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V PÁTEK 14. ČERVNA vše pomalu začalo. 

V 19 hodin sehrál tým BACHADEJ na sále 

místního kulturního domu divadelní hru 

od rudoltického autora s názvem „Rudol-

tické posvícení (pozdvižení)“, na kterou 

se přišlo podívat kolem dvou set diváků. 

Divadelní kus byl skutečně zábavný, což 

diváci v  jeho závěru ocenili velkým po-

tleskem. Tentýž den o dvě hodiny pozdě-

ji vystoupila v  areálu TJ Sokol Rudoltice 

ANNA K  se svou kapelou. Sympatická 

zpěvačka se svým hudebním doprovo-

dem rozproudila zábavu tří set diváků 

svými známými, ale i méně známými pís-

němi ze svého nového alba. Více než ho-

dinové hudební vystoupení bylo skuteč-

ně moc povedené, což posluchači ocenili 

rovněž velkým potleskem. 

V  SOBOTU 15. ČERVNA hned brzy zrána 

najížděli stánkaři s nejrůznějším pouťovým 

zbožím. Stánky byly jako obvykle postave-

ny na části komunikace, která byla pro tyto 

účely motorovým vozidlům uzavřena. V so-

botu zde prodávalo více jak třicet prodejců. 

Návštěvníci si zde mohli zakoupit nejrůz-

nější zboží, jako např. bižuterii, keramiku, 

plátěné kabelky, svíčky, textilní výrobky, 

proutěné zboží, dřevěné výrobky, kaktusy, 

knihařské zboží, hračky a další. Již v dopo-

ledních hodinách návštěvníky zaujal Rudol-

tický expres – motorový vláček s několika 

vagonky, který až do pozdních odpoledních 

hodin vozil všechny zájemce na vyhlídkové 

jízdy po celé obci. Tato atrakce – letos popr-

vé na naší pouti – byla po celou sobotu vel-

kým lákadlem pro malé i velké, expres svezl 

bez dvou celkem 300 cestujících. Pokusíme 

se jej, proto, zajistit i na příští ročník. Od 

13  do 15 hodin probíhaly na místním hři-

šti dětské soutěže. Více jak 150 dětí si zde 

zasoutěžilo v celkem sedmi disciplínách,
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ČTVRTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE ZA NÁMI. POČASÍ NÁM, SNAD DÁ SE I ŘÍCI – JIŽ TRADIČNĚ – PŘÁLO, 

A TAK NAŠE POUŤ BYLA HOJNĚ NAVŠTÍVENA NEJEN OBČANY NAŠÍ OBCE, ALE STALA SE ROVNĚŽ I OBLÍBENÝM 

TURISTICKÝM CÍLEM RODIN S DĚTMI Z BLÍZKÉHO I VZDÁLENÉHO OKOLÍ. 
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kde za odměnu dostávaly pouťové korun-

ky, za které si pak mohly vybrat spoustu 

cen v pouťovém obchůdku.  Kromě pou-

ťového obchůdku pak bylo pro malé sou-

těžící vylosováno celkem šest hodnotných 

cen. Během následujících šedesáti minut 

se na jevišti dětem představilo loutkové 

divadlo LOUDADLO se svou nádhernou 

pohádkou s  názvem „Na kouzelném pa-

loučku“, které zaujalo nejen malé, ale 

i velké diváky. Kromě jiného nás totiž při-

jely navštívit i oblíbené televizní postavy 

ze Studia kamarád – kamarádi JŮ a HELE. 

Pár minut před zahájením fotbalového 

utkání Rudoltice: Klášterec nad Orlicí 

vystoupily na podporu našich hráčů již 

tradičně Rudoltické roztleskávačky se 

svým vystoupením. Fotbalový zápas skon-

čil remízou, na penalty však zvítězili místní 

borci. Od 19  hod. byly naplánované lety 

balonem na laně. Bohužel se však přihodi-

lo nedopatření, když provozovatelé toho-

to balonu dorazili v dohodnutém čase do 

jiných Rudoltic – do Rudoltic v okrese Be-

nešov, což je zhruba 250 km od nás. Tento 

program proto musel být zrušen, což je 

určitě velká škoda, nicméně se jej rovněž 

pokusíme zařadit do programu na příští 

ročník. Od 20 hodin až do brzkých ranních 

hodin zahrála na místním hřišti k  tanci 

a  poslechu olomoucká kapela FUNNY 

MELODY. Pouťovou zábavu přerušil ve 

22 hodin zhruba na pět minut ohňostroj, 

který pro naše občany jako bonus připravil 

provozovatel pouťových atrakcí.

V  NEDĚLI 16. ČERVNA měli návštěvníci 

možnost od 14 hodin odpoledne na míst-

ním hřišti vidět fotbalový zápas Menšíkovy 

11 s rudoltickou starou gardou. Menšíkova 

11 je fotbalová jedenáctka, kterou založil 

Petr Menšík – syn věhlasného herce Vladi-

míra Menšíka, jehož odkaz tento tým nese. 

Finanční prostředky, které obec uhradila za 

toto setkání, půjdou z větší části na léčbu 

dětí nemocných astmatem – nemoci, kte-

rou trpěl i tento legendární herec.

PO CELÝ VÍKEND nabízela Rudoltická 

pouť všem návštěvníkům pouťové atrak-

ce za dotované ceny a poměrně bohaté 

občerstvení, které zajišťovaly místní 

spolky – TJ Sokol Rudoltice a SDH Rudol-

tice, jimž za to patří skutečně velký dík. 

Poděkování patří ale i všem, kteří se ja-

koukoliv měrou podíleli na hladkém prů-

běhu této téměř třídenní akce. Ráda bych 

touto cestou proto poděkovala i  všem, 

kteří pomáhali s  organizací dětských 

soutěží nebo s projížďkami Rudoltickým 

expresem. Děkuji škole i rodině paní Krys-

tlové, stejně tak i zaměstnancům obecní 

společnosti za technickou pomoc v sou-

vislosti s poutí. 
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SPONZOŘI

V letošním roce se na sponzorských darech na Rudoltickou pouť sešla celko-

vá částka 95 000 Kč. Za tuto úctyhodnou sumu všem sponzorům jménem 

obce děkuji a věřím, že nás jejich přízeň do příštího ročníku neopustí.

Přeji vám krásné prázdniny.
Lenka Bártlová, starostka obce
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ZÁMECKÝ VRCH, 

zemědělská společnost s.r.o. 

ANTOŠOVSKÝ 
VLASTIMIL, ADOS  

Sekerka – Antošovský

PAVEL ELNER, 
kominické služby 

PETR NÁDVORNÍK 

KTV s.r.o., Lanškroun 

ONDŘEJ JÓN – KTF 
SERVIS, Rudoltice 

VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. 

JIŘÍ ŠTELČÍK, Česká Třebová 

ŽÁČKOVI s.r.o., Rudoltice 

RADOSLAV VAŇOUS 

KONZUM, obchodní družstvo 

v Ústí nad Orlicí 

PAVEL MÁLEK, Rudoltice 

ELEKTRO KSK, spol. s r.o. 

ZV KOVO s.r.o., Rudoltice 

BROMACH spol. s r.o. 

STAEL s.r.o., Vysoké Mýto 

EKO SYSTÉM – US, 

spol. s r.o., Lanškroun

JIŘÍ FILÍPEK, Rudoltice



STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 31.5.2013

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1781

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 688

•  v rodinných domech: 47

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 35,44

•  muži 34,18

•  ženy: 36,73

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 44

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 39

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2013: 7

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 4

PROČ SE TAK RADA OBCE 
ROZHODLA?

Pohovory, které rada obce v pozici zřizova-

tele školy vedla, se týkaly především vize 

hospodaření a spolupráce školy se zřizo-

vatelem. K  těmto dvěma oblastem totiž 

byly ze strany zřizovatele již delší dobu při-

pomínky, což vedlo radu obce k rozhodnu-

tí využít pravomoci vypsání konkursu na 

funkci ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice.

Paní ředitelka byla radou obce několikrát 

upozorněna na některé nedostatky ohledně 

hospodaření školy. Tyto výtky se týkaly např. 

nákupu vybavení školy z  prostředků obce, 

přidělování odměn paní ředitelce, k tomu se 

v  poslední době přidala informace o  zavá-

dějících informacích ve výkazech pro krajský 

úřad včetně čerpání poskytnutých dotací EU 

ze strany školy. Na návrh obce vést účetnic-

tví školy externě, např. obcí, ředitelka reago-

vala vždy odmítavě. Co se týče spolupráce 

školy se zřizovatelem, zde docházelo k  ba-

gatelizování stížností rodičů, kteří nechtěli 

být jmenováni, se slovy „jedna paní povída-

la“, neinformování zřizovatele o  zásadním 

dění na půdě školy (např. šetření policie), 

vyhlášení veřejné ankety, týkající se majetku 

obce, bez konzultace se zřizovatelem, čímž 

došlo k matení veřejnosti (více na str. 6 k pro-

jektu „Klíče pro život“) a v neposlední řadě se 

škola se zřizovatelem dlouhodobě neshod-

ne na způsobu řešení problému nedostateč-

né kapacity MŠ.

CO NAPŘÍKLAD NABÍZÍ 
ZŘIZOVATELI KONCEPCE NOVÉ 
ŘEDITELKY ŠKOLY?

zavedení sdílených míst v MŠ 

(2 děti na 1 místo, v případě umístění dítěte 

na půl dne)

zavedení komunitní školy 

(další vzdělávání dětí i dospělých občanů 

obce – odpolední činnost školy)

NEodmítání dětí občanů obce k přijetí 

do MŠ, využití jakýchkoli vhodných prostor 

k zajištění dostatečných kapacit, tedy 

bezproblémové přijetí prostor v budově OÚ 

pro potřeby školy (MŠ nebo ZŠ)

zajištění průhledného hospodaření 

školy vedením účetnictví specializovanou 

externí fi rmou, která se touto problematikou 

zabývá již od roku 1994, a dnes již 

spolupracuje s téměř 70 školami

obnovení spolupráce školy s rodiči na 

dopravě dětí z lokality Zámeček

přesvědčení, že škola by měla 

především vzdělávat a vychovávat

vstřícné jednání s rodiči, možnost „dnů 

otevřených dveří“ při vyučovacích hodinách, 

konzultační hodiny s rodiči kdykoliv mimo 

ofi ciální rodičovské schůzky, atd.

úzká spolupráce školy s obcí při 

pořádání akcí pro širokou veřejnost

a další

PETICE
Proti rozhodnutí zřizovatele o  jmenování 

nové ředitelky školy se zvedla vlna nevo-

le, a  to zejména z  řad zaměstnanců školy 

a osob blízkých stávající paní ředitelce. Na 

její podporu byla podle petičního záko-

na založena i  petice. Toto zákonné právo 

občanů samozřejmě zřizovatel nezpo-

chybňuje. Rozhodnutí o  jmenování ředi-

tele školy je však dle zákona samostatnou 

působností obce, a  proto „petici“ v  tomto 

směru neupravuje petiční zákon, nýbrž 

zákon o  obcích. Je tedy na místě rovněž 

připomenout, že relevantními podpisy 

pod touto peticí jsou pouze podpisy obča-

nů obce, popř. osob, které na území obce 

vlastní nemovitost.

Text petice ovšem zřizovatel školy naprosto 

odmítá. Není možné souhlasit s tím, že byla 

nová ředitelka do funkce jmenována netrans-

parentním a  nespravedlivým způsobem. Ke 

jmenování došlo zcela zákonným a nijak oje-

KONKURS
Rada obce Rudoltice vyhlásila z  pozi-

ce zřizovatele ZŠ a  MŠ Rudoltice dne 

27.2.2013 konkurs na pracovní místo 

ředitele této příspěvkové organizace, 

a  to poté, co novela školského zákona 

z  konce roku 2011 stanovila všem ře-

ditelům škol trvání jejich pracovního 

poměru na dobu určitou. Umožnila tak 

zřizovatelům škol s  koncem šestiletého 

funkčního období ředitele vyhlásit na 

tuto funkci konkurs. 

Konkursní řízení na pracovní místo ředi-

tele/ředitelky ZŠ a  MŠ Rudoltice se ko-

nalo dne 13.5.2013, přičemž se přihlásilo 

celkem 7  uchazeček. Konkursní komise 

na základě poznatků z konkursního říze-

ní určila 4 uchazečky, které jsou vhodné 

pro výkon této činnosti, a dále stanovila 

jejich pořadí, které má dle zákona pro zři-

zovatele doporučující charakter. 

Skutečnost, že pořadí uchazečů 

stanovené konkursní komisí má ze 

zákona pouze doporučující cha-

rakter, je logická, neboť konkursní 

komise samozřejmě nemůže zo-

hlednit veškerá hlediska, která jsou 

pro zřizovatele důležitá, a  zákon 

proto dává zřizovateli plné právo 

vybrat si ředitele ze všech uchaze-

čů, které konkursní komise označila 

za vhodné – odborně způsobilé pro 

výkon této funkce. 

Volba ředitele školy je výlučnou pravo-

mocí zřizovatele, v případě naší obce se 

dle zákona o  obcích jedná o  výhradní 

pravomoc rady obce.

S ohledem na výsledek konkursního ří-

zení se proto rada obce rozhodla se vše-

mi čtyřmi odborně způsobilými ucha-

zečkami provést pohovor, který se týkal 

koncepce rozvoje ZŠ a MŠ, hospodaření 

ZŠ a  MŠ a  spolupráce se zřizovatelem. 

Tato hlediska jsou společně s odbornou 

způsobilostí uchazeče pro obec pocho-

pitelně velmi zásadní. Pohovory se vše-

mi uchazečkami proběhly na jednání 

rady obce ve čtvrtek 16. 5. 2013. 

Na základě těchto pohovorů a  výsledku 

konkursního řízení rada obce hlasová-

ním zvolila a následně jednomyslně jme-

novala s účinností od 1. 8. 2013 do funkce 

ředitelky ZŠ a  MŠ Rudoltice uchazečku 

Mgr. Renatu Pávkovou.
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dinělým způsobem v naší republice. Rada obce 

Rudoltice není rozhodně jediným zřizovatelem, 

který jmenoval do funkce ředitele školy kandi-

dátku z  jiného, než 1. doporučeného místa. Je 

to naprosto běžná praxe (i v našem nejbližším 

okolí) a je zcela v souladu se zákonem. 

Rovněž je třeba v souvislosti s peticí poukázat 

na to, že je skutečně nedůstojné sbírat pod-

pisy po večerech v  restauračních zařízeních; 

ze strany zaměstnanců školy a  školky je na-

prosto neprofesionální, aby s  peticí obchá-

zeli celou obec (u dveří, kde jednou s  peticí 

neuspějí, je obcházeli dokonce opakovaně) 

a rodiče tlačili k podpisu se slovy „vzali jsme 

vám dítě do školky, měla byste to podepsat“ 

nebo naopak nabízeli protislužbu „pokud pe-

tici podepíšete, vezmeme vám dítě do škol-

ky“ a  už vůbec nepovažuji za profesionální, 

pokud pedagog vysvětluje dítěti ve škole, že 

škola bude mít novou paní ředitelku, ale je 

to nespravedlivé... Za doslova alarmující je 

třeba považovat situaci, kdy učitelka základ-

ní školy hrozí se vztyčeným prstem na rodiče, 

který má odlišný názor na celou věc než pe-

dagogický sbor, se slovy „Važte slova!“. 

Dle mého názoru by nestranná a  objektivní 

petice měla být vystavena na veřejném mís-

tě, kam může každý občan přijít a  svůj pod-

pis pod petici připojit naprosto svobodně, 

bez jakéhokoliv nátlaku ze strany osob, které 

podpisy pod peticí dům od domu sbírají. Ne-

stalo by se pak, že lidé pod petici připojí své 

podpisy, aniž by věděli, co vlastně podepisu-

jí, jak jsme se již od některých občanů dozvě-

děli.  Způsob, který byl pro sběr podpisů pod 

tuto petici zvolen, připomíná spíše tolik kriti-

zovaný nátlakový podomní prodej...

Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v  to, že až 

opadnou veškeré emoce, naváží zaměstnanci 

školy dobrou spolupráci nejen s novou paní ře-

ditelkou, ale že budou navázány i dobré a vstříc-

né vztahy se zřizovatelem.

Lenka Bártlová, starostka obce

NOVÉ VEDENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY    RUDOLTICE

Čtyřletý národní projekt Klíče pro život 

– Rozvoj klíčových kompetencí v  zá-

jmovém a  neformálním vzdělávání, 

který od roku 2009 realizovalo Minis-

terstvo školství, mládeže a tělovýcho-

vy spolu s  Národním institutem dětí 

a mládeže, nedávno tedy skončil. 

Do tohoto národního projektu se 

zapojil na Lanškrounsku  Dům dětí 

a  mládeže DAMIÁN, Lanškroun a   

Základní škola a  mateřská škola 

Rudoltice, a  to konkrétně  v  oblasti 

průřezových témat  Participace a  in-

formovanost, výchova k  aktivnímu 

občanství a  Mediální výchova a  me-

dializace. DDM Lanškroun vytvořil 

v oblasti participace projekt  Otevře-

ný a organizační O.K. klub a v oblasti 

mediální výchovy projekt  Mediální 

výchova a medializace s Damiánem. 

Dále se pak do tohoto průřezového 

tématu participace zařadila  ZŠ a  MŠ 

Rudoltice, a  to projektem Využití 

volného prostranství mezi školou 

a  školkou „Co s  ním?“. Vytvořením 

výše uvedených projektů se tyto 

dvě organizace připojily k  realizaci 

celkem 234 vzdělávacích programů, 

které probíhaly v  celé České repub-

lice. Ve školním roce 2011/2012 se 

uskutečňovala v  těchto školských 

zařízeních pilotáž vzdělávacích  pro-

gramů v  rámci průřezových témat. 

Pilotáž proběhla ve všech krajích ČR 

a na konci června 2012 se také ve ško-

le v  Rudolticích a  v  DDM Lanškroun  

usilovně pracovalo na posledních 

verzích příkladů dobré praxe. Z těch-

to 234 příkladů dobré praxe, mezi 

nimiž byly i právě tři z Lanškrounska, 

vybral tým supervizorů 10 nejlepších 

za každé téma. Tyto se pak dostaly do 

sborníku příkladů dobré praxe v tiště-

né podobě. Jsou to vlastně metodiky, 

ve kterých může každý, kdo pracu-

je s  mládeží, nalézt jakousi inspiraci 

k tomu, jak úspěšněji využít volný čas 

dětí a   jak vnést do této práce nové 

prvky a nová témata. 

Myslím si, že průběh a  závěrečné 

zpracování projektů jak v DDM Lanš-

kroun, tak i  v  ZŠ a  MŠ Rudoltice byl 

zakončen velkým úspěchem, protože 

všechny jmenované projekty se do-

staly do těchto sborníků. V tuto chvíli 

jsou k  dispozici nejenom v  tištěné 

verzi, ale také v elektronické podobě 

na webových stránkách  http://www.

nidm.cz/vystupy-kpz/prurezova-te-

mata. Konkrétně zde můžete tyto 

oblastní realizace nalézt v   zelené 

metodice  s názvem Sborník příkladů 

dobré praxe participace, informo-

vanost, výchova k  aktivnímu občan-

ství na straně 23-27 (Rudoltice) a  na 

straně 33-38 (Lanškroun) a ve fialové 

metodice s  názvem Sborník příkladů 

dobré praxe Mediální výchova a  me-

dializace najdete příklad z  Lanškrou-

na na straně 43-47. 

Cílem realizátorů Klíčů pro život 

bylo mj. popularizovat a  celkově 

zvýšit povědomí veřejnosti o  systé-

mové odborné práci s  dětmi a  mlá-

deží v jejich volném čase, a to se po 

začlenění lanškrounských a  rudol-

tických témat do těchto sborníků 

evidentně podařilo!

Za tým realizátorů 

Bc. Iva Skalická

PROJEKT KLÍČE PRO ŽIVOT V CÍLI

V ÚNORU 2013 SKONČILA V ČESKÉ REPUBLICE REALIZACE 

PROJEKTU KLÍČE PRO ŽIVOT A S NÍM I JEHO ODBORNÉ 

AKTIVITY. 

5ČÍSLO 2/2013, ČERVEN
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HYSTERIE 
POSLEDNÍCH DNŮ

Ovšem hysterie posledních dnů a tvrdé úto-

ky na starostku mě přiměly k napsání těchto 

řádků, protože cítím až hmatatelnou nená-

vist určitých osob, které najednou zavětřily 

svou kořist, kterou se rozhodly paralyzovat 

a následně dorazit. A vůbec nejde o to, kdo 

bude ředitelem školy, je jen potřeba hodně 

křičet, jak se starostka mstí ředitelce školy, 

protože je opoziční zastupitelkou, a  tudíž 

je to stoprocentně politická likvidace ředi-

telky. Když už jsou lidé zvyklí na nejrůznější 

masáže z  médií, tak proč to také nezkusit, 

že? Úžasný je nápad s  peticí. Až na to, že 

petici bych očekávala na veřejných místech 

s tím, že si ji lidé přečtou a pokud s ní sou-

hlasí, tak podepíší. U nás je ale vylepšený 

model, petici přinesou až do bytu, nejlépe 

zaměstnanci školy, a  nelibě nesou, když 

nemá občan zájem podepsat. To je pak nej-

lepší říct, že se bojí starostky. 

JÁDRO VĚCI

Teď bych se konečně ráda dostala k  jádru 

věci. Není žádným tajemstvím, že komunika-

ce mezi školou a zřizovatelem nebyla ideální, 

a to ani v době, kdy ještě paní Havlenová ne-

byla zastupitelkou. Nikdy jsme nezpochyb-

ňovali její pedagogické kvality. Výhrady jsme 

měli k  vedení účetnictví školy, které bylo 

z našeho pohledu nepřehledné, a  již v  roce 

2010 jsme uvažovali o  převzetí účetnictví 

školy pod obec, což není vůbec ojedinělé. 

Nezapomenu na jednání školské rady za pří-

tomnosti všech zaměstnankyň školy, jakým 

způsobem se pustily do starostky, když jim 

věc s účetnictvím vysvětlovala, jak na ni řvaly, 

jen paní Skalická se mile usmívala. 

POLOŽKOVÝ 
ROZPOČET ŠKOLY

Každoročně rada obce schvaluje položko-

vý rozpočet školy. Výši každé položky škola 

radním podrobně odůvodňuje a  vysvětlu-

je její obsah. Rozpočet školy je následně 

v  rozpočtu obce schválen zastupitelstvem 

obce. Přesto bývá pravidlem, že v průběhu 

roku škola žádá další a  další peníze mimo 

rozpočet. Pokud na to někde vyšetříme a je 

to rozumné, peníze škole dáme, ne vždy 

je to ovšem možné. Tak to bylo například 

i s jednou skříní. Na rekonstrukci počítačo-

vé učebny jsme tehdy poskytli téměř čtvrt 

milionu nad rámec rozpočtu. Škola ale po-

žadovala dalších 30 tisíc na skříň, což jsme 

ale neschválili, protože obec nemá pouze 

školu. Skříň se ale ve škole za pár týdnů ob-

jevila. Starostka měla proto plné právo se 

dotazovat, kde se na ni vzaly fi nanční pro-

středky. Jestli škola na skříň peníze měla, 

proč tedy o  ně radu mimořádně žádala? 

Odpověď paní Havlenové zaváněla problé-

mem, což následně potvrdila pracovnice 

Pardubického kraje, která nás také upozor-

nila na nevykazování čerpání fi nančních 

prostředků z  EU peníze školám. To nejsou 

žádné dohady, na to jsou podklady od kraj-

ského úřadu. Bagatelizování této věci je 

JAK TO VIDÍ MÍSTOSTAROSTKA?

HNED V ÚVODU MUSÍM PŘEDESLAT, ŽE JSEM VŮBEC NEMĚLA V ÚMYS-

LU PSÁT TYTO ŘÁDKY, NEBOŤ JSEM POVAŽOVALA ZA DOSTATEČNÉ IN-

FORMACE, JICHŽ SE NA STRÁNKÁCH ZPRAVODAJE NA TÉMA KONKUR-

SU NA ŘEDITELE ZŠ A MŠ ČTENÁŘŮM DOSTANE OD STAROSTKY OBCE 

LENKY BÁRTLOVÉ. 

ZŠ a MŠ Rudoltice se zapojila v letech 2011-2012 do projektu Klíče pro život s tématem, jak využít volné 

prostranství mezi školou a školkou. Cílem tohoto projektu bylo tento prostor zastupitelům, občanům, dě-

tem i pedagogickým pracovníkům připomenout a za spolupráce všech těchto skupin dojít ke smysluplnému 

využití tohoto místa. Vzdělávací program měl směřovat k zapojení dětí do rozhodování o využívání prostoru, 

se kterým se denně setkávají, a  jeho cílem bylo přijetí usnesení zastupitelstva, které tento prostor vezme 

v úvahu při tvorbě budoucích rozpočtů. 

V rámci tohoto projektu proběhla veřejná anketa pro všechny obyvatele obce, literární soutěž, setkání u ku-

latého stolu, kterého se zúčastnili děti, rodiče, zastupitelé, ale i  široká veřejnost a dále proběhl plánovací 

víkend pro děti i dospělé.

Mrzí mne, že škola tento projekt hned v prvopočátku nezkonzultovala s obcí, která je mj. i vlastníkem tohoto 

pozemku. V  červenci roku 2010 bylo totiž na velké části tohoto prostranství rozhodnutím Městského 

úřadu v  Lanškrouně stanoveno záplavové území, což zásadně limituje jeho možné využití. Obec tuto 

informaci samozřejmě od prvopočátku měla, a proto se snažila několikrát k zahájenému projektu vznést 

námitku. Bohužel marně. Široká veřejnost včetně dětí a rodičů tak vzájemně spolupracovala na něčem, co je 

od samého počátku těžko realizovatelné, což je dle mého názoru poměrně velká škoda. 

Věřím proto, že další projekty – zejména ty veřejné, do kterých se škola zapojí a ke kterým by obec skutečně 

mohla přispět, byť pouhou informací, budou s obcí již předem konzultovány.  Jednak se tím vyhneme nepří-

jemnému matení veřejnosti, ale především dětem nebudeme připravovat zbytečná zklamání…

Lenka Bártlová, starostka obce

VYJÁDŘENÍ OBCE K PROJEKTU 
ZŠ A MŠ RUDOLTICE S NÁZVEM „KLÍČE PRO ŽIVOT“

VODOHOSPODÁŘSKÁ MAPA 1:10000 (DIBAVOD)

v tomto ohledu zcestné, protože obec jako 

zřizovatel by případnou vratku dotace pla-

tila za školu ze svého. 

ŠKOLA A VEDENÍ OBCE 
NENALÉZALY SPOLEČNOU ŘEČ

Škola a vedení obce nenalézaly společnou 

řeč ani při řešení nedostatečné kapacity MŠ 

a školní družiny. Zatímco zaměstnanci školy 

chtěli stavět, my nabízeli rekonstrukci stá-

vajícího objektu – dvou bytů nad obecním 

úřadem. Rozdíl v  nákladech je markantní.  

Obec na novou výstavbu nemá, rekon-

strukce stávajícího objektu by se ale určitě 

zvládla. Diskuse na téma, zda ředitelka při 

nabídce stávajících prostor řekla konkrétně 

slovo ne, nebo to odmítla jinými slovy, nic 

nemění na skutečnosti, že o  tyto prostory 

škola zájem nejevila, a pokud ano, tak pou-

ze jako o provizorní řešení. 

DŮVOD K VYHLÁŠENÍ 
KONKURSU

Nebudu čtenáře trápit dlouhým výčtem 

dalších názorových kolizí mezi zřizovatelem 

a  školou. Nabíledni je ale jedno, pokud by 

vedení školy více spolupracovalo a projevilo 

více pochopení i pro potřeby obce a její ob-

čany a nevidělo pouze a jenom školu, nebyl 

by žádný důvod k vyhlášení konkursu.  Rada 

se při volbě ředitelky školy rozhodla demo-

kraticky. Vybrala ze čtyř vhodných uchaze-

ček tu, která dle našeho přesvědčení bude 

stejně dobrou pedagožkou, ale lepší mana-

žerkou. Byla bych moc ráda, kdyby občané 

neobviňovali ze všeho starostku. Starostka 

má pouze jeden hlas z  pěti, a  když se jí něco 

nepodaří prosadit dle vlastních představ, 

musí se s  tím srovnat jako každý jiný. Tak to 

chodí ve skutečné demokracii. Nikoliv tak, 

že když někteří zastupitelé nechají svolat 

mimořádné zasedání zastupitelstva s tím, že 

chtějí slyšet důvody rozhodnutí rady, nako-

nec o tyto důvody ani nemají zájem. Svolají 

si své příbuzné a  přátele i  z  blízkého  Lanš-

krouna, jen aby ukázali svou sílu, a  chtějí 

radní ukřičet až k popření vlastních názorů. 

A když se přitom rozvášněnému davu pove-

de všechny radní hezky pozurážet, tím líp. 

Přece účel světí prostředky.

ZÁVĚREM

Úplně na závěr bych se chtěla zeptat učitelek 

naší školy, jestli tvrzení, že s výměnou ředitel-

ky klesne úroveň výuky, mám chápat tak, že 

na protest proti nové paní ředitelce nebudou 

odvádět svou práci tak dobře, jak to dělaly 

doposud? Jestli jsem to správně pochopila, 

pak máme všichni o čem přemýšlet. 

  Erika Kohoutová, místostarostka obce
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Co se týče dalšího rozvoje 

obce, aktuálně probíhají ev-

ropské dotace na rekonstruk-

ci MŠ a  na protipovodňový 

systém v  obci, zpracovává 

se opětovná žádost o  dotaci 

na rekonstrukci ZŠ, hledá se 

možnost získání dotací na re-

konstrukci prostor nad obec-

ním úřadem, ale také i na vý-

stavbu chodníků v obci. 

Předmětná SMS se týká sna-

hy obce mít co nejvíce in-

formací ke splnění podmí-

nek pro získání evropských 

dotací na projekt, o  kterém 

již bylo hovořeno v  jednom 

z  předešlých zpravodajů. 

V tomto případě šlo o infor-

maci k uvažované výstavbě 

chodníků v  obci a  důkaz 

o  jejich povolování na sil-

ničních příkopech ze strany 

stavebních úřadů v  Pardu-

bickém kraji, neboť v přípa-

dě naší obce neexistuje jiná 

varianta.  (Tímto důkazem je 

právě např. chodník v  obci 

Němčice u  České Třebové 

a  jeho povolení územním 

rozhodnutím MěÚ Litomyšl 

ze dne 12. 3. 2013)

SMS byla určena dvěma za-

stupitelkám obce, které pro-

sazení tohoto projektu mají 

ve svém volebním progra-

mu, a omylem byla skutečně 

zaslána i paní ředitelce.

Pro mě osobně spekulace o této textové zprávě znamená pouze jednu z dalších neověřených infor-

mací, které jsou využívány ve věci jmenování nové ředitelky školy.

Lenka Bártlová

JE SKUTEČNĚ TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE SE VEDENÍ OBCE NEZABÝVÁ JEN KONKURSEM NA ŘEDITELKU 

ŠKOLY, JAK SE AUTOR NÍŽE UVEDENÉHO PŘÍSPĚVKU EVIDENTNĚ DOMNÍVÁ, ALE MÁ TAKÉ I JINÉ, 

MNOHEM ZÁSADNĚJŠÍ POVINNOSTI.

KOMENTÁŘ STAROSTKY KE SPEKULACI O SMS

Ano, doba se mění. Vidíme to u dětí, u je-

jich chuti sportovat, u  rodičů, kterým je 

často jedno, co děti dělají, hlavně, když od 

nich mají na chvíli klid. Ptám se zarytých 

Sokolů, kteří pamatují doby, kdy na míst-

ním hřišti pobíhaly desítky dětí, kdy na 

lavičce mužského týmu sedělo 8 náhrad-

níků: “Jak změnit postoje rodičů, dětí? Jak 

přitáhnout do místního Sokola více dětí, 

zvětšit organizaci o  ty, kteří by měli chuť 

se podílet na rozvoji jedné z mála organi-

zací v  této vesnici?” Možná někteří z  Vás 

zaregistrovali postupné změny kabátu bu-

dovy, vzhled trávníku, ale na druhé straně 

samozřejmě i  velmi nevalné výsledky jak 

starších žáků, tak i mužského týmu, který 

bojuje o holé bytí ve III. třídě. 

Chtěl bych se s  Vámi podělit o  naši vizi 

a přesvědčit Vás o tom, že změna je možná, 

a hlavně, že je nutná. Naše snažení jako TJ 

Sokol Rudoltice vidíme ve třech rovinách.

Tou první je rozhodně práce s mládeží. Po-

dařilo se nám nastartovat starší žáky, kde 

bych chtěl poděkovat hlavně panu Macho-

URČITĚ SE MNOU BUDETE SOUHLASIT, ŽE CHUŤ NĚCO UDĚLAT PRO DRUHÉ NEZÁVISLE NA TOM, JESTLI 

ZA TO DOSTANU NĚJAKOU ODMĚNU, SE STÁLE VÍCE SNIŽUJE.  

vi, který přes počáteční nezdary vybudoval tým, 

kde pravidelně trénuje přes 15 dětí. Je pravdou, 

že letošní výsledky nebyly z těch nejlepších, ale 

o to nám nejde. Chceme přitáhnout děti ke spor-

tování, ukázat jim i  jiné činnosti, než se doma 

“válet” u  počítače. Odměnou je jejich nadšení, 

a přestože se zrovna nedaří, je to ta hlavní moti-

vace, která nás žene vpřed.

Jako druhý bod je udržet v  chodu mužský 

tým a začít ho pravidelně doplňovat mladými 

hráči. K tomu bychom chtěli opět nastartovat 

dorostenecký oddíl. Víme, že to nebude jed-

noduché, ale když se podíváme, v jakém stavu 

se nachází stávající mužský tým, tak Vám, kteří 

nás pravidelně chodíte podporovat, musí být 

jasné, že to, co nám chybí, je pořádně okysličit 

krev omladinou, která se nebude bát, že občas 

dostane nakopáno.

Tou nikoliv poslední rovinou je ta, která Vás mož-

ná zajímá nejvíce. Žijete na vesnici, kde toho kul-

turně-sportovního vyžití mnoho není. Proto naší 

snahou bude, vybudovat stánek, který by tyto 

aspekty splňoval. Chceme zde mít nejen hřiště 

pro fotbalisty, ale chtěli bychom mít i víceúčelo-

vé hřiště pro sporty jako je tenis, volejbal a na 

druhé straně hřiště či pískoviště pro ty nejmen-

ší. Mnohdy slyším od lidí z  okolí, jaké krásné 

zázemí zde máme, ale stále mu chybí ta kom-

paktnost, kterou vidíte v  okolních vesnicích. 

Jako první počin pro Vás, kteří budete čekat na 

své ratolesti, nebo budete s nimi na pískovišti, 

připravujeme volnou wi-fi , abyste mohli být 

neustále online. Chceme ještě letos vybudovat 

nové střídačky a vyměnit zbývající okna na bu-

dově, abychom ušetřili za provoz budovy, který 

není malý. To jsou pro nás nemalé investice, 

které kompletně hradíme z vlastních aktivit.

Nakonec bych Vás chtěl pozvat na valnou hro-

madu, která se bude konat 12. 7. od 18 hodin 

v našem areálu. Chtěli bychom pozvat i nečle-

ny, aby přišli. Za poplat ek 100,- CZK se mohou 

stát členy s  hlasovacím právem. Ti, kteří by 

chtěli pomoci s  trénováním, být ve výboru, 

nebo se podílet jiným způsobem na zlepšení 

chodu TJ Sokol, budou jen vítáni. Občerstvení 

je pro všechny zajištěno. Pevně doufám, že si 

na hřiště najde cestu mnoho z Vás.

Za TJ Sokol Rudoltice Serge Faltus

STAŇ SE SOKOLEM 

CENÍK INZERCE 
V RUDOLTICKÉM ZPRAVODAJI

Celá strana .......................3600 Kč
– opakování: 2x a více .......3240 Kč

1/2 strany .........................1860 Kč
– opakování: 2x a více .......1680 Kč

1/4 strany ...........................960 Kč
– opakování: 2x a více .........870 Kč

Plošná inzerce ............. 8 Kč/1cm2

Řádková inzerce .......25 Kč/řádek

Příplatek:
rámeček, foto, logo ............. 40 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Čistý formát čtvrtletníku: 210x297mm. 

PŘIJÍMÁME:
Kompozitní tiskové PDF, CMYK, 
300 dpi. (Všechny texty vykřivkované. 
Pokud nejsou, musí být všechny fonty 
korektně vložené do PDF.)

Rastrové podklady: 
TIF a EPS (300 dpi, CMYK).

Texty do řádkové inzerce.

SOUBORY – s rozlišením nižším než 
300 dpi (považujeme za náhledy), 
a s písmem menším než 5 b 
– TYTO VRACÍME ZPĚT!

Inzeráty obsahující přímé barvy, RGB, 
LAB, ICC profi ly – převedeme bez dalšího 
upozornění!
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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 po-

byt cizinců na území České republiky po-

volen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 

na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na území České republiky 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 upravující-

ho dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 

stavbu určenou k  individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není 

hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, 

a to ve výši odpovídající poplatku za jed-

nu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 

k  individuální rekreaci, bytu nebo rodin-

nému domu vlastnické 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 kalendářním roce 

pro zbývající část tohoto roku,

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 

určenou k  individuální rekreaci, byt nebo rodin-

ný 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 důvo-

du umístění v  LDN nebo jiných zařízeních posky-

tujících zdravotní péči a sociální služby pro seniory 

a handicapované občany, a to ve výši odpovídající 

poměrné části za každý celý měsíc strávený z těch-

to důvodů mimo území obce.

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. Držite-

lem je fyzická nebo právnická osoba, která 

má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce 

Rudoltice. 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců.

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 inva-

lidního, starobního, vdovského nebo vdo-

veckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího 

důchodu 50 Kč, 
f) za druhého a každého dalšího psa téhož dr-

žitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto 

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 drži-

tel 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 ozna-

čen mikročipem, a to ve výši 50 % poplatku.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU:

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 

BYL 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 

BYL SPLATNÝ 

NEJPOZDĚJI DO 

31. 3. 2013.  

Místní poplatek lze hra-
dit v  hotovosti přímo na 
obecním úřadu anebo bez-
hotovostním způsobem – 
převodem z  účtu, a  to ná-
sledovně:

SPLATNOST MÍSTNÍHO 

POPLATKU:

11ČÍSLO 2/2013, ČERVEN

Cementárny pro výrobu cementu potřebují výhřevná paliva, která navíc obsahují některé potřebné prvky jako 

uhlík, nebo železo. Pro výrobu cementu je třeba dosahovat teploty přes tisíc stupňů Celsia, a proto musí být pa-

livo, které je používáno, energeticky velmi vydatné. 

Cementárny mohou používat paliva jak kapalná, tak i tuhá. Mezi kapalná paliva patří třeba použité minerální oleje, 

ropné kaly nebo jiné deriváty ropy. Tuhých paliv může být celá řada – běžným palivem je uhelný prach, někdy se 

používá masokostní moučka z kafi lerií, velmi často i pneumatiky. V neposlední řadě jsou to tuhá alternativní paliva, 

která bývají vyrobená právě z odpadů. Tuhá alternativní paliva se vyrábí ve zvláštních třídících a mísících linkách. 

„V České republice funguje cca deset zařízení na výrobu tuhých alternativních paliv. Zde se přijímají vybrané druhy od-

padů, mohou to být plasty z  průmyslu i  obtížně recyklovatelné plasty z  obcí, některé druhy papíru, dále kombinované 

materiály, guma, dřevo, textil a další materiály s vysokým obsahem energie,“ vysvětluje manažer pro druhotné suroviny 

společnosti EKO-KOM a.s. Martin Lochovský.

 Přípravna tuhých alternativních paliv má několik stupňů. V třídící části se odpady zbavují nepřípustných nečistot 

a kovových součástí. V drtící části se odpady rozbíjejí na několikacentimetrové kousky a v míchací části se míchají do 

příslušných poměrů. Každé takovéto zařízení je vybavené laboratoří, ve které se kromě obsahu energie měří i další 

hodnoty. Limitním často bývá obsah chlóru, který je pro výrobu cementu nevhodný. Namíchané palivo je velmi leh-

ké, to proto, aby se mohlo do pecí pod tlakem aplikovat do příslušných hořáků. 

Tuhé alternativní palivo použité v cementárně beze zbytku shoří, vzniklé zplodiny se navíc chemicky vážou do 

struktury cementu. Dá se tak říci, že využití odpadů v cementárnách je téměř stoprocentně bezodpadové. „Sa-

mozřejmě, že cementárny nemohou zpracovávat veškeré odpady, právě s ohledem na obsah energie a chemické slo-

žení. V cementárnách končí i výmět z třídících linek, jehož recyklace není možná a končil by bez užitku na skládkách,“ 

uzavírá Martin Lochovský.

V Pardubickém kraji se nachází například významná cementárna Holcim Česko a.s. v obci Prachovice.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!

Ing. Jarmila Krejčí, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ve spolupráci se společ-

ností EKO-KOM, a.s. v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a od-

padového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více o projektu na www.rrapk.cz.

Tisková zpráva – 17. 4. 2013, Pardubice

Zdroj: odpady.ihned.cz

VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ PRO VÝROBU ENERGIE NEZAHRNUJE POUZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ČI NEBEZPEČNÉ-

HO ODPADU. VEDLE SKLÁDKOVÁNÍ A ZEVO EXISTUJE TŘETÍ, PRAVDĚPODOBNĚ NEJMÉNĚ ZNÁMÁ, VARIANTA 

VHODNÁ K ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ – VYUŽITÍ ODPADŮ JAKO PALIVA PRO CEMENTÁRNY. TOUTO METODOU 

SE ČASTO ZPRACOVÁVAJÍ SEPAROVANÉ ODPADY NEVHODNÉ K RECYKLACI.

CEMENTÁRNY POUZE JAKO VÝROBCI CEMENTU? 
OMYL. DOKÁŽÍ I EFEKTIVNĚ VYUŽÍT ODPAD.

10 ČÍSLO 2/2013, ČERVEN



Vážení spoluobčané, 
V  POSLEDNÍ DOBĚ SE 

V BLÍZKÉM I ŠIROKÉM OKO

První směrnice výrazněji než dosud ome-

zuje používání nebezpečných látek v elek-

trických a  elektronických zařízeních (EEZ) 

s  cílem přispět k  ochraně lidského zdraví 

a životního prostředí včetně využití a zne-

škodnění odpadních EEZ způsoby šetrný-

mi k životnímu prostředí.

Druhá směrnice – O odpadních elek-

trických a  elektronických zařízeních – se 

do české legislativy musí promítnout nej-

později do 14. února roku 2014. Mimo jiné 

nově stanoví kvóty pro množství zpětně 

odebraného elektrozařízení. Jsou podstat-

ně přísnější než dosud.

CO NÁS ČEKÁ 
V PŘÍŠTÍCH LETECH
Během čtyř let musí členské státy EU roč-

ně zvýšit množství vysbíraných spotřebičů 

na 40-45 % průměrné hmotnosti výrobků 

uvedených na národní trh tři roky zpětně.

Od roku 2019 pak musí postupně všechny 

členské státy EU ročně vysbírat 65 % prů-

měrné hmotnosti spotřebičů uvedených 

na trh v  předchozích třech letech, anebo 

zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové pro-

dukce elektroodpadu. Stát také odpovídá 

za splnění této povinnosti. Směrnice totiž 

umožňuje vypočítat toto množství dvěma 

odlišnými způsoby a  zatím není jasné, ke 

kterému z nich se přikloní naši zákonodárci. 

Množství, které odevzdají Češi dnes, ale 

odpovídá jen zhruba 30 až 40 procentům 

množství vypočítaného podle jedné nebo 

druhé metodiky. Minimálním požadavkem 

EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytřídě-

ného elektroodpadu na obyvatele a rok.

NÁSKOK DÍKY 
ELEKTROWINU

Obchodníci s  elektrem, jejichž prodejní 

plocha přesáhne 400 m², budou muset 

zdarma odebírat malé vysloužilé spotře-

biče, aniž by zpětný odběr vázali na ná-

kup nového zařízení.

ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad 

prodejců mají v  tomto směru náskok. 

I  menší prodejny mají možnost vybavit se 

sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž obsah 

se díky kolektivnímu systému dostane, pro 

spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.    

SUROVIN JE STÁLE MÉNĚ

V  evropských domácnostech slou-

ží podle statistik dohromady celkem 

633,8   milionu velkých spotřebičů, jako 

jsou pračky a ledničky. Zhruba 188 milio-

nů z nich je starších 10 let. 

To na jedné straně znamená vysoké ná-

roky na jejich budoucí ekologickou re-

cyklaci, na druhé straně to představuje 

skvělou příležitost, jak nahradit omeze-

né surovinové zdroje.

Těch totiž v  Evropě stále ubývá a  podle 

odborníků je budou země, které jimi stále 

disponují, čím dál přísněji chránit.

Při výrobě nových spotřebičů se například 

využívají kovy získávané ze vzácných ze-

min jako je dysprosium, terbium, thulium, 

lutetium nebo yttrium, i když technologie 

se vyvíjejí a použité materiály se mohou 

v budoucnu nahradit. 

Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím 

odvětvím, které v  současné době závisí 

z velké části na Číně. Ta disponuje více než 

40 procenty všech zásob vyskytujících se 

na naší planetě. Nabídka je už nyní nižší 

než poptávka. Během let se kvóta čínské-

ho vývozu stále snižovala a časem lze oče-

kávat naprostý zákaz vývozu přinejmen-

ším u části těchto surovin. 

Surovinová strategie EU je proto založena 

na třech pilířích: zajištění rovných podmí-

nek v  přístupu ke zdrojům ve třetích ze-

mích, podpoře udržitelných dodávek z ev-

ropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití 

zdrojů, včetně recyklace.

Recyklace je totiž v  mnoha případech 

mnohem bohatším zdrojem surovin než 

primární těžba. Zatímco z tuny rudy se dá 

získat zhruba pět gramů zlata, z tuny vy-

sloužilých elektrospotřebičů, které zlato 

obsahují, je ho 200 gramů.

www. elektrowin.cz

EVROPA A MY
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EVROPSKÁ UNIE DÁL ZPŘÍSŇUJE SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY 

ŽIVOTNÍHO CYKLU ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ. NA NĚKTERÉ ZMĚNY 

JE ČESKÁ REPUBLIKA UŽ DNES PŘIPRAVENA, JINÉ PŘEDSTAVUJÍ VÝZVU 

DO BUDOUCNA PRO NÁS PRO VŠECHNY.

PŘEDÁVÁNÍ 
AUTOVRAKŮ
(AUT URČENÝCH 
K LIKVIDACI) 

POUZE 
OPRÁVNĚNÝM 
OSOBÁM!

V POSLEDNÍ DOBĚ SE V BLÍZKÉM 

I ŠIROKÉM OKOLÍ LANŠKROUNA 

MNOŽÍ PŘÍPADY, KDY JE AUTO-

VRAK (VOZIDLO URČENÉ K  LI-

KVIDACI) PŘEDÁN OSOBĚ, KTE-

RÁ NENÍ OPRÁVNĚNÁ PODLE 

ZÁKONA O  ODPADECH KE SBĚ-

RU AUTOVRAKŮ. 

V  poslední době se v  blízkém i  širokém 

okolí Lanškrouna množí případy, kdy je 

autovrak (vozidlo určené k  likvidaci) pře-

dán osobě, která není oprávněná podle 

zákona o odpadech ke sběru autovraků. 

Takovéto případy se objevují v  Lukové 

a dříve i v Rudolticích. Tyto osoby vyberou 

z  aut polstrování a  veškeré nepotřebné 

plastové doplňky, ty spálí na otevřeném 

ohništi vedle domu, a  zbylý skelet předa-

jí oprávněné osobě k  likvidaci. Tyto oso-

by nevlastní a  nikdy nevlastnily souhlas 

k  provozování zařízení na likvidaci auto-

vraků, tento souhlas k provozování zaříze-

ní vydává krajský úřad. 

Určitě si dovedete představit, že z pálení 

plastů vznikají jedovaté zplodiny a  zne-

čišťují ovzduší v širokém okolí.

Upozorňujeme občany, že tento způsob 

nakládání s  autovraky není z  pohledu 

zákona o  odpadech přípustný. Občan, 

který takto předá autovrak, se dopouští 

přestupku a  vystavuje se riziku udělení 

sankce za předání autovraku neoprávně-

né osobě ve výši až 20 000 Kč.

V  Lanškrouně existují pouze dvě opráv-

něné provozovny, kam je možno autovrak 

odevzdat (zajistí i odtah), a to firma Agro-

chem, a.s., Dvořákova 87, Lanškroun a fir-

ma EKO systém – US, spol. s r.o., Nádražní 

400, Lanškroun. 

Ing. Petra Kratochvílová, 

referent MěÚ OŽP Lanškroun

NOVÉ SMĚRNICE EU PŘINESOU ZMĚNY I K NÁM
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to bylo první seznámení se střílením, někteří 

již byli zkušení střelci, a  tak diabolky dosti 

často našly svůj cíl.

  29. 5. 2013 navštívila 1., 2. a 3. třída Eko-

centrum Paleta v Oucmanicích. Byl připrave-

ný program o včelách a o vlně. U včeliček si 

děti vyzkoušely všechny role – dělnice, trub-

ce i královnu, podívaly se do úlu a vyrobily 

si svíčku. V programu o ovčí vlně si vyzkou-

šely šlapání na kolovratu, uplstily si obrázek 

a zvířátko. Po obědě se vydaly naučnou stez-

kou do Brandýsa nad Orlicí. Výlet byl ukon-

čen  sladkou tečkou v cukrárně.

  Nejstarší žáci základní školy absolvovali 

na přelomu května a  června třídenní vo-

dácký výlet spolu s   žáky ze základní ško-

ly z  Lanškrouna. Cílem společného výletu 

bylo pokořit rozbouřený tok řeky Sázavy, 

což se povedlo, a  děti si dovezly spoustu 

krásných zážitků.

  5. 6. 2013 uspořádala základní a mateřská 

škola již 16. ročník atletických přeborů, kterých 

se zúčastnilo přes 200 závodníků z  11 škol. 

Naši rudoltičtí přeborníci získali letos 15  me-

dailí: Radim Janů (4. tř.) – 1. místo v  hodu 

kriketovým míčkem, Miroslav Svatoš (2. tř.) – 

1.  místo v běhu na 60 m a 3. místo ve skoku 

do dálky, Václav  Janda (2. tř.) – 1. místo v běhu 

na 300 m a 2. místo v hodu kriketovým míč-

kem, Adam Rotter (1. tř.) – 2. místo ve skoku 

dalekém a  2.   místo v  běhu na 60 m, Sabina 

Langerová (4. tř.) – 2. místo v hodu kriketovým 

míčkem, Šimon Klímek (4. tř.) – 2. místo v hodu 

kriketovým míčkem a 2. místo v běhu na 60 m, 

Daniel Prokop (5. tř.) – 3. místo v hodu kriketo-

vým míčkem, Julie Svatošová (4. tř.) – 2. místo 

v běhu na 60 m, Radim Kopecký (4. tř.) – 3. mís-

to ve skoku dalekém, Klára Krejčí (4. tř.) – 3. mís-

to v hodu kriketovým míčkem, Klára Žáčková 

(4.  tř.) – 3.  místo v běhu na 60 m.

  Hned následující den se celá škola spo-

lečně s předškoláčky rozjela do Hradce Krá-

lové. Výlet byl uspořádán ke Dni dětí a jeho 

cílem bylo zábavné centrum Tongo.

  V  posledních dnech školního roku osla-

víme s žáky 1. ročníku Svátek slabikáře, kde 

budou pasováni na čtenáře. Nebude chybět 

ani přespání ve školce pro předškolní děti 

a ve stanu pro školáky.

Přejeme všem krásné léto a vydařené prázdniny.

Za Základní školu a mateřskou školu Rudoltice

Mgr. Lucie Stránská

  První březnová akce proběhla v mateřské 

škole, kam 5. 3. 2013 zavítalo divadlo Úsměv 

se svojí pohádkou „Jarní vítání“. Hned ná-

sledující týden přijelo do školky Ekologické 

centrum Zlatá studánka z  České Třebové se 

svým výukovým programem pod  názvem 

„Velikonoce“. 

  V neděli 17. 3. 2013 vystoupili žáci základ-

ní školy na akci Vítání občánků, kterou pořá-

dala obec Rudoltice.

  Následující den v pondělí 18. 3. 2013 se 

rudoltické děti snažily přivolat jaro. Školní 

učebny se proměnily v malé dílničky, ve kte-

rých se pilně pracovalo. S pomocí ochotných 

rodičů a dalších dospělých si děti upletly po-

mlázky, nazdobily perníčky, voskem ozdobi-

ly vajíčka, vyrobily beránka, slepičku, květin-

ku, hnízdečko s vajíčkem a ozdobily muffi  ny.  

Den otevřených dveří a  projekt Jarní dílny 

proběhly i v mateřské škole, kde děti se svý-

mi rodiči také vyráběly různé velikonoční 

dekorace. Všechny výrobky dětí, nejen z jar-

ních dílen, jste měli možnost zhlédnout na 

výstavě v  prostorách mateřské školy. Letos 

byla výstava bohatší i  o výrobky šikovných 

dospělých. 

  Ve stejném týdnu vynesly děti ze základní 

a mateřské školy se slovy písně „Smrt jede ze 

vsi, nové léto do vsi...“  vládkyni zimy Mora-

nu pryč z Rudoltic. Tentokrát byla vyrobena 

z chleba, tak snad zachutnala rybkám i kach-

nám v místním potoce.

  Další akcí týdne bylo netradiční odpoled-

ní vyučování žáků 4. a 5. ročníku ZŠ, a to na 

ovčí farmě u  Šabatů a  Antlů v  Rudolticích, 

kde pozorovali čerstvě narozená jehňátka 

i jejich starší sourozence a rodiče. 

  Stoosmé narozeniny by letos oslavil 

známý dánský pohádkář Hans Christian 

Andersen, na jehož počest proběhla i  le-

tos 5. 4.  2013 Noc s Andersenem. Se svojí 

vstupenkou – oblíbenou knihou – děti při-

šly v pátek večer do školky. Tam si nejdříve 

připomněly historii andersenovské noci, 

zahrály spoustu zajímavých her a  vyplnily 

malý testík. Nakonec se vyrazilo na lampió-

nový průvod. Zpátky do školky se děti vrá-

tily okolo půlnoci, zalehly do spacáků a už 

jen poslouchaly čtení pohádek.

  Ve středu 10. 4. 2013 proběhl ve školce 

ekologický výukový program s názvem „Krt-

kova domácnost“. Děti si prohlédly obrázky 

krtka a povídaly si, čím se živí a kde žije. Poté 

zkoumaly hlínu a vyrobily si z ní obrázek.

  Další středu 17. 4. 2013 proběhl v mateř-

ské škole „hasičský den“. Jeden z  tatínků se 

nabídl, že by ukázal dětem něco málo z ha-

sičského vybavení a obleky. Děti si mohly vy-

zkoušet hasičské přilby a bundy a zjistily, jak 

funguje kyslíková lahev s maskou.

  30. 4. 2013 se ve škole i školce konal ča-

rodějnický den. Děti i učitelky se sešly krás-

ně vystrojeny, s hůlkami a košťaty. Ve škole 

děti čekala spousta kouzel, pokusů, čaro-

dějnického psaní a počítání. Školkáčci a děti 

z 1.  a 2. třídy zhlédli divadlo s nádhernými 

loutkami, které předvedlo pohádku „O pyš-

né čarodějnici“. V deset hodin se všichni roz-

letěli po zahradě, kde se závodilo v  letu na 

koštěti a hodu koštětem. Čarování jsme za-

končili ohněm a opékáním špekáčků. 

  7. 5. 2013 se děti z 1., 2. a 3. třídy zúčast-

nily fotbalového turnaje McDonalďs Cup ve 

Vysokém Mýtě. Utkaly se s týmem z Chocně 

a  s dvěma týmy z  Vysokého Mýta. Velkou 

pochvalu si zaslouží všichni, ale především 

autoři našich branek: Kubík Minář (1. třída), 

Adámek Rotter (1. třída) a  Radek Lichten-

berk (3. třída).

  Ve čtvrtek 9. 5. 2013 se 8 žáků 3. – 5.  roč-

níku naší školy zúčastnilo přírodovědné sou-

těže v  Lanškrouně. V  poznávání rostlin, ži-

vočichů, hornin a nerostů předvedl nejlepší 

znalosti Miroslav Šabata ze 4. ročníku.

  10. 5. 2013 se chlapci z 3., 4. a 5. třídy zúčast-

nili fotbalového turnaje McDonalďs Cup v Čes-

ké Třebové. Utkali se se dvěma týmy z České 

Třebové. První zápas skončil remízou, druhý 

čestně prohráli. Rozhodčí je za jejich výkony 

velmi chválil a brankář Dan Prokop z 5. ročníku 

byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. 

  Oslava Dne matek proběhla v  základní 

škole 13. 5. 2013 v 1., 2. a 3. třídě, 14. 5. 2013 

pak ve 4. a 5. třídě. Všude byl pro maminky 

(a všechny přítomné) připraven krásný pro-

gram (písničky, pohádky,…), nějaký ten dá-

reček a výborné pohoštění.

  15. 5. 2013 se žáci základní školy zúčast-

nili Přespolního běhu v  Kypuši. Od startu 

závodníci vyběhli směrem do sjezdovky, pak 

se trať stočila do lesa a do cíle doběhli po les-

ní cestě. Na kolech si zpátky do školy dovezli 

medaile Klárka Kačmariková – 1. místo, Va-

šík Janda – 2. místo a Míra Svatoš – 3. místo. 

Všichni z druhé třídy.

  23. 5. 2013 si děti ze školní družiny vy-

zkoušely střelbu ze vzduchovek. Pro některé 

JARO V ZŠ A MŠ RUDOLTICE
LÉTO SE NÁM POMALU PŘIBLIŽUJE, A TO JIŽ NEJEN V KALENDÁŘI. ALE MY NA CHVILKU JEŠTĚ ZŮSTANEME V TOM 

KRÁSNÉM ROZKVETLÉM JARU A PODĚLÍME SE S VÁMI O ZÁŽITKY, KULTURNÍ AKCE, SPORTOVNÍ UDÁLOSTI A DALŠÍ 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY V RUDOLTICÍCH.

14 ČÍSLO 2/2013, ČERVEN

NOC S ANDERSENEM 
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

DEN 

MATEK VE 

2. TŘÍDĚ 

ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY

VÝLET 1., 2. A 3. TŘÍDY 

DO EKOCENTRA PALETA 

V OUCMANICÍCH

ČARODĚJNICKÝ DEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

HASIČSKÝ DEN 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

DEN MATEK 

VE 1. TŘÍDĚ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DEN MATEK VE 3. TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY



JARO V ZŠ A MŠ RUDOLTICE
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MCDONALD'S CUP
1. - 3. ROČNÍK ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY VE VYSOKÉM MÝTĚ

VODÁCKÝ VÝLET 4. – 5. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NAŠI SPORTOVCI 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA 

ATLETICKÝCH PŘEBORECH 

V RUDOLTICÍCH

PŘESPOLNÍ BĚH DO KYPUŠE

NETRADIČNÍ ODPOLEDNE 

ŠKOLNÍ DRUŽINY (střelba 

ze vzduchovek)

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

ČARODĚJNICKÝ DEN 

VE 2.  TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY

Náborem se podařilo získat pouze jednoho hráče z Damníkova. Zbytek přišel „samovolně“.

Nelichotivé výsledky týmu lze přičíst i velkému věkovému rozptylu družstva, kdy nastu-

pují i hráči věkem patřící do přípravky. V dnešní době fotbalu u mládeže konkurují další 

pro ně zajímavé sporty. Není výjimkou, že hráč provozuje dva sporty i více. Je otázkou, 

zda je to vždy na 100 %. Ale hledejme i to pozitivní. Je dobře, že si mládež na náš spor-

tovní stánek cestu najde i mimo tréninkový čas. I kdyby z 10 dětí byli poté 2 fotbalisti, je 

to jenom dobře. Fotbal v Rudolticích má svou tradici a je jen na nás, jak ji budeme dál 

udržovat. Snažíme se pro naši mládež organizovat zajímavá soustředění, turnaje, začali 

jsme jim i zápasy nahrávat na kameru, aby svůj výkon viděli tak, jak ho vidí jiní (kvalitu 

záznamu musíme ještě „vychytat“), zlepšilo se i vybavení (míče, větrovky, štulpny), rekon-

strukcí prošly i horní kabiny hostí a domácích starších žáků, letos nás čeká kabina domá-

cího áčka. Práce je stále dost, a proto přivítám každou pomocnou ruku od rodičů, ať je 

to výpomoc při zajištění domácích zápasů (pomezní rozhodčí – nebo jen ty kluky přijít 

povzbudit, což pro ně znamená strašně moc), anebo s dopravou na zápasy hrané venku.

TÝM STARŠÍCH ŽÁKŮ ČÍTAL V POČÁTCÍCH 14 ČLENŮ, K DNEŠNÍMU DNI 

JE V TÝMU 18 REGISTROVANÝCH HRÁČŮ + JEDEN OD PŘÍŠTÍ SEZÓNY 

NA HOSTOVÁNÍ Z TŘEŠŇOVCE A JEDEN Z  LANŠKROUNA. 

STARŠÍ ŽÁCI RUDOLTICE 
– SEZÓNA 2012/2013

16 ČÍSLO 2/2013, ČERVEN 17ČÍSLO 2/2013, ČERVEN

VÍTÁME MEZI NÁMI              

Damián Kulaxidis, 

* 4. 3. 2013, Rudoltice 612

Dominika Jarmerová, 

* 8. 3. 2013, Rudoltice 610

Vojtěch Diblík, 

* 27. 3. 2013, Rudoltice 261

Matěj Dolejš 

* 20. 4. 2013, Rudoltice 207 

Eliška Stratílková, 

* 29. 5. 2013, Rudoltice 717 

GRATULUJEME JUBILANTŮM 

Jaroslav Cvejn, 

* 1. 5. 1943, Rudoltice 84 

– 70 let

Miloslav Jirásek, 

* 12. 5. 1938, Rudoltice 618 

– 75 let

Jana Krejčířová, * 

15. 5. 1943, Rudoltice 192 

– 70 let

ROZLOUČILI JSME SE             

Vladimír Zvára, 

*14. 2. 1948, Rudoltice 78, 

+ 4. 3. 2013 – 65 let

Petr Krystl, 

*21. 2. 1946, Rudoltice 3, 

+ 11. 3. 2013 – 67 let

Josef Sychra, 

*6. 1. 1934, Rudoltice 164, 

+ 4. 5. 2013 – 79 let

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

ELIŠKA STRATÍLKOVÁ

Po zimním soustředění, které bylo myslím velice zdařilé, připravujeme soustředění 

letní (1. týden v červenci – než se nám děti rozjedou do světa na zasloužené prázdni-

ny). Bližší informace rodiče obdrží na plánované schůzce v průběhu června.

Rád bych starším žákům, ale i „áčku“ popřál hodně sil, štěstí a pěkných fotbalových mo-

mentů v nadcházející sezóně.
Petr Mach 

 DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽÁKŮ, 18. 05. 2013

PLÁNOVANÉ AKCE: 

22. 6. – turnaj O pohár starostky obce v minikopané

29. 6. – turnaj O pohár starosty obce Slezské Rudoltice

Červenec – soustředění, zřejmě areál TJ AZAS Dolní Čermná
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Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom se vyjádřili k situaci kolem konkursu na místo ředitele Základní školy a mateřské školy Rudoltice. Velmi nás mrzí sou-

časná situace a obáváme se o zachování kvality vzdělávání v naší základní a mateřské škole.

V první fázi nás hned zaráží důvody vypsání konkursu na místo ředitele naší školy. Mezi nejčastější důvody obecně patří odchod žáků, 

nízká úroveň školy, nečinnost ředitele školy, neaprobovaný pedagogický sbor apod. Žádný z  těchto důvodů ale nemůže být podnětem 

k vyhlášení konkursu v tomto případě. Proto celou akci vnímáme jako účelovou a zjevně politicky motivovanou.

Vždy jsme nezištně hájili zájmy dětí a jejich rodičů bez ohledu na politické tlaky. Jednání Rady obce Rudoltice však jednoznačně dokládají, 

že spokojené děti a fungující škola na vysoké úrovni nejsou jejich skutečným cílem. Události posledních dnů nás utvrdily v tom, že sou-

časná Rada obce Rudoltice zcela vědomě, cíleně a účelově jedná v neprospěch naší školy. Je zapotřebí si uvědomit, že změna na pozici 

ředitele školy může způsobit rozklad skvěle fungující školy a může mít devastující dopad na úroveň vzdělávání dětí v naší obci.

I přes velké pochyby v pravé důvody vyhlášení konkursu jsme nakonec věřili, že cílem tohoto výběrového řízení bude ověření, jestli 

stávající ředitelka splňuje potřebné požadavky a obhájí si svou pozici. O její kvalitě jsme přitom nikdy ani v nejmenším nepochybovali.

FAKTA O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Dne 13. 5. 2013 proběhlo konkursní řízení na funkci ředitelky v naší škole. Tohoto řízení se účastnilo 7 uchazečů, z nichž 4 byli vybráni jako 

vhodní. Kvalita současné ředitelky Mgr. Lenky Havlenové se nakonec potvrdila ve výsledku konkursního řízení, kde současná ředitelka se 

svou ucelenou koncepcí a s velkým bodovým předstihem porazila zbývajících 6 kandidátů a zvítězila. Rada obce Rudoltice ale jmenovala 

do funkce ředitele naší školy Mgr. Renatu Pávkovou, která skončila až na třetím místě. Rozhodnutí odborné komise nebylo bráno v potaz 

a namísto toho Rada obce Rudoltice bez zřejmých důvodů a bez potřebných znalostí dané problematiky vybrala až předposlední kandi-

dátku. Z jakého důvodu? Proč Rada obce Rudoltice nevybrala současnou ředitelku, která v transparentním výběrovém řízení potvrdila, že je 

nejlepším kandidátem na tuto pozici? Chybí nám zde jakékoliv odůvodnění, které se kromě osobní zášti a politických vlivů bude hledat velmi 

obtížně. V tomto případě musí mít odbornost a kvalifi kace přednost před politickými a osobními aspiracemi vedení obce.

ZMĚNA VEDENÍ ZŠ A MŠ
...aneb politické manévry na půdě školy

20 ČÍSLO 2/2013, ČERVEN

Na postu ředitele těchto spojených subjektů 

se za tu dobu vystřídali 3 lidé a já mohu s čis-

tým svědomím říct, že to byli pokaždé ředitelé, 

kteří měli na prvním místě, ve své manažerské 

práci, vždycky rudoltické žáky. Tvrdím, že díky 

této jejich společné vlastnosti je naše škola 

tam, kde se právě nyní nachází. Je to pozice 

silné demokratické školy rodinného typu. Po-

sledních 8 let řídí rudoltickou školu Mgr. Lenka 

Havlenová. V letošním roce vyhlásila obec na 

její místo výběrové řízení. Důvodem bylo to, 

že vedení obce Rudoltice chtělo mít na místě 

ředitelky „nejlepší z nejlepších“, jak opakovaně 

řekla paní starostka Lenka Bártlová nejenom 

paní ředitelce Havlenové, ale i jiným uchazeč-

kám, které měly zájem o toto pracovní místo. 

Paní starostka Lenka Bártlová dokonce paní 

ředitelce Havlenové řekla, že je samozřejmě 

velmi vhodné a  žádoucí, aby se do výběro-

vého řízení přihlásila i ona. Nezávislou komisí 

bude totiž prý vybrán nejlepší kandidát a i ona 

může prokázat, že je kompetentní tuto funkci 

vykonávat dál.

Konkurz na ředitelské místo proběhl, nezávis-

lá komise složená především z odborníků po-

soudila všechny uchazeče a stanovila pořadí 

podle kompetentnosti. Lenka Havlenová, 

současná ředitelka školy, skončila na prvním 

místě. Prokázala, co chtěla paní starostka 

obce Rudoltice prokázat. Podala důkaz radě 

obce o  tom, že je kompetentní. Bohužel to 

radě obce nestačilo, a rozhodla, že místo ře-

ditelky bude nadále vykonávat uchazečka, 

kterou odborná komise zařadila až na třetí 

místo. Jak paní starostka správně napsala na 

rudoltické webové stránky, ve vyhlášce , která 

pojednává o konkursech ve školách, je uve-

deno, že pořadí odborné komise má pro radu 

obce pouze doporučující charakter a  není 

OD ROKU 1998 PRACUJI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE RUDOLTICE JAKO EKONOMKA. 

VYJÁDŘENÍ JEDNOHO Z RODIČŮ KE ZMĚNĚ VEDENÍ ZÁKLADNÍ 
A MATEŘSKÉ ŠKOLY RUDOLTICE

Příspěvek k  problému  odvolání Mgr. Lenky 

Havlenové z funkce ředitelky školy nepíši jen 

za sebe, ale za spoluobčany, kteří nesouhlasí 

s jejím odvoláním, a spoluobčany, kteří se bojí 

veřejně vyjádřit svůj názor z obavy, že by se 

jim mohlo přihodit něco podobného jako 

paní ředitelce Mgr. Lence Havlenové, tudíž 

byli by uvedeni v nemilost paní starostky.

Všichni víme, jak prostřed í ve zdejší škole 

dětem prospívá. Žáci jsou vzděláváni kva-

litním pedagogickým personálem, který 

pracuje s nesmírným úsilím. Ve škole je širo-

ká nabídka školních i mimoškolních aktivit. 

To vše je možné jenom v dobře fungujícím 

kolektivu a pozitivní atmosféře právě tako-

vé, jaká je v Základní škole a mateřské škole 

v Rudolticích. 

Proč bychom měli měnit něco, co je výborně 

zavedené a  přináší radost dětem, rodičům 

a celé naší obci? Rada obce v čele s paní sta-

rostkou při svém rozhodnutí neporušila zákon, 

to slyšíme z jejích úst pořád dokola, ale říkají 

jim něco pojmy „morální hodnoty a slušnost“? 

Každý z Vás si na tuto otázku odpoví sám.

Pevně doufáme, že zvítězí zdravý rozum a na 

místo paní ředitelky zdejší školy bude do-

sazena vítězka výběrového řízení, a  to paní 

Mgr. Lenka Havlenová.

Mgr. Romana Urbanová

NĚKOLIK VĚT K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 
NA MÍSTO ŘEDITELKY V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE RUDOLTICE

tedy nutné, aby zvítězil první v pořadí. A tak byla 

vybrána na místo ředitelky školy Mgr. Renata 

Pávková, uchazečka, která skončila třetí.

Jaký signál vyslala tímto rozhodnutím Rada obce 

Rudoltice našim žákům? Tak to bych ráda uvedla 

na tomto modelovém příkladě ze školního pro-

středí. Prosím čtenáře, aby si tuto situaci představili!

Ve škole proběhla matematická olympiáda. 

Soutěže se zúčastnili 4 žáci páté třídy. Soutěžní 

komise byla složena z  nezávislých odborných 

komisařů z celého Pardubického kraje. Zadání 

soutěže bylo jednoduché, žáci měli v limitu 60 

minut vypočítat 10 příkladů. Olympiádu vyhrál 

žák s  plným počtem deseti bodů. Druhý žák 

spočítal dobře devět, třetí v pořadí osm a čtvrtý 

sedm matematických příkladů. Komise moh-

la v  podstatě jen zkonstatovat, že je jasné, že 

na prvním místě se umístil evidentně „nejlepší 

z  nejlepších“. Jenže paní ředitelce, kde probí-

hala soutěž, se nelíbilo, že tento žák vyhrál, 

a  vysvětlila všem učitelkám ve škole, že přece 

v  pravidlech matematické olympiády stojí, že 

nejlepší v  soutěži vždy vyhrát prostě nemusí! 

Je tam přece napsáno, že toto pořadí má pro 

vyhlašovatele soutěže pouze doporučující cha-

rakter! A tak tedy na druhý den učitelský sbor 

svolal ještě všechny soutěžící na ústní pohovor. 

Ředitelka pořádající školy se vítěze například 

zeptala, jestli je v případě vítězství ochoten pře-

mluvit svoje rodiče, aby propustili svou účetní, 

a  dále se ho zeptala, z  jakých peněz jeho ro-

diče koupili skříň na hračky v jeho pokoji a na 

další velmi „důležité“ otázky, které musí vědět 

správný žák při matematické soutěži. Rozho-

vor za zavřenými dveřmi trval s vítězem 45 mi-

nut a s ostatními žáky pouhých 10 minut. Bylo 

přece nutné prověřit vítězovy kvality! Nakonec 

se škola rozhodla, že vítězem bude žák, který 

správně spočítal 8 příkladů z 10. Žák, který se 

umístil na předposledním místě! 

Jsem také rodič a jsem šťastná, že moje děti do 

takovéto školy nechodí! A pevně doufám, že se 

nikde v  České republice takovéto soutěže na 

půdě školy nekonají! Bohužel, na politické půdě 

obcí se někdy mohou vyskytnout i  takto pořá-

daná výběrová řízení! Co ukazují rudoltičtí radní 

svým občanům? Co ukazují rudoltičtí radní žá-

kům své školy? Co ukazují rudoltičtí radní všem 

občanům naší republiky? Že ve výběrových říze-

ních na místo ředitele škol nehrají roli znalosti, ale 

především oblíbenost ředitele právě u radních! 

Nemyslím si, že takovéto vítězství je morální 

a  pevně věřím, že se v  Rudolticích najde ob-

čanská síla a  odvaha u  nadpoloviční většiny 

zastupitelů, kteří ukáží dětem, že některá špat-

ná rozhodnutí je možné a hlavně nutné změnit 

– právě proto, abychom se našim dětem mohli 

my všichni dospělí podívat zpříma do očí!

Právě tady, můj článek, který jsem poskytla 

soukromému serveru www.lanškrousko.cz, 

skončil. A nyní, po několika dnech mohu říct, že 

je více než jasné, že toto netransparentní výbě-

rové řízení nevadí jen nám, zaměstnancům Zá-

kladní školy a mateřské školy Rudoltice, ale je 

jisté, že se na naši stranu, stranu pravdy a lásky, 

postavila i naprostá většina veřejnosti.

Všem lidem dobré vůle, kterým není lhostejná 

demokracie, vřele doporučuji internetovou vý-

zvu www.zanaserudoltice.cz Můžete nás pod-

pořit nejenom svým podpisem, ale také třeba 

jenom tím, že o tomto problému, který je spojen 

s obrovskou zlovůlí moci, budete hovořit! A věř-

te, tak jako já, že jednou bude lépe!

Iva Skalická

CO NÁS ZNEPOKOJUJE
Na jakém základě se Rada obce Rudoltice (bez potřebné odborné způsobilosti, zastoupení rodičů dětí a zaměstnanců školy) roz-

hodla jasný výsledek výběrového řízení nerespektovat a zvolit až předposledního vhodného kandidáta? Výběrové řízení je stan-

dardní a objektivní nástroj, který má zajistit základní škole toho nejlepšího ředitele. Proč se tomu ale tak nestalo v tomto případě?

Nesouhlasíme se současnými kroky vedení obce, protože zřizovatel by měl školu podporovat v jejím dalším rozvoji a ne takto zcela 

bezdůvodně destabilizovat a experimentovat se 115 dětmi, které navštěvují naší školu.

Bohužel s ohledem na to, jak si Rada obce Rudoltice dosavadní práce paní ředitelky váží a jak ji oceňuje, šlo výsledek konkursu téměř 

s jistotou předpokládat a i v tomto případě bylo nakonec výběrové řízení jen pouhou legalizací předem vybraného a dohodnutého 

kandidáta, jehož jméno bylo veřejně známo před samotným konkursem.

VÝZVA
Rozhodnutí Rady obce Rudoltice vnímáme jako naprosto neakceptovatelné a v případě naší školy čímkoliv těžko zdůvodnitelné. 

Proto vyzýváme Radu obce Rudoltice, aby své rozhodnutí, které podkopává morální hodnoty této volby, zrušilo!

Zodpovědní radníVýsledky Komise
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J
ednoho dne v  našem Ledovém krá-

lovství začala poletovat Sojka a křičela: 

„Hledá se nová vrchní sova, hledá se 

nová vrchní sova!“ 

Řekl jsem si: „Jojo, to přišlo nařízení shůry od 

starého Lišáka z Prahy, že se musí ve všech 

lesích výběrové řízení konat.“ „Ne, ne,“ pravil 

mi starý. „Toto se již nemusí. To se jistě naše 

Lasička potřebuje naší Sovice zbavit. Asi jí 

nejde na ruku,“ pokračoval. „To ale není mož-

né,“ odvětil jsem, „vždyť za poslední roky sly-

šel jsem jen chválu pět na současnou Sovu. 

Ani z  Ledového hradu nebylo slyšet výtek. 

Starý počtář Jezevec měl též všechny kont-

roly účtů v pořádku.“ 

„Ne a ne a ne, výběrové řízení se musí konat 

stůj co stůj, neb si to Lasička přeje!“

Stalo se. Do výběrového řízení se přihlásily sovy 

různé: Sova pálená, Puštík obecný, Výr velký, 

Kalous ušatý, Sovice krahujová i současná řídící, 

Sovice sněžní. Jen jedna byla všem podezřelá: 

Je to opravdu sova? „Vypadá jako kukačka,“ špi-

taly si veverky. „To je sova!“ hřímala Lasička. „Nu 

dobrá,“ podvolily se veverky. V  komisi seděly 

samé chytré hlavy, však to také sám starý Lišák 

nařídil. Byl tam Bobr s  Lasičkou, Veveřička ze 

školy, Veverka až z kraje, Výr velký, Puštík obecný 

i jedna paní od zajíců. No, samé kapacity to byly. 

Velké klání začalo: tu byla dobrá tahle, tu byla 

lepší tamta. Klání bylo dlouhé, úmorné a ná-

ročné. Velká komise těžké a  záludné otázky 

pokládala. Nakonec se pořadí na stupních ví-

tězů ustálilo takto:

1. Sovice sněžní  90 bodů

2. Výr velký  75 bodů

3. Kukačka obecná  60 bodů

V  našem lesíku pod Ledovým královstvím 

propukly bujaré, nefalšované oslavy. „Hurá, 

máme nejlepší sovu!“ křičeli malí zajíčci. 

„Naše Sovice je nejlepší a  jsme rády, že 

pro ni můžeme pracovat,“ souhlasně říkaly 

veverky. „Uf, to jsem rád, že jsem před lety 

zvolil dobře,“ zabrumlal starý Medvěd.

„TAK, A DOST!!!“ ozvalo se z hradu. „Ve svém 

Ledovém království rozhoduji jenom já!“ 

pravila Lasička. „Bude druhé kolo!“ 

„Druhé kolo? A proč? Komu tím prospěje? 

Že by se Lasičce něco nezdálo? To jsou vy-

hozené peníze,“ neslo se lesem, ze stromu 

na strom, z pařezu na pařez.

Do druhého kola postoupily čtyři sovy, prv-

ní tři z kola prvního a Sova pálená. „Alespoň 

že tak,“ špitali zajíci. Co komise? 

„Tu si vyberu já,“ rozhodla Lasička. 

A stalo se. V komisi seděli: Lasička, Kohout, 

Potkan, Jezevec, tichá Myška a Bobr. 

„Proč tam je Bobr?“ ptaly se veverky. „My se 

též rády zúčastníme!“

„NE!“ zabouchla jim před nosem dveře Lasička. 

Nezbylo než počkat v  podhradí, jak to na 

hradě dopadne. Klání bylo všelijaké, někdo 

tam byl dlouho, jiný se ani neohřál. Poté 

před poddané předstoupila Lasička: 

„Slyšte, slyšte, mí poddaní. Na vědomost se 

dává, že výběrové řízení vyhrála a  novou 

vrchní sovou se stává: Kukačka obecná.“ 

V podhradí nastalo hrobové ticho. 

„Noste na stůl, bujaré oslavy začínají,“ sna-

žila se ticho přerušit Lasička. „Gratulujeme 

nejlepší sově!“ pokračovala.

Nic. Z podhradí se neozvalo ani hlásky. Až po 

pár dnech začali zajíci špitat: „Tohle přeci ne-

může být pravda, vždyť to vyhrála Kukačka. 

Takové nespravedlnosti se musí zabránit!“

Podobného smýšlení byly i veverky. Tak dali 

hlavy dohromady a  přemýšleli, jak zastavit 

oslavy na hradě a učinit spravedlnosti zadost.

„Upletu velkou síť,“ pravil pavouk, „po ní 

budeme šířit pravdu. Celý les se dozví, jak 

to vlastně na hradě bylo. Nazvu ji www.za-

nasles.cz. Kdo bude chtít, může se přidat.“

„My vezmeme velkou petlici a  každý, kdo 

nesouhlasí, udělá drápkem čárku,“ napadlo 

zajíce. A půjdeme se na hrad zeptat, jak to 

vlastně bylo. 

Na hrad přišla početná družina zajíců, veve-

rek, pavouků i sojek. Za stolem seděli Lasička 

a spol. a znuděně po prohýřené noci zívali.

BAJKA O LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
„CO CHCETE?“ zakřičela Lasička? 

„Chtěli bychom vědět, jak jste vybírali 

v  druhém kole, jaká kritéria jste zvolili,“ 

ozvalo se z davu. 

„Měli jsme čtyři terče, každý dostal tři šípy. 

A v  kterém terči bylo nejvíce šípů, ten vy-

hrál,“ odpověděla Lasička.

„A co jste udělali s výsledky prvního kola?“

„Ty nás nezajímají!“ zasmála se Lasička všem 

do očí.

„Ale to není možné, to je nespravedlivé!“ 

rozčilovali se zajíci, veverky a dokonce i soj-

ky. „Co udělala Sovice špatně?“

„Koupila zajíčkům novou hezkou dubovou 

skříň, a JÁ to nepovolila.“

„Ale kvůli tomu přeci nemůžete…“

„Jenomže já mám moc a já můžu!“ ukončila 

debatu Lasička.

Zvířátka v lese se ale nedala a dál chodí po lese 

a  sbírají čárky na svou petlici. Sice proti nim 

Lasička poštvává a snaží se je pošpinit. Prý ně-

které čárky někdo činil nedobrovolně, někdo 

i  pod vlivem borovičky a  dokonce prý i  pod 

výhružkami. Holt podle sebe soudí tebe…

Sami zajíci a veverky vědí, jak to bylo, jak to je, 

neboť oni s  těmi zvířátky dnes a  denně mluví 

a vědí, jakou mají podporu. Lasička nevyjde ze 

svého Ledového hradu, a  pokud ano, tak jen 

v uzavřeném modrém kočáře s tmavými záclon-

kami. Nejspíš Lasička raději dá na informace své 

agentury JPP, než aby se zajíců zeptala osobně. 

Uvidíme v dalších dnech, zdali se objeví v na-

šem království sluníčko a led roztaje.

Občas i bajky mívají dobré konce…

Za zajíce Pavel Samek
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VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ 
ŠKOLY RUDOLTICE KE ZMĚNĚ JEJÍHO VEDENÍ 

Přišli jsme spolu s ostatními občany na jednání zastupitelstva a očekávali vysvětlení a rozumné argumenty, 

které vedly k odvolání paní ředitelky Mgr. Lenky Havlenové z její funkce. Bohužel marně. Všechny výtky paní 

starostky Lenky Bártlové (nekomunikativnost a nedostatky v hospodaření) paní ředitelka vyvrátila. Nerelevant-

nost těchto výtek potvrdil i nezávislý právní poradce z oboru školství PhDr. Mgr. Jiří Valenta (30. 11. 2012). Z pro-

jevů radních vyplynulo, že osobně v komunikaci s paní ředitelkou problém nemají, údajně pouze jako členové 

rady. Konkrétní situaci, kdy k nekomunikaci došlo, ale neuvedli.

Bylo nám vytčeno, že si jako podřízení vybíráme svou nadřízenou, ale není to pravda. My pouze svobodně vyjad-

řujeme podporu paní ředitelce, která nás vede pevnou, ale vlídnou a vstřícnou rukou. Otevřeným dopisem jsme 

přizvali na zasedání zastupitelstva i paní Mgr. Renatu Pávkovou, nově jmenovanou ředitelku, aby se s touto situací 

seznámila. Požádali jsme ji o morální postoj k této záležitosti, bohužel na jednání nepřišla a žádným jiným způso-

bem na náš dopis nezareagovala. Z našeho pohledu o dění v základní škole a mateřské škole neprojevila zájem.

Naše současná paní ředitelka po nás vyžaduje kvalitní práci, lidský přístup, podporuje nás ve vlastních iniciativách, 

v dalším sebevzdělávání. Jako sportovkyně dodržuje pravidla fair play nejen při sportu, ale i v osobním a pracovním 

životě. Je nám všem velkým vzorem i osobním rádcem. Díky její osobě máme mezi sebou velmi dobré vztahy, které 

se pozitivně promítají do našich činností. Do budoucna má mnoho dalších nápadů a plánů vedoucích ke zlepšení 

vzdělávání a výchovy dětí. Ty uvedla ve své koncepci, která u odborné komise v konkursním řízení zvítězila.

Věříme v lidskou stránku vedení obce. Věříme, že svůj postoj ještě jednou přehodnotí a nechá výborně fungující 

ředitelku školy i nadále pokračovat v její práci.

                                                        Děkujeme. Kolektiv Základní školy a mateřské školy Rudoltice

     

MY, ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY RUDOLTICE, BYCHOM RÁDI REAGOVALI NA 

POSTOJ RADY OBCE RUDOLTICE NA MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 6. 6. 2013. 
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Celá záležitost a chování zastupitelů je tak po-

nižující, že snad nikoho v obci nemůže nechat 

lhostejným. Můj článek je delší, aby si i ostatní 

mohli udělat vlastní úsudek o zasedání zastu-

pitelů z 6. 6. 2013.

Na zasedání téměř všichni z přítomných po-

žadovali na radních sdělení důvodů k odvo-

lání p. Havlenové. P. starostka nejvíce upozor-

ňovala na špatný chod školy a na její špatné 

fi nanční hospodaření. Ale opak je pravdou. 

Výsledky školy jsou na nejvyšší úrovni, děti 

se výborně umisťují v různých vědomostních 

a sportovních soutěžích, škola nedostala od 

rodičů žádnou stížnost, ani tu anonymní,  jak 

uvedla p. Havlenová. Dle rodičů děti školu 

milují, učitelky mají skvělý kolektiv. Zde pro-

blém není. Navíc škole byla poskytnuta do-

tace z EU a p. Havlenová tak mohla během 

posledních tří let tyto prostředky investovat 

do vybavení školy v  podobě interaktivních 

tabulí, počítačů, notebooků, sportovních po-

třeb, tedy věcí pro potřeby dětí přesně v sou-

ladu se zákony EU.

Co se týká fi nančního hospodaření, ve škole 

proběhly kontroly z krajského úřadu a také 

z  České školní inspekce. Obě bez závad. 

Také obecní úřad provádí ze zákona své 

pravidelné kontroly, rovněž bylo vše v po-

řádku. Za pochybení a  odvolání ředitelky 

uvádět nákup skříně bez svolení starostky 

je nehorázné a považuji to pouze za poni-

žování p. Havlenové. To přece nemůže být 

důvod k odvolání.

Za celou dobu jednání jsme se vlastně ob-

jektivní důvody k odvolání ředitelky, to zna-

mená fakta, nedozvěděli. Vždy šlo o pohled 

na stejnou věc z jedné či druhé strany. Patr-

ně důvody k odvolání budou úplně jiné, a to 

mezilidské vztahy mezi starostkou a školou.

Hlavním trnem v oku nebyla vždy p. Havle-

nová, jak by se na první pohled zdálo, ale 

stala se jím školní účetní p. Skalická, dří-

ve však velmi blízká přítelkyně starostky. 

P. Skalická, jak se sama na schůzi rozpovída-

la, dříve nějakým křivým tvrzením pošpinila 

jméno p. Kolomého a osobně se mu omlu-

vila.  A zde začíná ten největší problém, p. 

Skalická na straně p. Kolomého, to je ne-

přípustné a zrada. Z  p. Skalické  je nepřítel 

číslo jedna, a  protože je účetní ve škole, tak 

to odnáší i celá škola. Cokoliv nyní p. Havle-

nová udělá, je špatně, v  rozporu s  Radou 

obce Rudoltice.

A tak když ve škole během kontrol nebylo 

nic zjištěno, vymyslela p. starostka způsob, 

jak vše elegantně vyřešit, a hlavně dle zá-

kona. Vyhlásit výběrové řízení. To by neby-

lo ještě tak nic špatného. Sešla se nezávislá 

výběrová komise a určila vhodné kandidá-

ty na ředitele školy a  jako nejvhodnější 

označila p. Havlenovou. Rada obce mohla 

(a dle mého názoru měla) respektovat rady 

nezávislých odborníků a  přímo jmenovat 

p. Havlenovou. 

TO ALE NEBYLO CÍLEM P. STAROSTKY. 

CO TEĎ?

Proběhlo tedy další kolo. Tentokrát byla ko-

mise tvořena pouze radními. Byli opravdu 

nezávislí, jak sami říkají? Ze 3. místa v  prv-

ním kole výběrového řízení se rázem stala 

nejlepší p. Pávková. Radní byli uneseni vcel-

ku normálními návrhy, ale v praxi v mnoha 

případech i  nepoužitelnými. Např. „sdílená 

místa“, jedná se vlastně o  směnování dětí. 

To vyvolalo nesouhlas přítomných rodičů. 

Možná by to nebyl zas až tak špatný nápad, 

ale zcela nevhodný pro praxi, ani p. Pávko-

vá by jej ve skutečnosti nezavedla, protože 

za dítě na poloviční úvazek pobírá škola od 

státu poloviční dotaci po celý rok a  škola 

nikdy neví, zda během roku rodič nezmění 

docházku dítěte na plný úvazek.  Kdo by pla-

til chybějící polovinu po zbytek roku? Rada 

by tyto rozdíly dotovala ze svého nebo z roz-

počtu obce? Ani úřady takové postupy ško-

lám nedoporučují. Takže tohle opět nemůže 

být důvod k  odvolání ředitelky. P. Pávková 

možná ohromila zastupitele podobnými ná-

vrhy, ale oni pravděpodobně neznali vůbec 

důsledky takových změn.

P. starostka se nám snažila tedy přednést 

další problém, a  sice u  účetní p. Skalické. 

Rada obce jako zřizovatel obce schvaluje 

veškeré odměny pro ředitele školy. P. Ska-

lická si dovolila osobně požádat radu obce 

o schválení k vyplacení mimořádné odměny 

pro ředitelku z  důvodu alespoň vyrovná-

ní výše její odměny s  odměnami ostatních 

podřízených učitelek. Na takovou žádost dle 

zákona a informace p. starostky nemá účet-

ní právo. A tak zrovna z  jedné vody načisto 

přímo na schůzi sdělila i p. Skalické, že bude 

její práce nahrazena účetní fi rmou, kterou 

navrhovala jako nejlepší řešení pro vedení 

účetnictví p. Pávková. 

Takže další vyhozená z  práce. Ptám se, 

je tohle důvod k  odvolání ředitelky? Zde 

však p. starostka evidentně porušila zákon 

o ochraně osobních údajů, když před celou 

veřejností sdělila výši navrhované odměny 

pro p. Havlenovou.

Jediné, co mě napadá, a snad i ostatní, o práci 

by neměla přijít p. Havlenová ani p. Skalická, 

ale funkci by měla složit starostka za svoje 

jednání, za to, jak svým arogantním vystupo-

váním dává najevo svoji nadřazenost a ubli-

žuje lidem v obci. A její hrdinné prohlášení na 

závěr schůze, že tímto zákonným odvoláním 

p. Havlenové riskuje svoji kůži v příštích vol-

bách, opravdu nikoho k slzám nepřimělo.

Vážím si p. Vernerové, která se umístila na 

2. místě, že uznala za vítězku výběrového říze-

ní p. Havlenovou, a dle ní by to tak mělo zůstat.

Zajímalo by mě, jak se těší do nové funkce 

p. učitelka Pávková, třetí v  pořadí dle hod-

nocení nezávislé komise. Stále se snažím 

vžít do její pozice nové ředitelky, myslím, že 

musí mít dost „hroší kůži“. Nedovedu si nijak 

představit, jak bych se podívala lidem, dě-

tem a svým budoucím kolegyním učitelkám 

do očí, natož abych s  nimi spolupracovala, 

a  aby to všechno nemělo negativní dopad 

na samotné děti. Ty by musely být hluché, 

slepé a negramotné, aby si nevšimly těchto 

praktik dospělých, svých životních vzorů. 

A co se týká učitelek, budou muset ohnout 

svůj hřbet, zatnout zuby, změnit své myšle-

ní a názory, pokud tedy nebudou chtít přijít 

o svá zaměstnání.

Své „správné“ rozhodnutí o odvolání p. Ha-

vlenové také radní obhajují svojí odpověd-

ností před většinou voličů, kteří jim dali své 

hlasy. Překvapující je jejich jistota, „většina 

občanů“, protože protestní petice podepsa-

ná 450 lidmi není malé číslo. Mezi obyvatele 

patří děti, navíc například mnoho lidí z byto-

vek nepodepsalo ze strachu z možných ná-

sledků, protože jsou závislí na nájmu obce. 

Mnoho lidí o  odvolání p. Havlenové zatím 

nic netuší, s  touto skutečností se obecní 

úřad nechlubí. Jedinou možností, kde se do-

zvědět něco bližšího, jsou internetové strán-

ky www.zanaserudoltice.cz. 

Jsem přesvědčena, že rozhodnutí rady obce 

ve věci nezvolení p. Havlenové nebylo moud-

ré. Nadřadit svoje subjektivní dojmy z  usku-

tečněných dodatečných pohovorů nad závě-

ry a doporučeními odborné komise se mi zdá 

neprofesionální, ba dokonce diletantské. 

Zatím nezbývá než doufat, že se bude moci 

p. Havlenová do školy opět brzy vrátit a že 

tohle všechno neznamená návrat naší obce 

zase o desítky let zpět.

Jolana Kobzová, Rudoltice

ODVOLÁNÍ P. ŘEDITELKY HAVLENOVÉ 
ZE ŠKOLY V RUDOLTICÍCH

ROZHODNUTÍ RADY ODVOLAT P. HAVLENOVOU Z FUNKCE ŘEDITELKY ŠKOLY SE MĚ VŠAK VELICE DOTKLO. 
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chybovat zvláště v souvislosti s nedobrým 

stavem v kuchyni staré školy. V roce 1982 

se stravovalo 43  dětí z MŠ, 60 dětí ze školy 

a 10 dospělých, celkem 113 strávníků.

Prostory v kuchyni a jídelně jsou nevyho-

vující a  velmi stísněné. V  jídelně se musí 

děti střídat po skupinách, je obtížné udr-

žet teplotu jídla delší dobu. Další potíž 

je v  dodávkách masa pro školní jídelnu. 

Maso je často velmi nekvalitní a  druhy, 

které jsou objednávány, nejsou dodávány. 

Havarijní stav je i u lednice, komínu i roz-

vodné sítě. Rovněž není dokončeno přislí-

bené kachličkové obložení. Z  uvedených 

nedostatků jasně vyplývá potřeba dokon-

čení nové mateřské školy. 

Mimo už popsané záležitosti mateřské 

školy se dělaly drobné práce, nezbytné 

pro dobrý chod zařízení MNV. Malovalo se 

v jeslích, natíral plot, připravil materiál na 

provedení překrytí střechy u  celého Kul-

turního domu apod. Ostatní bude uvede-

no až v  komentáři k  fotografiím na závěr 

zápisu letošního roku.

STAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Stavba mateřské školky zůstává i na příští 

rok hlavním úkolem ještě s  většími náro-

ky než v roce 1982. Víme všichni dobře, že 

včasné dokončení bude mít vliv na zahá-

jení tolik potřebné stavby celoobecního 

vodovodu.

O tom, jak je potřebné včasné dokončení 

nové mateřské školy, nemůže nikdo po-

ních volbách dána důvěra. Občané se zavázali 

k  odpracování celkem 4  795 hodin zdarma. 

Představovalo to zhruba 25 hodin na práce-

schopného občana, v této době muže, neboť 

v této fázi výstavby pro ženy práce není. 

Byly i materiální potíže, hlavně se stropnice-

mi. Velkou práci na stavbě vykonává po svém 

odchodu z funkce předsedy MNV s. Křivohlá-

vek. Řídí stavbu po stránce organizátorské, 

po stránce materiálové a  technické, včetně 

dopravy, s. Dvořák.

Při nezájmu občanů o práci pro společnost 

je to činnost nanejvýš prospěšná. A jak vypa-

dá skutečnost kolem školky v číslech?

tla. U  příležitosti 35. výročí založení fotba-

lového oddílu byl uspořádán sraz hráčů 

a otevření nových kabin na hřišti. K uctění 

památky bývalého hráče Františka Loskota 

se uskutečnil I. ročník memoriálu na jeho 

počest. Členové oddílu kopané provedli 

sběr starého železa a  podíleli se na sušení 

sena státního statku. Organizace ČSŽ zvítě-

zila v okresní soutěži O Zlatou kosu. SSM se 

rovněž podílel na pomoci státnímu statku. 

ČSCHDHZ pořádal při oslavě MDD výstavu 

drobného zvířectva. Členky ČSČK se podí-

lely na sběru léčivých bylin.

Ke zlepšení stavu politicko-organizátor-

ské činnosti je nutné v orgánech NV a NF 

pravidelně na společných zasedáních 

hodnotit nejméně 1x ročně činnost po-

slanců a komisí.

Hlavním úkolem v oblasti ekonomické a soci-

ální byla výstavba nové mateřské školy. Větši-

na občanů se na stavbě zúčastňovala, i když je 

stále dost těch, kteří stáli stranou, přestože si 

dali závazek. Nejhorší na tom je, že jsou mezi 

nimi i někteří poslanci, kterým byla v posled-

1) Rozvoj životního prostředí

2) Hodnocení komisí MNV

3)  Vyřizování stížností, připomínek 

a podnětů občanů

4) Hospodaření MNV

5) Sběr druhotných surovin

6) Plnění vytyčených úkolů MVNF

…Některé body se podařilo částečně napl-

nit, ke spokojenosti je ovšem daleko. Bez ak-

tivního přístupu všech poslanců, funkcioná-

řů a spol. organizací NF nemůžeme počítat 

i se zapojením všech ostatních občanů obce.

A jak vypadá skutečnost?

SKUTEČNOST

V  oblasti ideově-výchovné práce není pl-

něn plán kulturně-výchovné činnosti, hlav-

ně v  bodech přednášek. Hovory s  mládeží 

proběhly pouze 1x. Pracuje kroužek mla-

dých požárníků při ZO SČPO, kroužek mla-

dých zdravotníků pod vedením s. Květuše 

Hrdé. V TJ Sokol dobře pracuje oddíl stol-

ního tenisu a  fotbalový oddíl mladších 

žáků pod vedením E. Kopeckého a P. Krys-

ROK 1982 

ZÁPISY KRONIKÁŘE 
P. MILOSLAVA ŠRÁMKA

Abychom mohli konfrontovat situaci sku-

tečnou s požadavky vyplývajícími z rozpra-

covaných závěrů XVI. sjezdu KSČ na pod-

mínky obce, předkládám následující body:

V  činnosti plenárních zasedání se v  minu-

losti nedařilo prosazovat, že zasedání je 

nejvyšším orgánem v  obci. Zlepšení vždy 

nastalo až s  rozvojem pracovní iniciativy. 

Proto je nutné volit program tak, aby zna-

kem jednání byla věcnost, aby se na zase-

dání naši občané dozvěděli nové skuteč-

nosti a  byli informováni o  splněných úko-

lech i o úkolech nových.

PRO ZVYŠOVÁNÍ VLIVU A ÚČINNOSTI 

PLENÁRNÍCH ZASEDÁNÍ ZAŘAZOVAT 

NA PROGRAM JEDNÁNÍ:
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Fotodokumentace rok 1982

  Na následujících fotografi ích je vyobraze-

na hlavní akce současného volebního pro-

gramu – stavba nové mateřské školy. 

  Na prvním snímku je část, která bude mít 

dvě patra a budou v ní dvě třídy mateřské ško-

ly. Tuto část se letos nepodařilo zastřešit z dů-

vodu pozdní dodávky stropních panelů, ale 

hlavním důvodem je už zmiňovaný problém 

s nezájmem některých občanů o dění v obci. 

I  tak byl postup při výstavbě naší mateřské 

školy vcelku revizními orgány hodnocen dob-

ře a  při srovnání s  výstavbou stejného typu 

školy ve Vysokém Mýtě jsme obstáli dobře.

  Na druhém obrázku je část hospodář-

ská, která bude s  pavilonem tříd spojena 

chodbou. V této části se letos podařilo do-

končit příčky, udělat vnitřní podkladové 

betony, usadit okna a dokončit střechu. Tím 

se vytvořily předpoklady pro dobré zazi-

mování stavby tak, aby se při příznivé zimě 

dalo uvnitř pracovat. Vzhledem k tomu, že 

příprava na zimní práce je velmi nákladná, 

neboť se musí topit, je důležité, aby byl 

k  dispozici dostatečný počet pracovníků 

a  hlavně materiálu. Nemělo by dojít k  si-

tuacím, které jsou z  okolí známé, že např. 

omítky byly následným mrazem znehodno-

ceny. Taková práce je pak k  ničemu, navíc 

se znehodnocuje i drahý stavební materiál. 

  Na třetím snímku je pohled na meliorační 

činnost Zemědělského stavebního sdružení 

v  horní části obce směrem k  železniční tra-

ti. Je to činnost, která se generálně provádí 

v Rudolticích již pět let. Mám dojem, že v sou-

časné době, kdy vlivem velké rozestavěnosti 

a určitě nedobrého hospodaření zemědělské 

půdy ubývá, by se měly tak vysoké investice, 

vkládané do meliorační činnosti, lépe vyu-

žívat. Chtěl bych, aby to nebylo pouze mé 

přání, neboť půda je největším bohatstvím 

každého národa.

  Na tomto čtvrtém snímku je záběr na ži-

vočišné středisko v  Rudolticích. Jak již bylo 

napsáno, zemědělství se letos vypořádalo se 

svými úkoly vcelku dobře, až na produkci mlé-

ka. Projevilo se to nedostatkem mléčných vý-

robků na trhu a částečně i masných výrobků. 

  Na páté fotografii znázorňující mateř-

skou školku je vidět i  část nové silnice 

přes naši obec. V  kapitole, ve které jsem 

popisoval novou technologii výroby vo-

zovek je i tabulka o zvýšené výrobě silnic, 

zhotovovaných novou technologií. Mezi 

tyto nárůstky patří i úsek mezi křižovatkou 

na spodní části obce a  křižovatkou silnic 

Lanškroun – Ústí nad Orlicí u obce Ostrov. 

Závěrem loňského roku se Správě silnic 

nepodařilo z  důvodu rychlého příchodu 

zimy dokončit základní potah. Ihned po 

nástupu jara byl základní koberec dokon-

čen. A v měsíci dubnu byl položen druhý 

potah a  celá vozovka dokončena. Nová 

vozovka se vyznačuje trvanlivostí, je velmi 

rovná, prostě je s  ní všeobecná spokoje-

nost. Mezi lidmi převládá názor, že k opra-

vě vozovky napomohla existence SVS-M- 

odboru cyklistiky Lanškroun. Důvodem je 

to, že trasa Lanškroun – Rudoltice – Ostrov 

– Lanškroun je využívána pro závody cyk-

listů i vyšších výkonnostních kategorií. TJ 

Rudá Hvězda Hradec Králové – Středisko 

vrcholového sportu mládeže Lanškroun je 

složkou Ministerstva vnitra ČSSR.

I přes tak krátkou dobu existence je již 

možno vidět i některé přetrvávající nedo-

statky při péči o  vozovku. V okolí školy je 

opět splachována zemina, znečišťována 

vozovka traktory Státního statku, vozov-

ka je ničena přejezdy pásovými traktory. 

Dopravní předpisy pro provoz na pozem-

ních komunikacích by měly platit stejně 

pro všechny účastníky silničního provozu, 

tedy i pro pracovníky Státního statku.

  Na šestém snímku je prostor před bu-

dovou MNV, na kterém byly umístěny tři 

propagační skříňky pro zprávy MNV a infor-

mace UO KSČ. Po obou stranách skříněk stojí 

dva stožáry na státní vlajky při významných 

politických a státních událostech. Celý pro-

stor je vcelku vkusně upraven.

V popředí snímku jsou palety s eternitovou 

krytinou, která je zde složena do doby, kdy 

se bude opravovat celá střecha objektu kul-

turního domu, neboť původní krytina již po 

tolika letech služby není v dobrém stavu.

ŠKOLKA V ČÍSLECH – POČET HODIN

Počet odpracovaných hodin 
zdarma ke konci září (plán 4 795)

2155

Počet placených hodin asi 2500

Zdarma v průměru 
odpracoval každý občan

2,5

ŠKOLKA V ČÍSLECH – VÝDAJE (Kčs)

Celkem 1 100 000

z toho 

materiál 780 000

doprava 80 000

ostatní práce 120 000

ostatní výdaje 120 000



MEZINÁRODNÍ STŘELECKÁ SOUTĚŽ

Za krajské vojenské velitelství Pardubice jsme startovali ve složení Cvejn Jaroslav, Ptáček  Jiří a Sedlák Bohu-

slav. Soutěžilo se ve dvou disciplinách, a to ze střelby z útočné pušky vz. 58 a pistole vz.82.

Z útočné pušky se střílelo na padací terče ve vzdálenostech 100 a 200 m. Na vzdálenost 100 m byly posta-

veny tři nekrytě ležící fi gury a na 200 m tři vpřed běžící fi gury. Po odstartování timerem (stopky reagující na 

výstřel) se musely sestřelit fi gury jednotlivými ranami na 100 m, poté přepnout na dávku a zasáhnout fi gury 

na 200 m se stanoveným počtem 9 ks munice, a to v co nejkratším čase.

Po absolvování této disciplíny jsme přešli na sousední střelnici, kde se střílelo z pistole. Tady už byl čas pro 

všechny stejný, během 1 minuty se muselo vystřelit 10 ran do terče vzdáleného 20 m.

V těžké konkurenci střeleckých družstev z České republiky, Německa, Polska a Rakouska jsme obsadili 1. místo.

                                                                                                                             Cvejn Jaroslav     

DNE 20. 4. 2013 SE KONALA V JINCÍCH ARMÁDNÍ MEZINÁRODNÍ STŘELECKÁ SOUTĚŽ REZERVA 2013. ZMĚNY V ORGÁNECH MNV

Na plenárním zasedání 11. 8. 1982 došlo 

k  podstatným změnám ve složení orgánů 

MNV. Důvodů bylo více, jednak odchod do 

důchodu, pasivita některých členů, u  někte-

rých komisí pak malá náplň, vytvoření nových 

komisí podle potřeby života obce apod. Rada 

MNV se proto rozhodla a  plenární zasedání 

schválilo následující změny:

Odvolat z  funkce předsedy MNV a  člena rady 

s. Josefa Křivohlávka z důvodu odchodu do dů-

chodu, s.  Hanu Cvejnovou pro pasivitu z  rady 

MNV a současně doplnit radu MNV o s.  Josefa 

Motyčku a  s. Boženu Řeháčkovou. Dále byla 

sloučena komise dopravy, obchodu, služeb 

a  zemědělství, z  funkce předsedkyně komise 

obchodu a služeb byla odvolána s.  Anna Polá-

ková. Stanislav Brokeš byl schválen předsedou 

sloučené komise. S. Josef Křivohlávek byl záro-

veň odvolán z funkce předsedy školské a kultur-

ní komise, která byla sloučena s komisí sociálně 

zdravotní. Předsedkyní spojené komise byla 

zvolena s. Jana Krejčířová. Za novou předsedky-

ni MNV byla zvolena s. Růžena Kuběnková.

• Nová rada MNV má následující složení:

Růžena Kuběnková – předsedkyně MNV, 

Josef Hikade – místopředseda MNV, 

Zdeněk Barbořák – tajemník MNV, členové: 

St. Brokeš, J. Hýbl, R. Jetleb, Z. Knápek, 

J. Kotýzová, J. Krejčířová, J. Motyčka, 

B. Řeháčková, B. Stejskal, Z. Jašniak

• Komise výstavby: 

J. Hýbl – předseda, J. Kotýzová – tajemnice, 

členové: A. Brokeš, J. Dvořák, J. Janů, 

Dr. O. Kolomý, J. Křivohlávek

• Komise dopravy, obchodu, 

zemědělství a služeb:

S. Brokeš – předseda, H. Havlenová – 

tajemnice, členové: V. Mastný, A. Poláková, 

V. Provazník, J. Šabata, H. Štosková

• Komise sociální, zdravotní, 

školská a kulturní:

J. Krejčířová – předsedkyně, A. Kubínová 

– tajemnice, členové: M. Kos, J. Novotná, 

Ing. Z. Polák, M. Šrámek

• Komise veřejného pořádku:

J. Hikade – předseda, M. Roček – tajemník, 

členové: J. Cvejn, J. Chromec, J. Křivohlávek,  

L. Prchlík, J. Sychra, A. Valúšek

• Komise branná:

V. Kopecký  – předseda, R. Kuběnková – 

tajemnice, členové: J. Buček, Z. Barbořák, K. Hrdá

• Osvětová beseda:

Ing. Z. Polák – předseda, J. Veselá – tajemnice, 

členové: V. Jílek, J. Suchý, Ing. Z. Tejkl

• Sbor pro občanské záležitosti: 

J. Motyčka – předseda, H. Skácelová 

–místopředsedkyně, V. Brokešová – 

tajemnice, členové: A. Bendová ml., 

H. Cvejnová, A. Kopecká

POLITICKO-ORGANIZÁTORSKÁ 

ČINNOST MNV ZA I. POLOLETÍ 1982:

Složení orgánů MNV bylo tedy přebudo-

váno, snížil se i  věkový průměr. Zdánlivě 

nic nebrání tomu, aby MNV a  jeho orgány 

pracovaly s chutí a obětavě pro všeobecné 

blaho obyvatel naší obce.

Připravila Marcela Macháčková
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LABUTĚ

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – X. ČÁST 

Fotodokumentace rok 1982

  Na sedmé fotografi i je stará mateřská škola 

s oploceným zúrodněným pozemkem, který byl 

poskytnut zájemci z řad občanů. Na tomto mís-

tě měla v původním záměru stát nová mateřská 

škola, až později byl po zbourání Rychty vybrán 

současný pozemek. Původně byla tato budova 

stavěna jako posila dvou tříd pro základní ško-

lu. To bylo v době, kdy byl velký počet žáků. Již 

mnoho let slouží jako mateřská škola. Jaký účel 

budova dostane po dostavění  nové MŠ, zatím 

nevím, ovšem domnívám se, že se do objektu 

vrátí opět škola, neboť dosud je jedna třída ško-

ly umístěna ve Staré hospodě, což s sebou nese 

problémy hlavně ve velké vzdálenosti od školy 

a školní jídelny.

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

NÁZEV číslo účast

Plenární zasedání 3 77,7 %

Zasedání rady 7 85,77 %

Veřejné schůze 1 460 osob

Hovory s mládeží 1 35 osob

  Pohled na labutě (8) není jistě nic mi-

mořádného, ovšem toto jsou labutě, kte-

ré přiletěly 8. listopadu 1982 na rybník 

u MNV. Jsou čtyři a dnes, to je těsně před 

Vánocemi, jsou dosud na vodě. Důvodem 

je zřejmě velmi teplé počasí, takže rybník 

ještě nezamrzl. Staly se malou atrakcí, 

rodiče s  dětmi je chodí krmit, případně 

fotografovat. Co se s  labutěmi stane, až 

nastane krutější zima, nedovedu říci. Snad 

odletí na nějakou teplejší vodu na řeku. 

Labuť je stále přísně chráněná, i  tak se 

někdy v tisku objeví zpráva, že byly labutě 

zabity. Pak následuje správný trest – vyso-

ká pokuta až několik tisíc Kčs. 

  (9) V září se objevily na několika místech v obci 

tyto skříňky Okresní správy spojů. Jsou to poš-

tovní schránky pro rodiny osamoceně bydlící ve 

větší vzdálenosti od silnice. Majitel má od skříňky 

klíč a denně si sám poštu odebírá. S peněžními 

obnosy musí poštovní doručovatelka stejně do-

cházet až do bytu. Se službami pošty však v obci 

nejsme celkově spokojeni. V  posledních letech 

vykonávají doručovatelskou službu mladé ženy 

s malými dětmi, tudíž i často nemocnými. Správa 

pošty náhradu nezajistí a občané si musí pro no-

viny, dopisy a obnosy chodit až do budovy MNV. 

Jak je to nepříjemné pro starší osoby, si dovede 

každý představit. Z  těchto důvodů nepovažuji 

umístění skříněk za nejšťastnější řešení. 

STARÁ ŠKOLKA

I nadále se konají bohoslužby každou neděli 
v 10 hodin. Každý je srdečně zván.
Ing. Josef Macháček, administrátor Římskokatolické farnosti Rudoltice  

Aktuálně na www.farnost.rudoltice.info

Římskokatolická farnost Rudoltice 
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SOCHY APOŠTOLŮ 

Z NÁM. SV. PETRA 

V ŘÍMĚ

www.kirchensite.de

POUTNÍ MŠE SV. K PATRONŮM RUDOLTICKÉHO KOSTELA 

SV. PETRA A PAVLA BUDE SLAVENA

 V SOBOTU 29. ČERVNA 2013 OD 18 HODIN
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ZÁMECKÉ STŘÍPKY

Protože se tento zpravodaj dostane ke 

čtenářům až po Knofl íkiádě III, nemá 

smysl psát o přípravách této akce nějak 

rozsáhle, výsledek už je nyní znám.

Při psaní těchto řádků se mohu jen do-

mýšlet, jaké knofl íkové rekordy budou vy-

tvořeny, kolik se získá v aukci i za knofl íky 

podepsané Karlem Gottem a Lucií Bílou.

Z HISTORIE ZÁMEČKU

Proto se spíš vrátím k  slibu, že čtená-

ře provedu po sklepení s  Wenzelem 

Kasperem, který před mnoha lety na-

psal vlastivědné pojednání o  Novém 

zámku u Lanškrouna a okolí. O prohlíd-

ce sklepení napsal následující řádky:

„Přímo pod točitým schodištěm je 

také vstup do sklepa. Brzy stojíme 

v první velké klenuté prostoře, zvětše-

né zbouráním dvou příček pro sklado-

vání piva. V řadě vedlejších klenutých 

prostor se nacházejí menší sklepy. 

Na levém konci nacházíme v  samo-

statné místnosti 16 metrů hlubokou 

zámeckou studnu, která dosud nikdy 

nepřestala fungovat a  z níž se vede 

voda vzhůru pomocí potrubí. Násle-

duje řada větších prostor, z nichž ně-

které jsou krásně suché a  zbudovány 

RUDOLTICKÁ POUŤ 2013
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Foto: Krasava 
Šerkopová

v podobě dómu. Vedou z nich čtyři větrací 

šachty, které zvenku vyhlížejí jako komíny. 

Použitelná je jen třetina sklepů (asi 1 000 

m2), ostatní jsou zasypány. Zdi jsou silné 

1,25 až 1,5 metru a  jsou dobře zachová-

ny. K odvodnění a  vjezdu do sklepů byla 

zřízena klenutá chodba, která venku ústila 

u Marienruhe a podle pověstí měla zajišťo-

vat spojení Nového zámku se Starým zám-

kem nebo radnicí.

Správa panství velmi brzy pochopila, že se 

rozsáhlé prostory dají využít jako poněkud 

nákladné chladnice knížecího pivovaru, 

a  po desetiletí je tak využívala. Blízké ru-

doltické rybníky, mezi nimi Rytířský rybník, 

sem za tímto účelem dodávaly každoročně 

1000 povozů ledu. Délka sklepních prostor 

je ještě dnes jistým měřítkem rozlehlosti zá-

mecké stavby. Výkopy z roku 1899 potvrdily 

údaje o velikosti a tvaru půdorysu zámku.“

Získali jsme tak další údaje o hloubce stud-

ny, o tom, kolik ledu bylo z okolních rybní-

ků dováženo, a i z toho se dá usoudit, že ve 

sklepení bylo skladováno velké množství 

piva.

Nyní je ovšem na Zámečku skladováno vel-

ké množství knofl íků a i děti z MŠ Cotkytle 

mi nějaké knofl íky na další rekordy donesly, 

když se přišly na Zámeček podívat.

LETOŠNÍ SEZONA 

I letos si budou moci návštěvníci prohlédnout Zá-

meček o  víkendech a  svátcích, o  prázdninách 

bude v  těchto dnech pravidelná provozní doba 

10.00 – 18.00 hodin, jindy po telefonické domluvě.

Kdybych byla jasnovidec, věděla bych, jestli se 

najde nový provozovatel kavárny a  občerstvení 

třeba už dnes, kdy se má přijít podívat další zá-

jemce. Mohu jen držet palce, aby se nezalekli růz-

ných těžkostí s provozováním spojených, není to 

na Zámečku jednoduché.

Začíná se také připravovat druhá účast Zámeč-

ku na celostátní akci Hradozámecká noc. Po 

loňských zkušenostech se jistě podaří ještě lépe 

připravit osvětlení celé věže pouze svíčkami a vy-

tvořit pro návštěvníky správnou atmosféru k noč-

ní prohlídce. Tentokrát se podařilo zajistit vystou-

pení členů chrámového sboru kostela sv. Václava 

z Lanškrouna, kteří zazpívají v prvním patře, do-

jem bude jistě velký, v  sále se sedmimetrovým 

stropem jejich dojímavé skladby jistě zapůsobí. 

Tato akce se koná večer 31. srpna, prohlídka Zá-

mečku osvětleného svíčkami a oživeného šermíři 

bude možná do půlnoci.

Mohu jen pozvat všechny, kteří chtějí zažít něco 

netradičního, a popřát všem pěkné prázdniny. 

Krasava Šerkopová  F
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KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2013

29. 6. POUTNÍ MŠE K SV. PETRU A PAVLOVI ŘK. FARNOST

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

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

31. 8. HRADOZÁMECKÁ NOC KASTELÁNKA ZÁMEČEK

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

OBEC

PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA OBEC + RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

 

 

 ŘÍJEN 2013

KVĚTA FIALOVÁ 
OSLAVA DNE 

SENIORŮ

RUDOLTICKÁ POUŤ 2013


