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Počasí bylo téměř ideální – více sluníčka 

bychom sice všichni jistě uvítali, ale i přesto 

jsme mohli být spokojeni.

Jako každoročně masopust začínal návště-

vou masopustní družiny na sídlišti Zámeček, 

kde nás již v době příjezdu (9.00 hodin) oče-

kávali jeho obyvatelé. Letos s kapelou a ma-

sopustní družinou dorazila na sídliště i sku-

pina šermířů, která přihlížejícím předvedla 

jedno ze svých šermířských vystoupení. Pro-

gram celého masopustu byl ofi ciálně zahá-

jen o půl hodiny později na místním fotba-

lovém hřišti. Starostka návštěvníky i účinku-

jící přivítala uprostřed středověkého tržiště 

a její kolega – mládenec Tomášek Málek jako 

již v  předešlých ročnících všem připomněl, 

co ofi ciální svátek hodování – období maso-

pustu v minulosti vlastně obnášelo…

Program letošního ročníku byl skutečně bo-

hatý. Středověké tržiště bylo doslova poseto 

nejrůznějšími dobovými stánky. Děti i  jejich 

rodiče se mohli povozit na koních jak v sedle, 

tak i v kočáře za koňským spřežením. Průběžně 

se nám během dne představoval taneční sou-

bor „Trn v  oku“ se svými středověkými tanci, 

šermíři nám předvedli své umění v podobě ry-

tířských soubojů a dechová kapela Letohrad-

ská 13 zahrála nejen návštěvníkům na místním 

hřišti, ale i do kroku masopustnímu průvodu, 

který se ve 13 hodin vydal společně s koňským 

spřežením na horní konec obce. Atmosféru 

středověkého masopustu, jehož program byl 

na hřišti ukončen v  16 hodin, doplňoval re-

produkovanou historickou hudbou DJ Petr 

Svoboda.

Ve 20 hodin pokračoval program maškarním 

rejem pro dospělé na sále místního kulturního 

domu, který trval až do brzkých nedělních ran-

ních hodin. 

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ

V SOBOTU 9. ÚNORA 2013 SE V NAŠÍ OBCI KONAL JIŽ 4. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU. PROTENTOKRÁT 

SE NESL VE STŘEDOVĚKÉM DUCHU. KAŽDÝ, KDO JEJ NAVŠTÍVIL, MĚL TAK MOŽNOST ZHLÉDNOUT DVORSKÉ 

A LIDOVÉ GOTICKÉ TANCE, MASOPUSTNÍ TANCE, PONOŘIT SE DO ATMOSFÉRY DOBY RYTÍŘSKÝCH SOUBOJŮ, 

ALE TAKÉ MOHL POTKAT I ŽENICHA S NEVĚSTOU DOSLOVA S HLAVOU V OBLACÍCH – TENTO PÁR NÁS TOTIŽ 

PŘIŠEL NAVŠTÍVIT NA CHŮDÁCH.
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Masek se večer sešlo bezmála 40, zhruba stejný 

počet přišel nemaskovaný. Kdo zavítal, mohl zde 

potkat snad celý domov důchodců, Mickey Mouse,

čarodějnici, čertici, motýlka, ale také i  zedníka, 

fotbalového fanouška, kovboje, vojáky, berušky 

a mnoho dalších.

Rudoltický masopust 2013 je za námi. Sluší se pro-

to poděkovat každému, kdo se aktivně podílel na 

průběhu celodenního programu. Poděkování patří 

týmu Bachadej, SDH Rudoltice, Ponocnému a jeho 

pomocnici za přípravu občerstvení, TJ Sokol Ru-

doltice za umožnění přístupu do sportovního are-

álu. Díky patří i všem místním fotografům, kteří za-

chytili celodenní akci na svých fotografi ích, ale sa-

mozřejmě i všem, kteří se zúčastnili ať již denního 

či večerního programu v masopustních maskách 

a podíleli se tak na jeho zdárném průběhu. Věřme, 

že se další – v pořadí již 5. ročník Rudoltického maso-

pustu povede minimálně tak jako ten letošní.

Lenka Bártlová, starostka obce
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Obec přivítala mezi obyvatele Rudoltic dal-

ších 9 malých občánků – 4 děvčátka a 5 chla-

pečků. Uvítány byly děti narozené od září 

loňského roku do konce letošního února. 

Po úvodních slovech paní místostarostky 

zahájily ve 14 hodin slavnostní – sluncem 

zalité odpoledne děti ze základní školy 

v doprovodu paní učitelky Vávrové. Malí 

občánci si se svými rodinami vyslechli 

velmi poutavé básničky a  písničky, které 

si pro ně naše děti připravily.

Po slavnostním projevu paní starostky k to-

muto vzácnému okamžiku následovaly zápi-

sy obou rodičů do pamětní knihy, gratulace 

zástupců obce, květiny pro maminky i drob-

né dárky pro nové občánky včetně vklad-

ních knížek s drobným fi nančním obnosem 

od obce.

Na březnovém vítání občánků v roce 2013 

byli přivítáni: Vítek Zeman, Terezka Fritsche-

rová, Matyáš Cink, Dominik Šlégr, Kristýnka 

Košárková, Stela Severová, Anetka Tomáš-

ková, Jáchym Vokál a Honzík Mikula.

Malým občánkům a jejich rodičům přejeme ješ-

tě jednou jen to nejlepší – hodně štěstí, láskypl-

nou rodinnou pohodu a  hlavně zdraví.

V NEDĚLI 17. BŘEZNA 2013 SE NA SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU KONALA JEDNA Z  NEJMILEJŠÍCH 

A NEJSLAVNOSTNĚJŠÍCH CHVIL KAŽDÉHO ROKU. 

Obecní úřad Rudoltice

Fota: Radek Lepka, FG ATELIÉR Lanškroun.
Více fotografií na www.rudoltice.cz

Fota: Radek Lepka, FG ATELIÉR Lanškroun.
Více fotografií na www.rudoltice.cz



MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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 specifického 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. 1/2012:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České republi-

ky povolen trvalý pobyt nebo přechod-

ný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České repub-

liky pobývá na území České republiky 

přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochra-

na podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravují-

cího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnic-

tví stavbu určenou k individuální rekre-

aci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 

není hlášena k  pobytu žádná fyzická 

osoba, a to ve výši odpovídající poplat-

ku za jednu fyzickou osobu; má-li ke 

stavbě určené k  individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinnému domu vlastnic-

ké právo více osob, jsou povinny platit 

poplatek společně a nerozdílně.

OSVOBOZENÍ A ÚLEVY 

OD MÍSTNÍHO POPLATKU:

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) děti narozené v příslušném kalendář-

ním roce pro zbývající část tohoto roku,

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví 

stavbu určenou k  individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není 

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

(2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu 

od poplatků má:

a) osobě, která se nezdržuje na území 

obce z důvodu umístění v LDN nebo ji-

ných zařízeních poskytujících zdravotní 

péči a sociální služby pro seniory a handi-

capované občany, a to ve výši odpovídají-

cí poměrné části za každý celý měsíc strá-

vený z těchto důvodů mimo území obce.

SPLATNOST MÍSTNÍHO 

POPLATKU:

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2013 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

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 invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, který je jeho jediným zdrojem pří-

jmu, 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, kte-

ré byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 

podle zvláštního právního předpisu, osoba 

provádějící výcvik psů určených k doprovodu 

těchto osob, osoba provozující útulek zřízený 

obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo 

osoba, které stanoví povinnost držení a pou-

žívání psa zvláštní 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 ZE PSŮ 
JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI 
DO 30. 4. 2013  

POUZE V HOTOVOSTI, 
a to přímo na obecním úřadu.

SAZBA POPLATKU 
ZA KALENDÁŘNÍ ROK ČINÍ:

SAZBA POPLATKU: 

400,-/ROK/POPLATNÍKA

MÍSTNÍ POPLATEK JE SPLATNÝ 

NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2013.  

Do tohoto data je rovněž třeba si na míst-
ním obecním úřadu vyzvednout oproti pod-
pisu roční nálepky na popelnice. Nálepky 
budou označovat každou popelnici, která je 
součástí sytému sběru a  likvidace odpadu, 
jenž pro obec zajišťuje EKOLA České Libcha-
vy a. s. Popelnice, která touto nálepkou po 
31. 3. 2013 nebude označena, bude považo-
vána za popelnici, jež do systému nepatří, 
a nebude proto vyvezena!

Místní poplatek lze hradit v hotovosti přímo 
na obecním úřadu anebo bezhotovostním 
způsobem – převodem z účtu, a to následovně:

!!! POZOR ZMĚNA!!!
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Vedení Pardubického kraje zpočátku ledna 

tohoto roku doslova vyděsilo většinu svých 

občanů prohlášením, že se rozhodlo vrá-

tit stav autobusových jízdních řádů před 

10.  prosinec 2011. Tato změna by znamenala 

návrat k autobusovým jízdním řádům, které 

v našem kraji platily před nástupem integro-

vaného dopravního systému IREDO.

Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin 

Netolický spolu s  náměstkem zodpověd-

ným za dopravu a dopravní obslužnost Ing. 

Jaromírem Duškem potvrdili svůj záměr na 

tiskové konferenci dne 14. ledna 2013, na 

které představili své plány na změny v jízd-

ních řádech, které se v minulém roce setká-

valy s kritikou cestujících a starostů: 

„V loňském roce byl překročen fi nanční limit na 

zajištění dopravní obslužnosti o  80 milionů ko-

run. Přesto nebyli cestující a starostové spokojeni. 

Za jediné rozumné řešení považujeme návrat ke 

kořenům. Podoba jízdních řádů se utvářela před 

prosincem 2011 desítky let a  žádnou výraznou 

nespokojenost jsme nezaznamenávali. Jsem 

proto přesvědčen, že bychom měli vycházet ze 

stejného bodu a v dalších změnách skutečně re-

fl ektovat připomínky a zkušenosti z jednotlivých 

oblastí kraje,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

V letošním rozpočtu kraj počítá na zajištění do-

pravní obslužnosti s 297 miliony korun. „Do této 

částky se musíme bezpodmínečně vejít. Nemá-

me proto čas na předělávání nefunkčního systé-

mu. Ve spolupráci s OREDEM vrátíme jízdní řády 

k původnímu stavu. Chtěli bychom to zvládnout 

již k 3. březnu 2013. Z tohoto důvodu svoláváme 

připomínková řízení se starosty, abychom zjistili, 

kde je skutečná potřeba dopravu navýšit. První 

jednání se bude konat pro oblast Holicka, a to již 

tento čtvrtek,“ uvedl náměstek Jaromír Dušek.“ 

(plný text tiskové zprávy naleznete na 

www.rudoltice.cz)

Obec proto vyzvala své občany k  předkládání 

připomínek k navrhované změně, kterých se bě-

hem 14 dní sešlo opravdu nebývalé množství, za 

což bych chtěla touto cestou všem poděkovat. 

Jednotlivé připomínky byly obcí zpracovány 

a následně předloženy na jednání zástupců Par-

dubického kraje, společnosti OREDO a ČSAD a.s. 

Ústí nad Orlicí se starosty obcí Lanškrounska dne 

29. ledna 2013. Náměstek pro dopravu a do-

pravní obslužnost Ing. Jaromír Dušek hned 

v  úvodu tohoto jednání však sdělil staros-

tům, že návrat ke starým autobusovým jízd-

ním řádům není v dané chvíli realizovatelný. 

Současně společnost OREDO s.r.o. předložila 

návrh změn jízdních řádů od 3. 3. 2013, ke kte-

rým se každá obec měla možnost vyjádřit.

Autobusové jízdní řády, které platí od 

3. března 2013 a týkají se naší obce, nako-

nec zaznamenaly zásadní změny pouze na 

lince č. 910 Svitavy – Lanškroun. Na této lin-

ce bylo zrušeno celkem 20 spojů, které byly 

obecně nevytížené. 

Z připomínek, které obec k tehdejším jízdním 

řádům vznesla, byla ze strany organizátora 

regionální dopravy, bohužel, vyřešena pouze 

jedna drobná námitka, týkající se zastavová-

ní „školního“ spoje č.  6 na lince 911 (Leto-

hrad – Lanškroun) na zastávce „Rudoltice, 

u  školy“, a  to POUZE PRO VÝSTUP CESTU-

JÍCÍCH. Zásadní připomínky obce ohledně 

pozdních odjezdů ranních „školních“ autobu-

sů touto změnou jízdních řádů vyřešeny ne-

byly. Zástupce společnosti OREDO k  dotazu 

obce sdělil, že v  rámci březnové změny ani 

nemohly být řešeny, neboť jde o problém sys-

témový, nicméně v druhé polovině letošní-

ho roku dojde k dalším zásadním změnám 

autobusových jízdních řádů, které by již 

měly obsahovat reálné časy příjezdu a odjez-

du všech autobusů, což je bolestí stávajících 

jízdních  řádů. Příkladem takových proble-

matických spojů v naší obci jsou právě ranní 

„školní“ spoje na lince 911 – č. 34 (Zámeček-

-Lanškroun) a  č. 32 (Rudoltice – Lanškroun), 

které jezdí velmi často zpožděné a  činí pro-

blémy dětem při cestování do školy. 

Lenka Bártlová, starostka obce

NOVÉ AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

V NEDĚLI 3. BŘEZNA 2013 VEŠLY V PLATNOST NOVÉ AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY. NĚKOLIKATÝDENNÍ 

CESTA, KTERÁ K TÉTO ZMĚNĚ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ VEDLA, SE POMĚRNĚ ZAJÍMAVĚ VYVÍJELA.  
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K dnešnímu dni má svého zástupce zvolené-

ho celkem 30 bytových domů, což znamená, 

že pouhé 4 domy tak dosud neučinily.  Mož-

ná stále hledají odpověď na otázku, zda volba 

domovního důvěrníka má vůbec nějaký smy-

sl – zda i jim přinese něco užitečného... Pojď-

me se proto nyní blíže podívat jednak na ná-

plň práce domovních důvěrníků, ale také na 

některé výsledky jejich celoročního snažení.

Náplní práce každého domovního důvěrníka 

je především docházení na pravidelné, příp. 

individuální schůzky se zástupcem obce, pře-

dávání informací všem nájemníkům bytového 

domu, ale také například i  řešení případných 

problémů v domě dohodou mezi nájemníky. 

To vše vykonávají za úplatu, která je poskyto-

vána formou slevy z nájmu ve výši 200 Kč roč-

ně za každý byt v domě, který zastupují.

V prvé řadě bych všem domovním důvěrní-

kům chtěla touto cestou poděkovat za jejich 

houževnatost a mnohdy i značnou trpělivost 

při výkonu své funkce. Během uplynulého 

roku jsme společně řešili nejrůznější problémy 

od porušování domovního řádu přes úklid-ne-

úklid společných prostor až po mnohá vystě-

hování nájemníků, kteří neplatili řádně nájem, 

příp. znemožňovali řádné užívání bytu ostat-

ním obyvatelům domu. 

V průběhu roku 2012 se za pomoci těchto lidí 

znatelně zlepšila informovanost nájemníků 

o  jejich právech a  povinnostech v  souvislosti 

s užíváním nájemního bytu a společných pro-

stor domu. Nájemníci si již ve valné většině 

případů uvědomují, že neplacení nájmu je sku-

tečnou překážkou v  užívání bytu, že v  domě 

nebydlí sami a že je třeba brát zřetel na ostatní 

sousedy, ale také třeba již vědí, že téměř každý 

problém je řešitelný, pokud se řeší včas…Vývoj 

platební morálky nájemníků za uplynulé tři roky 

je toho zářným příkladem. Následující data do-

kumentují skutečnost, že se od roku 2010 snížil 

roční nedoplatek na nájemném a  službách 

spojených s užíváním bytu o více než 50 %:

ROK 2010 1 028 725 Kč

ROK 2011 907 761 Kč

ROK 2012 455 586 Kč

Zhodnocením uplynulého období, po které 

v bytových domech domovní důvěrníci fun-

gují, proto moc ráda konstatuji, že zavedení 

této funkce mělo pozitivní dopad na plateb-

ní morálku nájemníků, chování nájemníků, 

ale i celkový stav společných prostor v domě 

a jeho okolí. Je zjevné, že bytové domy, které 

mají zvoleného aktivního zástupce, jsou v tom-

to ohledu obecně „v lepší kondici“.  

Všem domovním důvěrníkům proto přeji klid-

ný, pokud možno bezproblémový rok a věřím, 

že naše vzájemná spolupráce bude i  nadále 

pokračovat na tak dobré úrovni jako tomu 

bylo doposud.

V Rudolticích dne 28. února 2013 

Lenka Bártlová, starostka obce

Protože ne každý z Vás má příležitost si tyto do-

kumenty přečíst, uvádíme z nich některá usta-

novení, která se týkají Vás, jakožto uživatelů.

Odpadní vody vznikají běžným provozem 

domácnosti, tj. v  kuchyni, koupelně a  na 

záchodě. Na takovéto znečištění je čistírna 

konstruována a  připravena. Bohužel, v  od-

padních vodách se však vyskytují i látky, kte-

ré nejsou odpadními vodami a  na čistírně 

způsobují potíže, poruchy a v konečném dů-

sledku zhoršení čistícího efektu a tím celého 

životního prostředí.

Všechny tyto vyjmenované látky jsou bio-

logicky nerozložitelné, nebo se rozkládají 

velmi pomalu a  dlouho, ucpávají kanali-

zaci, a  pokud přitečou s  vodou na čistír-

nu, namotávají se na čerpadla, zalepují 

a  ucpávají další technologická zařízení 

a  způsobují poruchy. Každá porucha se 

musí dát opravit, a to stojí nemalé peníze, 

které se promítají do celkových nákladů 

na provoz, a  tím samozřejmě i  do ceny 

stočného. 

Dalšími nežádoucími látkami v odpadních 

vodách jsou minerální oleje (ropné látky), 

které narušují biologické procesy čistírny 

a zhoršují kvalitu vody na odtoku z čistírny 

a  s  tím související finanční sankce, což se 

opětovně projeví v ceně stočného. Do této 

kategorie patří se vším všudy i  neřízené 

vypouštění sedimentů ze septiků.

Veškeré znečišťující látky, které je nutno z od-

padních vod složitě odstraňovat, jsou odpa-

dem, který je nutno odpovídajícím způsobem 

zlikvidovat. Pokud jsou nasáklé odpadní vo-

dou, jsou těžší, hůře se s nimi manipuluje a mo-

hou být i infekční.

Rozpuštěné znečištění se přeměňuje do 

biologického kalu, který s  obsahem přivá-

děného znečištění neustále narůstá a musí 

se odstraňovat. Pokud se do kalu dostanou 

nežádoucí látky, není možné kal použít jako 

hnojivo v  zemědělství, ale musí se složitě 

a  draze odvodňovat, obsahuje totiž 98 % 

vody, a potom uložit na drahé skládce.

Věříme, že nyní již odpadky nebudou kon-

čit v  záchodové míse, nebo kanalizační 

vpusti, ale přímo v popelnici, nebo kontej-

neru, kam patří.

Zdeněk Nekovář, 

odborný dohled nad provozem ČOV 

BYTOVÝ FOND OBCE DÍKY BUDULÍNKU
V PRVNÍ ŘADĚ BYCH CHTĚLA PODĚKOVAT PANÍM UČITELKÁM ČI TETÁM, JAK JIM ŘÍKAJÍ DĚTI (p. Kuběnkové 

a p. Filípkové), ZA JEJICH SKVĚLÝ PŘÍSTUP K NAŠEMU TOMÁŠKOVI, ALE MYSLÍM, ŽE I KE VŠEM DĚTEM V BUDULÍNKU.

9ČÍSLO 1/2013, BŘEZEN8 ČÍSLO 1/2013, BŘEZEN

DOMOVNÍ DŮVĚRNÍCI
DNES JE TO JIŽ VÍCE NEŽ ROK OD DOBY, KDY OBEC V BYTOVÝCH DOMECH VE SVÉM VLASTNICTVÍ ZAVEDLA FUNKCI 

TZV. DOMOVNÍHO DŮVĚRNÍKA. 

ZÁCHOD NENÍ ODPADKOVÝ KOŠ
ODPADNÍ VODY Z VAŠICH BYTŮ JSOU ODVÁDĚNY KANALIZAČNÍMI PŘÍPOJKAMI DO VEŘEJNÉ KANALIZACE A DÁLE 

NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD. PROVOZ KANALIZACE A ČISTÍRNY SE ŘÍDÍ PROVOZNÍMI ŘÁDY, KTERÉ JSOU ULOŽENY 

U MAJITELE A PROVOZOVATELE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ, COŽ JE OBEC.

ODPADNÍMI VODAMI NEJSOU 

A DO VOD NEPATŘÍ ZEJMÉNA:

Dámské hygienické potřeby (vložky, 
tampóny), a to ani jejich obaly

Jakékoliv jiné plastové a gumové 
výrobky

Textilní, ale i papírové ubrousky 
a ručníky (mají zvláštní úpravu 
a nerozloží se)

Dětské vlhčené ubrousky a utěrky 
a špejle na čištění uší

Kuchyňské zbytky, zejména tuky a oleje

Obsahy popelníků a jiné pevné látky
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Jsem totiž jedna z  maminek, která musela jít pracovat, protože co si budeme 

namlouvat, vyžít z rodičovského příspěvku a přitom uživit tři děti, z toho dvě na 

střední škole, jde jen těžko. A taky jsem ráda, že jsem sehnala práci dříve, než mi 

skončí rodičovská dovolená, pak ji nemít vůbec, by bylo ještě horší. Jsem proto 

ráda za Budulínka, že mi umožnil, že tam náš syn může chodit. Vidím, jak tam je 

šťastný – už ráno skáče po schodech, aby už tam jen byl.

Myslím, že něco takového tady chybělo, protože sehnat školku, kde vám vezmou dítě 

ve dvou letech, když to rodiče potřebují, to je zázrak. Tímto děkuji i paní Kohoutové, 

která se zasadila o vytvoření občanského sdružení Budulínek pro děti a pomoc rodi-

čům. Slyšela jsem i takové ohlasy „vždyť se za to platí“.  Za každou službu v dnešní době 

přece musíte platit. Zkuste si sehnat paní na hlídání, bude chtít 50 Kč i více na hodinu, 

a to je teprve placení. Jenže pro nás je důležitější spokojenost a radost syna, který je 

mezi dětmi, i to, že se něco naučí  od dětí a skvělých tet, které mají zkušenosti. 

Marcela Hošková, maminka Tomáška



OBMĚNILA SVÉ ČLENY A POŽÁDALA O DOTACI

Vážení spoluobčané,

jak jste se měli možnost dočíst v předešlém 

čísle Rudoltického zpravodaje, na podzim 

roku 2012 vznikla na území Lanškrounska 

tzv. Místní akční skupina Lanškrounsko 

(dále jen „MAS Lanškrounsko“).  Základní 

fi lozofi í místních akčních skupin 

obecně je spolupráce neziskového, 

podnikatelského a  veřejného sektoru 

na rozvoji svého území, a to především 

formou získávání fi nančních prostředků 

z  fondů EU a  národních programů pro 

svůj region a  následným rozdělováním 

dotací mezi žadatele o podporu v rámci 

své územní působnosti. 

Základním předpokladem nejen pro 

členství v  MAS, ať již z  neziskového, 

podnikatelského či veřejného sektoru, 

ale i  pro možnost každého subjektu 

stát se žadatelem o  fi nanční podporu 

v  rámci programů vyhlášených MAS, je souhlas zastupitelstva obce či města s působností té které MAS na 

území, kde má daný subjekt své sídlo, přičemž na území každé obce či města může působit pouze jedna MAS. 

Právě s ohledem na tuto skutečnost došlo dne 4. února 2013 k ukončení členství několika subjektů v MAS 

Lanškrounsko, neboť zastupitelstva obcí, kde tyto subjekty mají svá sídla, působnost této místní akční skupiny 

na svém území nepodpořila. Jedná se o  obce Horní a  Dolní Čermná, Horní Třešňovec, Výprachtice a  Horní 

Heřmanice. Valná hromada MAS Lanškrounsko současně v tento den schválila přijetí nových členů a převolila 

své orgány. Jsem moc ráda, že nabídku členství v MAS Lanškrounsko přijaly z naší obce další dvě neziskové 

organizace, a to TJ SOKOL Rudoltice a SDH Rudoltice. K dnešnímu dni je tak v této místní akční skupině naše 

obec zastoupena ve všech třech sektorech, v neziskovém hned několikrát.

V polovině měsíce února letošního roku podala MAS Lanškrounsko žádost o fi nanční podporu projektu 

do opatření z Programu rozvoje venkova u Státního zemědělského intervenčního fondu se sídlem v Praze 

za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. 

Dotace je poskytována na přípravu podkladů pro integrovanou strategii rozvoje území, dále na pořádání 

informačních, vzdělávacích a propagačních akcí. Jedná se o přímou nenávratnou dotaci v maximální výši 

500 000 Kč, přičemž příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů a příspěvek ČR 25 %. 

V případě poskytnutí výše uvedené fi nanční podpory bude formou komunikace se všemi aktéry v regionu – 

tedy obcemi, městem, neziskovými organizacemi i podnikatelskými subjekty zpracována tzv. Integrovaná 

strategie rozvoje území. Tento dokument bude obsahovat komplexní problematiku území Lanškrounska, 

bude určovat jeho směr rozvoje a  stane se základním podkladem k  podání žádosti o  poskytnutí dotace 

z fondů EU i národních fondů na rozvoj našeho regionu.

Lenka Bártlová

předsedkyně MAS Lanškrounsko

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO
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ČLENOVÉ MAS LANŠKROUNSKO KE DNI 4. ÚNORA 2013:

NÁZEV SUBJEKTU SEKTOR SÍDLO

Mateřské centrum Dětský svět neziskový B. Martinů 980, Lanškroun

Rudoltický Budulínek neziskový Rudoltice 95

Střední škola zemědělská a veterinární  Lanškroun neziskový Dolní Třešňovec 17, Lanškroun

Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice neziskový Rudoltice

TJ Sokol Lubník neziskový Lubník

Jezdecká společnost SÁRA Luková – Lanškroun neziskový
Lanškroun – Ostrovské Předměstí, 

Wolkerova 109

TJ Sokol Rudoltice neziskový Rudoltice 64

Obec Ostrov veřejný Ostrov 285

Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko veřejný nám. J. M. Marků 12, Lanškroun

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek podnikatelský Žichlínek 200

Agrochem a.s.  Lanškroun podnikatelský Lanškroun, Dvořákova 87/III

KOVO Koudelka s.r.o. podnikatelský Damníkov 62

Jiří  Kněžour – soukromě podnikající zemědělec podnikatelský Ostrov 28

Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. podnikatelský Rudoltice 16

Jatka Lanškroun, s.r.o. podnikatelský Lanškroun, Dukelských hrdinů 359

SLOŽENÍ RADY MAS LANŠKROUNSKO: 

FUNKCE JMÉNO NÁZEV SUBJEKTU

předsedkyně Lenka Bártlová Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko

místopředseda Josef Vinduška ZOD Žichlínek

člen Šárka Nováková Rudoltický Budulínek 

člen Daria Kotyzová Jezdecká společnost SÁRA Luková – Lanškroun

člen Jan Koudelka KOVO Koudelka s.r.o.

SLOŽENÍ KONTROLNÍ KOMISE MAS LANŠKROUNSKO:

JMÉNO NÁZEV SUBJEKTU

Vladimíra Blažková Jezdecká společnost SÁRA Luková – Lanškroun

Marta Schipplová Obec Ostrov

Eva Felcmanová Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun



tomu se zvyšuje objem poskytované péče, 

a to i v územích nepokrytých žádnou sociál-

ní službou. Stávající kapacity ambulantních 

služeb je nutné zachovat.

Pardubický kraj podpoří vznik nových kapa-

cit služeb domovy pro seniory a domovy se 

zvláštním režimem. u některých zařízení už 

dochází k  nahrazování části kapacity služ-

by domovy pro seniory službou domov se 

zvláštním režimem.

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

V oblasti péče o  osoby se zdravotním po-

stižením budou prioritně zachovány služby 

osobní asistence a rané péče na celém území 

kraje. Pardubický kraj bude podporovat roz-

voj služeb směrem ke komunitní formě péče 

o osoby se zdravotním postižením. Již v sou-

časné době u  některých ze služeb domovy 

pro osoby se zdravotním postižením dochází 

ke snižování kapacity ve prospěch lůžek služ-

by chráněné bydlení a  služby podpora sa-

mostatného bydlení (např. Domov soc. slu-

žeb Slatiňany a Domov na rozcestí Svitavy)

PÉČE O RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ

Oblast péče o  rodiny s  dětmi a  mládež – 

pro zajištění kvalitní péče o  ohrožené rodi-

ny s dětmi a mládež jsou nezbytné krizové, 

poradenské a podpůrné služby směřující ke 

stabilizaci rodinné situace, řešení problémů 

a  obnovení funkce rodiny. V  Pardubickém 

kraji je silně rozvinutá síť sociálně aktivizač-

ních služeb pro rodiny s  dětmi, na území 

kraje je registrováno 18 služeb. Pardubický 

kraj bude ve spolupráci s  příspěvkovou or-

ganizací Poradna pro rodinu Pardubického 

kraje, poskytovateli sociálních služeb a dal-

šími subjekty působícími v oblasti náhradní 

rodinné péče podporovat vyhledávání no-

vých pěstounů, včetně pěstounů pro děti se 

zdravotním postižením. Navazující službou 

pro děti opouštějící dětské domovy, výchov-

né ústavy a  pěstounskou péči jsou služby 

domů na půl cesty. V  roce 2012 byla zare-

gistrována služba domy na půl cesty v Lanš-

krouně. Zařízení vzniklo v rámci investičního 

projektu Oblastní charity Ústí nad Orlicí pod-

pořeného z dotace MPSV ČR.

V území obce s rozšířenou působností Lanš-

kroun je naopak nedostatečná dostupnost 

služeb chráněného bydlení pro osoby se 

zdravotním postižením. Potřeba této služ-

by je deklarována v Plánu rozvoje sociálních 

a  souvisejících služeb ve městě Lanškroun 

pro období 2010 – 2013. Pardubický kraj 

podpoří vznik nových kapacit této služby 

náhradou za kapacitu služby domy na půl 

cesty, jejíž kapacita je postačující.

PÉČE O OSOBY V OBTÍŽNÉ 
ŽIVOTNÍ SITUACI

V posledních letech výrazně roste potře-

ba řešit problémy osob v  obtížné život-

ní situaci a  osob sociálně vyloučených. 

Nejčastějšími problémy jsou zadlužení 

a neschopnost splácet, nízké příjmy, neza-

městnanost…V Pardubickém kraji je dlou-

hodobý nedostatek cenově dostupného 

bydlení. Nově v  kraji vznikají sociálně vy-

loučené lokality právě v okolí různých uby-

toven, proto je nezbytné zachovat služby 

pro osoby v  nepříznivé životní situaci, 

podporovány budou poradenské a krizo-

vé služby, terénní práce ve vyloučených 

lokalitách, aktivizační služby zaměřené 

zejména na rodiny s dětmi.

SLUŽBY AZYLOVÝCH DOMŮ 
A DOMŮ NA PŮLI CESTY 

Služby azylových domů a  domů na půli 

cesty jsou v  současné situaci vnímány 

jako jeden z  nástrojů řešení nepříznivé 

sociální situace, jejich kapacity je po-

třeba zachovat. Stávající služby nízko-

prahových denních center, nocleháren 

a  terénních programů budou zachovány 

ve stávajícím rozsahu. V  roce 2012 vznik-

la služba nízkoprahové denní centrum 

v Lanškrouně. Město Lanškroun vyjádřilo 

potřebu zajištění této služby ve svém úze-

mí. Vzhledem k  deklarované potřebnosti 

bude služba zařazena do sítě sociálních 

služeb Pardubického kraje.

PEČUJÍCÍ OSOBY

Pečující osoby – budou podporovány služby 

a  projekty, které zlepšují podmínky pro po-

skytování a rozvoj sdílené péče. Podporovány 

budou zejména poradenství, vzdělávací akti-

vity a předávání zkušeností mezi profesionál-

ními poskytovateli a pečujícími osobami.

DOBROVOLNICTVÍ 

Dobrovolnictví – v Pardubickém kraji bude 

podporován rozvoj dobrovolnictví a  sou-

časně s tím aktivity, jejichž cílem je zvýšení 

povědomí veřejnosti o dobrovolnictví, jeho 

prestiž a ocenění této činnosti.

GRANTY NA PODPORU PROGRAMŮ 
V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
Z ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE 
PRO ROK 2013.

V Programu 1 jsou fi nanční prostředky po-

skytovány formou grantu na realizaci závaz-

ku veřejné služby. Granty nejsou nárokové, 

některé kraje je neposkytují, Pardubický kraj 

patří v tomto směru mezi špičku.

Největší nabídka služeb je v  regionu Pardu-

bicka a Chrudimska. Nejlepší dostupnost slu-

žeb sociální péče nabízí pečovatelská služ-

ba, která je poskytována prakticky na celém 

území Pardubického kraje, kde je registrová-

no 56 poskytovatelů těchto služeb.

Pobytové služby pro seniory a  osoby se 

zdravotním postižením jsou také místně 

dostupné a prakticky pokrývají území ce-

lého kraje.

Denní stacionáře a  centra denních slu-

žeb jsou soustředěny ve větších městech, 

jejich dostupnost je omezená.

Služeb odborného poradenství je v Pardu-

bickém kraji celkem 25 a jsou soustředěny 

do regionálních center. Velmi dobrá je síť 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s  dětmi, jedna se o  18 poskytovatelů a  je 

schopná zajistit služby v  celém regionu. 

V kraji je celkem 19  služeb sociální rehabi-

litace, které jsou zaměřeny na práci s různý-

mi cílovými skupinami, především osobami 

se zdravotním postižením, a  12 sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a  osoby 

se zdravotním postižením.

CÍLE A OPATŘENÍ PRO ROK 2013

Základní strategií Pardubického kraje v ob-

lasti sociální péče pro rok 2013 je zachovat 

stávající síť sociálních služeb v  souladu 

s rozvojovými a transformačními aktivitami 

a projekty Pardubického kraje. 

OBLASTI PODPORY

PÉČE O SENIORY

V oblasti péče o  seniory budou prioritně 

podpořeny terénní služby sociální péče (pe-

čovatelská služba, osobní asistence). Rozsah 

bude zachován minimálně na úrovni roku 

2012. Pozitivní je, že vzrůstá poptávka po 

terénních službách sociální péče a úměrně 
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K rozdělení bylo  22 737 000 Kč, do granto-

vého programu 1 – program podpory soc. 

služeb poskytovaných v  souladu se záko-

nem č.108/2006 Sb., o  soc. službách bylo 

v  řádném termínu přijato celkem 136 žá-

dostí.  Výběrová komise doporučila 13 pro-

jektů v celkové výši 869 000 Kč ke schválení 

Radě Pardubického kraje. Ke schválení Za-

stupitelstvu Pardubického kraje doporučila 

91 projektů v  celkové výši 21  868  000  Kč. 

K  podpoře nedoporučila 32 projektů – 

raná péče, soc. aktivizační služby pro ro-

diny s  dětmi a  soc. rehabilitace s  cílovou 

skupinou děti a  rodiny s dětmi, u nichž se 

předpokládá fi nancování z projektu MPSV – 

Systémová podpora procesů transformace 

systému péče o ohrožené děti a rodiny.

Jako zastupitelka Pardubického kraje pra-

cuji v komisi pro sociální věcí a neziskový 

sektor a  na stránkách Rudoltického zpra-

vodaje Vám chci přinášet informace hlav-

ně z této oblasti. V závěru bych Vám chtěla 

doporučit užitečnou a  přehlednou bro-

žurku Katalog sociálních služeb a pomoci 

v Pardubickém kraji  LANŠKROUNSKO, kte-

rou si můžete vyzvednout na podatelně 

OÚ v Rudolticích.

Erika Kohoutová, místostarostka obce

K 1. 1. 2013 PŮSOBILO 

V PARDUBICKÉM KRAJI 

CELKEM 292 SLUŽEB 

A 137 POSKYTOVATELŮ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (§ 50)

Číslo Zařízení Adresa zařízení Telefon Poskytovatel

1. Domov u fontány
Libušina 1060, 
535 01 Přelouč

466 959166 Domov u fontány

2. Domov na hradě Rychmburk
Předhradí 17, 
539 74 Předhradí

469 350 438 Domov na hradě Rychmburk

3.
Domov pro seniory 
U Kostelíčka Pardubice

Štrossova 357, 
530 03 Pardubice 3

466 613 803 Sociální služby města Pardubic

4. Domov Na Skalce
Zámecká 225, 
570 01 Litomyšl

461 614 861
Centrum sociální pomoci 
Litomyšl

5.
Domov pro seniory 
Heřmanův Městec

Masarykovo náměstí 37, 
538 03 Heřmanův Městec

469 695 121
Domov pro seniory Heřmanův 
Městec

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (§ 48)

Číslo Zařízení Adresa zařízení Telefon Poskytovatel

1.
Domov pod hradem 
Žampach

Žampach 1, 
564 01 Žamberk

465 618 184 Domov pod hradem Žampach

2.
Domov sociálních služeb 
Slatiňany

Klášterní 795, 
538 21 Slatiňany

469 681 461
Domov sociálních služeb 
Slatiňany

3. Domov u studánky
Anenská Studánka 41, 
563 01 Lanškroun

465 394 109 Domov u studánky

4. Domov na zámku Bystré
Zámecká 1, 
569 92 Bystré u Poličky

461 741 212 Domov na zámku Bystré

5. Domov pod Kuňkou
Ráby 162, 533 52 
Staré Hradiště u Pardubic

466 415 636 Domov pod Kuňkou

6. Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 9/33, 
568 02 Svitavy 2

461 531 783 Domov na rozcestí Svitavy

7.
Domov pro seniory 
Heřmanův Městec

Masarykovo náměstí 37, 
538 03 Heřmanův Městec

469 695 121
Domov pro seniory Heřmanův 
Městec

8. SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946, 
539 73 Skuteč

469 699 970 SeniorCentrum Skuteč

9. Domov Simeon
K Dubu 711, 
533 74 Horní Jelení

777 765 840 SKP – CENTRUM, o.p.s.

SEZNAM POBYTOVÝCH SLUŽEB

      INFORMACE O SÍTI SOCIÁLNÍCH      SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI



ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (§ 44)

Číslo Zařízení Adresa zařízení Telefon Poskytovatel

1.
Světlanka 
– odlehčovací služba

Jungmannova 1558/6, 
568 02 Svitavy 2

461 532 414 Charita Svitavy

2. Majoleta, o.s.
Pardubická 1453, 
535 01 Přelouč

777181 180 
777151150

Majoleta, o.s.

3.
Domov sociálních služeb 
Slatiňany

Klášterní 795, 
538 21 Slatiňany

469 681 461
Domov sociálních služeb 
Slatiňany

4. Domov pod Kuňkou
Ráby 162, 533 52 Staré 
Hradiště u Pardubic

466 415 650 
466 415 636

Domov pod Kuňkou

5.
Charitní odlehčovací služby 
na Pardubicku

Třebosice 10, 530 02 
Pardubice 2

775 296 833 
466 970 227

Oblastní charita Pardubice

6. Charita Přelouč
Masarykovo náměstí 48, 
535 01 Přelouč

466 958 107 Charita Přelouč

7. Respitní péče Jindra
Dukelská 750, Litomyšl-
Město, 570 01 Litomyšl

461 616 106 Farní charita Litomyšl

8.
Domov pro seniory 
U Kostelíčka Pardubice

Štrossova 357, Pardubice I
-Bílé Předměstí, 530 03 

466 613 176 Sociální služby města Pardubic

9.
Středisko sociálních služeb 
Salvia

Wolkerova alej 92/18, 
Město, 568 02 Svitavy 2

461 542 587
461 535 324

NIPI

10. Dětské centrum Veska Veská 21, 533 04 Sezemice 466 934 001 Dětské centrum Veska

11. Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003, Žichlínské 
Předměstí, 563 01 Lanškroun

465 503 001 Sociální služby Lanškroun

12. Domov Simeon
K Dubu 711, 
533 74 Horní Jelení

777 765 840 SKP – CENTRUM, o.p.s.

13. Hospic Chrudim
K Ploché dráze 602, Chrudim 
IV, 537 01 Chrudim 1

606 256 837
Smíření – hospicové sdružení 
pro Pardubický kraj

14.
Dům klidného stáří 
Glossus s.r.o.

Radim 89, 538 54 Luže
775 995 859
469 671 057

Dům klidného stáří Glossus s.r.o.

TÝDENNÍ STACIONÁŘE (§ 47)

Číslo Zařízení Adresa zařízení Telefon Poskytovatel

1.
A-Centrum, TS pro osoby 
se zdrav. post.

Lhotka 172, 
560 02 Česká Třebová 2

465 534 423 Přátelství, občanské sdružení

2. Stacionář Ústí nad Orlicí
T. G. Masaryka 123, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1

465 523 498 
606 512 972

Stacionář Ústí nad Orlicí

3. Dětské centrum Veska Veská 21, 533 04 Sezemice 466 934 001 Dětské centrum Veska

SEZNAM POBYTOVÝCH SLUŽEB
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DOMOVY PRO SENIORY (§ 49)

Číslo Zařízení Adresa zařízení Telefon Poskytovatel

1.
Česká katolická charita 
CHD Mendrika

Janov 1, 
569 55 Janov u Litomyšle

461 639 005 Česká katolická charita

2.
Česká katolická charita 
CHD Albrechtice

Albrechtice 130, 
563 01 Lanškroun

465 322 547 Česká katolická charita

3.
Dům pokojného stáří 
Naděje Vysoké Mýto

náměstí Naděje 731, 
566 01 Vysoké Mýto

465 424 825 NADĚJE o.s.

4. Domov u fontány
Libušina 1060, 
535 01 Přelouč

466 959 166 Domov u fontány

5. Domov pro seniory Sloupnice
Horní Sloupnice 258, 
565 53 Sloupnice

465 549 116 Domov pro seniory Sloupnice

6.
Domov pro seniory 
Heřmanův Městec

Masarykovo náměstí 37, 
538 03 Heřmanův Městec

469 695 121
Domov pro seniory 
Heřmanův Městec

7.
Domov důchodců 
sv. Zdislavy

Červená Voda 253, 
561 61 Červená Voda 1

465 626 203 Domov důchodců sv. Zdislavy

8.
Sociální služby – Domov 
pro seniory Lanškroun

Janáčkova 1003, 
563 01 Lanškroun

465 503 001 Sociální služby Lanškroun

9.
Domov důchodců 
Ústí nad Orlicí

Cihlářská 761, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1

456 521 061
456 521 062

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

10.
Domov pro seniory 
U Kostelíčka Pardubice

Štrossova 357, 
530 03 Pardubice 3

466 613 176 Sociální služby města Pardubic

11. Domov Pod Školou
Zámecká 500, 
570 01 Litomyšl

461 614 861
Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl

12. SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946, 
539 73 Skuteč

469 699 970 SeniorCentrum Skuteč

13.
Domov pro seniory 
Dubina Pardubice

Blahoutova 646, 
530 12 Pardubice 12

466 262 345 Sociální služby města Pardubic

14.
Sociální služby města 
Moravská Třebová

Svitavská 308/8, 
571 01 Moravská Třebová 1

461 318 252
Sociální služby města 
Moravská Třebová

15. Zařízení sociální péče Choceň
Dr. Fikejze 1115, 
565 01 Choceň 1

465 471 782 Zařízení sociální péče Choceň

16. Sociální služby Česká Třebová
Bezděkov 918, 
560 02 Česká Třebová 2

465 503 311 Sociální služby Česká Třebová

17. Domov pro seniory
U Bažantnice 63, 
538 03 Heřmanův Městec

469 660 278 Domov pro seniory

18.
Dům klidného stáří 
Glossus s.r.o.

Radim 89, 
538 54 Luže

775 995 859 
469 671 057

Dům klidného stáří Glossus s.r.o.

19. Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631, 
539 01 Hlinsko v Čechách 1

469 318 022
469 315 871

Domov seniorů Drachtinka

20. Domov důchodců v Poličce
Eimova 1020, 
572 01 Polička

461 722 700 Svazek obcí AZASS
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JARNÍ DÍLNY

Dne 18. 3. 2013 se proměnila ZŠ a MŠ v jarní dílny, 

ve kterých děti vyráběly spoustu velikonočních 

dekorací. Děkujeme všem, kteří nám přišli pomoci.

MÁME ZA SEBOU DALŠÍ 

ZIMNÍ SEZÓNU A OPĚT 

SE CHYSTÁME NA JARO. 

Výzdoba se pomalu mění, 

v šatnách a v oknech se nám 

objevují jarní motivy a už vy-

hlížíme první sluneční hřeji-

vé paprsky. 

V uplynulém zimním čase 

se spousta dětí z  rudoltické 

základní i mateřské školy na-

učila lyžovat, a  tak můžeme 

říci, že v  tomto náročném 

sportu máme samé vítěze. 

V mrazivých dnech také pro-

běhlo několik akcí jako byl 

například dětský karneval, 

na kterém jsme si užili spous-

tu zábavy a legrace. 

Radovánky na sněhu se 

dětem moc líbily, ale po 

dnešním rozhovoru s dětmi 

v  mateřské škole jsem zjis-

tila, jak moc se těší na tep-

lejší dny a  na méně vrstev 

oblečení. 

Na to si ještě chvíli počkáme, 

ale jaro klepe na vrátka a my 

si to každý den připomíná-

me přípravou na velikonoční 

svátky a Jarní dílny. 

Do posledních zimních dnů 

přejeme spoustu dobré nálady.

Za ZŠ a MŠ Rudoltice 

Bára Richterová 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

4. A 5. TŘÍDY ZŠ – KARLOV 

POD PRADĚDEM

6. 1. 2013 se vydala 

4. a 5. třída ZŠ vstříc novým 

zážitkům a poznávání na 

lyžařský kurz do Karlova 

pod Pradědem. Děti si užily 

nejen lyžování, ale také 

spoustu zábavy a legrace.
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Mnoho velikonoční svěžesti, radosti a naděje přeje
Ing. Josef Macháček, administrátor Římskokatolické farnosti Rudoltice  

(více na www.farnost.rudoltice.info)

VELIKONOCE ZNAMENAJÍ,
že láska a život jsou silnější než smrt, 
že hrob není konečnou stanicí života, 
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet 
vzkříšení i my sami na sobě 
a že můžeme k životu probouzet i druhé. 

Kristus byl vzkříšen jako první, 
v něm všichni dojdou života. 

(1 Kor 15,20-22)   

Římskokatolická farnost 
Rudoltice 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

MŠE SV. NA HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 
– kaple na faře v Rudolticích – 10 hodin

RUDOLTICKÝ 
ZPRAVODAJ

1/2013 BŘEZEN
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EKOLOGICKÝ VÝUKOVÝ PROGRAM MŠ „RUČNÍ PAPÍR“

1. 3. 2013 se děti z MŠ seznámily v ekologickém výukovém 

programu „Ruční papír“ s výrobou papíru. Dozvěděly se, 

proč je důležité chránit lesy a proč musíme třídit odpad.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Letošní Dětský maškarní karneval, pořádaný 

ZŠ a MŠ Rudoltice, se uskutečnil dne 26. 1. 2013 

na sále Obecního úřadu v Rudolticích. Naše 

poděkování patří moderátoru p. Jasanskému, 

zvukaři p. Svobodovi, všem sponzorům 

za peněžité i věcné dary, ale také všem 

dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhali.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

13. 2. 2013 proběhl již tradičně v duchu Pipi Dlouhé 

punčochy zápis dětí do 1. třídy. O zlaťáky za splněné úkoly 

a o další poklady přišlo bojovat celkem 16 předškoláčků.

LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK

19. 2. 2013 navštívilo děti z MŠ, prvňáčky a druháčky ZŠ loutkové divadlo 

Kozlík se svojí pohádkou „Jak šel kozlík do světa“. Pohádku zahrály krásné 

vyřezávané dřevěné loutky, které se s dětmi nakonec i vyfotily.
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domě a vypneme ho, musíme se pak vyvaro-

vat kontaktu okolí rozvaděče s vodou, lepší 

je vyčkat odpojení kvalifi kovaným pracovní-

kem, pokud nehrozí bezprostřední ohrožení 

životů. O všech rizicích a podstoupení těch-

to rizik musí rozhodnout velitel zásahu, ten 

je za všechny zasahující zodpovědný!!

Také pokud nasadíme dovnitř objektu hasi-

če v  dýchací technice, nehasíme pak zvenčí! 

V reále k tomu dochází, ale neriskujme. Neví-

me o jejich přesném pohybu uvnitř a vodním 

proudem bychom jim mohli komplikovat 

pohyb nebo je ohrožovat, nebo je vodou „se-

střelit“ a způsobit jim poranění!! Mohlo by také 

dojít k opaření vodou, která se zahřála kontak-

tem s požářištěm a mohla by se dostat pod ob-

lek hasičů uvnitř objektu a způsobit jim vážné 

opařeniny, v horším případě by si mohli v šoku 

strhnout dýchací přístroj a zůstat uvnitř…

Také pokud se vrátí skupina hasičů v dýchací 

technice z prostoru zasaženého požárem, ne-

pomáhejme jim ze začátku v žádném případě 

sundávat dýchací přístroj nebo jinak bez po-

užití zásahových rukavic. Části oděvů můžou 

mít více než sto stupňů Celsia, i když to není 

na první pohled patrné, a mohli bychom sami 

sebe popálit.

PÁLENÍ ODPADU

Když bude kdokoliv z  vás doma pálit ně-

jaké větší množství zahradního odpadu, 

klestí, listí a podobně na místech, kde není 

pro ostatní obyvatele úplně jasné, zda by 

se nemohlo jednat třeba o požár zahradní-

ho přístřešku, nebo někde v lese pálit klestí, 

případně dělat nějaký větší táborák v  noci 

u lesa, nahlaste to raději na operační středis-

ko, a také na spáleništi zajistěte dohled, do-

kud oheň úplně nevyhasne…  Je mnohem 

levnější obětovat 3,50 Kč za hovor, než zby-

tečně zvedat několik jednotek hasičů. Moh-

lo by se pak stát, že bude muset viník, který 

pálení nenahlásil, platit pokutu a může být 

po něm být požadováno uhrazení nákladů 

za výjezd. Hovoří to o naprosté neinformo-

vanosti občanů o nutnosti podobné činnos-

ti hlásit na operační středisko. Viníci mohou 

být jen rádi, že zatím po nich nebyla vymá-

hána větší částka za výjezdy vozidel našich 

i dalších jednotek. Máme tedy úkol také my, 

a  to zajistit nějakým způsobem informova-

nost našich spoluobčanů.

S přáním mnoha klidných chvil bez pohrom se loučí 

 SDH Rudoltice

Použitý zdroj: 

www.sdhpteni.webgarden.cz/rubriky/prevence

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT:

POŽÁRY STOHŮ

Když hoří ve větším rozsahu stoh slámy nebo 

sena, je vhodné nechat ho kontrolovaně do-

hořet, s ohledem na rozsah zasažení – pokud 

nehrozí žádné riziko a nachází se na volném 

prostranství. Při takových požárech je mate-

riál prakticky zničen. Bylo by drahé a náklad-

né „vylít“ na stoh 20 cisteren a stejně by byl 

materiál po dohašení nepoužitelný, nehledě 

pak na zajišťovaní jeho odstranění a  likvi-

daci. Pokud se jedná o  uskladněné balíky, 

je dobré nezasažené balíky přemístit mimo 

dosah plamenů, případně bránit rozšíření 

plamenů na nezasaženou část stohu, dokud 

nebudou bezpečně přemístěny.

POŽÁRY MOTOROVÝCH ČÁSTÍ 
AUTOMOBILŮ

Pokud v motorové části osobního automobilu 

hoří, nikdy neotevíráme kapotu bez připrave-

ného vodního proudu nebo hasicího přístroje. 

Pootevřeme kapotu jen lehce a vzniklou škví-

rou hasíme prostor. Při otevření kapoty naplno 

totiž vznikne vlivem slabého komínového efek-

tu průvan a hrozí explozivní rozšíření plamenů, 

výbuch par nebo silné vyšlehnutí, které by 

mohlo zranit zasahující hasiče a přispět k další-

mu rychlému rozšíření požáru. Také při poote-

vírání kapoty nikdy neklesáme hlavou do úrov-

ně kapoty, například abychom se podívali, kde 

má kapota bezpečnostní zarážku na odjištění. 

Kdykoliv může dojít k nečekanému vyšlehnutí 

a poranění hasiče v obličejové části.

Benzínová ani naftová ani LPG nádrž by ne-

měla explodovat, pokud má LPG revizi!! Na to 

pozor, raději LPG hasíme z dálky a kryjeme se 

opět proti případným následkům výbuchu. 

Problém s pneu, pokud hoří, dráty z nich mo-

hou praskat a  vystřelovat do okolí samotné 

i  žhavou gumu, proto musíme mít vždy štít 

a veškeré ochranné pomůcky.

ZAHOŘENÍ SAZÍ V KOMÍNĚ

Nikdy nehasíme vodou!! Komínové těleso 

může mít stovky stupňů a při náhlém ochla-

zení dojde k popraskání, případně roztržení 

komínového tělesa a  vniknou tak zbytečné 

škody. Nejlepší je z horní části komína spus-

tit kominickou štětku, která hořící usazené 

saze strhne, nebo sypat písek, případně užít 

práškový hasicí přístroj, popadané hořící 

saze pak komínovými dvířky vybrat a uhasit 

pak mimo objekt. Je vhodné také odstranit 

palivo z  kotle a  celé komínové těleso pak 

nechat přirozeně vychladnout. Zkontrolo-

vat, zda nedošlo třeba v půdních prostorách 

k žhnutí trámů od komínového tělesa a do-

poručit majiteli zkontrolování a  pročištění 

kominíkem.

POŽÁRY PLYNOVÝCH POTRUBÍ 
A ROZVODŮ

Nikdy nehasíme!!! Pokud plyn hoří, nemůže 

dojít k  výbuchu, kdybychom ho ale uhasili 

a k úniku docházelo i nadále, nahromaděný 

plyn by mohl explodovat a  způsobit dras-

tické škody. Proto je vhodné pokud možno 

co nejrychleji uzavřít přívod plynu, ozná-

mit situaci operačnímu středisku, případně 

přes plynaře zajistit uzavření daného úse-

ku potrubí. Pozor, i  po uzavření může ještě 

značnou dobu plyn z  potrubí vyprchávat. 

Vodou chladíme a  chráníme jen okolní ob-

jekty před zasažením žárem nebo větším 

rozšíření požáru, bezprostřední okolí úniku 

hasíme, až plyn přestane unikat. Když plyn 

uniká a nehoří, je velké riziko výbuchu, pro-

to vytvořit ochrannou zónu kolem úniku a je 

vhodné mlhovým proudem „ředit a chladit“ 

unikající plyn a  předcházet tak výbuchu. 

Odstranit možné iniciační zdroje výbuchu – 

zhasnout osvětlení, vypnout motory v bez-

prostředním okolí, nemanipulovat s otevře-

ným ohněm, vyvarovat se pádů předmětů 

a prudších nárazů. Vhodné měřit koncentra-

ci v okolí úniku.

POŽÁRY DOMŮ, BYTŮ

Nikdy nenasazujeme hasiče v  objektu, po-

kud si nejsme jisti, že je uzavřeno plynové 

potrubí, anebo jsme jisti, že je vyloučeno 

poškození plynového rozvodu a únik plynu 

uvnitř budovy. Také nenasazujeme vodní 

proudy, dokud není odpojen objekt od elek-

trické energie!! Také neriskujeme zbytečně 

a neodpojujeme ho nijak komplikovaně my, 

pokud není rozvaděč mimo budovu a nelze 

BEZPEČNĚ vypnout, řešíme to přes elektrár-

ny. Jsou schopny odpojit celou ulici, nebo 

pošlou pracovníka. Když je rozvaděč na 

Takové množství 

změn s  sebou 

přináší i  riziko 

neetického pro-

deje energie pro-

střednictvím po-

domního prode-

je. „Právě v tomto 

období a  po zvýšené medializaci zdražování 

energií jsou zákazníci nejvíce citliví a  uvažují 

o  změně dodavatele energie. Snadno se tak 

mohou stát obětí podomního prodeje, při kte-

rém v  konečném důsledku mohou prodělat“, 

uvádí analytik Martin Koutný z  portálu 

www.snizujeme.cz.

 

Neznalý odběratel se mnohdy nechá 

zmást obratnými výrazy a  dobře nauče-

nými argumenty obchodního zástupce, 

jehož tvrzení se v  řadě případů nezaklá-

dají na pravdě. Často se tito obchodníci 

vydávají za zástupce dominantních doda-

vatelů nabízející slevy nebo upozorňující 

na krach stávajícího dodavatele a  s tím 

související odpojení elektřiny. Dominantní 

dodavatelé, na které se většinou tito pro-

dejci odkazují, k tomu dodávají:

   „Za zákazníkem, který má své závaz-

ky vůči PRE v pořádku, se nikdy naši zaměst-

nanci domů nevydají,“ uvádí tiskový mluv-

čí Petr Holubec z Pražské energetiky.

   „Každý prodejce má několik snadno 

rozpoznatelných znaků. Při příchodu se pro-

kazuje průkazkou, ženy mají oranžový šátek, 

muži kravatu s  logem ČEZ. Na průkazce je 

číslo, které se shoduje s  číslem na certifiká-

tu, který má k  předložení každý obchodník 

u sebe“, komentuje tisková mluvčí Barbo-

ra Půlpánová ze společnosti ČEZ.

   „Naše společnost pečlivě hlídá a kon-

troluje kvalitu činnosti přímého prodeje jak 

u  našich partnerů, tak obchodníků, kteří 

mají smlouvu přímo s  naší společností. 

Každý obchodní zástupce má identifikač-

ní kartu informující o  tom, že zastupuje 

naši společnost (jeho identifikaci je mož-

né si také ověřit na naší Zákaznické lince 

840  111  333)“, zmiňuje Vladimír Vácha, 

mluvčí společnosti E. ON.

 

„Přestože se řada alternativních dodavatelů 

přihlásila k  etickému kodexu obchodníka, 

můžeme být svědky toho, že ne vždy jsou 

tato pravidla uplatňována“, uvádí Martin 

Koutný z portálu www.snizujeme.cz.

Statistiky oddělení ochrany spotřebitele 

Českého energetického úřadu přitom mlu-

ví zcela jasně. Za poslední dva roky došlo 

k rapidnímu nárůstu neetických praktik při 

podomním prodeji a  počet stížností zře-

telně stoupá. Jen za první tři čtvrtletí roku 

2012 je evidováno přes 6500 stížností.

 

Je nutné si uvědomit, že ani krach dodava-

tele neznamená přímé odpojení od elektři-

ny. Komoditu ze zákona dodá vždy dodava-

tel poslední instance. V případě elektřiny je 

to tedy ČEZ, PRE nebo společnost E. ON.

 

Profesionální prodejce by neměl při pro-

deji vyvolávat nátlak, nabízet neexistu-

jící a  nepodložené slevy a  měl by vždy 

profesionálně a  odborně odpovědět na 

kterýkoliv dotaz. V neposlední řadě by 

se měl na vyzvání vždy prokázat služeb-

ní kartou nebo certifikátem prodejce.

 Použitý zdroj: www.snizujeme.cz

PREVENCE PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY
VÁŽENÍ SOUSEDÉ, O HASIČÍCH SE ŘÍKÁ, ŽE JEZDÍ TAM, ODKUD JINÍ UTÍKAJÍ. TO JE SAMOZŘEJMĚ PRAVDA, ALE VŠECHNO 

MÁ SVÁ PRAVIDLA. K OBJASNĚNÍ NEJASNOSTÍ SLOUŽÍ PREVENCE PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY, KTERÁ NAPOVÍ.
BRNO – S POČÁTKEM NOVÉHO ROKU PŘICHÁZÍ OBDOBÍ NEJVĚTŠÍCH ZMĚN V CENÁCH ZA ELEKTRICKOU ENERGII 

A PLYN. TOTO OBDOBÍ SE OPROTI JINÝM LIŠÍ V TOM, ŽE POUZE NYNÍ SE MĚNÍ CENY TAKÉ DISTRIBUČNÍCH SAZEB 

A SAZEB ZA DODÁVKY ELEKTŘINY A PLYNU ZÁROVEŇ. V LETOŠNÍM ROCE SE K TĚMTO TRADIČNÍM ZMĚNÁM PŘIDÁVÁ 

I ZMĚNA SAZBY DPH Z 20% NA 21%. 

PRAKTIKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ ENERGIÍ 
JSOU ČASTO ZA HRANICÍ ZÁKONA
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ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI V OBCI ZA ROK 2012

V roce 2012 bylo ve služebním obvodu 

Obvodního oddělení Policie České re-

publiky Lanškroun, do kterého včetně 

města Lanškroun patří dalších 26  při-

lehlých obcí, spácháno 303 přečinů 

a  1132 přestupků. Objasněnost u  pře-

činů za rok 2012 dosáhla 49,83 %. Ze 

strany obvodního oddělení bylo dále 

zpracováno 680 čísel jednacích.

V obci Rudoltice bylo v  minulém roce 

řešeno 22 přečinů, z  toho 12 přečinů 

se podařilo do současné doby objasnit. 

U  dalších 9 přečinů byl spisový materi-

ál odložen, neboť se do současné doby 

nepodařilo ustanovit osobu pachatele. 

Jeden přečin je v  současné době v  še-

tření.  Dále v  obci došlo ke spáchání 

17 přestupků, z nichž 11 bylo oznáme-

no na Městský úřad Lanškroun k projed-

nání přestupkové komise. Šest přestup-

ků bylo odloženo dle ust. § 58 odst. 3 

písm. b) zák. č.  200/1990 Sb., neboť se 

do současné doby nepodařilo ustanovit 

osobu pachatele.

V obcích, tedy i v Rudolticích je kladen 

důraz na pěší obchůzkovou činnost ze 

strany územně odpovědných policistů 

a  dohled nad BESIPem. Dále územně 

odpovědní policisté ve spolupráci s pre-

ventivně informační skupinou Ústí nad 

Orlicí provádějí besedy v  MŠ a  ZŠ, kde 

s  dětmi diskutují nad různými tématy 

a  předvádějí jim výstroj a  výzbroj PČR. 

V uplynulém roce 2012 se policisté OO 

PČR Lanškroun podíleli na opatření za-

měřeném na podávání methylalkoho-

lu v  provozovnách v  teritoriu OO PČR 

Lanškroun. Dále v uplynulém roce 2012 

policisté OO PČR Lanškroun dohlíželi na 

průběh senátních voleb.

územně odpovědný: prap. Lukáš Pauk, 

inspektor

vedoucí OO PČR Lanškroun: npor. 

Mgr. Stanislav Musil



STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 28. 2. 2013

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1781

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 688

•  v rodinných domech: 44

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 35,34

•  muži 34,06

•  ženy: 36,68

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 22

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 23

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2013: 5

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 1

LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PŘINESLA 
REKORDNÍ VÝTĚŽEK

Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do fi nále. Dárci přispěli částkou téměř 

76,9 milionu Kč, tedy o 1,6 milionu Kč více než v loňském roce. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její 

dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v České 

republice. Desetina výnosu je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Tříkráloví koledníci vysbírali do svých pokladniček 75 928 562 Kč. 
Spolu s  výtěžkem DMS z  letošního Tříkrálového koncertu 

(36 131 DMS, což odpovídá 975 537 Kč) činí aktuální výtěžek Tří-

králové sbírky 2013 celkem 76 904 099 Kč. V roce 2012 vynesla 

sbírka celkem 75 256 532 Kč. 

„Výsledek letošní Tříkrálové sbírky nás opět překvapil a  předčil 

naše očekávání. Jménem Charity ČR bych chtěl vyjádřit vděčnost 

nejen dárcům, ale také téměř 55 tisícům dobrovolníků, kteří se na 

sbírce podílejí,“ uvedl ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. 

„Překročení loňského výtěžku o více než milion korun vnímám jako 

obrovský závazek. Věřím však, že si důvěru dárců Charita ČR zaslouží 

a peníze pomohou tím nejlepším způsobem více než 125 tisícům 

potřebných, kterým naše služby pomáhají. Zvláště v době vládních 

škrtů je pro nás tento projev solidarity ze strany dárců velkou opo-

rou,“ uzavřel Oldřich Haičman.

Tisková zpráva Charity ČR z 31. ledna 2013

Bedřich Šilar se narodil 

24. září 1959 v Lanškrouně. 

Prvních pět let školní do-

cházky absolvoval v  Rudol-

ticích, kde se svými rodiči od 

roku 1964 žil. Více než 20 let 

bydlí a  pracuje v  Lanškrou-

ně, zde má též svou řezbář-

skou dílnu. Vyučil se strojním 

zámečníkem. Nejprve pra-

coval jako topenář. Měl však 

štěstí na Václava Skalického 

z nedalekého Třešňovce, který jej 

zasvětil do práce se dřevem. Podařilo 

se mu koupit dláto od vynikajícího řezbá-

ře Vojtěcha Kafky z Červeného Kostelce.

Vyřezává betlémy, plastiky světců, ma-

rionety a  další dekorativní předměty. 

Vyřezávat začal ve 23 letech, svému ko-

níčku se věnuje naplno jako zaměstnání. 

Jeho ateliér najdeme v Lanškrouně v Má-

chově ulici. Jeho podkrovní dílna je pro-

voněna dřevem. Řezbář nejraději pracuje 

s lípou. Po kvalitním vysušení 

lípa nesesychá a  má pevné 

a měkké dřevo. 

Zřejmě u něho zvítězily geny, 

neboť jeho předci praco-

vali také se dřevem. Praděd 

vyráběl šindele na střechy, 

další předek vyřezával lžíce 

ze dřeva.  Při pohledu na jeho 

fi gury musíme být okouzleni 

jejich krásou. Nyní se zabývá 

vyřezáváním dalších postaviček 

do Lanškrounského betlému. 

Ve svém oboru dosáhl významných oce-

nění nejen doma, ale i  v  zahraničí. Jeho 

dílo nám přibližuje půvabná kniha PaedDr. 

Marie Borkovcové a Karla Uhlíře „Lanškroun-

ský betlém osobností“ ze sbírek Městského 

muzea Lanškroun a  dílny Bedřicha Šilara. 

Publikaci si můžete zakoupit na podatelně 

Obecního úřadu v Rudolticích, cena 230 Kč.

Zdroj: Lanškrounský betlém osobností,

Městské muzeum Lanškroun 2012.

 www.bedrichsilar.wz.cz

Anna Kopecká, knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2012
OBECNÍ KNIHOVNA MÁ V SOUČASNÉ DOBĚ 85 ČTENÁŘŮ, Z TOHO 33 DO 18 LET. NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY V ROCE 2012 BYLO 970, 

Z TOHO 267 Z NICH VYUŽILO MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO INTERNETU. POČET VIRTUÁLNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK 

KNIHOVNY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ – 870.

ŘEZBÁŘ BEDŘICH ŠILAR

REGISTROVANÝCH 
VÝPŮJČEK ZA ROK 2012

2051, z toho

84 literatura naučná

1448 literatura krásná

50 literatura naučná pro děti

459 literatura krásná pro děti

10 periodika
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PŮJČOVNÍ DOBA

PONDĚLÍ, STŘEDA 
od 15 do 17 hodin

Půjčovné dospělí 30 Kč

Půjčovné mladiství do 18 let 20 Kč

Čtenářský průkaz 20 Kč

V  měsíci březnu uspořádala obecní knihov-

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

besed, pro děti MŠ dvě besedy. V červnu při 

školní slavnosti „Pasování na čtenáře“ byl žá-

kům 1. ročníku ZŠ předán čtenářský průkaz 

a malý dárek. Do knižního fondu bylo v roce 

2012 zakoupeno devět knih, z  výměnného 

fondu Městské knihovny Lanškroun bylo za-

půjčeno celkem 179 knih.

Zájem o četbu pomalu upadá, zvláště u dětí 

školou povinných. Vina není na jejich stra-

ně, ani na straně rodičů. Nové technologie 

jako je televize, mobil, počítač, notebook, 

tablet nám pomalu vytlačují četbu knih 

jako takových ze života. Není daleko doba, 

kdy klasickou knihu nahradí kniha elektro-

nická, tzv. čtečka.

CHCETE MÍT SEBEVĚDOMÉ 

A ŠIKOVNÉ DÍTĚ? ČTĚTE MU.

Chcete, aby vaše dítě dobře mluvilo, bylo 

tvořivé a  sebevědomé? Můžete to ovlivnit, 

když budete dětem od nejútlejšího věku číst 

knížky. Hlasité předčítání učí dítě jazyku, 

myšlení, rozvíjí jeho paměť, obrazotvornost 

a  schopnost soustředění, obohacuje ho 

o vědomosti a vzorce morálního chování, 

posiluje jeho sebevědomí. Navíc děti, kte-

rým se čte, budou samy v dospělosti knihy 

vyhledávat. Čtení přináší řadu vědomostí, 

které by jinak dítě nezískalo, tříbí také 

dovednosti posluchačské, analytické, 

rozvíjí myšlení a paměť. U dítěte, kterému 

se předčítá, je vysoká pravděpodobnost, 

že bude sebevědomější, bude mít ve ško-

le dobré známky a že bude číst knihy rádo 

a bez donucení.

PROČ PŘEDČÍTAT?

 Společné chvíle při předčítání posilují po-

třebné citové vazby. Čas strávený četbou 

patří jen dítěti. Při „návštěvě“ kouzelné za-

hrady či temného lesa vzniká pocit souná-

ležitosti. Čtení rozšiřuje slovní zásobu, sti-

muluje fantazii a tvořivost, posiluje schop-

nost soustředit se. Důležitá je především 

pravidelnost, stačí dvacet minut denně. Po-

hádka před spaním je lety ověřený recept. 

(zdroj: www.babyweb.cz )

Anna Kopecká, knihovnice

Díky štědrosti obyvatel a službě koledníků 
obec Rudoltice do této sbírky přispěla 

18 017 Kč. Děkujeme.
Dobrovolníci z Řk. farnosti Rudoltice
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• Komise zemědělství a dopravy 

Stanislav Brokeš –  předseda, Hana 

Havlenová – tajemnice, členové Josef Cvejn, 

Josef Šabata, Václav Mastný

• Komise sociální a zdravotní 

Jana Krejčířová – předsedkyně, Alice 

Kubínová – tajemnice, členky: Antonie 

Bajusová, Jaroslava Novotná, Marie Virtová

• Komise veřejného pořádku 

Josef Hikade – předseda, Miroslav Roček 

– tajemník, členové: Zdeněk Ivan, Alois 

Valúšek, Luboš Prchlík, Josef Sychra, Josef 

Křivohlávek ml.

• Komise obchodu a služeb 

Anna Poláková – předsedkyně, 

Zlatomír Jašniak – tajemník, členové: 

Marta Štosková, Anna Bendová, Vladimír 

Provazník st.

• Komise školská a kulturní 

a Osvětová beseda 

Milan Kos – předseda, Jiřina Veselá – 

tajemnice, členové: Ing. Zdeněk Tejkl, 

Ing. Zdeněk Polák – vedoucí OB, Jarmila 

Kotýzová, Miloslav Šrámek, Jan Chromec, 

Vilém Jílek, Josef Křivohlávek st.

• Sbor pro občanské záležitosti 

Josef Motyčka – předseda, Hana 

Skácelová – místopředsedkyně, Vlasta 

Brokešová – tajemnice, členové: Hana 

Cvejnová, Anna Kopecká, Jiřina Kosová, 

Jan Jón st.

• Komise pro práci s mladou generací 

Vladimír Kopecký – předseda, Růžena 

Králová – tajemnice, členové: Karel Kos ml., 

Jiří Křivohlávek, Květuše Hrdá, Stanislav 

Sodomka, Zdeněk Řeháček, Jaroslav Suchý, 

Marie Kočová, Evžen Kopecký, Anneliese 

Motyčková

uvádím složení všech komisí, rady, pléna i vo-

lebních komisí jmenovitě. Viz strana 283.

Ve vlastních volbách byli všichni navrhovaní 

kandidáti na poslance MNV schváleni dosta-

tečným počtem hlasů, takže uvedení poslanci 

jsou kompletním složením Místního národní-

ho výboru v Rudolticích:

Antonie Bajusová, Zdeněk Babořák, Aleš Bro-

keš, Stanislav Brokeš, Hana Cvejnová, Josef Hi-

kade, Jiří Hýbl, Jan Chromec, Zdeněk Ivan, Jin-

dřich Janů, Zlatomír Jašniak, Rostislav Jetleb, 

Vladimír Kopecký, Milan Kos, Jarmila Kotyzová, 

Jana Krejčířová, Josef Křivohlávek, Růžena Ku-

běnková, Václav Mastný, Josef Motyčka, Jaro-

slava Novotná, Anna Poláková, Luboš Prchlík, 

Božena Řeháčková, Zdeňka Sychrová, Josef 

Šabata, Alois Valúšek 

Po provedených volbách se uskutečnila 

ustavující schůze MNV, na které byly zvoleny 

orgány MNV – rada, komise a  sbor pro ob-

čanské záležitosti. 

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ZVOLILO RADU 

MNV V NÁSLEDUJÍCÍM SLOŽENÍ:

Josef Křivohlávek – předseda MNV, Hana 

Cvejnová – místopředsedkyně MNV, Růžena 

Kuběnková – tajemnice MNV, členové: Josef 

Hikade, Zdeněk Barbořák, Jiří Hýbl, Stanislav 

Brokeš, Jana Krejčířová, Jarmila Kotyzová

• Finanční komise 

Zdeněk Barbořák – předseda, Ing. Josef Jón – 

tajemník, členové Božena Řeháčková, Zdenka 

Sychrová, Rostislav Jetleb, Zdeněk Knápek, 

Bohuslav Stejskal

• Komise výstavby 

Jiří Hýbl – předseda, Jindřich Janů – 

tajemník, členové Aleš Brokeš, Jiří Dvořák, 

RNDr. Oldřich Kolomý 

Skutečnost byla ovšem úplně jiná. Tolikrát 

opakovaná pohodlnost, laxnost ke společ-

nému dílu a  sobectví se ukázaly opět v  celé 

své nahotě. Časté apelace pomocí místního 

rozhlasu a ostatních forem se většinou míjely 

účinkem. Proč ze 16 místních zedníků, coby 

nejpotřebnějšího řemesla při provádění hrubé 

stavby, jich přišlo pouze 9, proč mnoho obča-

nů neodpracovalo ani jednu jedinou hodinu? 

Rok dokončení 1984 je zdánlivě ještě daleko. 

Musíme si ovšem uvědomit, že tak náročnou 

stavbu jsme ještě v  našich podmínkách ne-

prováděli. Mohou přijít další problémy, ať už 

fi nanční nebo materiálové. Musíme si uvědo-

mit, že předtím největší akce – stavba Jednoty 

měla fi nanční objem kolem 800 000,- Kč a nová 

mateřská škola 2,290.000,-,  tedy téměř trojná-

sobek. Včasné dokončení bude mít rozhodující 

význam pro zahájení tolik potřebné stavby – 

stavby vodovodu, což se plánuje na rok 1984.

VOLBY DO ZASTUPITELSKÝCH 
ORGÁNŮ – ČERVEN 1981

Volby do zastupitelských orgánů byly jednou 

z rozhodujících politických akcí v roce 1981. 

Probíhaly na všech stupních státní správy od 

místních národních výborů až po zákonodár-

né Národní shromáždění, Českou a  Sloven-

skou národní radu. Před volbami byly usku-

tečňovány předvolební schůze, na kterých 

byli voliči seznamováni s  novými kandidáty 

na poslance a  s  úkoly volebních programů. 

Za kandidáty byli vybíráni zástupci spole-

čenských organizací a politických stran, kte-

ří se v  minulém období osvědčili, případně 

občané, kteří splňovali všechny předpoklady 

pro čestnou činnost poslance. Znovu nebyli 

navrhováni poslanci, kteří se neosvědčili, a ti, 

kterým ve vykonávání zodpovědné funkce 

bránilo zhoršené zdraví a  pokročilý věk. Pro 

přípravu voleb byly schváleny volební komi-

se – okrsková, místní a obvodová. Protože bu-

doucí čtenáře budou zajímat jména aktivistů, 

164 000,- Kčs, v roce 1982 500,- Kčs a v roce 

1983 374 000,- Kčs. Ceníme si hlavně toho, 

že Státní statek schválil s. Jiřího Dvořáka 

jako stavební dozor, který vydatně pomá-

há při zajišťování materiálu, kterého je sil-

ný nedostatek. Rovněž tak práci Jiřího To-

mana jako stavbyvedoucího. Státní statek 

prodal bloky a navíc poskytl 6 000,- Kčs na 

dopravu stavebního materiálu.

Východočeské papírny Lanškroun poskyt-

ly podle smlouvy 469  000,-  Kčs. Vzhledem 

k tomu, že se příspěvek na jedno dítě zvýšil 

z 31 000,- na 34 000,- Kčs, nemá podnik na 

stavbu ve výši 52 500,- Kčs.

Tesla Lanškroun k. p. poskytl příspěvek na 20 

dětí 626 000,- Kčs, vzhledem ke zvýšení má 

nedoplatek 70 000,- Kčs. 

Proto se snižují počty dětí, které byly kvótou 

jednotlivým podnikům přiděleny. 

ČSD Severozápadní dráha poskytly příspě-

vek 156 000,- Kčs pro 5 dětí svých zaměst-

nanců. Mají rovněž nedoplatek ve výši 

17 500,- Kčs. Pokud se nepodaří podnikům 

nahradit finančně zvýšení stavebních vý-

dajů na jedno místo v mateřské škole, zna-

mená to provést další práce zdarma, zvýšit 

počet brigádnických hodin.

Při plném finančním naplnění dělá bez-

platná pomoc formou brigádnických ho-

din 30 % rozpočtových výdajů na celou 

stavbu. 

V  roce 1981 bylo propočítáno, že každý 

práceschopný občan by měl na stavbě ma-

teřské školy odpracovat 24 hodin zdarma. 

Jsou tím míněni hlavně muži, neboť vylo-

ženě ženské práce se budou dělat až těs-

ně před dokončením stavby, případně při 

úpravě a zkrášlování okolí mateřské školy.

Myslivecké sdružení dokončí položení dlaž-

by u kulturního domu a ve spolupráci s rodi-

či dětí z mateřské školy opravu vstupní haly 

a střechy.

Ze společenských organizací Národní fron-

ty se budou na plnění volebního programu 

podílet Socialistický svaz mládeže, TJ Sokol. 

Český svaz žen, Český červený kříž, Český 

svaz požární ochrany, Český svaz zahrádká-

řů, Svaz československo-sovětského přátel-

ství a  Český svaz chovatelů drobného hos-

podářského zvířectva.

Ze závodů se budou podílet na pomoci 

při dopravě materiálu a  na uvolnění po-

žadovaných pracovníků. Státní statek 

Lanškroun, Východočeské papírny Lanš-

kroun, Tesla Lanškroun a Československé 

státní dráhy.

VOLEBNÍ PROGRAM NÁRODNÍ 
FRONTY NA OBDOBÍ 1981 – 1985

OBLASTI 

1) Ekonomicko-sociální

2) Politicko-organizátorská činnost

3) Ideově-výchovná práce

4) Rozvoj politické a pracovní iniciativy 

a socialistického soutěžení

…podrobnosti na s. 273 – 279 

NOVÁ MŠ

Jak je již z  uvedeného vidět, největším 

úkolem v  nejbližších letech je výstavba 

nové mateřské školy, se kterou se započalo 

v  červenci 1981. Kompletní zprávu o  sta-

vu podal na plenárním zasedání 21.  října 

s.   Křivohlávek, předseda MNV. Státní sta-

tek Lanškroun jako budoucí provozova-

tel mateřské školy se zavázal při umístě-

ní 30 svých dětí poskytnout v  roce 1981 

ROK 1981 

– ROK VOLEBNÍ

ZÁPISY KRONIKÁŘE P. MILOSLAVA ŠRÁMKA

Rok 1981 byl rokem několika významných 

politických výročí a  rokem významných 

událostí. Uskutečnil se XVI. sjezd Komu-

nistické strany Československa, proběhly 

oslavy 60. výročí založení KSČ, 33. výročí 

vítězství pracujícího lidu nad reakcí v únoru 

1948 a volby do zastupitelských orgánů. 

Na počest uvedených událostí uzavřely 

místní národní výbor, místní výbor Národní 

fronty a  výbory společenských organizací 

celoobecní závazek, ve kterém se uvádí:

Na volebním programu ve 25 pracovních 

obvodech bylo uzavřeno 6 250 hodin zdar-

ma na výstavbě nové mateřské školy. Účast 

budou zajišťovat poslanci.

Se společenskými organizacemi budou uza-

vřeny smlouvy samostatné pomoci na výstav-

bě mateřské školy, dokončení rekonstrukce 

sociálního zařízení, septiku, skladu pro tělový-

chovné zařízení, zabudování kotle na vytápění 

tělocvičny a šatny se sociálním zařízením.

Smlouvy budou uzavřeny i  na pomoc ze-

mědělství při sekání příkopů a  pomoci při 

odvozu slámy. Se závody, kde byly uzavřeny 

smlouvy na sdružení prostředků na výstavbu 

mateřské školy, budou dohodnuty požadav-

ky na dopravu materiálu a pomoc v uvolňo-

vání pracovníků na pomoc při výstavbě.

Na druhém sídlišti stavebníci a ostatní ob-

čané dokončí úpravy na septiku a položení 

příkopových žlabů u komunikace.
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VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PRO 60 DĚTÍ

Na snímcích jsou vidět začátky této stavby 

z léta roku 1981, kdy se prováděla betonáž zá-

kladů. Na ostatních fotografi ích je již situace

z  listopadu, kdy byla stavba připravena 

k přezimování. Budova blíže k Jednotě bude 

hospodářská část, druhá polovina stavby 

vlastní třídy pro děti. Zde chybí ještě jedno 

patro, které bude úplně shodné s přízemím. 

Za sklad materiálu a  místnost pro občerst-

vení a skladníka dobře slouží bývalá součást 

Rychty – sýpka a šrotovací zařízení.

Fotodokumentace rok 1981 HRUBÁ STAVBA S KOSTELEM V POZADÍ BETONÁŽ ZÁKLADŮ PŘÍZEMÍ HOTOVOZEDNÍCI V AKCI
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Fotodokumentace rok 1981

ZEMĚDĚLSTVÍ

Protože je zemědělství, zajišťující výživu 

národa, jedním z  rozhodujících odvět-

ví národního hospodářství, objevují se 

v  mých zápisech poměrně časté zmínky 

o této oblasti.

Rok 1981 byl rokem, který se podobal po-

časím rokům minulým. Znamená to, že 

se vyskytovaly výkyvy teplotní i  srážkové, 

které ovlivnily agrochemické lhůty jed-

notlivých plodin. I když byl srážkově pří-

znivější než rok 1980, nebylo v  zeměděl-

ství dosaženo předpokládaných výsledků 

jak za celou republiku, tak v  naší lokalitě. 

Zvláště podzim, který byl v prvním měsíci 

velmi pěkný, se projevil jako silně deštivý, 

což mělo za následek obrovské problémy 

ve sběru okopanin, cukrovky a  provádění 

nezbytné setby ozimů a  orby. Jako má-

lokterý rok byla ještě začátkem prosince 

cukrovka v  zemi. První sníh se objevil již 

7. listopadu, ale i  když potom ještě mno-

hokrát napadl a  roztál, způsobil nebývalé 

problémy tím, že těžká mechanizace ne-

mohla do polí vjet. Docházelo ke zdvojo-

vání tažné síly, což v  silně napjaté situaci 

s  pohonnými hmotami mělo neblahý vliv 

na ekonomiku zemědělství. Otázka úspor 

pohonných hmot byla vůbec v  roce 1981 

předmětem mnoha jednání na úrovni nej-

vyšších státních a  stranických orgánů. A 

nešlo pouze o  oblast zemědělství. V  prů-

běhu roku došlo k úpravě cen pohonných 

hmot, k  limitaci spotřeby, k rušení neeko-

nomických jízd apod. Situace je v této ob-

lasti velmi napjatá, neboť neustálé zvyšo-

vání cen základní suroviny – ropy – ve svě-

tě se projevilo i  u  nás. Navíc byl zastaven 

nárůst dovozu ropy z důvodu nedostatku 

devizových prostředků, neboť exportní 

schopnost většiny našich výrobků není na 

požadované technické a  estetické úrov-

ni. Tím není plněno jedno ze základních 

usnesení XV. a XVI. sjezdu KSČ o zvyšování 

technické úrovně výrobků našeho národ-

ního hospodářství.

Menší produkce, hlavně obilovin, se vý-

borně promítla v  krmivové základně. Tak 

jako vloni, tak i  letos musíme dovést ně-

kolik mil. tun obilí. Jako příklad uvedu, že 

předpokládaný hektarový výnos u  obilo-

vin byl ve Státním statku Lanškroun 34 q/

ha, skutečnost 27 q/ha, což v  součtu za 

celý podnik činilo 84 nedodaných vago-

nů obilí. Protože, jak jsem již výše uvedl, 

je nedostatek devizových prostředků, ne-

můžeme nakoupit potřebné obilí v  celé 

požadované výši. Protože se v  žádném 

případě nebude omezovat dovoz tzv. pe-

kařských obilnin, znamená to, že méně 

obilnin zůstane pro hospodářské zvířec-

tvo. Prvním opatřením bylo snižování po-

čtu zvířat. Chtěl bych ještě připomenout, 

že svůj vliv na určité stagnace zeměděl-

ství má mnoho faktorů. Pokusím se někte-

ré hlavní vyjmenovat.

Neustálý úbytek pracujících v  zeměděl-

ství neúměrný růstu technické vybave-

nosti, malá intenzifikace zemědělské  vý-

roby a  v  neposlední řadě úbytek země-

dělské půdy, nedostatečná rekultivace, 

nekvalitní odvodňování ploch – situací 

v našem potravinářském komplexu se za-

býval i XVI. sjezd KSČ. Hlavní myšlenkou 

přijatých opatření je podporovat a napo-

máhat tzv. samozásobitelům. Znamená 

to, že se má projevit snaha občanů po 

zřízení malochovu drobných hospodář-

ských zvířat a  tím i  využívání dosud ne-

obdělávaných, případně pro mechaniza-

ci nepřístupných ploch. Stát bude potom 

za výhodných podmínek tato zvířata vy-

kupovat. Mají se tím na mysli husy, ka-

čeny, králíci i  větší hospodářská zvířata 

jako vepři a hovězí dobytek. Za tím úče-

lem jsou vyčleňovány některé pozemky, 

pro tuto činnost vhodné. Je třeba na zá-

věr připomenout, že zmíněné problémy 

se v žádném případě neprojevují na trhu 

potravin, snad s  výjimkou vepřového 

a  hovězího masa. Ostatních základních 

potravin je dostatek. 

SOUTĚŽ NÁRODNÍCH VÝBORŮ
 
Organizátorská činnost národního výboru 

za I. – III. čtvrtletí 1981 – schůzová činnost

Mezi hodnocená kritéria soutěže NV na 

okrese patří schůzová činnost. Jaká účast 

byla na jednotlivých zasedáních pléna, rady 

a ostatních orgánů, ukazuje tabulka:

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 4

Procento účasti 80,76 %

Ø počet občanů 25

RADY MNV 10

Ø účast poslanců 87,77 %

Veřejné schůze 2

Účast občanů 290

Hovory s mládeží 2

Účast mládeže 42

Komise pléna

Ø na jednu komisi 2,64

% účasti 78,46
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NÁKAZA VČEL 

V  roce 1981 se objevila na okrese Ústí 

nad Orlicí a v sousedních okresech Svita-

vy a Rychnov nad Kněžnou nebezpečná 

nákaza včel. Z důvodu velkého rozšíření 

a možnosti nákazy v jiných lokalitách vy-

dal ONV vyhlášku, nařizující úplnou likvi-

daci včelstev v zachvácených oblastech.

V  Rudolticích bylo takto utraceno 

77 včelstev v období 4. 4. – 12. 4. 1981. 

Majiteli byli František Brokeš, František 

Blaschke, Jan Kubín, Bedřich Šilar, Marie 

Šilarová, Jan Motyčka, Ivan Romaňuk, 

Mojmír Vítek, Jan Maršík.

U těchto včelařů nebyla zjištěna žádná 

zatajená včelstva. Ke dni 5. 8. 1981 bylo 

ještě utraceno osm zalétlých rojů. Pro 

včelaře bylo toto opatření jistě kruté, 

ovšem s přihlédnutím na nebezpečnost 

možné nákazy nanejvýš nutné. Organi-

zovaní včelaři mají být v příštím roce při 

nákupu nových včelstev svým svazem 

fi nančně zvýhodněni, aby jim byly letos 

vzniklé ztráty částečně kompenzovány.

SILNICE PŘES RUDOLTICE

Původně sloužila naše obecní silnice 

pouze pro místní provoz. S  rozvojem 

automobilizace a zemědělství začala být 

nedostatečná svou šířkou a hlavně kva-

litou. Svůj rozhodující vliv mělo také za-

vedení pravidelné autobusové dopravy 

přes naši obec. To bylo v roce 1960. Rok 

předtím se stará prašná silnice s  mno-

ha dírami začala rozšiřovat. Musely být 

provedeny i  některé zásahy do domů, 

umístěných blízko silnice a  v  jednom 

případě zarovnán oblouk. Tak byl pro-

veden zásah do domu Josef Ulvera, paní 

Málkové, udělán nový úsek u  Ladislava 

Málka. K tomu byly postaveny či rozšíře-

ny mosty u školy a v horním konci obce 

u Zvárových. Teprve potom bylo prove-

deno asfaltování tehdejší metodou, to 

znamená na uválcovaný kamenný pod-

klad nastříkán asfalt a zasypán štěrkem. 

Během uplynulých let byl postřik asi 2x 

opakován.  Silnice byla po celou dobu 

plná nerovností a hrbolů, které ztěžovaly 

jízdu. Až letos začaly Silnice n. p. prová-

dět rekonstrukci této vozovky. Začalo se 

až 1. 12.  1981 pokládáním živičné vrst-

vy, tzv. koberci. Práci znesnadňovalo již 

zimní počasí se sněhem a vodou. Přesto 

práce pokračovaly dobrým tempem. 

V  době psaní této informace je hotov 

úsek od státní silnice I. třídy zhruba do 

středu obce. Kvůli počasí a mrazům mu-

sely práce přestat. Předpokládám, že má 

dojít k potažení kobercem až na křižovat-

ku se silnicí Lanškroun – Ústí nad Orlicí. 

Nová úprava povrchu silnice jistě potěší 

všechny motoristy.

V letošním roce se začalo objevovat v Ru-

dolticích auto Technických služeb města 

Lanškrouna, které provádí svoz popela 

a ostatních pevných odpadků v popelni-

cích. Služby využívají hlavně obyvatelé no-

vých sídlišť a občané z rodinných domků. 

Sváží se asi 80 popelnic, v zimním období 

1x týdně, v  letním období 1x za 14  dní. 

Věřím, že 80 popelnic není posledním 

číslem, že této služby bude v budoucnu 

využívat daleko větší počet občanů. Snad 

to pomůže při omezení sypání odpadků 

na různých místech v obci, což nepříznivě 

ovlivňuje naše životní prostředí.

Připravila Marcela Macháčková

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – IX. ČÁST PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTIC
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VÍTÁME MEZI NÁMI                          

Stela Severová, *22. 12. 2012, 
Rudoltice 610

Aneta Tomášková, *28. 12. 2012, 
Rudoltice 616

Kateřina Šrámková, *30. 12. 2012, 
Rudoltice 212

Jáchym Vokál, *31. 1. 2013, 
Rudoltice 604

Jan Mikula, *7. 2. 2013, 
Rudoltice 7

ROZLOUČILI JSME SE                               

Zdeněk Flídr, nar. *16. 4. 1953, 
Rudoltice 182, + 25.1.2013

GRATULUJEME JUBILANTŮM                               

Hana Sejkorová, *3. 2. 1938, 
Rudoltice 611 – 75 let

Vlasta Brokešová, *12. 2. 1938, 
Rudoltice 112 – 75 let

František Pirkl, *22. 2. 1928, 
Rudoltice 237 – 85 let

Zdeněk Barbořák, *23. 2. 1938, 
Rudoltice 141 – 75 let

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

POHOSTINSTVÍ NA KŘIŽOVATCE

Na fotografi ích je nově opravená budova po-

hostinství. V roce 1980 byly provedeny vnitřní 

úpravy kuchyně, samotného provozu a zříze-

na vinárna. Počítá se i s vybudováním několi-

ka místností hotelového charakteru v I. patře. 

V  roce 1981 byla vybudována nová střecha, 

včetně vazby, a  venkovní omítka. Prostředí 

uvnitř je velmi útulné a čisté. Vzhledem k umís-

tění této budovy blízko silnice se jeví problém 

ohledně bezpečnosti provozu a  nedostatku 

parkovacího místa. Stavbu v celkovém nákla-

du mnoha set tisíc korun provádí OSP Ústí nad 

Orlicí – stavební středisko Lanškroun.

HOSTINEC NA KŘIŽOVATCE ČELNÍ POHLED SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OP (1981)

STELA SEVEROVÁ 

*22. 12. 2012

KATEŘINA ŠRÁMKOVÁ 

*30. 12. 2012
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Divadelní představení „Světáci“ 
v podání Divadla Ve středu

KNOFLÍKIÁDA III – 22. 6. 2013
Předběžný program:

BUBLINÁŘ PAVEL

MALOVÁNÍ PERNÍKŮ

SVEZENÍ NA KONÍCH

VYSTOUPÍ MIREK KAPLAN

KEJKLÍŘI ASCARYA

KAPELA MEDVĚDI

SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI

KNOFLÍKOVÉ SOUTĚŽE

Další program připravujeme

V SOBOTU 
13. DUBNA 2013 
od 19.30 hod.

NA SÁLE 

KULTURNÍHO DOMU 

V RUDOLTICÍCH

Komedie z pohnutého života 

tří fasádníků podle scénáře 

Vratislava Blažka a Zdeňka 

Podskalského

V hlavních rolích:

Jan Frank, Karel Melezínek 

a Pavel Studený

Režie: Růžena Šteflová

Vstupné: dobrovolné



Jen málo ukryté za okolními parkovými 

stromy vzrostlými do obrovské výše a  za 

pruhem lesa, kterému vichřice tak často 

zle uškodila, jako i v zimě r. 1940, spatříme 

samostatně stojící věžovité nároží křídla 

vpravo od hlavního průčelí, opatřené od 

poloviny 90. let červenou eternitovou stře-

chou. Zblízka vypadá ještě vyšší a  mohut-

nější, než se dá tušit z dálky.

Výška dosahuje 35 metrů, šířka u  země je 

12   metrů. Při prohlídce bez námahy na-

cházíme místa napojení mohutných zdí tří 

pater rozebrané velkostavby. Mocné kame-

ny podezdívky a  daleko vyčnívající střešní 

římsy vskutku dojímavě vyprávějí o  nevý-

slovné námaze při obstarávání materiálu 

a  vypočítané pečlivosti při jeho přípravě 

pro smělou stavbu, která měla vzdorovat 

jen lehkému poškození zubem času.

Přístavby nacházející se okolo, jako obytné 

místnosti, kuchyně, stáje, stodola, lednice, 

zahradní domek a  kuželník na první po-

hled umožňují poznat využití pro hostinec 

a hospodářství.

V  prostorné hostinské místnosti, do níž 

jsme vstoupili, nás upoutají hluboká okna 

a okenní výklenky, v nichž by našla dostatek 

místa celá společnost.

Znamená to nejen velký úklid, ale také pří-

pravu třetího ročníku Knofl íkiády a vytvoření 

dalších českých knofl íkových rekordů. Kromě 

toho je také potřeba upravit výstavní tabule, 

připravit a  vyhlásit podmínky fotografi cké 

soutěže a spousta dalších příprav.

Pokračuje také pátrání po minulosti zámku 

a  historii jeho výstavby a  jeho pohnutého 

osudu.

Naštěstí na to je letos více času, protože 

ofi ciální prohlídková sezóna začne později, 

než tomu bývalo v minulých letech. Do čer-

vence jsou prohlídky možné po domlu-

vě a  od 1.   7.   začne pravidelná provozní 

doba o víkendech a svátcích.

V  kavárně je nyní otevřeno kromě pondělí 

každý den od 15 hodin, později se také pro-

vozní doba upraví.

STŘÍPKY Z MINULOSTI

Podařilo se mi dosáhnout překladu části Vlasti-

vědného pojednání o Novém zámku z r. 1940 

od Wenzela Kaspera z  Lanškrouna, a  tak Vás 

postupně mohu seznámit s některými údaji.

Začnu popisem prohlídky z  jeho návštěvy 

Zámečku v r. 1940.

JARNÍ PŘÍPRAVY NA ZÁMEČKU

ZÁMEČEK SE NYNÍ PO NELEHKÉM ZIMNÍM OBDOBÍ MUSÍ ZAČÍT PŘIPRAVOVAT NA LETOŠNÍ SEZÓNU.

ZLEVA DOPRAVA:

1. Věž Nového zámku 
z r. 1940 z publikace 
W. Kaspera

2. Historická mapa 
Zámeckého vrchu. 
Státní archiv Zámrsk.

3. Mapa z r. 1863. 
Okresní archiv Ústí 
nad Orlicí.

4. Dobová pohlednice. 
Soukromý archiv.
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O tom, jak domácky se zde dá posedět, zvláště za 

studeného zimního času, návštěvníci rádi vyprávějí.

S  dovolením hostinského (pozn. tenkrát ješ-

tě p.   Kaupeho) vystupujeme nejprve do horní 

místnosti, do níž vede točité dřevěné schodiště 

o  32   stupních. V  prvním patře vstupujeme do 

„sálu“, nádherného prostoru s  kopulovitou klen-

bou se stejně hlubokými okenními výklenky.

Zvláště zde vystupuje do popředí kvádrové zdivo 

a  přihlížející se cítí v  bezpečí. Dalších 39 stupňů 

točitého schodiště nás přivádí do 2. patra, které 

je rozděleno na malé obytné místnosti pro letní 

hosty. Třetí patro nebylo dosud dokončeno a  je 

to holý půdní prostor až k vysoké střešní klenbě. 

Masivní stěny v nás vyvolávají chuť zvolat: „Ško-

da zničené nádhery!“

Takto popisuje svoji návštěvu věže pan Kasper. 

Příště se s ním podíváme do sklepení.

CO SE PŘIPRAVUJE NA LÉTO

Na  předešlé straně se dočtete, jakých soutěží 

v rámci Knofl íkiády se můžete účastnit i vy, po-

kud máte zájem a  chuť se pobavit při výrobě 

a zasoutěžit si o ceny.

Ostatní je zatím v přípravách a bude zveřejněno 

později.

Krasava Šerkopová

Tým BACHADEJ 
srdečně zve všechny občany 

na světovou premiéru divadelního představení 
známého rudoltického autora s názvem

Rudoltické posvícení 
(pozdvižení)

KDY: PÁTEK 14. 6. 2013 od 19.00 hod.

KDE: NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU 

V RUDOLTICÍCH

Anna K 
& Band

KDY: V PÁTEK 14. 6. 2013 

od 21.00 hod.

KDE: AREÁL TJ SOKOL 

RUDOLTICE

Vstupné: 100 Kč; 

děti do 15 let zdarma
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KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2013

13. 4. VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU OBEC

13. 4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „SVĚTÁCI“ DIVADLO VE STŘEDU

1. 5. PRVOMÁJOVÁ VESELICE KSČM + LEVICOVÝ KLUB ŽEN

24. 5. NOC KOSTELŮ 2013 ŘK. FARNOST

14. 6. RUDOLTICKÉ POSVÍCENÍ (POZDVIŽENÍ) TÝM BACHADEJ

14. 6. KONCERT ANNA K & BAND OBEC

15. – 16. 6. RUDOLTICKÁ POUŤ OBEC

22. 6. KNOFLÍKIÁDA III KASTELÁNKA NOVÝ ZÁMEK

30. 6. POUTNÍ MŠE K SV. PETRU A PAVLU ŘK. FARNOST

8. – 12. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE I OBEC

19. – 23. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE II OBEC

ŘÍJEN
OSLAVA DNE SENIORŮ S KVĚTOU FIALOVOU 
A MUDR. RADIMEM UZLEM

OBEC

PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA OBEC + RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

14. 6. 2013

KONCERT 
ANNA K & BAND

 

 ŘÍJEN 2013

KVĚTA FIALOVÁ 
OSLAVA DNE 

SENIORŮ

Návštěvníky čeká bohatý kulturní program:

NOVÉ POUŤOVÉ ATRAKCE

LOUTKOVÁ POHÁDKA PRO MALÉ I VELKÉ

DĚTSKÉ HRY A SOUTĚŽE

RUDOLTICKÝ EXPRES, KTERÝ POVOZÍ NÁVŠTĚVNÍKY PO CELÉ OBCI

LET BALONEM NA LANĚ

A MNOHO DALŠÍHO

Na své si jistě přijdou i fanoušci místního fotbalového klubu.

Na pouti samozřejmě nebudou chybět stánky s bohatým občerstvením i nejrůznějším pouťovým zbožím. 

Přijďte se pobavit se svými rodinami na jednu z nejoblíbenějších kulturních akcí roku.

Těšíme se na Vás

OBEC RUDOLTICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA

Rudoltickou pouť, 
KTERÁ SE BUDE KONAT VE DNECH

15. – 16. ČERVNA 2013
  VE STŘEDU OBCE A BLÍZKÉM SPORTOVNÍM AREÁLU TJ SOKOL RUDOLTICE


