o  provádění lesních prací na 

lesních pozemcích obce, 

•  sledování průběžného stavu lesních cest 

a návrhu opatření k nápravě,

•  zajišťování výkonu funkce odborného les-

ního hospodáře dle zákona o lesích v plat-

ném znění.

Při „fyzickém“ předání lesů ve vlastnictví 

obce mezi odbornými lesními hospodáři za 

přítomnosti p. Zdeňka Papíka nebyly zjiště-

ny žádné nedostatky.

PRÁCE V LESE

Dne 15. května 2012 uzavřela obec s fi rmou 

Zdeňka Papíka, LesPAP - Práce v  lese se síd-

lem v Rudolticích dohodu o ukončení prací 

zajišťovatele hospodaření a  prací v  lesích 

a  pro myslivost, které jím byly vykonávány 

v lesích v majetku obce na základě obchodní 

smlouvy ze dne 10. 4. 2007. Vzájemná spolu-

práce byla ukončena na návrh pana Zdeňka 

Papíka a  v  souladu s  obchodní smlouvou 

k tomu došlo dohodou ke dni 15. 5. 2012. 

PRÁCE V LESE LZE ROZDĚLIT NA:

•  pěstební činnost 

•  těžební činnost. 

Po dohodě obce s odborným lesním hos-

podářem byl výkon pěstební činnosti 

v  obecních lesích ihned nabídnut před-

nostně občanům obce Rudoltice a  za po-

moci institutu veřejně prospěšných prací 

tak obec získá od úřadu práce i  finanční 

prostředky na částečné krytí nákladů spo-

jených s jejich výkonem.

Lenka Bártlová, starostka obce

Milí obyvatelé Rudoltic a Zámečku,

na těchto prvních řádcích dovolte, abych 

nás představila. Mé jméno je Petra Smrčková 

a společně s mladší sestrou Martinou  jsme si 

pronajaly prostory pro občerstvení na Novém 

zámku u Lanškrouna či Zámečku, chcete-li. 

Naše rodina pochází z  Kostelce nad Orlicí, 

který je blíže Hradci Králové, tedy na severo-

západě našeho krásného regionu. Zámečku 

jsem nějakou dobu pomáhala s propagací ze 

své pracovní pozice a zamilovala si ho.

Od března letošního roku na Zámeček pra-

videlně dojíždíme a  postupně rekonstru-

ujeme pronajaté prostory. Není to práce 

jednoduchá, jste místní, tudíž sami víte, 

jaké problémy tento provoz provázely 

a provázejí. Nicméně úpravu kavárny jsme 

téměř dokončili, připravujeme provozov-

nu pro nabídku teplých i  studených jídel, 

zprovozníme opět venkovní občerstvení.  

Nejspíš díky odlehlosti Zámečku za jeden 

z  velkých problémů považuji jeho přitažli-

vost pro zloděje. Během června nainstalu-

jeme nový bezpečnostní systém napojený 

na státní policii, doufáme tedy ve zlepšení 

situace a zároveň velmi prosím vás, všechny 

sousedy, o  jakýsi sousedský dozor. Pokud 

by někdo z nejbližších sousedů něco pode-

zřelého viděl, zavolal policii a zloděj byl do-

paden, nabízím osobně tomu dotyčnému 

fi nanční odměnu. 

 Jak jsem řekla, práce je tu dost, a  tedy 

pokud víte, že byste nějakým způsobem 

mohli přispět i  vy, ozvěte se mi a  domlu-

víme se na spolupráci. Ráda bych udržela 

dobré sousedské vztahy, a proto jste vítá-

ni s jakoukoliv připomínkou či přáním. Na 

Zámečku teď budu téměř každý víkend, 

přijďte se podívat, popovídat si. Pokud 

byste však potřebovali něco naléhavého 

i  mimo víkend, navštivte náš web zame-

cek-lanskroun.webnode.cz, kde je na mě 

telefonní číslo i email.

Nakonec k jádru věci, a tedy, co vám vlastně 

na Zámečku nabídneme. Kavárna Zámeček 

bude fungovat jako místo pro relaxaci a od-

počinek. Připravujeme zázemí pro děti – 

koutek, hřiště, pískoviště, dětské menu. Pro 

vaši zábavu tu budou stolní společenské 

hry (dostihy, šachy, karetní hry), knihovna 

a denní tisk. Nabízený sortiment občerstve-

ní bude velmi pestrý, jídlo čerstvé a  lehké. 

Budeme se snažit co nejvíce využívat su-

rovin od místních producentů, u Zámečku 

založíme vlastní bylinnou zahradu. Pro 

milovníky prostředí cukráren a  kaváren tu 

bude italská káva, Bourbone, sypané a pe-

čené čaje a hlavně domácí dorty a zákusky. 

Menu speciálně pro děti. Pro milovníky piva 

jsme připravili nejoblíbenější české pivo 

z Plzně. Komplexní sortiment bude již brzy 

na našem webu.

Lidé se rádi baví a  pevně věřím, že nejste 

výjimkou. Téměř každý víkend v  období 

letních prázdnin budete moci vybírat z akcí 

různého žánru. Leták s  pozvánkou vám již 

brzy zašleme přímo do vašich schránek, 

pro malou ochutnávku však zmíním – dis-

kotéky, rockotéky, divadelní představení, 

romantické večery, koncerty.

OD 1. 7. SE NA VÁS KAŽDÝ DEN 

BUDEME TĚŠIT NA ZÁMEČKU.

Petra Smrčková, 

provozovatelka Kavárny Zámeček
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KAVÁRNA ZÁMEČEK V RUDOLTICÍCH

PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA PŮDĚ OBECNÍCH LESŮ

STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 31. 5. 2012

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1786

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 707

•  v rodinných domech: 37

RADA OBCE RUDOLTICE 

SCHVÁLILA NA SVÉM ZASEDÁNÍ 

DNE 3. 4. 2012 ZÁMĚR PRONÁJMU  

NEVYUŽITÉHO POZEMKU VE 

VLASTNICTVÍ OBCE. 

Jedná se o  pozemkovou parcelu 

č.  215 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

o rozloze 2 156 m2, která je v katast-

ru nemovitostí evidována jako trvalý 

travní porost. Pozemek se nachází 

v  horní části obce nedaleko autobu-

sové točny, leží v  sousedství vodního 

toku Lukávka a přístup k němu je zajiš-

těn po obecní komunikaci. Na pozem-

ku byly v nedávných dnech vymýceny 

veškeré náletové dřeviny.

Zájemci o pronájem nemovitosti mo-

hou podávat, příp. zasílat své písemné 

nabídky na Obecní úřad v Rudolticích. 

Obvyklá výše úhrady za pronájem ne-

movitosti bude stanovena znaleckým 

posudkem.

KAVÁRNA ZÁMEČEK OPĚT OD ČERVENCE NAPLNO FUNGUJE A ZVE VÁS K NÁVŠTĚVĚ

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 34,80

•  muži 33,85

•  ženy: 35,78

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 62

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 37

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2012: 17

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 5

12 ČÍSLO 2/2012, ČERVEN



14 ČÍSLO 2/2012, ČERVEN 15ČÍSLO 2/2012, ČERVEN

ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU  O CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
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V SOBOTU 18. BŘEZNA 2012 PŘIVÍTALA OBEC MEZI SEBE NA SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU 

ÚCTYHODNÝCH 16 MALÝCH NOVÝCH OBČÁNKŮ – 7 DĚVČÁTEK A 9 CHLAPEČKŮ. 

Uvítány byly děti narozené od září loňského 

roku do konce letošního února. Již od samé-

ho rána hřálo teplé jarní sluníčko, což velmi 

příjemnou atmosféru svátečního odpoledne, 

které započalo ve 14 hod., ještě více umocnilo.

Po úvodních slovech paní místostarostky za-

hájily slavnostní odpoledne již tradičně děti ze 

základní školy v doprovodu paní učitelky Vá-

vrové. Malí občánci tak měli se svými rodina-

mi jedinečnou možnost si vyslechnout velmi 

poutavé tematické básničky a písničky, které si 

pro ně naše děti připravily. 

Po slavnostním projevu k tomuto vzácnému 

okamžiku následovaly zápisy obou rodičů do 

pamětní knihy, gratulace zástupců obce, růže 

pro maminky i drobné dárky pro nové občánky 

včetně drobného fi nančního obnosu od obce.

Na březnovém vítání občánků v roce 2012 

byli přivítáni: Tadeáš Šulc Hartych, Matyáš Jílek, 

Jakub Beneš, Eliška Pazderková, Nikol Jašniako-

vá, Natálie Hauserová, Štěpán Šebrle, Ondřej 

Vlček, Tadeáš Polák, Zuzana Mlýnková, Vojtěch 

Šedý, Anna Dubská, Marie Samková, Vendula 

Žáková, Michal Špika a Tomáš Rosypal.

Malým občánkům a jejich rodičům přejeme 

ještě jednou jen to nejlepší – hodně štěstí, lás-

kyplnou rodinnou pohodu a hlavně zdraví.

Lenka Bártlová, starostka obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

RUDOLTICKÁ POUŤ 2012

Fota: Radek Lepka, FG ATELIÉR Lanškroun
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RUDOLTICKÁ POUŤ 2012

SVATÝ PETR A PAVEL – PATRONI RUDOLTICKÉHO KOSTELA
Svatý Petr z Betsaidy a svatý Pavel z Tarsu – 

to jsou dva světci, kteří původně stáli každý 

na opačné straně pomyslné duchovní bari-

éry a které sjednotil až Ježíš Kristus (zemřeli 

r. 64 a 67). Byly to osobnosti značně odlišné. 

Dalo by se říci, že každý z nich byl přímo ty-

pickým představitelem jednoho ze dvou 

směrů v Církvi, a přece si po celý život zacho-

vali vzájemnou úctu a svornou lásku. 

Apoštol Petr je v seznamech apoštolů jme-

nován na prvním místě. Byl nazván skálou, 

na níž Bůh staví svoji církev. Petr se stal nejen 

strážcem pravé víry na zemi, ale i  na nebi. 

Podle starověkých orientálních představ 

mělo nebe stejně jako podsvětí uzamčené 

brány, proto Petrovým atributem je klíč, 

bývá vyobrazen na chrámových portálech, 

které byly obrazem nebeské brány. Podle 

slov Pána Ježíše: „Tobě dám klíče Božího krá-

lovství. Cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno 

i na nebi.“ Mimo jiné měl Petr vynikat ostrým 

jazykem a břitkým humorem. 

 Apoštol Pavel je vyznavačem individu-

ality,  osobní svobody. Bývá zobrazen 

v ruce s knihou, protože je Učitelem náro-

dů. Mívá při sobě také meč, kterým se pro-

sekávají nové cesty a hledají nové metody 

v šíření Božího království. Mečem, který je 

jeho znakem, byl svatý Pavel popraven pro 

svou víru v Krista Pána.  Jeho mučednictví 

je vylíčeno v tzv. Pavlových skutcích napsa-

ných koncem 2. stol. Ty říkají, že Nero, který 

nechal zavraždit mimo jiné i  svoji matku, 

manželku, adoptivního bratra i  vychova-

tele, odsoudil Pavla k  trestu smrti stětím. 

Církevní tradice Pavla učinila mj. patro-

nem, který byl vzýván při hadím uštknutí, 

protože ho na Maltě do ruky štípla zmije, 

aniž mu jakkoliv uškodila.

Chtěli bychom vám tedy popřát, abyste 

byli o  těchto prázdninách na přímluvu 

sv. Pavla svobodní nejen od hadího či jiné-

ho kousnutí, ale i  ode všeho zlého, a  aby 

vám na přímluvu sv. Petra nechyběl humor 

naplněný láskou. 
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Poutní mše sv. k sv. Petru a Pavlu 
SE LETOS  KONÁ V PÁTEK 29. ČERVNA 2012 OD 18 HODIN 

V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V RUDOLTICÍCH. 
Všichni jsou na ni srdečně zváni.

Nedělní bohoslužby jsou (zpravidla) každý týden v 10 hodin. Aktuální informace najdete na www.farnost.rudoltice.info
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J. Macháček, 
administrátor farnosti



VÍTÁME MEZI NÁMI               

Eva Smržová, * 16. 3. 2012, 
Rudoltice 605

Matylda Nováková, * 26. 3. 2012, 
Rudoltice 296

Lucie Měchurová, * 22. 4. 2012, 
Rudoltice 272

Adam Hajzler, * 25. 4. 2012, 
Rudoltice 742

Jakub Motyčka, * 14. 5. 2012, 
Rudoltice 237

Kristýna Pešinová, * 21. 5. 2012, 
Rudoltice 617

Tadeáš Hübner, * 27. 5. 2012, 
Rudoltice 625

SŇATEK UZAVŘELI  

Oldřiška Beranová roz. Benešová, 
Rudoltice 616 a Jindřich Beran, 
14. 4. 2012

Štefan Dirgas, Rudoltice 95 
a Věra Dirgasová roz. Filípková, 
28. 4. 2012 

Iva Rosypalová roz. Komárková, 
Rudoltice 246 a Tomáš Rosypal, 
5. 5. 2012 

GRATULUJEME JUBILANTŮM  

Miloslava Janovcová, * 3. 4. 1937, 
Rudoltice 92 – 75 let

Marta Jirásková, * 21. 5. 1942, 
Rudoltice 618 – 70 let

OPUSTIL NÁS              

Jiří Šilar, Rudoltice 618, 
+ 3. 5. 2012 – 35 let

Ve čtvrtek 31. května tak budou výpravčí 

v Rudolticích v Čechách sloužit poslední den-

ní, na noční už nenastoupí. „Večer se to kolem 

šesté hodiny předá na dálkové ovládání do 

Přerova, jeden z  nás už tam má noční,“ říká 

výpravčí Martin Kuběnka. „A v pátek 1. 6. už 

mám v  Přerově denní i  já,“ dodává. Shodou 

okolností přesně čtrnáct dní předtím, v pátek 

18. května, sloužil Martin Kuběnka s kolegyní 

Jaroslavou Žoudlíkovou v Rudolticích posled-

ní společnou směnu. „Je to tak, dneska spolu 

sloužíme naposledy, víc už se nesejdeme,“ 

opakuje nevěřící kolegyni. „Proč myslíš, že 

bych jinak kupoval ty větrníky?“ Výpravčí Ja-

roslava Žoudlíková a  Martin Kuběnka spolu 

dělají už léta, teď je „dálkovina“ rozdělí – paní 

Žoudlíková zamíří do Dlouhé Třebové, Martin 

Kuběnka spolu s dalšími třemi výpravčími na 

CDP do Přerova. A nikdo na tom už nic ne-

změní, je to defi nitivní. Snad jedině, že byste 

se tady přivázali k mřížím a řekli, že se odtud 

nehnete…, žertuji. „Ale asi by nám to nebylo 

nic platné,“ odvětí Jaroslava Žoudlíková. „Asi 

je to tak lepší, bezpečnost provozu je s nový-

mi technologiemi rozhodně větší,“ shodují se 

oba výpravčí.

Ostatně současné zabezpečovací zařízení 

v Rudolticích funguje už zhruba devět let, 

31.  května se tak spustilo něco, co je vlastně 

už řadu let připraveno. „Nová technologie 

po rekonstrukci koridoru umožňuje ovládat 

nádraží třeba z domova, z obýváku,“ vtipku-

je Martin Kuběnka. I když je to spíše černý 

humor. Za ta léta si tady oba zvykli, změna 

nebude lehká. „Ale už jsme s tím tak nějak 

smířeni, na tento okamžik jsme se připravo-

vali už léta, poslední tři roky určitě,“ zvážní 

Jaroslava Žoudlíková. Pro ni zvlášť je to těž-

ké. Na dráze pracuje 35 let, v Rudolticích je 

se 34 odslouženými roky bezkonkurenčně 

služebně nejstarší. „A nejen služebně,“ pou-

směje se. 

O „dálkovině“ se v Rudolticích mluví už dlou-

ho, ale nakonec to bylo vždy odloženo. „Řekli 

- až za rok, potom zase za půl roku, a takhle 

to šlo několik let,“ říká Martin Kuběnka. „Takže 

teď jsme si mysleli, že to zase toho půl roku 

vydrží, ale ono ne. Ale zase si říkáme, že je 

dobře, že to přišlo teď, že ještě nějaká volná 

místa jsou. Až budou rušit další stanice, třeba 

ta místa už nebudou. Vždycky se snažíme na 

tom špatném najít něco dobrého.“

Uroníte slzu? „Tak, určitě, přijde vám to líto,“ 

zareaguje Jaroslava Žoudlíková jako první. 

„Myslím si, že někteří se asi neubrání dojetí.“ 

„Zejména ti délesloužící jako ty,“ zažertuje 

Martin Kuběnka. Mladším kolegům se ur-

čitě půjde za prací jinam lehčeji, přece je-

nom nejsou s Rudolticemi tolik srostlí. „Když 

jsem před pětatřiceti lety na dráze začínala, 

tak vždycky, když jsem se někde zabydlela, 

tak mě poslali jinam, ale v mládí to není problém. To není 

jako teď, když vás přesadí po 34 letech,“ přemýšlí Jaroslava 

Žoudlíková nahlas. 

Sedm z osmi rudoltických výpravčích do práce dojíždí, pro 

mnohé z nich se dojíždění zvětší, zejména pro ty, co budou 

za prací jezdit až do Přerova. Výjimkou potvrzující pravidlo 

je Jaroslava Žoudlíková. „Pro mě osobně se ta vzdálenost 

o kousek zmenší. Ten stesk po Rudolticích ale určitě bude.“

Pokaždé, když něco končí, tak naopak něco jiného začíná. 

„Berete to i jako výzvu?“, ptám se. „Já rozhodně!“ odvětí 

Martin Kuběnka. „I když člověk nikdy neví, jestli udělal 

dobře. Ale přece jen, (CDP) Přerov snad jen tak nezruší, ta 

perspektiva tam je.“

Jednu výhodu ve zrušení dopravní služby v  Rudolticích 

nakonec oba výpravčí spatřují: Konečně se budou moci 

všichni sejít. To, co dřív nebylo realizovatelné, teď najed-

nou jde. „Rozlučku plánujeme, teď je to ale dost hektické, 

takže až někdy na podzim se určitě sejdeme. Konečně to 

bude možné,“ říká Martin Kuběnka závěrem.

Zdroj: Časopis Obzor 23/2012, Michael Mareš

CENTRÁLNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ (CDP) V PŘEROVĚ SE NA KONCI 

KVĚTNA ROZROSTLO O DALŠÍ DISPEČERY, 31. KVĚTNA TOTIŽ BYLO 

ZAHÁJENO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ PROVOZU NA TRATI Z MORAVIČAN DO 

TŘEBOVIC V ČECHÁCH. 
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Členové mysliveckého sdružení se zavá-

zali dokončit práce na vodárně a  oplocení 

ochranného pásma obou studní a vodárny. 

Rovněž jejich závazek byl schválen na člen-

ské schůzi.

Na provedení údržby mostů u Sychrových, 

ke KD a u požární zbojnice je zajištěno zpra-

cování jednoduché dokumentace a výroby 

místních panelů v  Liticích. Modernizace 

topení v  mateřské škole provede podnik 

z České Třebové.

Neinvestiční část volebního programu na 

rok 1978 představuje částku 490  000,-Kč. 

Na úseku dopravy, komunikace, mosty, ma-

teriál 100 000,- Kčs. Na úseku školství, škola, 

jídelna, mateřská škola, tělocvična, klubov-

na 340 000,- Kčs. Ve zdravotnictví, budova 

jeslí a  zahrada 50  000,- Kč. Neinvestiční 

část volebního programu, dokončení vnitř-

ní a  venkovní úpravy vodárny a  oplocení 

ochranného pásma 20 000,- Kčs.

Na vypracování projektového úkolu, studna 

na celoobecní vodovod z  prostředků MNV 

20 000,-Kč.

 INVESTIČNÍ ČÁST VOLEBNÍHO 
PROGRAMU 

Na technickou vybavenost k  rodinným 

domkům, pro druhé sídliště je částka 

800 000,-Kč. Práce budou provedeny doda-

vatelsky, pomoc stavebníků bude zaměře-

na na urychlení prací. Na I. sídlišti se jedná 

o dokončení komunikace kobercem.

V uvedeném závazku naší obce na rok 1978 

jsou obsaženy hlavní úkoly roku 1978, na 

něž bude soustředěna veškerá činnost ke 

stoprocentnímu zajištění a  získání občanů 

pro jejich realizaci.

Na následujících stranách bude čtenář se-

známen, jak se v průběhu roku dařilo vyty-

čené úkoly plnit. 

organizováni v žádné z organizací NF, budou 

zajišťovat poslanci ve svých obvodech. Na 

práceschopného občana počítáme 15 bri-

gádnických hodin. Hodiny nad požadovanou 

výši budou placené. V roce 1978 proběhnou 

dvě veřejné schůze – 25. 2.  a 2. 12. 1978. 

 SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍM 
STATKEM

Vedení ČSSS příspěvkem 100  000,- Kč v  roce 

1978 jako budoucí provozovatel mateřské 

školky umožňuje, aby po schválení projektové 

dokumentace mohla být zpracována doku-

mentace a v roce 1979 započato s výstavbou. 

V  letošním roce bude přistoupeno k postup-

nému likvidování objektu Rychty.

 ZVELEBOVÁNÍ OBCE A ZLEPŠOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úklid prostranství u svých domků si pro-

vedou občané sami. Položení příkopových 

žlabů, betonových trub u Rychty, přemístění 

čekárny bude provedeno pomocí brigádníků 

z řad důchodců.

U prodejny a k jeslím bude upravena příjezdo-

vá komunikace ve spolupráci s Údržbou silnic 

Lanškroun. U jeslí bude provedeno upravení 

zahrady, zasetí trávy a vysázení zeleně. Úkol na 

sebe vzali zahrádkáři. Pozemek od zahrady k sil-

nici bude rovněž upraven a zaset travou. Údrž-

ba budovy jeslí včetně výměny oken, vybudo-

vání místnosti v půdním prostoru a připravení 

na tvrdou omítku zajistí MNV s důchodci.

Dokončení údržby na budově školy a školní 

jídelny včetně tvrdé omítky bude zajištěno 

pomocí rodičů a přátel školy, členů ČCK, ČSŽ 

a občanů. Zednické práce budou dělat zední-

ci pod vedením B. Šikuly.

Dokončení údržby staré hospody, vybudo-

vání místnosti pro práci modelářů, tvrdou 

omítku a  úpravu okolí budovy se zavázali 

provést členové SSM a  požárníci. Závazek 

členů SSM byl schválen na výroční schůzi. 

ROK 1978

Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka 

Fotografi e p. Mgr. Josefa Motyčky

Rok 1978 byl pro naši republiku významný 

30. výročím vítězství pracujícího lidu nad bur-

žoasií v  únoru 1948. Tak jako ve většině míst 

byl i v Rudolticích vyhlášen na počest zmíně-

ného výročí celoobecní závazek. Místní národ-

ní výbor, místní výbor Národní fronty a výbory 

společenských organizací zaměřily závazek do 

třech následujících oblastí:

a) Oblast ideově výchovná

b) Oblast politicko-organizátorská

c)  Oblast zlepšování životního prostředí 

a výstavby

OBLAST IDEOVĚ VÝCHOVNÁ

1. Knihovna  bude  půjčovat knihy 1x týdně 

bez poplatků

2.  Přednášky budou uskutečněny čtyři

3. Bude prováděna pravidelná obměna pro-

pagačních skříněk 1x za měsíc

Propagace a agitace bude zaměřena na vý-

znamná výročí roku 1978, na vnitřní a zahra-

niční události, na plnění volebního progra-

mu a podílu občanů na jeho realizaci.

Zprávy místního rozhlasu budou v zimním ob-

dobí v 15.30 hod. a v letním období v 18.00 hod.

4. Činnost Sboru pro občanské záležitosti 

bude zaměřena na vítání občánků, na osobní 

blahopřání občanů při 55, 65, 75 a v 80 letech 

věku každoročně. Ve spolupráci s  požárníky 

a Českým svazem žen bude uspořádána celo-

obecní oslava MDŽ.

7. března budou navštěvovány ženy starší 

70 let s blahopřáním k MDŽ a dárkem. Ve spo-

lupráci s organizacemi NF bude dne 18. listo-

padu uspořádána beseda s důchodci.  Kultur-

ní vystoupení zajistí děti ze ZDŠ. Po programu 

bude volná zábava s tancem.

Rozloučení se zesnulými bude zabezpečová-

no při všech pohřbech. 

Jsou vytvořeny podmínky pro práci s mláde-

ží vybudováním klubovny ve staré hospodě. 

Klubovna slouží jak SSM, tak pionýrské orga-

nizaci. Hovory s mládeží proběhnou ještě 2x 

ve spolupráci s organizacemi SSM, požární-

ky a TJ Sokol.

 REALIZACE VOLEBNÍHO PROGRAMU

Zajišťování brigádnické pomoci budou pro-

vádět pověření funkcionáři Národní fronty 

u svých členů. Pomoc občanů, kteří nejsou 

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – VI. ČÁST
PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTIC, 1945 – 1989

ODPOVĚĎ MLUVČÍHO ČD MGR. PETRA ŠŤÁHLAVSKÉHO NA DOTAZY SOUVISEJÍCÍ S BUDOUCÍM ZAJIŠTĚNÍM SLUŽEB PRO CESTUJÍCÍ: 

…Pokud jde o ČD jako správce výpravní budovy, pak bude i nadále zajištěna údržba jako dosud včetně úklidu sněhu na 1. nástupišti, 
údržba zeleně (sekání trávy) atp. Ve stanici budou mít cestující prostory před nepřízní počasí v obvyklé otevírací době (čekárna): 
Po-So: 06:15-15:15 h., Ne: 10:20-19:15 h. (www.cd.cz)

…Pokud jde o ČD jako dopravce, pak stejně jako jiní dopravci v ČR zajišťujeme informace o spojení řadou způsobů od internetu přes telefonic-
ké call centrum až po personál ve vlacích, na stanicích tato povinnost spadá do působnosti SŽDC (vyvěšení jízdních řádů, informace o příjezdu 
a odjezdu vlaků). Odbavení cestujících se provádí standardně jako na ostatních stanicích a zastávkách bez obsluhy a jako u jiných dopravců 
ve vlaku bez přirážky…

Budova školy s novou omítkou, 1978. Trafostanice II. sídliště.
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 OSVĚTOVÁ BESEDA

Jak již bylo uvedeno, byla v  Rudolticích po 

mnohaleté přestávce ustavena Osvětová be-

seda. V čele je Ing. Polák, člověk obětavý, který 

problematice rozumí. Za cíl si OB vytkla vy-

cházet z možností, které existují. Organizovat 

přednášky, malá fi lmová představení, kurzy ci-

zího jazyka. Protože je vše v začátku, není mož-

no ještě o nějakých úspěších psát. Snad zápis 

za rok 1979 napoví víc. Podmínky pro práci OB 

jsou i  ze strany okresních orgánů vytvářeny. 

MNV poskytuje fi nanční prostředky.

 VÝSLEDKY ROKU 1978

Na posledním plenárním zasedání roku 1978 

zhodnotil s. Křivohlávek celý rok po stránce pl-

nění volebního programu ve všech oblastech. 

Při plnění bylo dosaženo dobrých výsledků. 

Úkolem všech práceschopných občanů bylo 

odpracovat zdarma 15 brigádnických hodin. 

K  1. listopadu mělo tento závazek splněno 

celkem 118 rodin. Z toho většina svůj závazek 

překročila.  Své závazky nesplnilo 94 rodin.

SITUACE V PLNĚNÍ VOLEBNÍHO 

PROGRAMU JE NÁSLEDUJÍCÍ: 

Byly dokončeny práce na budově školy a škol-

ní jídelny mimo opravy komína a opravy stře-

chy na skladech. V mateřské škole je již v pro-

vozu vytápění akumulačními kamny. 

Objekt Staré hospody je mimo soklu k silnici 

pro letošní rok také dokončen. Zbývá vybu-

dování místnosti pro modeláře v půdním pro-

storu. Příští rok zbývá provést terénní úpravy, 

vybudování hřiště a oplocení celého objektu. 

V  tělocvičně byly zahájeny práce na rozšíře-

ní skladu pro nářadí, kotelny a  skladu koksu. 

V jeslích byla provedena výměna oken a vnitř-

ní úpravy. Na vodárně byly dokončeny vnitřní 

údržbářské práce na betonu, omítce a  bude 

ještě dokončeno upravení střechy, oplecho-

vání a  hrubá omítka. Budou napojeny dvě 

tlakové nádrže, aby zdroj pokryl potřebu i pro 

druhé sídliště.

Na II. sídlišti byla dodavatelsky zajištěna primár-

ní přípojka, trafostanice, kabelový rozvod a při-

pravuje se veřejné osvětlení. Na všech lávkách 

v  obci bylo usazeno zábradlí. Byla upravena 

hřbitovní zeď a opraven sklep před kostelem. 

Přístup společenských organizací byl v  le-

tošním roce odpovědnější než v  letech mi-

nulých. Ať už se jednalo o plnění volebního 

programu nebo pomoc v  zemědělství. Ple-

nární zasedání proto navrhlo, aby mysli-

veckému sdružení, SSM, ČSŽ a TJ Sokol byly 

uděleny fi nanční odměny.

 ZEMĚDĚLSTVÍ

Letošní rok se svým rozmarným počasím si 

vyžádal pomoc od brigádníků. Pro Státní 

statek Lanškroun byla společenskými orga-

nizacemi zajištěna pomoc při sklizni slámy 

z  výměry 58, 5 ha. Z  toho sklidili požárníci 

22 ha, TJ Sokol 19, 5 ha, myslivecké sdruže-

ní 9 ha. Letos se brambory třídily v Ostrově. 

Ve třech odpoledních směnách se vystřídalo 

125 našich občanů a bylo vytříděno 1010 q 

brambor. Navíc pomáhaly po celou dobu 

třídění důchodkyně. Dá se říci, že jsme se 

se svými úkoly ve všech zemědělských špič-

kách vyrovnali.

 STÁTNÍ STATEK LANŠKROUN

V  naší obci hospodaří Státní statek Lanš-

kroun. Obdělává celkem 6 400 ha zeměděl-

ské půdy. Katastry statku jsou ve 12 obcích, 

z čehož vyplývá složitost organizace.

V roce 1978 státní statek zabezpečoval pro-

dukci za 73 mil. Kč. Znamená to 850 vagónů 

obilí, přes 7 mil. litrů mléka, 10 000 tun masa 

a  2,5 mil. kusů vajec. Především u výroby 

obilí a mléka jsou to úkoly, které nebyly v mi-

nulosti ještě nikdy dosaženy. Koncem roku 

1977 byl uveden do provozu velkokapacitní 

kravín v  Ostrově. Byla zde řada potíží, sou-

visejících s  poruchovostí technologie, pro-

blémy s  lidmi a organizací práce. Tato nová 

výrobní kapacita musí v budoucnu řešit hos-

podářství celý další nárůst produkce mléka, 

který není ani pro příští léta malý. Plán na rok 

1980 činí 1 250 l mléka z  každého hektaru 

zemědělské půdy.

V rostlinné výrobě byla i přes nepřízeň poča-

sí dobře zvládnuta I. etapa polních prací. Se-

noseč jako II. etapa je daleko složitější a ná-

ročnější. Z první seče bylo 117 vagonů sena 

a  816 vagonů senáží. Největší starost dělá 

sklizeň nedostupných luk a  pastvin, kde se 

nedá využít mechanizace. Největší tyto plo-

chy jsou v rámci statku v Cotkytli, Orličkách, 

Čenkovicích a Horní Dobrouči.

Od začátku roku 1978 přešel státní statek 

na nový způsob řízení podniku. Byl zave-

den takzvaný odvětvový způsob řízení. Tím 

došlo ke zrušení systému řízení podniku 

hospodářskými středisky, který byl na statku 

uplatňován přes 20 let. V rámci celého statku 

jsou utvořena 3 odvětví. Rostlinná výroba, 

živočišná výroba a služby. Nová organizace 

ovšem nabourala dosavadní vztahy k  MNV. 

Úkoly letošního roku byly pro statek vzhle-

dem k  novému organizačnímu uspořádání 

velmi těžké. Proto je třeba si vážit vydatné 

pomoci brigádníků z  řad členů společen-

ských organizací i  ostatních občanů. I přes 

nepříznivé počasí letošního roku dosáhlo 

zemědělství v okrese velkých úspěchů. Prů-

měrný hektarový výnos byl opět zvýšen. Na 

tom je vidět, jak mechanizace a  chemizace 

zemědělství napomáhá i při přírodních po-

tížích k  neustálému zvyšování zemědělské 

produkce. Všechny podzimní práce se díky 

zlepšenému počasí v říjnu a listopadu poda-

řilo včas zvládnout.

 UDÁLOSTI

K  žádné kalamitě, požáru, živelní pohromě 

ani tragédii v  roce 1978 nedošlo. Přáním 

všech jistě je, aby bylo možno každý rok tím-

to konstatováním uzavřít. První sníh napadl 

v  neděli 26. listopadu. V  obrazové příloze 

je fotografi e mostu na silnici ke kulturnímu 

domu. V  listopadu bylo nutno tento most 

z bezpečnostních důvodů uzavřít. Čas a hlav-

ně těžká doprava materiálů na stavbu sídliště 

udělaly své. Opěrní stěny mostu byly natolik 

narušené, že hrozilo spadnutí mostovky. Až 

do provedení opravy se bude jezdit kolem 

kostela a po hrázi rybníka. Rudoltice se staly 

součástí trasy cyklistických závodů. Jezdí se 

zde okruh Lanškroun – Rudoltice – Ostrov – 

Lanškroun. Letos to byly dva závody, v květ-

nu a zářijová „Velká cena národního podniku 

Tesla Lanškroun“ jako součást Cyklistických 

závodů družby bezpečnostních sborů socia-

listických států. Na startu byli i závodníci kapi-

talistických států.

Připravila Mgr. Marcela Macháčková

Bližší podrobnosti k  plnění nejdůležitěj-

ších akcí roku uvedu v  celkovém rozboru 

roku 1978.

 KULTURNĚ – VÝCHOVNÁ ČINNOST

Kulturně-výchovnou činnost v obci řídí škol-

ská a  kulturní komise.  Veškeré akce jsou 

prováděny podle Jednotného plánu kultur-

ně-výchovné činnosti. Mezi hlavní akce uve-

deného plánu patří přednášková činnost. 

Letos proběhly 4 přednášky se zaměřením 

k otázkám našeho denního života i celosvě-

tovým problémům. Rovněž akce zábavného 

charakteru byly uskutečňovány dle plánu. 

Oslav politických výročí (1. Máj a  kladení 

věnců) se zúčastnilo kolem 300 občanů. 

V I. pololetí  letošního roku byly organizová-

ny dvě veřejné schůze a ve II. pololetí jedna. 

Byly zaměřeny k 30. výročí Vítězného února, 

k závěrům VI. zasedání ÚVKSČ a k 61. výročí 

VŘSR. Ve dvou termínech – 10. 2. a 2. 6. 1978 

provedl MNV a MV NF besedy s mládeží, kte-

ré navštívilo 73 mladých občanů. Do oblasti 

ideově-výchovné činnosti patří i práce sboru 

pro občanské záležitosti. Protože letos SPOZ 

oslavují 25 let svého trvání, chci se podrob-

něji zmínit i jejich činnosti.

 PRÁCE SBORU PRO OBČANSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI

Sbor pro občanské záležitosti u nás připomí-

ná občanům různá výročí života, osobně je 

navštěvuje, blahopřeje a předává malé pozor-

nosti. Letos uvítal do života 2x naše nejmenší 

občánky. Bylo to 2. dubna a 3. prosince. Loučí 

se s občany, kteří navždy opouštějí naše řady. 

Spolu se svazem žen pořádá každoročně bese-

du s důchodci, letos to bylo 18. listopadu. Je to 

práce náročná, hlavně na čas, a bez lásky k ní 

byl nemohla být dělána dobře. Dík za to patří 

za dřívější období s. Marii Řeháčkové, Boženě 

Fišerové, Vlastě Brokešové, Anně Bendové. Ze 

současného období Josefu Motyčkovi, Zdeně 

Koubkové, novému předsedovi sboru Stanisla-

vu Šebrlemu st. i těm soudružkám, které začaly 

pracovat v  letošním roce. Sbor pro občanské 

záležitosti měl v roce 1978 milou povinnost – 

blahopřát třem manželským párům ke společ-

né 50leté cestě životem. Zlaté svatby oslavili 

manželé Havlíkovi, Švajgrovi a Hálkovi.

stavná politicko-výchovná činnost, hlavně 

vůči mladé generaci, a  že volební program 

jako program NF je programem všech občanů 

a nejen úkolem zvolených poslanců.

Zajímavá byla část hodnotící plnění ekonomic-

ké části volebního programu. Bylo konstato-

váno, že většina občanů se snaží zlepšovat své 

životní prostředí. To, co nás nejvíce zlobí, je stále 

již v loňském zápise zmiňovaná rychta. V letoš-

ním roce se má podle dohody se státním stat-

kem začít s likvidací celého objektu mimo sklad, 

který by se užíval jako sklad MNV při výstavbě 

nové mateřské školy. Situace na konci listopadu 

dává za pravdu slibům ČSSS; bývalá konírna je 

již zbouraná. Zůstávají stát sklad a  stodolová 

část objektu. Ovšem dojem při pohledu na celé 

velké rumisko nepatří k nejlepším.

V  roce 1976 bylo hlavním úkolem vybudo-

vat vodárnu a vodovod pro mateřskou školu 

a  sídliště. Tento úkol byl zabezpečen. Dále 

byly provedeny dva vrty pro zajištění vodního 

zdroje pro celoobecní vodovod. Vodní zdroj 

pro potřeby Rudoltic a  Ostrova byl objeven 

v prostoru zahrady v blízkosti požární zbrojni-

ce. Prvním úkolem pro zpracování a schválení 

dokumentace, což bude v  roce 1980, bude 

vybudování vodojemu samostatně pro Rudol-

tice a Ostrov. Náklady na zkušební vrty činily 

626 000,- Kč. Vodárna včetně vodovodu bude 

představovat hodnotu díla 432  000,-Kč. Jsou 

dokončeny inženýrské sítě, to je vodovod, ka-

nalizace, primární přípojka, trafostanice, kabe-

lový rozvod a komunikace mimo obalovačky 

v nákladech 1 456 000,- Kč. Na II. sídlišti byly 

zahájeny práce na inženýrských sítích v  roce 

1977. Je hotová kanalizace, vodovod, septik 

a primární přípojka. 

A jak se podíleli na těchto pracích stavebníci? 

Na I. sídlišti pracovali na vodovodu a  kanali-

zaci, která byla z  větší části budována v  režii 

MNV, částečně i  na septiku. Stavebníci na II. 

sídlišti vybudovali septik v režii MNV v hodno-

tě 298 000,- Kč.

V  roce 1976/77 bylo na modernizaci ško-

ly, staré hospody pro potřeby školství, 

na údržbu tělocvičny apod. poskytnuto 

507  000,- Kč a  na dokončení v  roce 1978 

490  000,- Kč. Jsou vytvořeny podmínky 

k úspěšnému dokončení.

 ZMĚNY V MNV

V zápisu z  roku 1977 jsem uvedl jmenovité 

složení MNV včetně komisí. Protože plenár-

ní zasedání dne 5. dubna 1978 schválilo ve 

složení orgánů změny, považuji za zajímavé 

hlavně pro budoucí čtenáře této kroniky 

tyto změny zveřejnit. 

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ODVOLALO:

•  Jílka Viléma z komise výstavby 

a zemědělství 

•  Ing. Tejkla Zdeňka z komise školské 

a kulturní

•  Motyčkovou Aneliesu z komise fi nanční

•  Malátkovou Naděždu z komise školské 

a kulturní

•  Hrdou Květuši z komise sociální 

a zdravotní

•  Sychrovou Zdeňku z komise sociální 

a zdravotní

•  Křivohlávka Josefa ze sboru pro občanské 

záležitosti

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SCHVÁLILO:

•  Motyčkovou Aneliesu členkou komise 

sociální a zdravotní

•  Knápka Zdeňka členem komise fi nanční

•  Malátkovou Naděždu členkou SPOS

•  Sychrovou Zdeňku členkou komise fi nanční

•  Šebrleho Stanislava st. předsedou SOZ

•  Kolomého Oldřicha členem komise 

výstavby a zemědělství

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SCHVÁLILO NÁVRH 

NA SLOŽENÍ OSVĚTOVÉ BESEDY. 

ČLENY SE STALI TITO OBČANÉ:

•  Ing. Polák Zdeněk – předseda

•  Šrámek Miloslav – člen

•  Jílek Vilém – člen

•  Ing. Tejkl Zdeněk – člen

•  Motyčka Josef – člen

•  Hrdá Květuše – členka

O práci Osvětové besedy se zmíním až v ka-

pitole o plnění Jednotného plánu kulturně-

-výchovné činnosti.

Dne 31. 5. 1978 proběhla v naší obci veřejná 

schůze. V  hlavním referátu byly zhodnoceny 

uplynulé dva roky a  veřejnost seznámena se 

současnou situací na všech úsecích života 

obce. Bylo zdůrazněno, jak je důležitá sou-

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – VI. ČÁST

Zlatá svatba manželů Švajgrových. Zlatá svatba manželů Hálkových. Domy na II. sídlišti. Budova Staré hospody, 1978. Most ke KD po uzavření – spadla opěrná zeď mostovky.
Zlatá svatba manželů 
Švajgrových, 1978.
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PRVNÍ SVĚTOVÝ REKORD 
V RUDOLTICÍCH 

Pokus o  nový světový rekord se podařil, 

na Novém zámku u Lanškrouna byl vytvo-

řen „Nejdelší knoflíkový návlek s nejvíce 

knoflíky“, který byl uznán nejen novým 

českým, ale nyní už i  novým světovým 

rekordem, byla pro něj vytvořena další 

kategorie světových rekordů. Knoflíko-

vý návlek, na jehož výrobě trvající rok se 

podílelo přes 900 dětí i  dospělých z  celé 

republiky, měří 4  416 metrů, je na něm 

288 094 knoflíků a váží cca 300 kg.

Navlékání knofl íků se účastnily děti ze 

17  škol – mateřských, základních i  speciál-

ních, členové 7 družstev – mažoretky z Lanš-

krouna, svaz onkologických pacientů z Par-

dubic, kluby důchodců, klienti dvou ústavů 

sociální péče – Hrabyně a Domova pod hra-

dem Žampach, stacionáře z Ústí Nad Orlicí 

i pobočky Jedličkova ústavu v Liberci. Toto 

poslední družstvo přispělo zajímavým ná-

vlekem z knofl íků vyrobených z těsta a ruč-

ně malovaných.

Pilně a úspěšně navlékaly děti z 10 dětských 

domovů, děti z DD Polička se v prvním roční-

ku Knofl íkiády umístily na 2. místě.

Nejvíce knofl íků ze všech dokázalo sehnat 

a navléknout sedm dětí se svou vychovatel-

kou, Annou Viskosovou z Dětského domova 

ze Znojma. Jejich úžasný výkon, návlek dlou-

hý 2 110 metrů, jim zajistil v druhém ročníku 

Knofl íkiády suverénně první místa v  jednot-

livcích i družstvech. Kromě toho ještě členové 

tohoto družstva polepili celý dětský kočárek 

košilovými knofl íky v  rámci doprovodných 

soutěží a získali i za něj další první cenu. Tento 

kočárek se stal nejobdivovanějším knofl íko-

vým výrobkem vystaveným na Zámečku.

Vznikly i  další zajímavé výrobky s  knofl íky, 

různé pokrývky hlavy, na jedné je 2 224 knof-

líků, tuto čepici skoro metr dlouhou vyrobily 

děti z DD Kostelec nad Orlicí.

Dále tričko se zámeckým erbem z  knofl íků, 

knofl íkový věneček nebo koláž.

Po přeměření při charitativní akci Knofl íkiá-

da II 4. 6. 2011 byl návlek upraven a nyní je 

vystaven ve věži Nového zámku spolu s dal-

šími 180 kilogramy volných knofl íků. 

Nadále pokračuje pokus o  další nový Český 

rekord, který bude vyhodnocen v  červnu 

2013 s názvem „Nejvíce knofl íků na jednom 

místě“. Do té doby se stále budou sbírat nejen na 

Zámečku jakékoli volné knofl íky, bude obnove-

no i sběrné místo na rudoltické poště a přibudou 

i další místa včetně infocentra v Lanškrouně.

PŘÍPRAVY NA ZÁMECKOU 
OSLAVU 7. 7. 2012

Letos není Knofl íkiáda, ale uskuteční se akce, 

při které oslavíme 300leté výročí od postavení 

zámku, na den přesně 5 let od zahájení provozu 

7. července 2007, i získání světového rekordu.

Program se podařilo zajistit  jak doufám zajímavý, 

děti se budou moci pobavit, zasoutěžit si, vymýš-

let jméno pro skupinku zámeckých strašidýlek, 

zkusit, jak se malují perníky, nebo jiné dovednosti.

Program kejklířů, šermířů nebo loutkové pohád-

ky zahrané trubadúrem budou jistě zajímavé ne-

jen pro děti a všichni se mohou těšit na program 

Sněhánky, s kterým z Prahy přijede Michaela Do-

linová. Já už se těším na vyprávění herce Jiřího 

Krytináře, doufám, že letos už nebude mít žádné 

zdravotní potíže a na oslavu přijede.

Budou i další vystoupení a skupina Michael před-

staví píseň ke klipu, který byl natočen převážně 

na Zámečku a  úspěšně odstartoval na TV Noe, 

kde dostal nejvíce hlasů a postoupil dále. K po-

slechu i tanci po hlavním programu budou hrát 

dvě kapely a po setmění bude ohnivá podívaná 

na závěr této oslavy.

Celodenní občerstvení a  dobroty na grilu, nanuky 

a další zajistí noví provozovatelé zámecké kavárny, 

kteří nyní mají hodně práce se zprovozněním a musí 

přitom bojovat i s následky po předchozích hostin-

ských. Ale kavárna vypadá už daleko lépe a všichni se 

těšíme na 1. 7., kdy bude zahájen pravidelný provoz.

VÝSTAVY NA ZÁMEČKU

Letos je toho i v zámecké věži a sklepe-

ní vidět za těch 5 let provozu nejvíce.

V  prvním patře je vystaven rekord-

ní knoflíkový návlek i  volné knoflí-

ky, ty nejzajímavější ve vitrínkách, 

návštěvníci si mohou prohlédnout 

výstavku drátovaných výrobků do-

plněnou i o vajíčko, které je českým 

rekordem, a  další exponáty. Přibyly 

i fotografie z minulosti zámku.

V  druhém patře se připravuje nová 

výstava obrázků Tomáše Rybičky, 

který maluje hlavou, budou zde vy-

staveny kvůli prostředí zvětšené ko-

pie na plachtách a postupně vznik-

ne s Tomášovým svolením ojedinělá 

výstavka jeho nejlepších obrázků. Je 

zde i nové tablo s historickými údaji 

a fotografiemi o rodině Žákově, kte-

rá byla posledním provozovatelem 

zámecké hospůdky do r. 1953.

Ve  třetím patře je nová výstavka 

prací dětí z okolních škol i dětí han-

dicapovaných, jsou zde velmi zají-

mavé výtvarné výrobky šikovných 

dětí, některé i velmi rozměrné, třeba 

papírová zeměkoule nebo keramic-

ká mapa republiky.

Ve sklepení je tradičně už 4. roč-

ník výstavy Maximální fotografie, 

kterou opět uspořádal Fotoklub 

Lanškroun, na plachtách je možno 

si prohlédnout přes 20 zvětšených 

a velmi zajímavých fotografií od au-

torů z celé republiky.

NOVINKY Z MINULOSTI

Jsem velmi ráda, že se podařilo díky 

panu Milanovi, který je ochoten 

překládat starý barokní kurent, jímž 

jsou psány 300 let staré dokumenty, 

zjistit úplně nové informace z histo-

rie zámku.

Při prohlídce tak návštěvníkům mohu 

říci přesnější a  velmi zajímavé údaje 

o  následcích požárů a  dalších osu-

dech Zámečku, který i  nyní bojuje, 

naštěstí ne s  požáry, spíš s  vandaly 

a  závadami, ale i  přesto je stále zná-

mějším místem se zajímavým osu-

dem, pohnutou historií a  pěknými 

akcemi a od 1. července. i s kvalitním 

občerstvením.

Informace o Zámečku na www.no-

vyzamek.cz, o  občerstvení a  pro-

vozu kavárny i  připravovaných ak-

cích na www.zamecek-lanskroun.

webnode.cz.

Krasava Šerkopová

ZÁMEČEK 

SLAVÍ
ŽE BUDE LETOŠNÍ ROK PRO ZÁMEČEK PŘELOMOVÝ,  

ŘÍKÁM UŽ DELŠÍ DOBU, A VYPADÁ TO, ŽE OPRAVDU 

NASTÁVAJÍ ZMĚNY K LEPŠÍMU.
 Fota: Krasava Šerkopová, archiv KŠ

Knoflíkový kočárek.

Záplava knofl íků – šťastné děti.Záplava knofl íků – šťastné děti.

Zámecká strašidýlka.Zámecká strašidýlka.

Knoflíkový kočárek.

Paní Krasava s certifikátem.Paní Krasava s certifikátem.
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  Děti ze základní i mateřské školy vítaly jaro 

na tradičních jarních dílnách, které se usku-

tečnily 26. března. V letošním roce jsme slavili 

již 7. ročník, kdy měly děti možnost zkusit si 

pletení pomlázek, zdobení kraslic a perníčků, 

i vyrobit si velikonoční dekoraci ve spoluprá-

ci s  rodiči a  místními obyvateli. Všichni byli 

za svoji práci odměněni rautem. V tento den 

jsme přivítali také mnoho hostů v rámci „Dne 

otevřených dveří“. Na samotné jarní dílny 

navazovala Velikonoční výstava, kde byly vy-

staveny všechny výrobky dětí ze ZŠ i MŠ. Celý 

projekt byl ukončen vynášením Paní zimy – 

Morany – za zpěvu rudoltických dětí. Velké 

poděkování patří všem rodičům a  přátelům 

školy, bez kterých by se tento náročný projekt 

nemohl uskutečnit .

  V březnu přivítali žáci základní školy nejen 

jaro, ale i nové občánky Rudoltic na sále kultur-

ního domu, kterým přednesli básničky a zazpí-

vali písně za doprovodu hudebních nástrojů.

  V dubnu navštívil ZŠ opět zvířecí cirkus se 

cvičenými psíky a  samičkou paviána pláští-

kového Žofkou. Školní družina se již tradičně 

zapojila do projektu na podporu dětského 

čtenářství s  názvem „Noc s  Andersenem“, 

kdy děti během odpoledne soutěžily a večer 

vytvořily lampionový průvod vesnicí. 

  Ve čtvrtek 12. dubna se žáci 4. ročníku ZŠ 

zúčastnili ekologického výukového progra-

mu s  názvem Ekolibřík, který pořádal DDM 

Damián v  Lanškrouně. Součástí programu 

bylo poznávání rostlin a živočichů, seznáme-

ní se životem včely medonosné i prohloube-

ní znalostí o třídění odpadu.

  Na konci tohoto měsíce se děti ze školní 

družiny ZŠ zapojily do projektu Den Země, 

který připadá na 22.  dubna, a  s  velkou pílí 

nasbíraly šest pytlů odpadků kolem cesty 

i na samotném hřišti na Zámečku. 

  Měsíc květen se nesl v duchu sportování, vý-

letů a nezapomněli jsme ani na naše maminky.

  Hned 2. května poměřili žáci 2. – 5. roč. ZŠ 

svoje síly v atletické soutěži Kinderiáda, kte-

rá proběhla ve Svitavách. Naše škola se zú-

častnila této soutěže poprvé a naším největ-

ším úspěchem bylo  1. místo v hodu plným 

míčem, o  které se zasloužil Šimon Klímek. 

Celkově startovalo 34 škol se 340 závodníky. 

Naše škola se umístila na 27. místě. Příští rok 

se rádi zúčastníme znovu.

  O týden později jsme se zúčastnili přes-

polního běhu v Kypuši, kde nás reprezento-

valo sedmnáct závodníků. Ze závodu se nám 

podařilo získat jen jedno medailové oceně-

ní, a to patří Filipu Kollertovi z MŠ, který zís-

kal 2. místo.

  Během sportovního zápolení jsme ale ne-

zapomněli na Den matek, ke kterému si žáci 

jednotlivých tříd připravili program s pohoš-

těním.

  Žáci naší školy se také zúčastnili 15. roč-

níku fotbalového turnaje McDonald´s Cup. 

Starší žáci soutěžili v České Třebové a i přes 

velkou snahu se jim nepodařilo žádný zápas 

vyhrát. Mladším žákům se v Letohradě vedlo 

lépe, podařilo se jim zvítězit nad místním tý-

mem, ale i tak to stačilo jen na 3. místo. Auto-

rem všech branek byl Šimon Klímek.

  Žáci ZŠ se také zúčastnili přírodovědné 

soutěže v poznávání rostlin, živočichů a mi-

nerálů. Oblastní kolo se konalo 3. května 

v  DDM Damián v  Lanškrouně, kde Michae-

la Černeková z  5. ročníku obsadila 5. místo 

ze  45 soutěžících. V okresním kole se umísti-

la na pěkném 19. místě.

  Starší žáci školní družiny se zapojili do 

výtvarné soutěže Můj domov, ve které zís-

kali 2.  místo v  kategorii kolektivní práce. 

Práce všech zúčastněných byly vystaveny 

na Zámečku.

  V  polovině měsíce května vyrazili žáci 

2.  a  3. ročníku na výlet do Perníkové cha-

loupky u Pardubic, kde potkali Paní ježiba-

bu, ochutnali pravé perníčky z  perníkové 

chaloupky, poseděli u Dvanácti měsíčků 

a měli možnost nahlédnout do nebe i pekla. 

  Dne 17. května si na svůj výlet vyrazily děti 

MŠ z oddělení Sluníček spolu s  1. třídou. Spo-

lečně navštívily zámek v Potštejně, kde na ně 

čekala „hraběnka Chamaré“, a vydaly se hle-

dat poklad i na zříceninu hradu Potštejn.
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  V  pátek 18. května měly děti ze školní 

družiny pestrý program, kterým byla střelba 

ze vzduchovek na terče, jež si děti předem 

samy vyrobily. Touto cestou bychom rádi 

poděkovali manželům Žáčkovým, Dubovým 

a p. Jandovi za pomoc s organizací.

  Na samém konci měsíce žáci ze základní 

školy poměřovali svoje síly v  recitační sou-

těži Třešňovecká básnička. I přes velkou 

konkurenci získali naši žáci čtyři medailová 

umístění - 1. místo Miroslav Svatoš (1. roč-

ník), 2. místo Leona Frišová (2. ročník) za 

mladší žáky a  žáci 5. ročníku Tomáš Málek 

s Michaelou Černekovou obsadili 1. a 2. mís-

to v nejstarší kategorii.

  Dne 30. května zhlédli žáci 3. – 5. ročníku 

ZŠ vystoupení Promluvíme tancem. V pořadu 

scénického tance účinkovali   žáci tanečního 

oboru ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun.

  Nejstarší žáci ZŠ absolvovali na přelomu 

května a  června třídenní cyklistický výlet 

spolu s žáky ze ZŠ Lanškroun. Cílem společ-

ného výletu bylo zdolání prvních jarních ki-

lometrů a příjemné prožití společných chvil 

v krásném prostředí Tiché Orlice.

  V červnu ZŠ a MŠ uspořádala již 15. ročník 

atletických přeborů, kterých se zúčastnilo cel-

kově 212 závodníků z  11 škol. Rudoltičtí zá-

vodníci získali celkem 10 medailí, z celkového 

počtu medailí to byla  jedna zlatá, která patří 

Šimonu Klímkovi za hod kriketovým míčkem, 

šest stříbrných a  tři bronzové. Touto cestou 

bychom rádi poděkovali všem rodičům, přá-

telům a také sponzorům, kteří se velkou mě-

rou podíleli na uskutečnění této akce.

  V  posledních dnech školního roku osla-

víme s žáky 1. ročníku Svátek slabikáře, kde 

budou pasováni na čtenáře, zúčastníme se 

programu Den s lesy ČR a naši základní školu 

i  školku navštíví Policie ČR. Nebude chybět 

ani přespání ve školce pro předškolní děti 

a ve stanu pro školáky.

Touto cestou bychom Vám chtěli popřát 

vydařené prázdniny a dovolenou.

Za ZŠ a MŠ Rudoltice Mgr. Blanka Valíková

I KDYŽ SE NÁM PRÁZDNINY UŽ POMALU BLÍŽÍ, DOVOLTE MI, ABYCH SE S VÁMI PODĚLILA O ZPRÁVY 

Z NAŠÍ RUDOLTICKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY. NAŠE OHLÉDNUTÍ BUDE PATŘIT JARNÍM MĚSÍCŮM.

28 ČÍSLO 2/2012, ČERVEN 29ČÍSLO 2/2012, ČERVEN

JARO V ZŠ A MŠ RUDOLTICE

Den matek ve 4. třídě.

Den matek v 5. třídě.

Školní družina – střelba ze vzduchovek.

Okresní kolo přírodovědné 
soutěže v České Třebové.

McDonald´s Cup mladší žáci.Atletické přebory 2012.

Vynášení Morany.

Den matek.

Vynášení Morany.

Den matek.

Školní družina – střelba ze vzduchovek.

Den matek v 5. třídě.

Výlet 2. – 3. roč. do Perníkové 
chaloupky u Pardubic.

Výlet 2. – 3. roč. do Perníkové 
chaloupky u Pardubic.
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CYKLOSTEZKA V DÉLCE 2,6 KM, 

KTERÁ BUDE SLOUŽIT PRO CYKLISTY 

I PRO PĚŠÍ, POVEDE OD ŽELEZNIČNÍHO 

PŘEJEZDU V LANŠKROUNĚ PODÉL 

SILNICE I/43 AŽ DO RUDOLTIC. 

V místech před Autoservisem Tejkl se od silnice 

I. třídy odkloní mezi domy a  bude ukončena 

u  silnice III. třídy naproti autobusové zastávce 

Rudoltice – křižovatka. Výstavba cyklostezky 

probíhá ve směru od Lanškrouna do Rudoltic.

Investorem akce je  Dobrovolný svazek 

obcí LANŠKROUNSKO.  Dotaci od SFDI ve 

výši 5 987 000 Kč, kterou v  loňském roce 

získal od Státního fondu životního prostře-

dí, dofinancovávají v poměru 2/3 obec Ru-

doltice  a 1/3  město Lanškroun. Náklady 

na výstavbu by neměly přesáhnout částku 

12,5 milionu Kč.

Výstavbu provádí: SKANSKA a.s. a předpo-

kládaný (nejzazší) termín dokončení stavby 

je 30. 11. 2012.

Ke  konci května byly prakticky dokončeny 

hrubé zemní práce (tj. skrývka ornice a odvoz 

zeminy z  budoucí trasy cyklostezky). V  sou-

časné době probíhá výstavba odvodňovací-

ho systému cyklostezky a prvního úseku bu-

doucího osvětlení.  

Přiložené fotografi e dokladují postupný vý-

voj výstavby, který lze každodenně sledovat. 

Více fotografi í na www.rudoltice.cz.

Lenka Bártlová, starostka obce

VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY LANŠKROUN-RUDOLTICE DNE 26. DUBNA 2012 BYLA ZAHÁJENA VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY LANŠKROUN-RUDOLTICE

FOTOGRAFIE VÝSTAVBY ZE DNE 7. 6. 2012

FOTOGRAFIE VÝSTAVBY ZE DNE 17. 5. 2012
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32 ČÍSLO 2/2012, ČERVEN

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2012

29. 6. POUTNÍ MŠE SV. K SV. PETRU A PAVLU Řk. farnost

7. 7. ZÁMECKÁ OSLAVA
Kastelánka 
Krasava Šerkopová

16. - 20. 7 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE  Obec

13. - 17. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE  Obec

SRPEN LOUČENÍ S LÉTEM  SDH

13. 10.
JOSEF ZÍMA V PROGRAMU 
„SEJDEME SE NA VLACHOVCE“

 Obec

LISTOPAD ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU SDH
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V PROGRAMU 

„SEJDEME SE NA 

VLACHOVCE“

JOSEF ZÍMA

13. 10. 2012


