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Centrem naší činnosti jsou prostory v prvním 

patře nad Obecním úřadem obce Rudolti-

ce, které nabízejí pro naše činnosti napros-

to úžasné zázemí jako je kuchyňka, herna, 

ložnice i  sociální zařízení. Protože se dětem 

chceme věnovat s  maximální péčí, program 

zajišťují zkušení pracovníci pod vedením 

pedagoga s  dlouholetou praxí. K  našim ak-

tivitám využíváme i místní hřiště nebo v pří-

padě špatného počasí i  tělocvičnu. Prioritou 

našeho centra je vytvářet rodinné prostředí 

s individuálním přístupem ke každému z dětí. 

Nyní podrobněji o  naší činnosti. Speciali-

zujeme se na dopolední i  celodenní hlídá-

ní dětí ve věku od 2 do 6 let. Dítě musí být 

přes den bez plen, samostatně se najíst lžící 

a zvládnout režim rodinného centra, který je 

velice podobný „školkovému“ režimu. Ráno 

se děti scházejí od 6,30. Po svačince následu-

je dopolední program, který zpravidla probí-

há venku. Děti chodí na procházky, např. po-

zdravit se s kravičkami na Zámeckém vrchu, 

zamávat mašinkám na nádraží, nebo si pro-

cvičují své dovednosti na hřišti. Po takto ak-

tivně stráveném dopoledni následuje oběd 

a po něm zasloužený odpočinek k načerpání 

nových sil. Není divu, že děti často spinkají 

až do odpolední svačinky. Celý den končí 

ve čtyři hodiny odpoledne, kdy si rodiče své 

děti vyzvedávají. Přes prázdniny byl provoz 

rodinného centra řekněme zkušební s  ma-

ximálním počtem 8  dětí. Pro velký zájem 

a pozitivní ohlasy rodičů především z Lanš-

krouna, kde je situace hlídání předškolních 

dětí stejně problematická, nabízíme od září 

místa pro 15 dětí. 

JSME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ ZALOŽILY TŘI MAMINKY. NAŠE ROZHODNUTÍ 

ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM BYLO VELICE RYCHLÉ A JEŠTĚ V ČERVNU BY ANI JEDNU 

Z NÁS NIC TAKOVÉHO NENAPADLO. AŽ  SE ZPRÁVOU O NEPŘIJETÍ MNOHÝCH DĚTÍ 

DO MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VZNIKL NÁPAD ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM, KTERÉ 

BY NABÍZELO HLÍDÁNÍ DĚTÍ VE VĚKU OD 2 DO 6 LET. BĚHEM TŘÍ TÝDNŮ JSME BYLY 

SCHOPNÉ ZAHÁJIT NAŠI ČINNOST. 

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ



2 ČÍSLO 3/2012, ZÁŘÍ

VÍTÁME MEZI NÁMI               

Anežka Slováková, * 17. 7. 2012, 
Rudoltice 105

Kryštof Kubíček, * 14. 8. 2012, 
Rudoltice 625

Jan Kubíček, * 29. 8. 2012, 
Rudoltice 132

SŇATEK UZAVŘELI  

Miloš Andrlík a Lucie Andrlíková 
roz. Šemberová, oba Rudoltice 618 
– 23. 6. 2012

Tomáš Hlava a Pavlína Hlavová 
roz. Tejklová, oba Rudoltice 243 
– 14. 7. 2012

Jiří Friš, Rudoltice 236 
a Veronika Frišová roz. Rochlová 
– 21. 7. 2012

Milan Kos, Rudoltice 77 
a Martina Kosová roz. Mráčková 
– 21. 7. 2012

GRATULUJEME JUBILANTŮM  

František Vyhnálek,  * 28. 6. 1927, 
Rudoltice 160 – 85 let

Miroslav Hajnovič, * 11. 7. 1937, 
Rudoltice 163 – 75 let

Václav Kopecký,  * 15. 8. 1942, 
Rudoltice 52 – 70 let

Jan Minář, * 22. 8. 1916, 
Rudoltice 257 – 96 let

OPUSTIL NÁS              

Jindřiška Švestková, 
* 1. 3. 1924, Rudoltice 238, 
+ 25. 6. 2012 – 88 let

Jiří Frančák, 
* 24. 4. 1959, Rudoltice 615, 
+ 7. 7. 2012 – 53 let

Jaroslav Málek, 
* 25. 12. 1943, Rudoltice 222, 
+ 22. 7. 2012 – 68 let

Jaromír Jehlička, 
* 23. 7. 1937, Rudoltice 4, 
+ 13. 8. 2012 – 75 let

A jaké máme plány do budoucna? Do pravidelného pro-

gramu hlídání dětí plánujeme zařadit výuku anglického 

jazyka a  zájmové kroužky, např. kreslení nebo hru na 

fl étničky. Dále chceme organizovat jednorázové akce pro 

celé rodiny, jako pouštění draků, dětský karneval, pose-

zení při táboráku, narozeninové oslavy, prodejní burzy aj.

Provoz rodinného centra je závislý na dobrovolné čin-

nosti všech našich pracovníků, kteří zde pracují zatím 

bez nároku na fi nanční či jinou odměnu. Jsme nezisko-

vou organizací, proto děkujeme všem našim sponzorům 

i rodičům za jejich podporu, bez kterých by naše činnost 

nebyla možná. 

Podrobnější informace získáte buď osobně v ro-
dinném centru, nebo na webových stránkách: 
http://budulinekru.webnode.cz/.

Pavlína Blaschková

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

Rada obce, hledajíc řešení vzniklé si-

tuace, nabídla paní ředitelce k  tomuto 

účelu dlouhodobě nevyužívané rozleh-

lé prostory v 1. patře budovy obecního 

úřadu. Paní ředitelka však tuto nabídku 

odmítla. Nestalo se tak ale poprvé. Již 

v  roce 2010, kdy jsme společně řešili 

nedostatečnou kapacitu školní družiny, 

byly tytéž prostory školou odmítnuty 

především s  odůvodněním, že se ne-

jedná o prostory v komplexu stávajících 

školních budov. Nezájem ze strany školy 

o  tyto prostory nás proto moc nepře-

kvapil, rozhodně jsme však nehodlali na 

vzniklou situaci rezignovat. Jsme také 

rodiče i  babičky a  moc dobře víme, jak 

je obtížné sehnat práci, když není kde 

umístit dítě… Hledali jsme různá řešení 

pomocí internetu, zjišťovali zkušenosti 

z nedalekých měst, a sháněli volná místa 

ve školkách v okolních obcích.

Paní starostka následně svolala rodiče 

nepřijatých dětí na společnou schůzku, 

kde jsme rodičům poskytli informace 

o možnosti umístit část dětí v obci Luko-

vá, za splnění určitých podmínek v  pří-

pravné třídě ZŠ v Lanškrouně, ale nabídli 

jsme také školou zamítnuté prostory 

v  1.  patře budovy obecního úřadu pro 

případ, že by se rodiče rozhodli pro tyto 

účely založit občanské sdružení nebo 

chcete-li rodinné centrum. Další schůzka 

byla dohodnuta za 14 dní.

Rodinná centra dnes fungují ve větši-

ně měst. Původně byla zakládána jako 

mateřská centra a sloužila hlavně k se-

tkávání maminek s dětmi na mateřské 

dovolené k  výměně zkušeností, orga-

nizování přednášek či volnočasových 

aktivit. Dnes slouží rodičům s  dětmi 

předškolního věku, ale navštěvují je 

i  prarodiče s  vnoučaty. Záběr činností 

je skutečně široký a  vychází ze zájmu 

členů a  návštěvníků konkrétního ro-

dinného centra. 

V současné době, kdy zájem rodičů 

o umístění dětí silně převyšuje kapacity 

mateřských škol, zareagovala některá 

rodinná centra nabídkou hlídacích slu-

žeb, školičkou… Samozřejmě, že tato 

služba je poskytována na komerční bázi 

– kromě jídla se musí zaplatit i  nájem 

prostor, energie, vybavení a  samozřej-

mě nutný personál. Ovšem ve srovnání 

se soukromou školkou jsou tyto nákla-

dy nepoměrně nižší. Pokud má rodin-

né centrum štěstí na podporu obce či 

sponzorů, pak jsou ceny opravdu ro-

zumné. V lednu 2012 bylo za podpory 

města Svitavy otevřeno hlídací centrum 

„Krůček“, které provozuje stejnojmenné 

občanské sdružení – RC Krůček. A prá-

vě do Krůčku jsme se se zastupitelkou 

Ivou Stránskou počátkem června vy-

pravily. Byly jsme nadšené. Zkušenosti 

jsme však sbírali například i v Řevnicích 

u Prahy ve školičce Pikolín. Stejnojmen-

né rodinné centrum úspěšně provozuje 

už tři třídy, jednu dopolední a dvě celo-

denní. Aby nám skutečně nic neuniklo, 

jelo nás tam celkem pět – zastupitelé 

i  rodiče.  Po návratu z této návštěvy se 

občanské sdružení pro tyto účely roz-

hodly založit tři šikovné maminky z naší 

vesnice. Jmenuje se Rudoltický Budu-

línek, o kterém se můžete dočíst hned 

v úvodu tohoto zpravodaje.

Obec poskytla Rodinnému centru Ru-

doltický Budulínek k  dočasnému uží-

vání byt pro nenadálé události, který 

se nachází v 1. patře budovy obecního 

úřadu, a  to formou výpůjčky, tedy do 

bezplatného pronájmu, včetně energií. 

Současně se rozhodla, že provede rekon-

strukci nevyužívaných prostor dvou bytů 

na témže patře budovy. S  rekonstrukcí 

díky ušetřeným prostředkům na kultur-

ní činnost v  letošním roce obec započ-

ne již koncem letošního roku. Věřím, že 

další fi nanční prostředky na dokončení 

rekonstrukce budou schváleny zastu-

pitelstvem obce v  prosinci tohoto roku 

do rozpočtu obce pro rok 2013. Tyto zre-

konstruované prostory by do budoucna 

měly sloužit nejen Rudoltickému Budu-

línku k  jeho činnosti, ale i  k  dalším  vol-

nočasovým aktivitám různých zájmo-

vých skupin našich občanů, neboť jde 

o  poměrně rozsáhlé prostory. Jakmile 

budou nově zrekonstruované prostory 

předány občanům do užívání, byt pro 

nenadálé události se vrátí zpět do svého 

původního režimu. S  projektem chysta-

né rekonstrukce budete seznámeni v ně-

kterém z  příštích vydání Rudoltického 

zpravodaje.

Erika Kohoutová, místostarostka

Přání Rudoltickému Budulínku
Přeji Rudoltickému Budulínku mnoho úspěchů v jeho houževnaté 

a mravenčí práci, která provoz rodinného centra zcela určitě prová-

zí. Rychlost, s jakou zakládající členky tohoto občanského sdružení 

reagovaly na aktuální potřebu rodičů dětí, které nemohly být ať již 

z kapacitních důvodů či z důvodu nízkého věku umístěny v před-

školním zařízení naší obce či blízkého okolí, si zaslouží obdiv a vel-

kou poklonu. Važme si občanů, kteří se ve snaze pomoci druhým 

aktivně podílejí na jakékoliv činnosti, aniž by do budoucna mohli 

očekávat odpovídající, neřku-li vůbec nějaké fi nanční ohodnocení. 

Věřím, že zejména rodiče i  prarodiče dětí z  naší obce uvítají další 

aktivity tohoto rodinného centra, jimiž zdárně rozšíří výchovnou 

i zájmovou činnost pro své potomky. Každou takovouto veřejnosti 

prospěšnou práci obec samozřejmě vítá a plně podporuje!

Lenka Bártlová, starostka obce

STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 31. 8. 2012

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1772

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 696

•  v rodinných domech: 37

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 35,00

•  muži 33,83

•  ženy: 36,19

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 87

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 73

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2012: 20

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 9

NEVYUŽITÉ PROSTORY 
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V KVĚTNU LETOŠNÍHO ROKU INFORMOVALA PANÍ ŘEDITELKA 

MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ A  MATEŘSKÉ ŠKOLY RADU OBCE O  TOM, ŽE 

Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ NEMOHLA K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 

PŘIJMOUT 21 DĚTÍ DO MŠ.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

3ČÍSLO 3/2012, ZÁŘÍ

KRYŠTOF KUBÍČEK
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ZA PÁR DNÍ TO BUDOU PŘESNĚ DVA ROKY OD DOBY, KDY JSTE V KOMUNÁL-

NÍCH VOLBÁCH ZVOLILI DO VEDENÍ OBCE NA DALŠÍ ČTYŘLETÉ OBDOBÍ NOVÉ ZASTUPITELSTVO. 

DOVOLTE MI PROTO V TUTO CHVÍLI A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI ZHODNOTIT JEDNAK JEHO FUNGOVÁNÍ 

A  ALESPOŇ RÁMCOVĚ, S  NOTNOU DÁVKOU NADHLEDU, POPSAT, S  ČÍM SE NAŠE OBEC V  UPLYNU-

LÝCH DVOU LETECH POTÝKALA A S ČÍM SE ROZHODNĚ BUDE POTÝKAT I V LETECH DALŠÍCH.

5ČÍSLO 3/2012, ZÁŘÍ

každá jiná obec. Těmi zásadními důvody 

jsou jednak nekvalitní výstavba bytových 

domů, nutnost dobudování infrastruktury 

(komunikací a  parkovišť) na parcelách na 

Zámečku, ale v některých případech i vel-

mi nešťastné kroky obce, které nás již ně-

kolik let pomalu ale jistě dohánějí. Pro lep-

ší představu si pojďme uvést pár konkrétní 

příkladů, které obec již, bohužel, dostihly.

ČISTÍRNY ODPADNÍCH 

VOD V OBCI

V  posledních letech se opakovaně setká-

váme se situacemi, kdy jsme nuceni dávat 

do pořádku stav, který obec v  minulosti 

zapříčinila jednáním v  rozporu se záko-

nem. Podle očekávání býváme v  takových 

případech následně jednak pokutováni, 

ale hlavně jsme nuceni vynaložit nemalé 

fi nanční prostředky na zajištění nápravy. 

Pomineme-li již všem dobře známou pro-

blematiku dotací na bytovou výstavbu, lze 

konkrétně jako další příklad uvést nedáv-

no aktuální situaci s ČOV v obci. Od konce 

roku 2005 obec prostřednictvím ČOV u by-

tových domů vypouštěla odpadní vody 

bez jakéhokoliv platného povolení a navíc 

vypouštěné odpadní vody nesplňovaly zá-

konem stanovené limity, neboť se jednalo 

o nevhodně zvolené – levné typy ČOV. Pro 

obec tato situace na začátku letošního 

roku znamenala pokutu ve výši 50 000 Kč 

(hrozilo až 5 milionů) a částku cca 1 mili-

on korun na rekonstrukci těchto vodních 

staveb. Co se týče ČOV u obecního úřadu, 

tato byla v  minulosti dokonce vystavěna 

„načerno“, tedy bez platného stavebního 

povolení. O povolení k vypouštění odpad-

ních vod proto v  tomto případě ani nelze 

hovořit. Obci po zjištění tohoto stavu do-

konce hrozilo, že bude muset tuto stavbu 

odstranit a  následně vybudovat novou na 

jiném místě. Čistička totiž stojí na pozemku, 

jenž je historickým majetkem církve a  jak 

jsme byli pamětníky ujišťováni, houževnatá 

snaha obce o zpětnou legalizaci této stavby 

se v minulosti minula účinkem.  Dnes je již 

nalezena cesta, jak vše zlegalizovat. 

ZASTUPITELSTVO OBCE

Práce zastupitelstva je dle mého názoru 

na dobré úrovni. Jeho veřejná zasedá-

ní jsou svolávána v  souladu se zákonem 

zpravidla jednou za tři měsíce. Za uply-

nulé dva roky se ještě nestalo, a věřím, že 

to teď nezakřiknu, aby se svolané zase-

dání nekonalo z  důvodu nedostatečného 

počtu přítomných zastupitelů. V  jednom 

případě, konkrétně 1. února 2011, pouze 

došlo k tomu, že koalice neměla dostateč-

ný, tedy většinový počet hlasů a opoziční 

zastupitelé svým hlasováním hned v úvo-

du zasedání způsobili, že jeho program 

nebyl schválen. Jednání zastupitelstva 

tehdy proto trvalo pouhých 8 minut, což 

evidentně překvapilo i  samotné opoziční 

zastupitele. 

Rada obce se schází pravidelně každých 

14 dní.  Jejím úkolem je operativně rozho-

dovat o chodu obce v souladu se zákonem 

stanovenými pravomocemi. Pravidelnými 

účastníky zasedání rady jsou i  jednate-

lé obecní společnosti VISION Rudoltice, 

neboť, jak asi tušíte, neodmyslitelnou 

součástí života naší obce jsou opravy 

a  údržba především jejího rozsáhlého 

nemovitého majetku, o  který se obecní 

společnost stará.

CO SE ZA POSLEDNÍ 

DVA ROKY PODAŘILO

Podíváme-li se na investice zásadnějšího 

charakteru, pak je možné připomenout, že 

se v  loňském roce podařilo nově vyasfal-

tovat komunikaci na druhém sídlišti v obci 

i  páteřní komunikaci mezi rodinnými 

domky na Zámečku. Za pomoci krajských 

dotací byla opravena část hřbitovní zdi 

a  celkovou rekonstrukcí prošlo i  hřbitov-

ní zadní schodiště. Dále proběhla I. etapa 

odvodnění lokality sídliště Zámeček, letos 

proběhne další, mnohem rozsáhlejší. Obec 

v  první polovině letošního roku kromě 

toho zrekonstruovala všechny domovní 

ČOV u bytových domů a během podzimu 

dojde k  velké rekonstrukci střechy jedno-

ho z bytových domů v obci.  Za skutečně 

velký úspěch osobně považuji výstavbu 

cyklostezky mezi naší obcí a  Lanškrou-

nem, která je realizována pod záštitou 

dobrovolného svazku obcí a  za účasti 

státních dotací. Tato veřejně prospěšná 

stavba přinese v  daném úseku tolik po-

třebnou bezpečnou cestu pro všechny ob-

čany nejen naší obce, ale i blízkého okolí. 

Letos na podzim dojde kromě dokončení 

cyklostezky ještě k  opravě povrchu ně-

kterých komunikací jak v  obci, tak i  na 

Zámečku. Dále se podařilo získat státní 

dotace jednak na rekonstrukci objektů MŠ 

a ŠJ, ale ve spolupráci s   Třebovicemi i na 

vybudování varovného a výstražného sys-

tému ochrany před povodněmi. Tyto dvě 

investiční akce budou realizovány v  roce 

příštím. Dle mého názoru nelze opome-

nout ani poměrně úspěšnou a  bohatou 

kulturní činnost v  obci, která se neustále 

rozvíjí a nachází nové možnosti.

CO SE NAOPAK NEDAŘÍ

ANEB LICHÉ SLIBY OBCE

V prvé řadě je třeba říci několik slov k obec-

nímu majetku. Kromě rozsáhlých lesů jde 

především o  nemovitosti, a  to 34  byto-

vých domů (403 obecních bytů), školu, 

školku a  kulturní dům, ale také k  dnešní-

mu dni cca 60 stavebních parcel. Bohužel, 

valná většina obecních nemovitostí byla 

a  v  současné době stále je ve špatném 

technickém stavu. Tato skutečnost již ně-

kolik let ovlivňuje a  je vskutku třeba si již 

plně uvědomit, že i v dalších letech a de-

setiletích bude nemalou měrou ovlivňo-

vat možnosti obce se dále rozvíjet. Nelze 

proto očekávat naplnění slibů ze strany 

obce z doby, kdy bylo obrovským způso-

bem investováno do rozsáhlé bytové vý-

stavby. Ano, hovořím o  naprosto lichých 

slibech, že po ukončení výstavby půjdou 

veškeré příjmy z nájmů zpět do obce, která 

po celou dobu žalostně postrádala nutné 

investice do údržby movitého i nemovité-

ho majetku, ale i  do dalšího rozvoje jako 

POLOVINA VOLEBNÍHO OBDOBÍ ZA NÁMI

ANEB MINULOST NÁS NEUSTÁLE DOHÁNÍ – DÍL I. KŘIŽOVATKA POD

PRŮMYSLOVOU ZÓNOU

Obdobným případem je situace s   křižo-

vatkou silnice I. třídy, účelové komunikace 

z  průmyslové zóny a  místní komunikace 

vedoucí k  objektům Zámeckého vrchu 

(u autoservisu pana Tejkla). V  souvislosti 

s  cyklostezkou je již nevyhnutelné vyřešit 

stávající stav této křižovatky, a to jak z hle-

diska bezpečnosti silničního provozu, tak 

i z hlediska jejího nevyhovujícího technic-

kého stavu, nemluvě o stavu právním. Ten-

to problém je typickou ukázkou postupu 

obce při realizaci investic v té době – tedy 

naplánovat investici a  v  případě náklad-

ných zákonných požadavků na její reali-

zaci je nejlépe obejít tak, aby nemusely 

být naplněny. Jak to dopadlo v tomto pří-

padě?   Obec se rozhodla realizovat projekt 

průmyslové zóny. Svůj záměr vpravila do 

územního plánu a  prodala pozemky pro 

výstavbu průmyslových objektů. Účelovou 

komunikaci do průmyslové zóny zbudova-

la „načerno“, tedy bez platného stavebního 

povolení. Situaci se sjezdem ze silnice I. 

třídy vyřešila tak, že posunula ceduli RU-

DOLTICE o  několik desítek metrů dál, aby 

se vyhnula investici na zbudování křižo-

vatky, tedy odbočovacích pruhů na silnici 

I. třídy a vytvoření vůbec možných předpo-

kladů pro vjíždění nákladních automobilů 

do průmyslové zóny v  souladu s  platnými 

normami. Za velmi nešťastný pak lze dále 

označit krok obce, kterým prodala poze-

mek pod místní komunikací v  křižovatce 

do soukromých rukou, ze kterých jej obec 

nyní zase žádá zpět, aby mohla vše uvést 

do souladu se zákonem. Zda se nakonec 

podaří se všemi dotčenými státními orgá-

ny situaci s křižovatkou vyřešit, není v tuto 

chvíli ještě zcela jasné. Některé z nich mají 

totiž zásadní výhrady.

SÍDLIŠTĚ ZÁMEČEK

Další ukázkou tohoto stylu práce je loka-

lita Zámeček. Původní pole, na kterém 

stojí sídliště s  bytovými domy a  kde jsou 

zainvestovány pozemkové parcely pro vý-

stavbu rodinných domků, bylo na obec 

státem bezúplatně převedeno i s rozsáh-

lým funkčním drenážním systémem, kte-

rý do doby výstavby v této lokalitě účinně 

řešil problematiku svedení povrchových 

i  podpovrchových vod. V  územním roz-

hodnutí na celou tuto lokalitu a následně 

samozřejmě i  ve stavebním povolení na 

bytovou výstavbu bylo proto obci ulože-

no tento drenážní systém jednak zmapo-

vat a  při výstavbě v  případě jeho naru-

šení zajistit opravu do funkčního stavu. 

SÍDLIŠTĚ ZÁMEČEK

KŘIŽOVATKA POD 

PRŮMYSLOVOU ZÓNOU

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V OBCI
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Nesplnění této povinnosti ze strany obce 

v  současné době způsobuje a  do budouc-

na samozřejmě bude způsobovat obrovské 

problémy. Tuto samo o sobě problematickou 

situaci rozhodně nevylepšuje skutečnost, 

že bytové domy jsou utopeny v  terénu, že 

některé z  nich jsou v  rozporu s  projektovou 

dokumentací situovány vchodovými dveřmi 

do svahu a že zřejmě žádný z nich neoplývá 

kvalitní přízemní hydroizolací. Veškeré faktic-

ké problémy této lokality zde navíc nemohu 

ani uvést, aby se naše obec nedostala do dal-

ších nesnází. Odborníci se chytají za hlavu, 

úředníci krčí rameny. Asi takto lze popsat 

odpověď na otázku, co s  tím vším teď. Ke 

zmapování skutečného rozsahu problémů 

bytových domů v lokalitě Zámeček se proto 

nyní zpracovává odborná studie, která má za 

úkol přinést i možná řešení. 

Patrně někdo z vás namítne, že obec v bu-

doucnosti může bytové domy prodat do 

osobního vlastnictví, jak valná většina obcí 

a  měst logicky činí, a  tak se oprostit od 

nutných investic do údržby tohoto majet-

ku. Bohužel, skutečnost je taková, že obec 

může prodat pouze 5 bytových domů 

stojících přímo v  obci. Zbylých 29  domů, 

které kromě jednoho stojí v  lokalitě Zá-

meček, nebude podle platných dotačních 

podmínek nikdy možné do osobního 

vlastnictví převést. Ze stejného důvodu 

nebude rovněž nikdy možné v  těchto 

bytech stanovit tržní nájemné. Proto, po-

kud se bude obec chtít chovat jako řádný 

hospodář a konec konců, právě to jí zákon 

ukládá, bude muset do údržby veškerého 

svého nemovitého majetku, tedy i do těch-

to bytových domů, kontinuelně investovat 

nemalé finanční prostředky. Je třeba si 

rovněž uvědomit, že pokud by tak činit ne-

hodlala, příjmy z nájmů by rapidně klesly, 

neboť by se byty s  ohledem na jejich cel-

kovou nevalnou kvalitu staly velmi rychle 

neobyvatelnými, což se už v některých pří-

padech začíná dít. 

PARCELY PRO RODINNÉ 

DOMKY NA ZÁMEČKU 

A konečně, jak jsou na tom parcely pro 

rodinné domy? Velká část parcel byla ve 

snaze obce získat z prodeje co nejvíce pe-

něz zaměřena do velmi problematických 

míst. I přestože byla obec ze strany úřadů 

tehdy varována a  včas vyzvána k  nápravě, 

neučinila tak. Na část z  nich tak dnes za-

sahuje ochranné pásmo aleje, které velmi 

omezuje majitele v nakládání se zasaženou 

částí nemovitosti. Další část pozemků je 

pro změnu zasažena ochranným pásmem 

silnice I. třídy. Některými z nich jsou vedeny 
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optické kabely a jiné zase v rozporu s kupní 

smlouvou postrádají sítě typu kanalizace či 

přístupové komunikace. Tzv. kufry stávají-

cích komunikací mezi parcelami jsou navíc 

provedeny z nevhodného materiálu (opu-

ky), což bude mít do budoucna velmi nega-

tivní dopad na životnost komunikací. Obec 

tak vcelku neuváženě mnohamilionovými 

investicemi zasíťovala více jak 90 parcel, 

z nichž plné dvě třetiny nemá v dohledné 

době šanci prodat mj. i  z  výše uvedených 

důvodů. I kdyby nakonec obec všechny 

parcely prodala, je s  ohledem na fi nanční 

bilanci příjmů a již realizovaných i předpo-

kládaných budoucích nákladů jasné, že se 

jedná o vysoce prodělečnou investici.   

POLOVINA VOLEBNÍHO OBDOBÍ ZA NÁMI

A CO DÁL?

O investicích, které nás z  nejrůznějších 

důvodů v  příštích letech zcela jistě nemi-

nou, ale samozřejmě i  o  investicích, které 

bychom během druhé poloviny volebního 

období rádi v naší obci uskutečnili, si poví-

me příště. Druhý díl tohoto článku nalezne-

te v  následujícím, tedy  prosincovém čísle 

zpravodaje. Věřím, že jeho čtení bude pro 

nás všechny alespoň o trochu veselejší, než 

je to dnešní.

V Rudolticích dne 31. srpna 2012 

Lenka Bártlová, starostka obce

PARCELY PRO RODINNÉ 

DOMKY NA ZÁMEČKU

VOLBY DO 
ZASTUPITELSTVA 
PARDUBICKÉHO 
KRAJE

❏ ČSSD

❏ Česká pirátská strana

❏ Dělnická strana sociální spravedlnosti – stop nepřizpůsobivým!

❏ Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL + SNK ED + Nestraníci)

❏ Komunistická strana Československa

❏ KSČM

❏ Moravané

❏ NS-LEV21

❏ NEZÁVISLÍ

❏ ODS

❏ Sdružení sportů České republiky

❏ SPOZ

❏ Strana soukromníků ČR

❏ Strana svobodných občanů

❏ Strana zelených

❏ Suverenita – Strana zdravého rozumu

❏ TOP 09 + Starostové

❏ Volte Pravý Blok www.cibulka.net

❏ Východočeši

KANDIDUJÍCÍ STRANY 
(seřazeno podle abecedy)

NEKVALITNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA

Promrzající 

obvodová zeď

Izolace parapetu (jejich obsah)

Obklady

Kvalita střešních oken 
a střešní izolace
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1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se 

uskuteční:

v pátek dne 12. října 2012 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 13. října 2012 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 

je volební místnost pro voliče, kteří jsou přihlá-

šeni k trvalému pobytu v Rudolticích, popř. jsou 

vybaveni voličským průkazem pro volby do za-

stupitelstva kraje: 

Tělocvična v budově Kulturního 

domu v Rudolticích, Rudoltice čp. 95.

3. Právo volit do Zastupitelstva Pardubického 

kraje má státní občan České republiky, který ale-

spoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je 

přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží 

do územního obvodu kraje.

4. Je-li volič vybaven voličským průkazem pro vol-

by do zastupitelstva kraje, může na tento hlasovat 

v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje.

5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svoji totožnost a státní občanství České 

republiky (občanským průkazem nebo cestov-

ním pasem České republiky). Neprokáže-li uve-

dené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 

mu hlasování umožněno.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat 

do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 

lístků, jinak mu okrsková volební komise hlaso-

vání neumožní.

7. Každému voliči budou dodány nejpozději tři 

dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.  

V  den voleb volič může obdržet hlasovací lístky 

i ve volební místnosti.

8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlaso-

vání ve volební místnosti je každý povinen uposlech-

nout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

Do krajských voleb zbývá necelý měsíc. Na 

Lanškrounsko.cz jste již mohli najít seznam 

kandidujících politických stran i přehled 

kandidátů z našeho regionu. Nyní vám ka-

ždé pondělí přineseme rozhovor s jedním 

z regionálních kandidátů.

Prvním z nich je starostka Rudoltic a jed-

nička na kandidátce hnutí Nezávislí Lenka 

Bártlová. Sedmatřicetiletá starostka budí 

ve své vesnici emoce. U jedněch pozitivní, 

u druhých negativní.

Někteří oceňují její práci pro obec – přede-

vším v období, kdy hrozilo, že bude vracet 

desítky milionů z dotace. V Rudolticích je 

více kulturních událostí, staví se cyklostez-

ka spojující Rudoltice-Zámeček-Lanškroun, 

probíhají opravy a přestavby. Na druhou 

stranu starostka čelila dvěma trestním ozná-

mením – medializováno bylo hlavně to za 

vyplacení téměř šestimilionové odměny 

advokátce Janě Hamplové (nyní lídr hnutí 

Nezávislí v Olomouckém kraji). V poslední 

době sklidila starostka spolu se s většinou 

zastupitelů kritiku také za to, že zrušili hojně 

využívanou diskuzi na obecním webu.

V krajských volbách nejsou Nezávislí bez 

šance. Podle průzkumů se pohybují těsně 

nad potřebnou pětiprocentní hranicí. V pří-

padě zvolení chce Bártlová prosazovat zá-

jmy malých a středních obcí.

? 
Paní Bártlová, proč jste se rozhodla 

kandidovat do krajského zastupitel-

stva? Co je vaším hlavním cílem?

  O kandidatuře do krajského zastupitelstva 

jsem se rozhodla letos na jaře. Hlavním cílem 

mé kandidatury je vnést na půdu krajského 

zastupitelstva pohled obcí na veškerou pro-

blematiku, kterou kraj řeší, abychom se pro 

příště již vyvarovali obdobných absurdních 

situací, ke kterým docházelo a  možná někde 

ještě stále dochází například při optimalizaci 

regionální dopravy. 

? 
V minulosti jste kandidovala za ČSSD, 

od voleb 2010 jako nestraník kandi-

dujete za hnutí Nezávislí, co vás vedlo 

k tomuto přestupu?

  V  minulosti, tedy v  roce 2006 jsem byla 

s  nabídkou kandidatury oslovena a  i  tehdy 

jsem kandidovala samozřejmě jako nestraník.  

V  roce 2010 jsem již kandidátní listinu sesta-

vovala sama, neboť jsem měla jasnou před-

PŘEČETLI JSME na www.lanskrounsko.cz
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stavu o  tom, jakým směrem by se naše obec 

měla ubírat. Jak se máte možnost dočíst na 

stránkách hnutí NEZÁVISLÍ  – toto hnutí dává 

otevřený prostor lidem, kteří chtějí ovlivňovat 

veřejné záležitosti, ale přitom nechtějí být čle-

ny žádné politické strany. Této možnosti jsem 

proto ráda využila a využívám i nyní.

? 
V Rudolticích jste sestavili koalici 

s KSČM. Dovedete jakožto si lídr Ne-

závislých představit spolupráci s tou-

to stranou také na krajské úrovni?

  Pod pojmem koalice vidíme spolupráci lidí, 

nikoliv politických stran, kteří mají stejný cíl, 

ale rozdílný názor na cestu, jak k  tomuto cíli 

dospět. Takoví lidé jsou pak zpravidla schopni 

se dohodnout na kompromisech, které k poža-

dovanému cíli povedou. V naší obci máme ob-

dobné cíle se zastupitelkami za stranu KSČM. 

S  jakými zastupiteli v případě našeho zvolení 

najdeme společnou řeč na krajské úrovni, vám 

v tuto chvíli nejsem schopna říci. 

? 
Před necelým rokem jste čelila trest-

nímu oznámení za vyplacení téměř 

šestimilionové odměny advo-

kátce Hamplové, která zastupo-

vala obec Rudoltice. V jaké fázi 

je nyní vyšetřování?

  Trestní oznámení na mou 

osobu byla ze strany občanské-

ho sdružení Obce bez korup-

ce podána celkem dvě. Druhé 

trestní oznámení směřovalo kro-

mě mé osoby i na další zastupite-

le a  jednatele obecní společnosti, 

a  to v  souvislosti s  opravou vyho-

řelého bytového domu. Vyšetřování 

obou kauz proběhlo během první po-

loviny letošního roku. Od té 

doby nikdo z nás 

v kontaktu s policií již není. Žádné trestní stíhá-

ní mé osoby ani ostatních zastupitelů či jedna-

telů zahájeno dle mých informací nebylo. Bližší 

informace vám ale jistě rádo podá občanské 

sdružení, které obě trestní oznámení podávalo. 

? 
Co považujete za svůj největší 

úspěch a  co za největší chybu ať už 

v  křesle starostky Rudoltic, nebo 

v politice obecně?

  Za největší úspěch nejen svůj, ale i  dalších 

aktivních zastupitelů naší obce v  letech 2008 

a  2009, na který jsem skutečně hrdá, považu-

ji úspěšnou obranu naší obce ve věci odvodu 

dotací a penále za porušení rozpočtové kázně 

v souvislosti s I. etapou bytové výstavby na Zá-

mečku. Tehdejší situace Rudoltic byla opravdu 

velmi složitá. Celých 13 měsíců jsme stáli před 

hrozbou odvodu částky 136 milionů do státního 

rozpočtu za situace, kdy skutečně bylo několika 

státními orgány prokázáno závažné porušení 

dotačních podmínek ze strany obce a  situace 

se proto jevila bezvýchodnou.  Je až neuvěřitel-

ným paradoxem, že lidé, kteří tuto situaci způ-

sobili, zakládají občanské sdružení Obce bez 

korupce a na osoby, které řeší negativ-

ní důsledky jejich činů, podávají 

trestní oznámení.

  Na otázku, co považuji 

za svou největší chybu ať 

už v  křesle starostky obce, 

nebo v  politice obecně, 

mohu odpovědět snad jen 

jedno. Byla to až přílišná 

důvěra v  některé své ně-

kdejší politické partnery. Ale, 

jak říkají známá česká přísloví, 

všechno zlé je pro něco dobré 

a chybami se člověk učí…

Matěj Brýdl

ROZHOVOR S LENKOU BÁRTLOVOU (NEZ) 
– kandidátkou do krajského zastupitelstva

VOLBY DO 
ZASTUPITELSTVA 
PARDUBICKÉHO 
KRAJE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE

ČLENOVÉ:

Fišera Milan

Chládková Eva

Macháček Dominik

Mariková Dana

Parentová Zuzana

Rezek Oldřich

ZAPISOVATELKA: 

Zvárová Michaela

SLOŽENÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE (seřazeno podle abecedy)
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STAROSTKA OBCE RUDOLTICE PODLE § 27 ZÁKONA Č.  130/2000 SB., O VOLBÁCH 

DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, OZNAMUJE:

V Rudolticích dne 24. září 2012 

Lenka Bártlová, starostka obce
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NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

5. LEDNA 2013 v 19.00 hodin 
– KD Rudoltice

Stručně řečeno se konkrétně jedná o: 

1. 
Stanovení zóny s  dopravním omezením na 30 km/hod. 

z  důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v  této 

lokalitě:

Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která nás zavede do luxusní-

ho sanatoria, ve kterém má bohatá panička OTÝLIE zhubnout. Není ovšem 

zadarmo, pobyt jí věnoval k narozeninám její choť. Otylka ovšem netuší, že 

to je nejen dárek, ale i past. Zatímco ona izolovaná hubne, což se jí neda-

ří, její exotický manžel si k nim domů přivádí její kamarádku. Podplacený 

personál sanatoria pak dostává pro Otylčinu kúru nové zadání: NEZHUB-

NOUT, NAOPAK PŘIBRAT a držet ji tam co nejdéle. Moc peněz je obrovská 

a téměř se to podaří. Otylka však je nejen tlustá, ale i chytrá. Vše prokoukne. 

Je to hra nejen o chytré ženě, která se nedá, ale i o nesmírné moci peněz.

OTYLKA

Autor: JAROMÍR BŘEHOVÝ

Režie: PAVEL TRÁVNÍČEK

Hrají: 

PAVEL TRÁVNÍČEK, doktor Untrlauf

KATEŘINA KORNOVÁ, primářka

PETR JABLONSKÝ, sportovní instruktor

HANA SRŠŇOVÁ, Otýlie Raftová

V. UPÍR KREJČÍ, sousední pacient

 PAVEL SKŘÍPAL, manžel Otýlie

 MONIKA FIALKOVÁ, obchodník 

 HANA TUNOVÁ, pokojská Hanička  
– přítelkyně Otylky

SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ 
V DOLNÍ ČERMNÉ

UVÁDÍ V SOBOTU 
3. LISTOPADU 2012 

od 19.00 hod. 

na sále Kulturního domu 
v Rudolticích

PŘEDSTAVENÍ VLASTIMILA PEŠKY

STARÉ POVĚSTI 
ČESKÉ

Vlastislav, též Krok Václav Mikula

Mlada Eva Kostelecká

Čech, též Bivoj, Přemysl  Luboš Hrdina jr

Ctirad, též Chrudoš, medvěd Radomír Jansa

Hodka, též chlapec Ivana Hamplová

Mnata, též Šťáhlav, kanec  Jiří Macháček

Častava Eva Vacková

Křesomysl Okáč Pavel Coufal

Libuše Lenka Asingerová

Kazi Jana Smejkalová

Teta, též bělouš Vendula Pirklová

Režie Aleš Hampl

Zvuk, osvětlení  Stanislav Filip

Hudební nahrávka Tomáš Hampl

Nápověda Jana Šponiarová

 Eva Havlová

NĚCO O HŘE
Mírně netradiční a  odlehčený pohled na naše nejstarší 
bájné dějiny, který lehce bourá některé vžité představy 
(„vnucené“ nám Jiráskem) na praotce Čecha, knížete 
Kroka a jeho tři dcery, Bivoje, Přemysla… Hra je doplně-
ná písněmi samotného autora. Věříme, že poučí i pobaví. 
Vhodné pro školní mládež i dospělé.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE DNE 11.  9.  2012 VYDAL MĚSTSKÝ ÚŘAD V  LANŠKROUNĚ, ODBOR DOPRAVY 

A  SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OBCE O  STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VEŘEJNOU VYHLÁŠKU:

DIAKONIE BROUMOV 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích

2. 
Umístění svislého dopravního značení “Parkoviště pro 

osobní vozidla” u  autobusové točny u  objektu ZŠ v  Ru-

dolticích tak, aby již byly postižitelné tyto případy:

Vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu v Rudol-

ticích a Městského úřadu v Lanškrouně ve dnech 11. 9. – 27. 9. 2012. 

Do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné 

povahy mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 

zájmy související s výkonem vlastnického práva by mohly být opat-

řením přímo dotčeny, podat písemné odůvodněné námitky a  dále 

kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opat-

řením obecné povahy přímo dotčeny, může uplatnit písemné připo-

mínky u silničního správního úřadu Městský úřad Lanškroun, odbor 

dopravy a silničního hospodářství.
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Vážená paní starostko,
skončily svozy sbírek použitého ošacení 

v prvním pololetí roku 2012, a tak mi do-

volte, abych Vám a Vašim občanům co nej-

srdečněji poděkoval za uspořádání sbírky 

použitého ošacení pro naši organizaci.

Zejména chceme vyzdvihnout obětavou 

pomoc Vašich občanů, kteří významnou 

měrou podpořili naši činnost a  pomohli 

tak zajistit dostatek humanitárního mate-

riálu pro lidi v tíživých životních situacích. 

Vámi darované věci posloužily sociálně 

potřebným občanům a  daly práci cca 

60 klientům z našich azylových domů.

Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce 

bude pokračovat i nadále. Proto si dovo-

lujeme v  příloze zaslat přehledy termínů 

svozů v  druhém pololetí roku 2012 a Vý-

roční zprávu za rok 2011.

S pozdravem 

PhDr.  Vítězslav Králík, ředitel

Vstupné 200 Kč. Vstupenku lze zakoupit v předprodeji 
v měsíci prosinci 2012 na Obecním úřadu v Rudolticích. 
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Zajistili jsme pronájem tří velkoobjemových kontej-

nerů k  likvidaci biologického odpadu. Ukládat zde 

můžete trávu, listí, nekontaminovanou zeminu, slab-

ší větvičky… Silnější větve z ořezu stromů a pařezy 

můžete ukládat na pozemek k tomu určený za mě-

nírnou ČD. Na vedlejší hromadu na témže pozemku 

můžete ukládat starý dřevěný nábytek, dveře. Nevoz-

te sem žádný čalouněný nábytek ani jiný odpad, není 

to sběrný dvůr, ani skládka!!! Dřevo a starý nábytek 

zde uložené slouží k dalšímu zpracování a odváží ho 

2x  ročně specializovaná fi rma. Mnozí občané tyto 

služby již aktivně využívají, touto cestou na ně upo-

zorňuji ty občany, kteří tuto službu zatím nezazna-

menali a nadále ukládají biologický odpad ze svých 

zahrad za plot, zejména na břeh potoka. Další kon-

tejner pro horní konec obce je objednán, bohužel, 

zatím nám nezbývá než urgovat a čekat. 

Erika Kohoutová 

Vážení spoluobčané, 
S PŘÍCHODEM LETOŠNÍHO JARA ZA-

JISTILA OBEC RUDOLTICE PRO SVÉ 

OBČANY DALŠÍ, A JAK JSME MOHLI 

ZAZNAMENAT, I VÍTANOU SLUŽBU. 

UKLÁDÁNÍ 
BIOODPADU

Vyřazená pračka váží – řekněme – pa-

desát kilogramů. Mohlo by to zname-

nat padesát kilo odpadu. Smyslem 

recyklace vysloužilých spotřebičů je 

ale něco jiného: v co největší míře zno-

vu využít veškeré materiály, které se 

z nich podaří při zpracování získat.

Když se tedy na starou pračku po-

díváme z  tohoto pohledu, vidíme ji 

jinak: 20  kilogramů železa, 10 kilo 

plastů, zbytek závaží v podobě beto-

nu. Podobně je to u dalšího typické-

ho velkého spotřebiče, který nechybí 

prakticky v žádné české domácnosti, 

u chladničky. I její recyklací se dá zís-

kat kolem 20 kil železa, plastů je prů-

měrně 16 kilogramů. 

Zájem o takto získané materiály jako 

o  druhotné suroviny se samozřejmě 

u  různých zpracovatelů liší. Zejména 

pro hutě znamená železo přidané do 

tavby spolu se železnou rudou velmi 

významnou úsporu energie. 

Když tuto úsporu převedeme do sro-

zumitelnější řeči „domácího šetření“, 

můžeme si ji představit například tak-

to: recyklace obyčejné žehličky ušetří 

tolik energie, kolik za celý měsíc spo-

třebuje průměrně velká lednička.

STARÉ PLASTY, 
NOVÉ VÝROBKY

O něco složitější je to s plasty. Přesto se 

i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze sta-

rých spotřebičů tak mohou vzniknout 

dejme tomu zatravňovací dlaždice.

Dlažba má pevnost tradičních po-

vrchů, jako je beton nebo živičné 

směsi, a zároveň umožňuje zachovat 

přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se 

pro parkoviště, příjezdy ke garážím, 

odstavné plochy, chodníky, cesty 

a kolejiště, ale i  jízdárny, výběhy pro 

koně a další plochy. 

Zatravňovací dlažba se vyrábí z plasto-

vého recyklátu se zásadním podílem 

polyetylenu, který se získává z průmys-

lových i komunálních odpadů a obalů.

Případná likvidace výrobků z recyklátu 

je také velmi šetrná – materiál je totiž 

znovu stoprocentně recyklovatelný.

Ani další výrobce by se bez plasto-

vého recyklátu ze spotřebičů neo-

bešel – lisuje z  něj poklice na kola 

automobilů. Každý nový výrobek 

obsahuje asi 30  %  plastů ze starých 

spotřebičů. 

Většinu recyklátu zajišťují spolehliví 

dodavatelé ze zemí Evropské unie. 

Patří mezi ně i  čeští zpracovatelé 

elektroodpadů, kteří recyklují velké 

spotřebiče vysbírané kolektivním 

systémem ELEKTROWIN.

PUR-PĚNU POUŽÍVAJÍ 
NÁBYTKÁŘI I STAVBAŘI

Patrně nejširší uplatnění mají plasty 

vytěžené ze starých spotřebičů při 

výrobě polyuretanu. Ten se ve formě 

PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích 

od stavebnictví přes nábytkářskou vý-

robu až po automobilový průmysl. 

Stavbaři znají recyklované polyureta-

ny zejména jako plnivo pro tepelně 

izolační omítkové směsi. Materiály 

s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako 

fi nální omítky u novostaveb, ale i pro 

dodatečné zateplení a revitalizaci star-

ších rodinných domů.

PUR-pěna je dnes také základním ma-

teriálem při výrobě matrací pro spaní, 

kde nahradila molitan. Tvoří pevnou 

a spolehlivou výztuž sedacího nábyt-

ku v domácnostech i sedaček v nově 

vyráběných automobilech.

PUR-pěna ale splňuje nejpřísněj-

ší kritéria i  z  hlediska zdravotního, 

proto je její tvrdá varianta takřka vý-

hradním tepelným izolantem v  po-

travinářském průmyslu – v  pivova-

rech či mlékárnách.  

Tak co, pořád si ještě někdo myslí, 

že vysloužilé spotřebiče nemá cenu 

odevzdávat na sběrná místa, aby se 

o ně mohli postarat odborníci?

VÝROBKY 
Z RECYKLÁTU

Seznam míst zpětného odběru naleznete na www. elektrowin.cz

STARÉ SPOTŘEBIČE ŽIJÍ DÍKY RECYKLACI 
DALŠÍMI ŽIVOTY

Kontejnery na biologický odpad
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PO LOŇSKÉM ÚSPĚCHU JSME 

LETOS ZOPAKOVALI PŘÍMĚST-

SKÝ TÁBOR HNED VE DVOU TER-

MÍNECH. KAŽDÝ BYL TROCHU 

JINÝ A OBA SI DĚTI CHVÁLILY.

První PT proběhl 16. – 20. 7. a účast-

nilo se jej 24 dětí. Ty si v  průběhu 

týdne vyzkoušely mnoho z připrave-

ného programu. Horolezeckou stě-

nu v  místní tělocvičně, orientaci na 

mapě i v terénu, zdravovědu s profe-

sionálním zdravotníkem, ježdění na 

raftech a kánoích na rybníku, míčové 

hry na veřejném prostranství mezi 

školou a  školkou, hraní deskových 

a  karetních her a  mnoho dalšího. 

Celodenní výlet jsme podnikli na 

blízkou úzkorozchodnou dráhu do 

Mladějova, kde jsme kromě prohlíd-

ky a vyjížďky zažili i vykolejení jedno-

ho z vagonků.  Nás tato nehoda však 

nijak nepoznamenala  a  pokračo-

vali jsme pěším výstupem na kopec 

a rozhlednu Mladějovské hradisko.

Druhý PT proběhl ve dnech 13. – 17.  8. 

a účastnilo se jej 15 dětí, z toho 13 byli 

již účastníci   prvního termínu. Pro-

gram jsme mírně pozměnili a doplnili 

o  činnosti, které jsme nestihli a  byli 

o  ně přímo dětmi žádáni. Slaňování 

na železničním mostě, vaření v  příro-

dě, stanování, improvizovaná lanová 

dráha, společenské hry atd. Celodenní 

výlet jsme absolvovali na kolech, a  to 

do Sázavského údolí. V  Albrechticích 

na statku u  Vávrů jsme se projeli na 

neosedlaném koni a prohlédli si farmu 

se všemi zvířaty. Po cestě zpět jsme se 

stavili na zmrzlinu a zakončili tím další 

příjemný den.

Poděkování za konání PT patří všem 

organizátorům a  pomocníkům, pře-

devším starostce Lence Bártlové, dále 

Zuzaně Parentové, Jitce Sýkorové, Jiří-

mu Žáčkovi, Heleně Filípkové a  Obci 

Rudoltice.

Jelikož se tábor dle reakcí účastníkům 

líbil, předpokládáme jeho organizaci 

i v příštím roce.

Všem dobrovolníkům mnoho úspěchů 

v jejich práci a Vaši přízeň přeje Dan.

Za organizátory sepsal dne 28. 08. 2012 

Daniel Žáček
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LÉTO NA ZÁMEČKU
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ZÁMECKÁ OSLAVA 
7. 7. 2012

Letošní rok je ve znamení 300letého výročí vybu-

dování zámku v roce 1712  a 7. července  uplynu-

lo přesně 5 let od jeho znovuotevření, a tak jsme 

to slavili. Přijel skákací hrad, koně i malinký po-

ník, kejklíři, šermíři a další účinkující, nejdále to 

měla do Rudoltic Michaela Dolinová. Podívat se 

přišlo během dne 452 návštěvníků.

Od dopoledne se na pódiu zpívalo i  hrálo. 

Nejdříve vystoupila dětská hudební skupina 

Hudrovníci, westernové dovednosti předvedl 

oblíbený Bleskový Jack a  i  pak se pořád něco 

dělo. Šermovalo se, žonglovalo, hrálo a  zpíva-

lo, jezdilo na koních, loutkové pohádky nebo 

zkouška žonglování se dětem líbily, mohly si 

vyzkoušet i malování perníků.

Do oslavy získání světového rekordu za vy-

tvoření návleku s nejvíce knofl íky jsme zapo-

jili děti i  dospělé. Kdo chtěl, dostal bublifuk 

a  na znamení všichni začali usilovně vytvá-

řet bubliny. Sice jich asi nebylo tolik, kolik je 

knofl íků na rekordním návleku, ale všichni se 

dobře pobavili, a to je hlavní.

Dětem i dospělým se líbilo vystoupení paní Do-

linové, která děti přezkoušela ze znalostí počasí 

a přírody. Bohužel pak začal liják, a tak se všichni 

poschovávali, kam se dalo, a poslouchali country 

písničky. Mezitím jsme s  paní Dolinovou prošli 

Zámeček, který se jí velmi líbil. Zaujal ji knofl íko-

vý světový rekord a nejvíce knofl íkový kočárek. 

Ve sklepení jí sice byla zima, ale zato si mohla 

hodit do zámeckého pokladu korálek pro štěstí.

Měla se křtít skupinka šesti zámeckých straši-

dýlek. Déšť to však neumožnil. Po dešti se ob-

jevilo sedmé strašidýlko, je to holčička. „Křest“ 

proběhne při jiné příležitosti. 

Kromě zábavy se také dále pomáhá potřebným. 

V aukci probíhal prodej plyšáků a různých před-

mětů, vydražila se i velká plyšová opice a získaná 

částka byla přidána k celkové sumě získané pro 

sedm klientů z Domova pod hradem Žampach. 

Pan ředitel převzal darovací šek na částku získa-

nou od 1. 5. 2011, celkem 202 227 korun. Na to, 

že jsem měla strach, když jsem slíbila, že se po-

kusím získat 77 000 Kč, je to výsledek mnohem 

lepší, a jsem vděčná všem, kteří k němu přispěli. 

Tomáš Rybička, který maluje hlavou, měl velkou 

radost z výstavy zvětšenin svých obrázků, kterou 

se mi podařilo v prvním patře zrealizovat.

Kromě Tomáše jsem na akci pozvala i  rodinu 

Řehořovu, protože bych jim ráda pomohla 

získat prostředky na rehabilitační pobyty pro 

jejich 4letého syna Kubíčka, který je z  dvoj-

čat předčasně narozených. On však prodělal 

14 dní po narození masivní krvácení do moz-

ku s  následnou obrnou levé poloviny těla. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE
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Romantická atmosféra noci

Dražba plyšové opice

Oslava uznání 
světového rekordu



„STRAŠIDELNÁ“ 

HRADOZÁMECKÁ NOC

Krásnou tečku za letní sezonou letos udělala 

tato celostátní akce.

V  noci z  1. na 2. září měli zájemci poprvé 

možnost prohlédnout si z   třetího patra 

věže osvětlené okolí. Výhled na Lanškroun 

s nočním osvětlením stál za vyjití 110 scho-

dů, které byly osvětleny svíčkami. Zahájení 

v  kavárně se účastnili kromě dalších hostů 

a  sponzorů i  lanškrounská starostka Mgr. 

Stanislava Švarcová, zastupitel obce Rudol-

tice Mgr. Bednář i  jeden ze dvou vlastníků 

Zámečku MgA. Přemysl Kokeš.

Na zahájení nechyběli fotografové a další zá-

stupci médií i regionální televize OIK. Na úvod 

jsme se nejdříve ohlédli na uplynulých pět let 

provozu a zavzpomínalo se na to, co všechno 

se na Zámečku už událo. To, že provozovat 

pouze napůl opravený objekt není jedno-

duché, bylo všem přítomným jasné. Krátce 

hovořili i někteří z hostů, paní starostka i za-

stupitel z Rudoltic hodnotili to, že se Zámeček 

snaží po tolika letech ožít, za přínosné a pro 

obyvatele okolí i vzdálenějších míst vznikající 

další zajímavé místo k návštěvě.

Při následné prohlídce někteří návštěvníci 

žasli, jak místnosti a  schodiště osvětlené 

pouze svíčkami působí úplně jinak než ve 

dne a  vyvolává to romantickou atmosféru. 

V  prvním patře jsem přiblížila dalšími in-

formacemi provoz Zámečku a  z  třetího pa-

tra byla krásná vyhlídka na okolí v  nočním 

osvětlení i na vycházející měsíc. Ti z návštěv-

níků, kteří se dostali na Zámeček poprvé, 

měli nevšední zážitek a  vyjádřili přání přijít 

ještě jednou za světla, aby si mohli lépe pro-

hlédnout i předměty ve věži vystavené.

Rozsáhlé zámecké sklepení bylo také osvět-

leno svíčkami více než obvykle. Jeden z  ná-

vštěvníků do zámecké kroniky napsal, že to 

byla „strašidelná Hradozámecká noc“. Při první 

prohlídce jsem mohla hostům, z nichž někteří 

na Zámečku ve sklepení ještě nebyli, ukázat, 

co vše se ve sklepení změnilo k lepšímu. Rádi si 

hodili korálek pro štěstí  k zámeckým skřítkům 

a prohlédli si výstavu velkoplošných fotografi í 

lanškrounského Fotoklubu. Po skončení pro-

hlídky se hosté vrátili do kavárny, a  zatímco 

se s  některými natáčely rozhovory, ostatní si 

mohli dát občerstvení, výborné maso a  další 

dobroty se stylovými názvy připravené provo-

zovateli zámecké kavárny.

Rozhodně takováto akce nebyla poslední, příš-

tě se návštěvníci budou moci těšit na různá 

vylepšení, která budou po této úspěšné první 

zkušenosti pro ně na Zámečku připravena.

Během této noční akce si přišlo prohlédnout 

Zámeček přes 120 návštěvníků, poslední při-

šel v půl šesté ráno. Takovou účast jsme ani 

nečekali a  zájem návštěvníků o  noční pro-

hlídku nás příjemně překvapil.

V září je možno si Zámeček ještě prohlédnout 

v pravidelné provozní době – ve středu odpo-

ledne a o víkendech, na občerstvení je možno 

zajít mimo pondělí každý den od 14.00 hodin. 

Od začátku října bude prohlídka možná po 

telefonické domluvě na mob. 776  642  277 

i  v  zimním období a  na jaře, příští rok začne 

pravidelný provoz v červnu a už se připravuje 

Knofl íkiáda III, která se uskuteční 22. 6. 2013.

KNOFLÍKY SE STÁLE SBÍRAJÍ

Do poloviny června příštího roku stále sbírám 

knofl íky. Kdo by je ještě chtěl poskytnout, má 

možnost je nechat na poště v  Rudolticích, 

kde si je vyzvednu, a předem za ně děkuji.

Na fotografi ích je vidět, kolik knofl íků na Zá-

mečku už je a jak vypadá rekordní knofl íko-

vý návlek, který už má certifi kát i světového 

rekordu, nejen českého. Návštěvníkům se 

knofl íkové exponáty moc líbí a žasnou nad 

vystavenými knofl íky z  různých materiálů 

nebo při pohledu na knofl íkový kočárek.

Doufám, že se podaří získat ještě pořádnou 

kupu knofl íků, aby další Český rekord s názvem 

„Nejvíc knofl íků na jednom místě“, který bude vy-

hodnocen při Knofl íkiádě III, stál za to.

Krasava Šerkopová                                                                              

Je to velký bojovník a naštěstí se daří s úsi-

lím celé rodiny i  fyzioterapeutů pomalu 

u něho obnovovat pohyblivost. Sice nejis-

tě a pomalu, ale chodí, brzy se však unaví 

a daleko nedojde, levá ruka je stále skoro 

bezvládná.

Podařilo se založit darovací konto u společ-

nosti Avevia. Kdo by chtěl Jakubovi Řehořovi 

přispět, může na č. ú. 2000276305/2010, 

var. symbol 11200004, podrobnější infor-

mace jsou na www.avevia.cz pod názvem 

„Léčebné pobyty a  cyklokočárek na míru 

pro Jakuba Řehoře.“

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

V  pátek 17. 8.  zazněla na Zámečku večer 

od 20  hodin  postupně  hudba tří rocko-

vých kapel. Zájemcům přijely zahrát ka-

pely VĚC MAKROPULOS, FOE-THE-TREES 

a G PINT FUNKCTION. Příznivci, kteří se na 

jejich vystoupení přišli podívat, si poslech-

li spoustu skladeb, někteří si i zatancovali.

V  sobotu 18. 8. v  podvečer zahrála kapela 

Vichr Orlických hor známé i  méně známé 

skladby,  nahradila tak původně plánovaný 

jiný program.

O prázdninách navštěvují Zámeček i  děti 

z okolních táborů. Několik skupin dětí se na 

Zámečku vydovádělo, ve sklepení hledalo 

poklady nebo měly jiný zajímavý program.

KAVÁRNA OŽILA

Konečně do kavárny přišli provozovatelé, kteří 

si vědí rady, co a jak je v takovém provozu po-

třeba. I když začátky rozhodně neměli jedno-

duché, návštěvníci mají možnost stálého ob-

čerstvení na úrovni mnohem lepší, než bývalo 

v minulosti. Nyní po prázdninách už sice žád-

né větší akce nebudou, ale možnost si posedět 

v příjemném prostředí a dát si něco dobrého 

bude pro zájemce mimo pondělí každé od-

poledne až do večera. Tak i kavárna konečně 

funguje, jak má, a to je dobře. Vlastníci zámku 

se snaží dohodnout opravu příjezdové cesty 

a zajistit opravy nejvíce potřebné, a tak se snad 

konečně Zámečku zablýská na lepší časy.

www. zamecek-lanskroun.webnode.cz

PŘEKLADY STARÝCH 
LISTIN ZAUJALY I ČT 1

Ve čtvrtek 23. 8. se na Zámeček přijel s kamerou 

podívat reportér České televize pan Klokočník, 

kterého zaujala informace o překladech starých 

listin z  vídeňského liechtensteinského archivu. 

Bylo to nečekané: ráno v 9 hod volal, že by si do-

kumenty rádi natočili a v 11 hod už jsem stála 

před kamerou. Pana redaktora historie i pohnu-

tý osud Zámečku opravdu zaujal, se zájmem 

si prohlédl věž a  zejména rozsáhlé sklepení, 

reportáž se natáčela přes dvě hodiny a  byla 

zařazena do cyklu Poklady českých depozitářů, 

který probíhá v  Událostech z  regionů vždy po 

18. hodině hned v pátek 24.8. Ohlasy na repor-

táž, na kterou se dá podívat i na stránkách ČT 

24 v  archivu pořadů pod názvem „Rudoltický 

zámek má dobrovolnou kastelánku“ a jejíž od-

kaz je na www.novyzamek.cz i na rudoltickém 

webu, měla dost kladných ohlasů.  Je vidět, že 

osud této památky zajímá stále více lidí.

Bohužel překlady i  300 let starých listin jsou 

velmi drahé, za jedno přeložené slovo se pla-

tí i 2 koruny, a i když se podařilo najít člověka, 

který je ochoten překládat za méně, stále je 

přeložen jen zlomek dokumentů, které jsem 

nalezla v  archivech. Přitom jsou v  nich velmi 

zajímavé údaje o  historii zámku, následcích 

požárů i dalších jeho osudech. Snad se postup-

ně dozvíme další informace, které jsou v doku-

mentech doposud zakleté.
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BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ ZPRAVIDLA KAŽDOU 
NEDĚLI V 10 HODIN, 

V ZIMNÍM OBDOBÍ V KAPLI NA FAŘE. 

Všichni jsou srdečně vítáni. 

Navštivte naše stránky na 

www.farnost.rudoltice.info, 

kde naleznete nejen aktuální 

pořad bohoslužeb, ale i různé 

další zajímavé informace.

LÉTO NA ZÁMEČKU

Římskokatolická farnost 
Rudoltice 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

BABÍ LÉTO           

Včera letěl vzduchem první bílý vlas.

Zazvonil,

když zvolna k zemi padal -

a slova,

hrubá, nepokorná slova

v hrdle uvázla mi jako rybí kost.

Mé léto,

ty už také šedivíš?

Je tomu tak

a podzim přijde zítra.

Zas celé stromy budou odlétat,

zas ptát se budem,

kam a komu vstříc.

A ticho, chudé jako polní myš,

tu a tam za zády nám pískne.

Mé léto,

ty už také šedivíš?

JAN SKÁCEL

Hradozámecká noc

Michaele Dolinové se knofl íkový kočárek velice líbil

Noční Lanškroun z okna věže
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Josef Macháček, administrátor farnosti



Finanční arbitr má také ze zákona povinnost 

vhodným způsobem uveřejnit, nejpozději do 

30. června   120následujícího kalendářního 

roku, výroční zprávu o  své činnosti, včetně 

popisu vybraných projednávaných sporů. Vý-

roční zpráva o činnosti fi nančního arbitra za 

rok 2011 je umístěna na internetové stránce 

www.fi narbitr.cz ke stažení, o její zaslání mů-

žete požádat na arbitr@fi narbitr.cz. 

ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY 
V KRUHU RODINNÉM 

ANEB DŮVĚŘUJ, 

ALE PROVĚŘUJ; 

PŘÍPAD NEZDÁRNÉHO 

SYNA 

Mnozí jsme zažili tuto situaci – jsme v tep-

le domova, odpočíváme po náročném dni 

v  práci,   a  to poslední, co se nám chce, je 

vyjít ven do blátivého počasí, když pouhá 

představa tohoto zážitku nás zamrazí po 

celém těle… a právě tehdy se objeví potře-

ba poskytnout někomu blízkému, ať je to 

dcera, vnuk, manžel či přítel, hotovost, kte-

rou u  sebe momentálně nemáme. I když 

víme, že myšlenka, která nás zrovna napa-

dá, není rozumná, podléháme naší lenosti 

a opouštíme naše pravidla a zvyky: blízké 

osobě, se snahou jí vyhovět a  zároveň 

se vyhnout „nucené“ procházce, vložíme 

platební kartu do ruky se slovy: „Tak si do 

toho bankomatu zajdi. Tady máš PIN – je 

to 1928. A vezmi si účtenku.“ Právě jsme se 

vyhnuli nepříjemnému zážitku, blízkému 

člověku přece můžeme věřit. Většinou to 

bývá pravda – nic se nestane, dojde k vý-

běru a  blízký odpovědně vrátí kartu a  na 

PIN zapomene. Jenže vězte, že i při tomto 

pozitivním scénáři vývoje událostí již do-

šlo k něčemu špatnému. Porušili jsme ně-

kolik zákonných i smluvních povinností.

Paní Jitka pracovala jako kuchařka v  jídelně 

gymnázia. Nejen z důvodu zasílání platu si zří-

dila bankovní účet u banky, ke kterému obdr-

žela platební kartu. Na účet si nechala zasílat 

svoji výplatu i z druhé práce a výživné na svo-

ji nezletilou dceru, tedy její veškeré příjmy. 

Z účtu platila nejrůznější závazky a často při je-

jich placení používala platební kartu. Platební 

kartou platila v obchodech, restauracích a vy-

bírala minimálně třikrát do měsíce hotovost. 

Jednoho letního dne se Jitka vrátila s  ro-

dinou z dovolené a již při otevření branky 

vedoucí k  domu se ji zmocnilo neblahé 

tušení. Jakmile se dostala ke dveřím, její 

tušení se pomalu, ale jistě naplňovalo – 

dveře byly vypáčeny a  bylo jisté, že byli 

vykradeni. Jeden z  prvních nepříjemných 

úkolů, které musela Jitka vyřešit, bylo za-

blokování platební karty, kterou zloději 

také ukradli. Proto okamžitě informovala 

banku o krádeži platební karty a ta ji ihned 

zablokovala. Díky bleskurychlé reakci Jitky 

zloději nestihli napáchat další škody. I když 

paní Jitka nebyla tak hloupá, aby nechá-

vala u  platební karty PIN a  nosila jej pro-

zíravě v hlavě, bylo možné, že ke zneužití 

karty mohlo dojít. Zloději jsou vynalézaví 

a neznalost PIN je bohužel často nezastaví.

Paní Jitka obdržela novou platební kartu a k ní 

stejný PIN jako ke staré. Jitka si jej nezměnila, 

jelikož se domnívala, že starou kartu již nikdo 

nemůže použít. Tato domněnka byla správná –

bankou znehodnocenou kartu již nelze použít. 

Po nějaké době, po úklidu a všech těch nepří-

jemnostech spojených s vyloupením, se Jitčin 

život vrátil do starých kolejí. Po čase si uvědo-

mila, že na její adresu přestaly chodit výpisy 

z účtu. To ještě nevěděla, že nejde o náhodu, 

ale proradný čin někoho v jejím okolí. Jaké pře-

kvapení následovalo, kdy po čtyřech měsících 

při náhodné kontrole účtu zjistila, že je na něm 

o osmdesát tisíc méně, než by mělo být!

To, že Jitka nekontrolovala stav účtu častěji, 

byla bezesporu její chyba. První myšlenka, 

která ji však napadla po výčitkách, kterými 

se častovala, byla, že zloději zneužili její sta-

rou kartu. To však nebylo možné, řekla banka 

i fi nanční arbitr, na kterého se Jitka obrátila 

o pomoc. Následně při kontrole dodatečných 

výpisů z účtu začala objevovat zlou pravdu – 

týden co týden jí mizelo z účtu několik tisíc 

– v době, kdy vypomáhala v místní restauraci 

a peněženku nechávala v domě. 

Doma byl jen její syn…

Banky a  platební instituce, které vydávají 

platební karty, vás při zřízení platebního 

účtu seznamují s  pravidly poskytované 

služby, vašimi právy i  povinnostmi, a  to 

písemně v  podobě smluvních podmínek 

a  pravidel stanovených pro  používání pla-

tební karty. Tím, že tyto dokumenty pode-

píšete, se zavazujete k  tomu se jimi řídit. 

Mezi základní pravidla nakládání s platební 

kartou patří, abyste ji nikomu nikdy nepůj-

čovali a  už vůbec neprozrazovali PIN. PIN 

je osobní identifi kační bezpečnostní číslo, 

které banka nebo platební instituce sdělí 

při vydání platební karty pouze jejímu dr-

žiteli. Za pomoci PIN pak autorizujete jaký-

koliv požadavek na  výběr z  bankomatu či 

při platbě v obchodě. Tím, že někomu svo-

ji platební kartu půjčíte a  prozradíte svůj 

PIN, si koledujete o  velký průšvih – banky 

a  platební instituce totiž na takové pou-

žití platební karty spolu s  PIN cizí osobou 

hledí, jako kdybyste ji použili vy osobně, 

protože platební karta je vaším platebním 

prostředkem (platební karta nemá co dělat 

v cizích rukou) a PIN je klíčem k jejímu po-

užití – autorizujete jím váš požadavek na 

výběr z  bankomatu či platbu v  obchodě. 

Pro případ zneužití nebo dokonce ztráty či 

krádeže je vždy nutné takovou ztrátu oka-

mžitě oznámit bance či platební instituci. 

Tak platební kartu zablokujete a  již nikdo 

vám peníze z bankovního účtu ukradenou 

kartou nevezme!

Problémem při svěření platební karty 

a PIN blízké osobě bývá, že v případě, že 

tato osoba vaší důvěry zneužije a peníze 

z  účtu bez vašeho souhlasu vybere, ne-

máte šanci na vrácení ukradených peněz 

bankou nebo platební institucí. Přitom často ne-

musíte mít o  tom, že vaši platební kartu někdo 

zneužívá, dlouhou dobu vůbec ponětí. Podezřelé 

výběry můžete při další neopatrnosti zaznamenat 

z výpisů i po měsíci – pokud je váš blízký podvod-

ník důkladný a vy velice neopatrní, i po měsících 

několika. Vzhledem k tomu, že si myslíte, že pla-

tební kartu máte fyzicky pořád u  sebe, netušíte 

žádné nebezpečí, natož abyste bance či platební 

instituci ohlásili její ztrátu či krádež. Výsledkem 

může být kruté vystřízlivění z  projevené důvěry 

a ztráta třeba i  několika desítek tisíc…

PLATEBNÍ KARTA V AUTĚ NENÍ 

V BEZPEČÍ! PIN SI PAMATUJME !!!

Podobné platí i v dalším případě. PIN nesdělujte 

osobám blízkým v žádném případě – nejen pro-

to, aby nebyly vystaveny pokušení kartu zneužít 

jako v předchozím případě, ale proto, že vám to 

banky zakazují a pokud vznikne škoda a sdělení 

PIN je prokázáno, jde o hrubou nedbalost z vaší 

strany se závažným následkem – odpovídáte 

v plném rozsahu za vzniklou škodu. 

Taková odpovědnost nastala i  v  případě pana Jir-

ky z  Karlovarského kraje. S  manželkou potřebovali 

nakoupit vybavení do domácnosti, proto se vydali 

do nákupního centra. V autě však nechali téměř vše, 

včetně platební karty pana Jirky s PIN poznačeným 

v mobilu manželky. Jedinou věc, kterou si vzali s se-

bou, byla peněženka manželky. Tím, že Jirka prozra-

dil manželce PIN, která si jej poznamenala do mobilu, 

navíc jej označila jako PIN, došlo k dvěma zásadním 

pochybením. Jirka porušil povinnost nikomu nepro-

zrazovat PIN a uložením PIN do mobilu, byť manželky, 

se značně zvýšilo riziko jeho prozrazení a následného 

zneužití platební karty. K tomu také následně došlo. 

Během nákupu auto navštívili zloději a kompletně ho 

vykradli. Zmizela mimo jiné Jirkova karta a manželčin 

mobil s uloženým PIN.

Co následovalo dále? Zloději znalí situace a  chyb ob-

čanů věděli přesně co dělat. Netrvalo dlouho a PIN byl 

v  manželčině mobilu objeven. Během deseti minut 

vybrali z účtu pana Jirky 24.000,- Kč! Jirka, i přesto, že 

se zachoval správně a  okamžitě kartu na  lince banky 

zablokoval, o peníze přišel. Bylo totiž zjištěno, že výbě-

ry proběhly před blokací karty – zloději jsou opravdu 

rychlí – tedy výběr byl z  pohledu banky autorizován, 

byl proveden platnou platební kartou po správném za-

dání PINu. Muselo se tedy posuzovat, zda-li ze  strany 

pana Jirky nenastala nedbalost, která umožnila výběry 

peněz. Bylo shledáno, že pan Jirka byl hrubě nedbalý, 

protože prozradil PIN cizí osobě, není jakkoliv důležité, 

že šlo o manželku, a k tomu neochránil PIN – nechal ho 

zapsaný v  mobilu, který byl v  bezprostřední blízkosti 

platební karty! Jirka tak už jen může doufat, že se podaří 

odhalit pachatele dříve, než peníze utratí.

Zdroj: www.fi narbitr.cz

FINANČNÍ ARBITR JAKO ZÁKONEM ZŘÍZENÝ MIMOSOUDNÍ ORGÁN PRO ROZHODOVÁNÍ NĚKTERÝCH SPORŮ NA 

FINANČNÍM TRHU PŘINÁŠÍ NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI SVŮJ NOVÝ ZPRAVODAJ FINANČNÍHO ARBITRA A V NĚM PŘÍBĚHY 

A PŘÍPADY, KTERÉ SE STALY A KTERÉ FINANČNÍ ARBITR ŘEŠIL.

JAK OCHRÁNIT 
PLATEBNÍ KARTU

   NIKDY NESDĚLUJTE 
PIN JINÉ OSOBĚ

   PIN NEUCHOVÁVEJTE 
SPOLU S KARTOU

   PŘI ZJIŠTĚNÍ ZTRÁTY/
KRÁDEŽE KARTY IHNED 
KONTAKTUJTE BANKU
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Milí obyvatelé Rudoltic,
rád jsem se ujal příležitosti Vás pozdravit a záro-

veň pozvat ke krajským volbám, ve kterých budete 

jedině Vy rozhodovat o svých zástupcích na úrov-

ni kraje. Budete rozhodovat o tom, komu na příští 

čtyři roky svěříte do rukou správu nad naším regi-

onem. Věřím, že nepodlehnete během volební kam-

paně tzv. celostátním tématům, kde je možné slíbit 

populisticky cokoliv, a až po volbách zjistíte, že jste 

zase naletěli…Věřím, že dáte svůj hlas lidem, které 

znáte i osobně a můžete jim věřit.

Letos, stejně jako v  minulých letech, se budu prezentovat na kandidátce 

Koalice pro Pardubický kraj (KPK), jejímž lídrem je současný vicehejtman 

a vůbec historicky první hejtman Pardubického kraje Roman Línek. Já osob-

ně jsem, řekněme symbolicky, přijal příčku padesátou. Tímto chceme vlastně 

také upozornit, že ať kandidátní listinu KPK budete studovat z kterékoliv stra-

ny, pokaždé si můžete být jisti, že osoby, které v ní naleznete, a to na kteréko-

liv pozici, Vás nezklamou. Vždy bylo, je a bude na ně spolehnutí.

Bohužel, ne každému z aktivních jednotlivců bylo umožněno se na koaliční 

kandidátce umístit. Neznamená to však, že bychom si jejich spolupráce ne-

vážili, nebo že bychom jejich obce opomíjeli. Snažili jsme se o celokrajsky 

vyváženou kandidátku, a to jak oblastně, tak podle požadavků koalič-

ních partnerů, a věříme, že se to dle možností skutečně podařilo.

Koalice pro Pardubický kraj vznikla před dvanácti lety jako alternativa pro 

slušné a přemýšlivé občany Pardubického kraje k stále rozhádanější levici 

a  pravici. Je postavena na důvěře a dlouholeté spolupráci lidí, kteří se osvěd-

čili ve svém oboru a regionu, nikoliv na přísně ideologických základech.

Důvodem, proč jsme se i letos spojili, je ukázat sílu tří partnerů, kteří si 

vzájemně věří a drží slovo před i po volbách. Na naší kandidátce tak můžete 

najít vaše blízké přátele, starosty, místostarosty a další osobnosti z celého 

regionu. Pracovité a charakterní lidi, kteří už skutečně mnoho dobrého ve 

svém okolí dokázali a nyní ještě mají tu chuť a odvahu posunout náš kraj. 

Ne doleva, ne doprava, ale dopředu.

 

PŘIPOJTE SE I VY K NAŠÍ MYŠLENCE 

V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 

A PODPOŘTE NAŠE – VAŠE KANDIDÁTY 

VE DNECH 12. – 13. ŘÍJNA 2012 

ROZHODNĚTE O SVÉM KRAJI! 

VOLTE KOALICI PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Petr Šilar
senátor
kandidát Koalice pro Pardubický kraj

ZPRAVODAJ FINANČNÍHO ARBITRA
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  V pondělí 3. 9. 2012 jsme společně s dětmi 

ze Základní školy a mateřské školy v Rudolticích 

vykročili do nového školního roku 2012/2013.

  Na základní škole se zpěvem žáků 2. až 

5. ročníku rozezněla školní hymna „Rudoltická 

školička“. Přivítala ty, kteří zasedli do školních 

lavic poprvé. Na naše prvňáčky se těšila paní 

učitelka 1. třídy Mgr. Blanka Valíková společ-

ně s ostatními učitelkami. Nechyběla ani paní 

starostka Lenka Bártlová, která jim popřála 

mnoho úspěchů do nového školního roku 

a přinesla každému malý dárek.

  Na žáky základní školy čekalo i  jiné pře-

kvapení, a  to v  podobě nově vybudované 

počítačové učebny.  Celkově byla rozšířena 

a osazena novými počítačovými stoly a při-

bylo v ní sedm nových počítačových sestav. 

Rovněž jsme získali další  dvě nové interak-

tivní plazmové tabule JAWIQ. Pro žáky se tak 

jistě stanou vyučovací hodiny zajímavější 

a  zábavnější, protože se interaktivní tabule 

nacházejí v každém patře naší školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní školu v  tomto školním roce bude 

navštěvovat 60 žáků. Každý ročník má svoji 

vlastní třídu a třídní učitelku:

•  Mgr. Blanka Valíková, 

speciální pedagog – 1. ročník

•  Mgr. Jana Hejkrlíková – 2. ročník

•  Mgr. Pavla Osohová – 3. ročník

•  Stanislava Vávrová, DiS. – 4. ročník

•  Mgr. Lenka Havlenová, 

ředitelka školy – 5. ročník

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V odpoledních hodinách se dětem budou 

věnovat naše paní vychovatelky ve školní

družině:

•  Marcela Krystlová, DiS. 

– 1. oddělení (1. a 2. ročník)

•  Mgr. Lucie Stránská 

– 2. oddělení (3., 4. a 5. ročník)

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (ZŠ)

Žáci základní školy mají možnost výběru z od-

poledních zájmových kroužků:

•  Taneční kroužek – vedoucí Alena Šlézová

•  Zpívání pro radost – vedoucí Stanislava 

Vávrová, DiS.

•  Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku 

– vedoucí Stanislava Vávrová, DiS.

•  Výtvarný kroužek – vedoucí Monika 

Svatošová a Mgr. Pavla Osohová

•  Počítačový kroužek pro žáky 2. a 3. ročníku 

– vedoucí Mgr. Jana Hejkrlíková

•  Outdoorový kroužek 

– vedoucí Daniel Žáček

•  Plavecký koužek 

– vedoucí Marcela Krystlová, DiS

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřskou školu v tomto školním roce bude 

navštěvovat 55 dětí, které jsou rozděleny do 

 dvou oddělení:

•  Berušky (1. oddělení s mladšími dětmi) 

– paní učitelka Alena Prícká a Barbora 

Richterová

•  Sluníčka (2. oddělení se staršími dětmi) 

– paní učitelka Monika Mužíková 

a Bc. Marcela Kolářová

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (MŠ)

I mateřská škola nabízí pro děti v odpoledních 

hodinách zájmové kroužky, a to:

•  „Šikulové“ – výtvarný kroužek 

pod vedením Aleny Prícké

•  „Veselé notičky“ – hudebně-pohybový 

kroužek pod vedením Barbory Richterové

•  „Chvilka skřítka Povídálka“ – kroužek 

logopedické prevence pod vedením 

logopedické preventistky Moniky 

Mužíkové

•  „Hrátky s angličtinou“ – pod vedením 

Mgr. Lucie Stránské

EKONOMIČTÍ A PROVOZNÍ 

ZAMĚSTNANCI

O naši základní a mateřskou školu pečují eko-

nomičtí a provozní zaměstnanci:

•  Bc. Iva Skalická – ekonomka školy

•  Eva Pávková – vedoucí jídelny

•  Marie Chromcová – uklízečka na základní 

škole (dlouhodobě nemocná)

•  Eva Jandová – uklízečka na mateřské škole

•  Věra Šimková – kuchařka

•  Petra Prekopová – pomocná kuchařka

  Naše základní a  mateřská škola každo-

ročně pořádá pro děti, ale i  rodiče různé 

akce, jako je: Drakiáda, Vánoční koncert ve 

farním kostele sv. Petra a Pavla, Čertovský 

den, Vánoční besídka, Karneval, Den ote-

vřených dveří spojený s  Jarními dílnami, 

ekologické výukové programy, Noc s  Ander-

senem, vynášení Morany, oslavy Dne ma-

tek, Čarodějnický den, Den dětí, Atletické 

přebory, rozloučení s předškoláky, zábavná 

odpoledne ve školní družině (projížďka na 

raftech, střelba ze vzduchovky, nocování 

ve stanu, cyklovýlet, beseda s  Policií ČR, 

návštěva divadel a další).

  Také se účastníme spousty sportovních 

akcí – cyklistické závody, Běh Kypuší, Běh 

do sjezdovky, Běh ulicemi města, Damní-

kovský trojboj, absolvujeme plavecký a ly-

žařský výcvik, a jiné.

A KDE NÁS VLASTNĚ 

NAJDETE?

Naše Základní škola a mateřská škola Rudolti-
ce sídlí na adrese Rudoltice č. p. 200, 561 25. 
Také můžete navštívit naše internetové strán-
ky www.zsrudoltice.cz a kontaktovat nás na 
e-mailové adrese info@zsrudoltice nebo na 
tel. čísle 465 324 724.

Za kolektiv Základní a mateřské školy Rudoltice

Bc. Marcela Kolářová a Alena Prícká

Foto: Marcela Krystlová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ    A MATEŘSKÉ ŠKOLE RUDOLTICE

POZVÁNKA 
NA DRAKIÁDU
Tímto bychom Vás chtěli pozvat 
na naši první akci v neděli 23. září, 
kterou je již VII. ročník Drakiády. 
Těšíme se na všechny děti 
a rodiče, kteří si přijdou pouštět 
svého draka na hřiště TJ Sokol 
Rudoltice od 15.00 hod.

To jsme my, 
prvňáci!

Seznamovací výlet 
do Mladějova

Společně ve vláčku

Slavnostní uvítání 
nových školáčků
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Na zabezpečených úkolech se podílely organi-

zace NF, poslanci MNV, občané z jejich obvodů, 

stavebníci z obou sídlišť, prostě většina našich 

občanů. Všem, kdo pomáhají, patří dík.

Pokud jde o MŠ, budeme požadovat na prá-

ceschopného občana odpracovat 24 hodin 

ročně. Pomoci mohou i ženy na určených leh-

čích pracích. Stavba potrvá 3 roky. Na jejich 

zvládnutí závisí včasnost zahájení prací na 

celoobecním vodovodu. […]

 HŘIŠTĚ – MELIORACE

Protože je část obce od hřiště směrem nahoru 

velmi vlhká a toto se přenáší i na obdělávanou 

zemědělskou půdu, začalo se letos s výkopem 

a prefabrikováním nového potoka, který nahra-

dí stávající potok s mnoha tůněmi a zákrutami. 

Nový potok má nižší dno, což umožní svést 

vodu s polí. Potok vyúsťuje do hlavního potoka 

za hřištěm. Při pracích u hřiště došlo k poškoze-

ní plochy, ale na druhou stranu zase umožnilo 

hřiště rozšířit a přebudovat. Velkou práci zde vy-

konali členové TJ Sokol, kteří vše upravili, zatrav-

nili, obehnali hezkým plotem. Byly vyměněny 

staré dřevěné branky za nové železné. Vždyť si 

to již hřiště zasloužilo. Loňský postup fotbalistů 

do vyšší třídy již také vyžadoval lepší sportovní 

podmínky. Letošní výsledky našich fotbalistů 

jsou rovněž nad očekávání dobré. […]

 STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

Musím se ještě vrátit k zemědělství, neboť rok 

1979 je 30. rokem od započetí socializace země-

dělství. O úspěších, které zemědělství za 30 let 

dosáhlo, nebudu psát, bylo dostatečně pub-

likováno v  ústředních novinách. U příležitosti 

30. výročí socialistického zemědělství obdržel 

dlouholetý funkcionář a  předseda MNV v  Ru-

dolticích soudruh Josef Křivohlávek státní vy-

znamenání „Za obětavou práci pro socialismus.“

vých břehů anebo jeho zkrmení. O úklid všech 

prostranství místní tratě, k nabídnutí státnímu 

statku a ke včasnému sklizení. Zajistit pomoc 

STS Lanškroun při pomoci sušení sena, otav 

u místní trati státnímu statku, pomoc při sklizni 

slámy, třídění brambor. Tento úkol byl našimi 

občany zabezpečován a stejně tak tomu bylo 

i  ve společenských organizacích. Nedostatky 

se projevily při sklizni příkopů. Ze společen-

ských organizací pomáhaly při zabezpečování 

pomoci státnímu statku tyto organizace: TJ 

Sokol, SPO, SSM, ČSŽ, ČCK, důchodci a občané, 

získaní pro pomoc poslanci MNV.

V  roce 1976 bylo vyčerpáno na zajištění 

vodního zdroje 882 000,- Kčs pro I. a  II. síd-

liště. V  roce1977 bylo zajištěno vybudová-

ní třetí studny pro celoobecní vodovod za 

624  000,-  Kčs. V  roce 1978 byla provedena 

údržba na mateřské škole, ve škole, školní 

jídelně a  na skladech školy, klubovny PO, 

šatny, jedné třídy pro ZDŠ, tělocvičny – to 

vše za 290 000,- Kčs včetně zakoupení kotle. 

V  roce 1979 bylo upraveno hřiště pro školu 

a TJ Sokol včetně oplocení a zajištění nářadí 

pro tělocvičnu, údržba jeslí včetně provedení 

škrabané omítky, oprava mostu ke kulturní-

mu domu, údržba komunikace, údržba školy, 

položení parket, obložení, zakoupení lehátek 

pro mateřskou školu. Celkem bylo za uply-

nulé 4  roky vyčerpáno na zlepšení zařízení 

MNV 219 800,- Kčs. Z toho dodavatelsky pro 

vodní zdroje bylo vyčerpáno s vybudováním 

tří studní pro sídliště a  celoobecní vodovod 

1 506 800,- Kčs.  Na údržbu zařízení MNV včet-

ně odměn brigádníkům, dopravy, materiálu 

bylo vyčerpáno 685 000,- Kčs včetně zajištění 

nábytku pro MNV a SPoZ. Na technickou vy-

bavenost obou sídlišť bylo vydáno za 4 roky 

2 646 000,- Kčs  a pro příští rok připadá k vy-

čerpání 500 000,- Kčs na dokončení.

tečnosti. V oblasti ideově-výchovné práce byly 

základem Jednotné plány kulturně-výchovné 

činnosti na jednotlivé roky. V  průběhu roku 

docházelo k  jejich upřesňování. Zpracovate-

lem je komise školská a  kulturní a  Osvětová 

beseda, Sbor pro občanské záležitosti se svým 

plánem činnosti i společenské organizace Ná-

rodní fronty. SSM má samostatně prováděnou 

politickou výchovu. Zástupci MNV a MVNF se 

zúčastnili dvou besed se členy SSM i přizvanou 

mládeží. Jednáno bylo o kriminalitě některých 

mladých občanů v  obci, z  nichž někteří byli 

členy SSM. Druhá beseda se zabývala rozhod-

nutím o demolici chaty, která byla příčinou roz-

porů a  neshod a  začala být zneužívána. Svaz 

požární ochrany má rovněž samostatně pro-

váděnou výchovu svých členů a mládeže. ČSŽ 

a ČCK, DV Jednoty provádí převážně výchovu 

společně. Dobrou práci dělá Myslivecké sdr. se 

žáky školy – besedy o ochraně přírody a mys-

livosti. Aktivně pracuje s. Koubková se školní 

mládeží pro potřeby SPOZ a  veřejné schůze. 

Brannou výchovu mladé generace zabezpe-

čovala PO SSM za pomoci SSM a vedení  PO, 

tělovýchovy a ČČK.

Brannou výchovu občanů zabezpečuje štáb 

CO obce s útvary svépomocí. Názornou agi-

taci zabezpečujeme u  prodejny Jednoty ve 

třech skříňkách a  u č. p. 18. Je pravidelně 

obměňována. Nedostatek je u fotodokumen-

tace a v diagramech o průběhu brigádnické 

pomoci z řad občanů.

Volební program je zpracován se schválenou 

koncepcí sídlištní sítě okresu Ústí nad Orlicí. 

V investiční části akce Z se vychází z limitů, sta-

novených ONV. […] Pozornost se především 

věnovala investiční části akce Z, a to na práce, 

které zlepšovaly vzhled a prostředí obce. Pře-

devším šlo o úklid a usušení sena z příkopo-

Trvalý prostor pro zabezpečování politicko-

-výchovné a  estetické výzdoby bude mezi 

prodejnou a novou mateřskou školou.

Navržený program masově-politické práce 

v naší obci a jeho plnění by se mělo projevit na 

docílených výsledcích v  plnění úkolů našeho 

volebního programu.

 VEŘEJNÁ SCHŮZE

20. listopadu 1979 proběhla na sále kulturní-

ho domu veřejná schůze věnovaná 62. výro-

čí VŘSR. Po slavnostním projevu s. Řeháčka 

zhodnotil celý letošní rok komplexně před-

seda MNV s. Křivohlávek. Protože se zpráva 

týká všech oblastí života naší obce a  byla 

přednesena na závěr roku, rozhodl jsem se 

nejpodstatnější části přenést i do kroniky.

Hlavním cílem volebního programu na léta 

1976 – 1980 bylo prohloubit politicko-ideo-

vou, politicko- organizátorskou a  kulturně-

-výchovnou práci i  v  naší obci. Program byl 

orientován na uvědomělou výchovu mladých 

i  ostatních občanů v  duchu socialistického 

vlastenectví, proletářského internacionalismu, 

na prohlubování socialistických vztahů mezi 

občany a  na upevňování socialistické zákon-

nosti. Pokračovali jsme v  ateistické výchově 

a dalším rozšiřování forem činnosti Sboru pro 

občanské záležitosti.

Náš volební program Národní fronty vyjadřoval 

základní cíle politiky strany, vyplývající ze závě-

rů okresní konference KSČ a XV. sjezdu KSČ. Byl 

programem otevřeným, který byl v  průběhu 

volebního období podle podmínek v obci do-

plňován a upřesňován. Hodnocení bylo prová-

děno 2x ročně na veřejných schůzích. Značná 

část našich občanů se těchto schůzí nezúčast-

ňuje. Jejich informace pak neodpovídají sku-

na plnění přijatého volebního programu. 

Zlepšovat systém hodnocení a  odměňo-

vání společenských organizací. Hodnotit 

a odměňovat ty, kteří pracují veřejně a poli-

ticky. Pod veřejnou kontrolu postavit ty ob-

čany, kteří jsou tělesně i  duševně schopní 

nám pomáhat, ale této pomoci se vyhýbají. 

O MNV vědí jen tehdy, když něco potřebu-

jí. Masově-politická práce se bude orga-

nizovat tak, aby byly rozvíjeny její hlavní 

dvě funkce – ideologicko-výchovná, která 

povede k  objasňování cílů politiky strany, 

a  politicko-organizátorská, která bude při-

spívat k realizaci těchto cílů.

Při organizování budeme vycházet z toho, že 

masově-politická práce nejsou hlavně slova, 

ale především činy. Lidé neposuzují podle 

toho, co se slíbí, ale podle toho, co se udělá.

Za trvalou a vhodnou formu styku s občany 

považujeme veřejné schůze. Program těchto 

schůzí byl v  letošním roce věnován největ-

ším výročím, to je IX. sjezdu KSČ, 30. výročí 

socializace zemědělství a 62. výročí VŘSR.

Agitace se neprovádí jen slovy, ale i  činy 

a osobním příkladem. Formy jsou v našich pod-

mínkách od vlastního příkladu až po naše sdě-

lovací prostředky – rozhlas, nástěnné noviny. 

Základem osobní agitace je cílevědomé a sou-

stavné poskytování informací občanům a zpět-

né shromažďování jejich připomínek a názorů.

Metodické vedení 50 agitátorů, soustře-

ďování agitačního materiálu pro osobní 

a názornou agitaci, zpracování a vydávání 

místních faktů bude zabezpečovat kolektiv 

ve složení Křivohlávek Josef, Rezek Oldřich, 

Řeháček Zdeněk, Šrámek Miloslav, Polák 

Zdeněk a Motyčka Josef.

ROK 1979

Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka

Fotografi e p. Mgr. Josef Motyčky

 SOCIALISTICKÝ ZÁVAZEK

Tak jako v loňském roce, tak i v roce letošním 

vyhlásily místní národní výbor, místní výbor 

Národní fronty a výbory jednotlivých organi-

zací na počest 30. výročí historického IX. sjez-

du KSČ a 30. výročí socialistického zemědělství 

socialistický závazek.

Závazek  je zaměřen na hlavní úkoly roku 

1979, na něž je soustředěna veškerá čin-

nost a  získávání občanů pro jejich reali-

zaci. V současné době je masově politická 

práce jedním z nejdůležitějších momentů 

výstavby socialismu u  nás. Proto bude 

dobré pro příští čtenáře zaznamenat, jaká 

politická a agitační práce se dříve dělala.

Základní cíle masově-politické práce vycházejí 

ze zásady, že další rozvoj socialistické společ-

nosti u nás nemohou zajistit pouze komunisté, 

poslanci a členové komisí. Proto mají poslanci 

právo a povinnost, kterou na sebe vzali při zvo-

lení do svých funkcí, získávat většinu občanů 

obce. Cestou k tomuto cíli je realizace záměrů 

VÚ sjezdu KSČ a 6. pětiletky. V naší obci to je do-

končení údržby v kulturním domě, v mateřské 

škole, ve škole a  jídelně, v  klubovně mládeže 

a pionýrů, v jeslích, dvou mostů, komunikace, 

inženýrských sítí na obou sídlištích a  na vo-

dárně, v příštím roce zahájit práce na výstavbě 

nové mateřské školy a připravovat se na zahá-

jení prací na vodojemu v roce 1981.

Za tím účelem rozvíjet propagandistic-

kou a  agitační práci a  pracovní iniciativou 

  Na druhém sídlišti se letos započalo s pracemi 

na pozemní komunikaci navezením kamene.

  Po roční přestávce se opět začalo jezdit po 

mostě ke kulturnímu domu. Časem a těžkými 

náklady narušený most musel být z bezpeč-

nostních důvodů stržen. Nový most má navíc 

lávku pro pěší a je dostatečně pevný i pro nej-

těžší náklady.  

 Rozestavěná márnice byla jistě na svou 

dobu moderní. Hráli jsme si v ní ještě jako klu-

ci. K hrátkám slouží již další generaci, ale přesto 

věřím, že se skulina ve volebním programu pro 

její dokončení najde. K pietnímu místu, kterým 

hřbitov jistě je, v tomto stavu nepatří. 

 U dolní zastávky autobusů byla letos vy-

budovaná nová, v pořadí již pátá trafostanice 

pro posílení dolní části obce. V této části byl 

citelný úbytek napětí, což ztěžovalo mnoho 

rodinám využívání spotřebičů. 

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – VII. ČÁST PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTIC, 1945–1989, s. 213–231

 Pohled od Jednoty zatím nepatří 

k  nejhezčím. Těžko uvěřit, že na tomto 

místě bude stát nová mateřská škola a že 

se okolí stane jakýmsi středem, náměs-

tíčkem Rudoltic. Loňský pohled na toto 

místo zaznamenával bouračku rychty, 

která po mnoho let strašila a dělala Ru-

doltice nepříliš slavně známými.

Fotodokumentace rok 1979

Most pod kulturním domem Márnice Hřiště

 Pohled přes novou branku na nově upra-

vené hřiště je jistě pěkný. O velké obětavosti 

a chuti do práce ze strany členů TJ Sokol jsem 

již psal. Jistě si všichni přejeme, aby elán zů-

stal do další etapy prací na hřišti, to je úpravy 

kabin a vybudování sociálního zařízení.

 Fotografi e z omítání jeslí v říjnu, kdy byla 

prováděna hrubá omítka. Škrabaná omítka se dě-

lala v listopadu, kdy již hrozily mrazy.

Veškeré dění v obci je kolektivní práce. A dobrý kolek-

tiv se musí skládat vždy jen z dobrých jedinců. A to, že 

tomu vždy není, o tom už je psáno. Nezbývá než věřit, 

že přesvědčování ponese své ovoce a dílo se podaří.

Připravila Marcela Macháčková

Omítání jeslíOmítání jeslíSídlištěSídliště Most pod kulturním domem Márnice TrafostaniceTrafostanice HřištěMísto po rychtěMísto po rychtě
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FOTOGRAFIE VÝSTAVBY ZE DNE 16. 8. 2012

V  předešlém zpravodaji jsme otiskli fotografi e 

výstavby ze dne 17. 5. a 7. 6. 2012, nyní nabízí-

me fotografi e z kontrolního dne, který proběhl 

dne 16. 8. 2012. Na snímcích je vidět probíhající 

úprava parapláně, výstavba odvodňovacího pří-

kopu, palisád a obrubníků. Výstavba cyklostez-

ky se pomalu chýlí ke konci. V době, kdy čtete 

tyto řádky, již probíhají fi nální práce. Zhotovení 

asfaltového povrchu cyklostezky je plánováno 

na první polovinu měsíce října. Nejzazší termín 

dokončení stavby je stanoven na 30. 11. 2012. 

Více fotografi í naleznete na www.rudoltice.cz

Lenka Bártlová, starostka obce
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STAV STANOVIŠŤ S KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY 
LANŠKROUN-RUDOLTICE SE CHÝLÍ KE KONCI

NĚKTEŘÍ OBČANÉ STÁLE NEPOCHOPILI, ŽE:
KONTEJNER U HŘBITOVA

  TO, CO NEPROLEZE OTVOREM 

SBĚRNÉ NÁDOBY, SE MUSÍ UPRAVIT 

SEŠLAPÁNÍM, ROZŘEZÁNÍM…

  ODPAD ULOŽENÝ VEDLE 

KONTEJNERŮ SVOZOVÉ FIRMY 

NEODVÁŽEJÍ, ALE MUSÍ TO UKLIDIT 

NĚKDO JINÝ, A TO ZADARMO 

NEBUDE

Zarážející je fakt, že se takto chovají i občané, kteří aktivně podávají obci návrhy na 

snížení poplatků za odpady u určitých skupin obyvatel, přitom sami svým chováním 

přispívají k jejich zvyšování.                            Erika Kohoutová 

   PLASTOVÉ PYTLE PLNÉ PLASTŮ NEPATŘÍ 

DO KONTEJNERU NA PAPÍR A UŽ VŮBEC 

TAM NEPATŘÍ PLECHOVKY SE ZBYTKY BAREV 

– TY PATŘÍ DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU… 

   DO KONTEJNERU U HŘBITOVA PATŘÍ 

ODPAD POUZE ZE HŘBITOVA, NIKOLIV 

OBJEMNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, KTERÝ 

PATŘÍ DO SBĚRNÉHO DVORA

27ČÍSLO 3/2012, ZÁŘÍ26 ČÍSLO 3/2012, ZÁŘÍ
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Sejdeme se naVlachovce 
s Josefem Zímou
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY DNE SENIORŮ 

POŘÁDÁ OBEC ZEJMÉNA PRO SVÉ OBČANY

V SOBOTU 13. ŘÍJNA 2012 OD 17.00 HOD.
NA SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU 

SETKÁNÍ S PĚVECKOU A HERECKOU LEGENDOU
JOSEFEM  ZÍMOU  

Na občany čeká pořad složený z písniček i vyprávění Josefa Zímy o životě herce a zpěváka, o spolupráci s hudebními 
skladateli, jako například s Josefem Vejvodou, nebo i historky z natáčení pohádky „Princezna se zlatou hvězdou na čele“, 
či úspěšné kariéry s Yvetou Simonovou a jinými zpěváky, a mnoho jiného. Prostor samozřejmě bude i pro dotazy přítomných. 

Věříme, že si občané při pořadu také rádi zazpívají písně jako například: 
Ten večer májový, Na Vlachovce, Hříšní lidé, Od Tábora aj.

PO SKONČENÍ TOHOTO POŘADU BUDE DÁLE POKRAČOVAT VOLNÁ ZÁBAVA S REPRODUKOVANOU 
HUDBOU A SAMOZŘEJMĚ I MOŽNOSTÍ TANCE. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Všichni občané jsou srdečně zváni.

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2012

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

3. 11. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ STARÉ POVĚSTI ČESKÉ  OBEC

LISTOPAD ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU SDH

2. 12. ADVENTNÍ KONCERT NA SÁLE KD  OBEC

8. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – DIVADLO 
+ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI

OBEC + RUDOLTICKÝ 

BUDULÍNEK

13. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ a MŠ

25. 12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA OBEC + TJ SOKOL

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2013

5. 1. DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA – KOMEDIE OTYLKA OBEC

19. 1. SPORTOVNÍ PLES TJ SOKOL

9. 2. RUDOLTICKÝ MASOPUST 2013 OBEC

14.  6. KONCERT – ANNA K.KOMEDIE OTYLKA  OBEC

15. – 16.  6. RUDOLTICKÁ POUŤ OBEC

 

KONCERT 

14. 6. 2013

ANNA K.


