
Usedlost čp. 5 je z  větší části autenticky 

dochovaný zděný venkovský dům z  počát-

ku 19. století s  řadou prvků klasicistního 

konstrukčního aparátu (zejména plackové 

klenby), jenž se v této době na venkově te-

prve prosazoval. Kromě základní typologie 

regionálně typického uzavřeného dvora, 

vnitřních dispozic a dalších původních kon-

strukcí (např. krov včetně latí), zde zůstala 

i řada hodnotných prvků jako dveřní výplně 

s  dochovanými kamenickými detaily (por-

tál hlavního vchodu, sloupy portiku), nebo 

např. dekorativní ukončení komínových hla-

vic.  Jako celek je hodnotným a  pro Lanš-

krounsko charakteristickým příkladem 

zděné lidové architektury z období počát-

ku 19. století, tedy z doby, kdy zděná archi-

tektura na  Lanškrounsko teprve pomalu 

a opatrně vstupovala. Ojedinělost objektu 

je dána i jeho specifi ckým využitím, nepo-

chybně zamýšleným již před stavbou.

Obytný dům společně s  hospodářský-

mi objekty vznikl nepochybně jako 

novostavba v  průběhu třicátých let 

19.  století. Jeho poněkud neobvyklé dis-

poziční uspořádání a  absence větších hos-

podářských staveb stejně tak jako jeho 

pozemková situace kontrastující s  výstav-

ností stavby svědčí o jeho specifi cké funkci. 

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ

VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO 

NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO STAVENÍ VČETNĚ POZEMKU, 

NA NĚMŽ STOJÍ, A PŘILEHLÉ ZAHRADY O CELKOVÉ ROZLOZE VÍCE JAK 3,5 TISÍCE m2 ZA ČÁSTKU 400 000 Kč. 
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Dům byl totiž od počátku založen jako ven-

kovský kupecký krám. Pro jeho provoz slou-

žily místnosti v třetím a čtvrtém díle v prvním 

traktu domu, kde se v zemědělsky orientova-

ných usedlostech obvykle nachází suchá ko-

mora a maštal, v případě Hřebečska i chlév. 

Tato skutečnost měla jistě i vliv na další uspo-

řádání stavby, hřebenovou orientaci stavby 

s akcentací vstupu, druhý dymník umístěný 

ve čtvrtém dílu domu, malý chlév a poměrně 

prostornou stodolu, jejíž charakter však spí-

še odpovídá průjezdné kolně se seníkovým 

patrem. Během třicátých let tak byl postaven 

obytný dům krytý šindelem, krátké kolmé 

křídlo kolny k  ukládání nářadí a  malý chlév 

(spíše maštal) a paralelní objekt stodoly, která 

byla oproti dnešní délce o třetinu kratší. Tyto 

stavby měly po jistý čas břidlicovou krytinu. 

Další stavební vývoj probíhající zejména 

v  druhé polovině 20. století znamenal jen 

dílčí úpravy, které však nepřekryly a nezničily 

hodnotné jádro domu z počátku 19. století. 

Ze starších úprav lze jmenovat výměnu oken, 

nahození podhledu stropu ve světnici, zazdě-

ní otevřeného ústí dýmníku, zaklenutí chléva 

a  prodloužení stodoly na  současnou délku. 

Z  mladších pak zazdění vstupního otvoru 

do  světnice, oddělení světnice a  světničky 

zděnou příčkou, přístavbu verandy ve  dvo-

ře na  místě zápraží a  přístavby technických 

místností na kratší straně dvora.

Památkové hodnocení a  nástin stavební-

ho vývoje venkovské usedlosti zpracoval 

Mgr.  Jiří Švec z  Národního památkového 

ústavu, ÚOP Pardubice.

JAKÉ DALŠÍ CHRÁNĚNÉ 
PAMÁTKY NALEZNEME 
NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE?

Kromě předmětné venkovské usedlosti 

čp. 5 jde samozřejmě v prvé řadě o Nový zá-

mek u Lanškrouna, dále pak o kostel sv. Pet-

ra a Pavla, přilehlou faru, sousoší Nejsvětější 

Trojice naproti venkovské usedlosti čp.  5  

a krucifi x u domu čp. 33 (Zvárovi).

JAK BUDE VENKOVSKÁ 
USEDLOST VYUŽITA?

V prvé řadě je třeba říci, že prvotním cílem 

je zachránit ještě dnes poměrně dochova-

nou historickou památku obce a  využít ji 

k  účelům prospěšným široké veřejnosti. 

Musíme zdůraznit, že státem chráněnou pa-

mátku rozhodně nelze zbourat, což ani není 

v zájmu obce, i přestože se jedná o rozlehlé 

pozemky ve  skutečně strategickém místě. 

V  neposlední řadě je třeba rovněž uvést, 

že se předmětná lokalita nachází v zápla-

vovém území vodního toku Lukávka, což 

samozřejmě zásadně limituje využití při-

lehlých pozemků. 

Při rekonstrukci usedlosti bude nutné za-

chovat stávající půdorysnou dispozici, ale 

i  původní vnitřní dispozice v  obytné části. 

Z  konzultace s  památkáři ovšem vyplynu-

lo, že je naopak vhodné odstranit mladší 

přístavby a  propojit tak dvůr s  rozlehlou 

zahradou. Větší stavební úpravy jsou dopo-

ručovány směřovat především do  objektu 

bývalé stodoly. Při přestavbě bude třeba 

zachovat charakteristické detaily domu 

(např. tvar střech, výzdobu a členění fasády 

apod.), maximálně využívat stavebně vhod-

ných materiálů korespondujících s  dobou 

vzniku stavby a zachovat tak a podtrhnout 

památkový charakter objektu. 

 

Při nalezení vhodného využití interiéru 

historické usedlosti je odborníky obecně 

doporučováno zaměřit se na  vzdělávání 

dětí, ale i široké skupiny obyvatel či využití 

k jiným veřejně prospěšným účelům. 

V  interiéru obytné části usedlosti by tak 

mohla například sídlit obecní knihov-

na, čítárna, internetová kavárna či lékař. 

Mohla by zde být i  komorní obřadní síň 

(vítání občánků, svatby) apod. 

Co se týče ostatních prostor stavení (chlé-

vu, dvoru a stodoly), zde se například na-

bízí využití v  podobě stylové obecní re-

staurace s venkovním posezením a krbem 

na dvoře usedlosti, který bude buď celo-

denně nebo po omezenou dobu otevřen 

do přilehlé zahrady. Ovšem možností, jak 

tyto skutečně rozlehlé prostory využít, je 

samozřejmě mnohem více.

S  ohledem na  záplavové území, které 

kompletně zasahuje přiléhající rozlehlou 

zahradu, bude nejvhodnější toto pro-

stranství využít ke zbudování veřejného 

parku s dětskými herními prvky a lavič-

kami pro chvíle odpočinku a celodenní 

vyžití našich dětí.

FINANCOVÁNÍ 
REKONSTRUKCE

Protože se jedná o  památku vedenou 

v  rejstříku Národního památkového ústa-

vu, bude třeba jednak samotný záměr 

využití usedlosti, ale samozřejmě i násled-

nou rekonstrukci konzultovat s památkáři. 

Jak již bylo výše uvedeno, při rekonstrukci 

bude vhodné využívat takové stavební 

materiály, které budou korespondovat 

s  dobou vzniku stavby a  památkový cha-

rakter budovy ještě více podtrhnou. Už 

z  tohoto důvodu nebude možné rekon-

strukci fi nancovat pouze z  rozpočtových 

prostředků obce, ale naopak bude vhodné 

maximálně využít celou řadu dotačních 

titulů, a  to ať už státních či evropských 

fondů, popř. specifi ckých norských fon-

dů, které poskytují fi nanční prostředky 

nejen přímo na  obnovu památek, ale 

rovněž i na podporu nejrůznějších veřej-

ně prospěšných účelů (např. vzdělávání 

široké veřejnosti apod.). Podle vyjádření 

odborníků je tato památka v  poměrně 

dobrém stavu. Na nalezení nejvhodnějšího 

zdroje fi nancování její rekonstrukce proto 

bude mít obec skutečně dostatek času. 

Protože má obec zájem na  takovém vy-

užití usedlosti, jaké by přivítal co nejširší 

okruh občanů, vyhlašujeme veřejnou an-

ketu, v rámci které budou mít všichni ob-

čané možnost se k jednotlivým záměrům 

vyjádřit, popř. vznést návrh zcela nový. 

Vážení spoluobčané, budu moc ráda, 

pokud se ankety zúčastníte. 

Lenka Bártlová, starostka obce

1. VYUŽITÍ OBYTNÉ ČÁSTI USEDLOSTI
a) obecní knihovna

b) internetová kavárna

c) prostory pro další vzdělávání dětí

d) prostory pro vzdělávání široké veřejnosti

e) malá obřadní síň

f )  prostory pro služby

g) prostory pro lékaře

h) jiné (vypište) .........................................................................................

i)  ..................................................................................................................

j)  ..................................................................................................................

k)  ..................................................................................................................

2. VYUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ USEDLOSTI 
(chlévu, dvoru a stodoly)
a) stylová obecní restaurace s venkovním posezením a krbem

b) společenské prostory (např. klub seniorů apod.)

c) prostory pro další vzdělávání dětí  

d) prostory pro vzdělávání široké veřejnosti

e) prostory pro lékaře

f )  komerční prostory

g) ubytovací prostory

h) jiné (vypište) .........................................................................................

i)  ..................................................................................................................

j)  ..................................................................................................................

k)  ..................................................................................................................

Vámi vybranou možnost zakroužkujte, popř. vypište vlastní návrh.

Vyplněný anketní lístek odevzdejte na obecní úřad nejpozději do 

31. 12. 2013.
Děkujeme

OBEC RUDOLTICE VYHLAŠUJE 
VEŘEJNOU ANKETU

O VYUŽITÍ INTERIÉRU PAMÁTKOVĚ 
CHRÁNĚNÉ VENKOVSKÉ USEDLOSTI ČP. 5 
V OBCI RUDOLTICE

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE
ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ2
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REKONSTRUKCE BUDOV 
MŠ A ŠJ

S  koncem letních prázdnin byla ukonče-

na rekonstrukce budov mateřské školy 

a  školní jídelny v  areálu ZŠ a  MŠ Rudolti-

ce. Šlo zejména o  výměnu střešní krytiny 

budov, výměnu výplní otvorů, zateplení 

obvodových konstrukcí budov, výměnu 

stávajících plynových kotlů za plynové te-

pelné čerpadlo, provedení úprav rozvodů 

ústředního vytápění a  elektroinstalace. 

Současně byla provedena rekonstrukce 

sociálního zařízení v  I. patře budovy MŠ. 

Rekonstrukce je z 65 % financována z do-

tačních prostředků Operačního progra-

mu životního prostředí. Celkové náklady 

na  rekonstrukci činily zhruba částku 3,5 

milionu Kč. Kromě rekonstrukce budov 

obec zadala zpracování architektonic-

kého návrhu řešení okolí budovy MŠ, tj. 

zeleně a chodníků, můžeme se tak do bu-

doucna těšit na  skutečně pěkný areál. 

ZAHÁJENÍ PRACÍ 

NA VYBUDOVÁNÍ NOVÉ TŘÍDY 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

V měsíci srpnu se obec pustila do příprav-

ných prací na vybudování nové třídy ma-

teřské školy v  I. patře  budovy obecního 

úřadu, kde se do  současné doby nachá-

zely rozlehlé nevyužité prostory bývalých 

ubytoven. K přípravným pracím obec při-

stoupila poté, co škola s  tímto řešením 

vyslovila souhlas. Během měsíce byla 

zpracována studie proveditelnosti a v září 

měla obec k této investiční akci již zpraco-

vanou projektovou dokumentaci. Celková 

rozloha prostor, které bude nová třída ma-

teřské školy využívat, činí bezmála 180 m2 

a  umožní navýšit kapacitu mateřské ško-

ly minimálně o 25 dětí. Pokud vše dobře 

půjde, nová třída pro předškolní děti 

bude rodičům a jejich dětem k dispozici 

na jaře příštího roku.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI 

NA REKONSTRUKCI 

BUDOVY ZŠ

Do  29. 11. 2013 je v  Operačním progra-

mu životního prostředí otevřena nová 

výzva k  podávání žádostí o  dotaci na  re-

konstrukce veřejných budov. Obec proto 

o  prázdninách pracovala na  přípravě žá-

dosti o poskytnutí dotace na rekonstruk-

ci další ze školních budov – tentokrát 

bychom chtěli zrekonstruovat budovu 

základní školy. Půjde zejména o výměnu 

střešní krytiny, zateplení obvodových 

konstrukcí budovy a  střechy a  výměna 

zdrojů tepla. Mimo jiné bude provedena 

kompletně nová hydroizolace v  příze-

mí školy. Pokud se dotaci podaří získat, 

rekonstrukce by mohla proběhnout již 

v roce 2015.

DOBUDOVÁNÍ 
PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ

V měsíci červenci byla v obci dokončena 

protipovodňová opatření, na  která spo-

lečně s obcí Třebovice získala obec dotač-

ní prostředky. Protipovodňová opatření 

se týkala zpracování nového digitálního 

povodňového plánu a vybudování varov-

ného a  vyrozumívacího systému, který 

je napojen na  centrální pult IZS Pardu-

bického kraje. Konkrétně jde o  prvky 

o okamžitém vyrozumění o hrozícím ne-

bezpečí, jako jsou čidla na hlídání stavu 

hladiny vody ve  vodním toku v  obci, 

srážkoměr, informační tabule výstraž-

ného systému pro neslyšící na  budově 

obecního úřadu, dozvučení obce další-

mi bezdrátovými hlásiči a  zabudování 

nové elektronické sirény, která nahra-

dila zastaralou rotační sirénu. Jak fun-

guje nová elektronická siréna v  případě 

vyhlášení nebezpečného stavu, jsme se, 

bohužel, měli všichni možnost přesvědčit 

poprvé již v druhé polovině července, kdy 

v pozdních nočních hodinách ohlásila po-

žár rodinného domu v obci. 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY 
ČISTÍREN ODPADNÍCH 
VOD V OBCI

V  srpnu proběhlo výběrové řízení na  mo-

dernizaci stávajících septiků pro I. a  II. síd-

liště v  obci na  čistírny odpadních vod pro 

150 a 200 ekvivalentních obyvatel. Na konci 

prázdnin již byly zahájeny práce vítězem vý-

běrového řízení, kterým se stala fi rma ADOS 

Sekerka-Antošovský z Biskupic. Nové čistír-

ny odpadních vod by měly být uvedeny 

do provozu na konci měsíce listopadu to-

hoto roku. Náklady na  jejich výstavbu bu-

dou činit bezmála 2,5 milionu korun.

VYBUDOVÁNÍ I. ETAPY 
CHODNÍKU, BEZPEČNÝCH 
PŘECHODŮ PRO CHODCE 
A REKONSTRUKCE KŘIŽOVATEK

V  druhé polovině prázdnin byly zahájeny 

přípravné práce na  vybudování I. etapy 

chodníku v obci. Jedná se o úsek od křižo-

vatky na silnici I/43 k budově ZŠ. Výstavba 

chodníku je plánována na silničním příko-

pu, který vede podél celého úseku po pra-

vé straně komunikace ve směru od křižo-

vatky k  základní škole. V  rámci výstavby 

chodníku bylo Dopravním inspektorátem 

Policie ČR doporučeno řešit stávající křižo-

vatku na  silnici I/43 tak, aby byla přehled-

nější a  současně, aby zde mohlo být zbu-

dováno místo pro přechod chodců, o které 

obec žádá a které by bylo napojeno na bez-

pečný chodník. Stejně tak policie doporu-

čila řešit stávající křižovatku účelové ko-

munikace, vedoucí od kostela, se silnicí III. 

třídy, která leží naproti budově ZŠ. Zde byl 

rovněž dopravním inspektorátem k žádosti 

obce vysloven souhlas ke  zbudování pře-

chodu pro chodce z  důvodu bezpečnosti. 

Silniční příkop je ve správě Správy a údržby 

silnic Pardubického kraje, která s  tímto ře-

šením souhlasila, stejně tak jako Dopravní 

inspektorát PČR. Proto již bylo zadáno zpra-

cování studie proveditelnosti této investič-

ní akce, která bude následně projednána se 

všemi subjekty, dotčenými touto stavbou. 

Těmi budou kromě Správy a  údržby silnic 

PK bezpochyby i  vlastníci bezprostředně 

sousedících pozemků, popř. inženýrských 

sítí. Pokud bude vše probíhat bez vážněj-

ších komplikací, požádáme v  příštím roce 

o  dotaci, kterou bylo dosud možné získat 

až do výše 85 % uznatelných nákladů.

NOVÁ ÚPRAVA ZELENĚ, 

REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉ 

TOČNY A NOVÉ AUTOBUSOVÉ 

ZASTÁVKY

V červenci obec zahájila spolupráci s Ovoc-

nými a  okrasnými školkami p.  Michálka 

v  Albrechticích. Obec vytipovala lokality, 

které si již skutečně zaslouží novou úpravu 

zeleně, a  požádala o  zpracování menších 

projektů na  jejich realizaci. Výsledkem je 

několik schválených návrhů týkajících se 

autobusové točny na  horním konci obce, 

zatrubněného silničního příkopu před 

prodejnou KONZUM, podélné plochy před 

budovou obecního úřadu, travnatého po-

rostu trojúhelníkového tvaru mezi firmou 

2k2 k.s. a  domem čp. 166 a  prostranství 

u  autobusové zastávky naproti cyklostez-

ce. Autobusová točna na  horním konci 

obce ovšem dostane kromě nové zeleně 

s lavičkami i novou autobusovou zastávku 

a  asfaltový povrch. Na  novou zastávku se 

ještě v  letošním roce rovněž mohou těšit 

i cestující ze zastávky „Rudoltice, host.“.

VÝMĚNA VCHODOVÝCH 
DVEŘÍ U BYTOVÝCH 
DOMŮ V OBCI

Na  samém začátku prázdnin proběhla vý-

měna „starých“ dřevěných vchodových dveří 

u bytových domů čp. 261-265 v obci za nové 

– plastové.

VÝMĚNA OKEN 
A DVEŘÍ V HASIČSKÉ 
ZBROJNICI

Rovněž tak hasičům byla modernizována bu-

dova. Stará dřevěná okna a  vchodové dveře 

byly vyměněny za nové – plastové.
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OBEC O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLELA
LETNÍ PRÁZDNINY JSOU ZA  NÁMI. I  PŘESTOŽE JE TOTO OBDOBÍ PŘEDEVŠÍM DOBOU ODPOČINKU 

A DOVOLENÝCH, OBEC MĚLA PO CELÉ DVA MĚSÍCE DOSLOVA PLNÉ RUCE PRÁCE...



Zastupitelstvo obce Rudoltice vydalo na svém veřej-

ném zasedání dne 5. září 2013 Územní plán Rudolti-

ce, a to formou opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy (včetně veřejné vyhlášky, 

která jeho vydání oznamovala) bylo zveřejněno na 

úřední desce Obecního úřadu Rudoltice a Městské-

ho úřadu Lanškroun od  9.  9.  2013 do  24. 9. 2013. 

Uplynutím 15. dne ode dne zveřejnění, tj. dne 24. září 

2013 vešel Územní plán Rudoltice v platnost.

Textovou i výkresovou část územního plánu v elek-

tronické podobě naleznete na webových stránkách 

obce. Fyzická podoba územního plánu je uložena 

na  Obecním úřadu Rudoltice, na  Městském úřadu 

Lanškroun, stavební odbor i na Krajském úřadu Par-

dubického kraje.

Lenka Bártlová, starostka obce

ÚZEMNÍ PLÁN 
RUDOLTICE
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OBEC O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLELA SNÍŽENÍ PŘEDPLACENÉHO 
NÁJMU U BYTOVÝCH DOMŮ 
ČP. 261-265

Rada obce Rudoltice schválila na  svém zasedání 

dne 11.  září 2013 nové stanovení výše předpla-

ceného nájmu u  bytových jednotek v  bytových 

domech čp. 261-265 stojících přímo v obci tak, že  

    u bytu o velikosti 2+1 bude při uzavření 

nájemní smlouvy požadován předplacený 

nájem ve výši 100 000 Kč (dříve 150 000 Kč) 

a

    u bytu o velikosti 1+1 předplacený nájem 

ve výši 70 000 Kč (dříve 100 000 Kč).

Obec tak učinila s ohledem na skutečnost, že doba, 

po kterou musí být výše uvedené obecní byty v ná-

jmu (z  pohledu dotací, za  jejichž pomoci byly vy-

stavěny), se již přehoupla přes 3/5 tohoto období. 

Po uplynutí této doby má obec možnost byty prodat 

do osobního vlastnictví.

Lenka Bártlová, starostka obce

ODVODNĚNÍ BYTOVÉHO 
DOMU ČP. 613 NA ZÁMEČKU

Na začátku prázdnin došlo k další plánova-

né investiční akci, a  sice k  odvodnění by-

tového domu čp. 613 v  lokalitě Zámeček. 

Z  důvodu nekvalitní hydroizolace domu 

a  jeho nevhodného usazení v  terénu do-

cházelo k tvorbě plísní v přízemních bytech 

natolik, že dva ze tří těchto bytů se staly 

neobyvatelnými a  byly proto vyřazeny ze 

systému pronajímání. V  rámci odvodnění 

domu byly podél domu uloženy drenáže, 

které byly následně napojeny do  dešťo-

vé kanalizace, zasypány zeminou a  kačír-

kem. Při této příležitosti bylo v  blízkosti 

tohoto domu objeveno prameniště vody, 

které bylo zajištěno kanalizační šachtou 

a napojeno rovněž do dešťové kanalizace. 

Nyní nezbývá, než čekat, zda provedené 

opatření splní svůj účel a  dům se oprostí 

od dalšího vzlínání vlhkosti. V případě, že 

toto opatření nepomůže, další cestou je již 

pouze kompletní rekonstrukce podlah pří-

zemních bytů, tedy jejich vybourání a vý-

měna nekvalitně provedené hydroizolace 

po celé ploše domu.

OPRAVA STŘECHY 
BYTOVÉHO DOMU ČP. 264

V  posledním týdnu měsíce srpna byla 

ukončena další rekonstrukce střechy byto-

vého domu v obci. Po rekonstrukci střechy 

na bytovém domě čp. 261 na horním konci 

obce, která se uskutečnila v loňském roce, 

přišla letos na  řadu střecha na  bytovém 

domě čp. 264 u pošty. K rekonstrukci střech 

bytových domů obec přistoupila z důvodu 

zatékání do  podkrovních bytů. V  rámci 

opravy došlo k výměně střešních oken, za-

izolování arkýřů, výměně poškozené střeš-

ní krytiny, opravě klempířských prvků a pa-

rofolie a byly provedeny nátěry dřevěných 

prvků střechy a  arkýřů. Pokud zastupitel-

stvo obce schválí do rozpočtu obce na pří-

ští rok fi nanční prostředky na opravu další 

střechy, přijde na řadu bytový dům čp. 265 

vedle prodejny KONZUM.

PROJEKT NA VYBUDOVÁNÍ 
NOVÉ KOMUNIKACE 
MEZI SÍDLIŠTI V OBCI

O prázdninách byl již dopracován projekt 

na vybudování nové komunikace od domu 

rodiny Kobzových ke komunikaci vedoucí 

k  pneuservisu Málek s  tím, že v  letošním 

roce bude provedeno odvodnění terénu 

a  štěrkový podklad. Do  budoucna obec 

rovněž počítá s  pokračováním této ko-

munikace, která propojí obě sídliště.

PŘÍPRAVA NA GENERÁLNÍ 
OPRAVU MÍSTNÍ 
KOMUNIKACE V OBCI

V letních měsících  proběhlo další jednání 

ohledně pozemků nutných k  provedení 

generální opravy komunikace vedou-

cí od  bytového domu čp. 262 (viz foto) 

po  vyústění komunikace před bytovým 

domem čp. 261 (tzv. zadní horní ces-

ta). Zde je velice komplikovaná situace 

z  důvodu velkého množství dotčených 

pozemků, které jsou v  soukromém vlast-

nictví. V této souvislosti je třeba si uvědo-

mit, že před zahájením opravy musí být 

veškeré majetkoprávní vztahy vyřešeny 

tak, aby obec mohla zažádat o  stavební 

povolení. Tato investiční akce bude vel-

mi nákladná a v případě její realizace to 

bude stěžejní akce obecního rozpočtu 

v daném roce. 

DOKONČENÍ TERÉNNÍCH 
ÚPRAV V LOKALITĚ ZÁMEČEK

U  domů III. etapy bytové výstavby na  Zá-

mečku byly dokončeny terénní úpravy 

poté, co bylo v loňském roce v této lokalitě 

provedeno rozsáhlé odvodnění.  

DOKONČENÍ VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ NA PARCELÁCH 

RD, ZÁMEČEK

Dále bylo dokončeno zbudování veřejné-

ho osvětlení na parcelách rodinných dom-

ků v lokalitě Zámeček, konkrétně mezi zá-

meckou alejí a sídlištěm.

Vážení spoluobčané, věřím, že jak do-

končené, tak i další investiční akce, které 

obec připravuje, zkvalitní a zpříjemní ži-

vot v naší obci Vám všem.

Lenka Bártlová, starostka obce



DNE 26. SRPNA 2013 BYLA ZAHÁJENA REKONSTRUKCE MOSTU 

EV. Č. 43-066 NA SILNICI I. TŘÍDY Č. 43 VE SPRÁVĚ ŘEDITELSTVÍ 

SILNIC A DÁLNIC ČR.   

REKOSTRUKCE MOSTU V OBCI 
NA SILNICI I/43

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO

Vážení spoluobčané,

Místní akční skupina Lanškrounsko uspěla se svou žádostí o poskytnutí dotace jak u Státního zeměděl-

ského intervenčního fondu, tak i u Pardubického kraje, a celkem se jí v první polovině letošního roku 

podařilo získat finanční podporu ve výši 640 tisíc korun. Tato částka je určena především ke zpraco-

vání integrované strategie rozvoje území Lanškrounska a  dále k  financování provozu, tj. zpracování   

webových stránek, informačního materiálu pro veřejnost o vzniku a činnosti MAS, realizaci propagační 

akce k činnosti apod.

Integrovaná strategie rozvoje území je dokument, který, jak jsme si již řekli v březnovém čísle zpravo-

daje, bude obsahovat komplexní problematiku území Lanškrounska, bude určovat jeho směr rozvoje 

a stane se základním podkladem k podání žádosti o poskytnutí dotace z fondů EU i národních fondů 

na  rozvoj našeho regionu. Na  jeho zpracování se budou podílet samozřejmě jednak členové MAS, 

kterých je k  dnešnímu dni celkem 16, a  je potřeba co nejdříve jejich počet rozšířit minimálně na  21, 

ale i široká veřejnost, tj. občané a další subjekty, kteří na území MAS žijí či provozují svou činnost, 

neboť komunitní spolupráce všech těchto subjektů je základem pro úspěch, tedy pro získání dotačních 

prostředků, které půjdou do rozvoje našeho regionu. 

Budu ráda, pokud se i Vy – občané naší obce v násle-

dujících měsících zapojíte do veřejné diskuse o potře-

bách našeho regionu, tedy i naší obce – jakým směrem 

byste chtěli, aby se náš region rozvíjel, co mu konkrét-

ně dle Vašeho názoru chybí a chybět by nemělo, abyste 

se v něm dobře cítili.

Pokud se podaří zpracovat skutečně kvalitní strategii 

rozvoje našeho území za spolupráce co nejširšího okru-

hu občanů a  dalších subjektů, které v  regionu fungují, 

a  tuto následně prosadit ve  skutečně  širokém konku-

renčním prostředí ostatních MAS, můžeme se těšit na fi-

nanční injekci, která náš region pomůže rozvíjet tak, jak 

si my všichni určitě přejeme.

Lenka Bártlová, předsedkyně MAS Lanškrounsko

Jedná se o přestavbu stávajícího silničního mostu, který byl vystavěn v roce 1951 

a vede přes potok Lukávka. Součástí rekonstrukce mostu bude obnova živičného 

krytu v těsné blízkosti mostního objektu. 

Zhotovitelem stavby je MADOS MT s.r.o., se sídlem v Lupenicích.  Předpokládaný 

termín dokončení stavby byl stanoven na 30. listopad 2013.

UPOZORŇUJEME OBČANY NA DOČASNÉ DOPRAVNÍ 

OPATŘENÍ, KTERÉ BUDE PŘEDSTAVOVAT:

1) PŘEVEDENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU

Podél levého boku silničního mostu bude vybudované mostní provizorium sloužící pro 

převedení silniční dopravy. V rámci realizace stavby bude převedení silniční dopravy pro-

bíhat ve 3 etapách. V 1. a 3. etapě bude provoz sveden jednosměrně na stávající mostní 

objekt, přičemž provoz bude řízen světelnou signalizací. Ve 2. etapě bude silniční doprava 

vedena po provizorní trase s mostním provizoriem.

2) PŘEVEDENÍ PĚŠÍHO PROVOZU

Podél pravého boku bude vybudovaná provizorní lávka s průchodnou šířkou 1,5 m pro pře-

vedení pěšího provozu. Dále bude zřízena provizorní zastávka autobusu v prostoru křižovat-

ky za mostem, dojde ke zřízení provizorního chodníku podél komunikace I/43 za mostem 

vlevo i vpravo a vybudování provizorního přechodu pro chodce přes komunikaci I/43 mezi 

provizorními chodníky.

V rámci rekonstrukce dále dojde k přeložce vedení veřejného osvětlení a místního 

rozhlasu a k přeložce vedení nízkého napětí.

Oprava mostu bude provedena na stávajících silničních pozemcích a nevyžádá si další 

trvalé zábory. Realizace akce si vyžádá pouze dočasný zábor pozemků v těsné blízkosti 

stavby a pod mostem z důvodu přístupu ke staveništi a pro vybudování objízdné trasy.

Lenka Bártlová, starostka obce
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Celkem 29 obcí a  měst mikroregionů Orlicko 

a  Lanškrounsko se sdružilo k  nákupu elektři-

ny na  energetické burze. Samosprávy spojily 

své roční spotřeby energií, aby zlepšily šance 

na  dosažení lepších cen. Výsledkem je mezi-

roční úspora nákladů v průměru o 21 procent, 

což znamená snížení cen energetických vstu-

pů v posledním čtvrtletí letošního roku a v ce-

lém roce 2014 o 2,7 milionu korun.

„Samosprávy Sdružení obcí Orlicko spolu s  ob-

cemi Lanškrounska nakupovaly na  Českomo-

ravské komoditní burze Kladno elektřinu už 

loni a  tehdy ušetřily 1,2 milionu korun,“ uvedl 

předseda  Sdružení obcí Orlicka Petr Fia-

la. Nezávisle na  tomto nákupu loni stejným 

způsobem pořídila elektřinu i  dvojice měst 

Lanškroun a  Jablonné nad Orlicí, které tím 

snížily náklady meziročně o  1 milion korun. 

Spojením všech těchto samospráv ke společ-

nému nákupu nyní vzniklo podle Fialy usku-

pení 4  měst (Lanškroun, Letohrad, Jablonné 

nad Orlicí a Žamberk), dvou městysů (Kunvald 

a Dolní Čermná) a 23 obcí (z toho 14 z Orlicka 

a 10 z Lanškrounska) s celkovým objemem cca 

10.000 megawatthodin elektřiny.

„Zatímco loni jsme nakupovali elektřinu do 392 

odběrných míst, letos už se jednalo o  685 elek-

troměrů. Loňským nákupem se samosprávám 

snížily ceny silové elektřiny o  15 procent, u  le-

tošního nákupu je pokles dokonce 21procentní. 

Konkrétně na každé odebrané megawatthodině 

silové elektřiny v nízkém napětí ušetříme v prů-

měru 260 korun,“ upřesnil P. Fiala.

V návaznosti na tento nákup pak město Lanš-

kroun pořídilo elektřinu i  ve  vysokém napětí 

pro Technické služby Lanškroun, s.r.o. a  i  zde 

byla dosažena úspora 21 %. Při objemu cca 

500 megawatthodin elektřiny tak správce 

městské infrastruktury v  příštím roce ušetří 

téměř 140 tisíc korun.

DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2013

DNE 19. ZÁŘÍ 2013 PROVEDL KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPO-

DAŘENÍ OBCE ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 19. 9. 2013.

Závěr kontroly zní tak, že při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.).

SAMOSPRÁVY 
OBCÍ A MĚST 
POD ORLICKÝMI HORAMI 

SNÍŽILY NÁKLADY 
NA ENERGIE 
O PĚTINU



Na  prvním místě bych chtěl poděko-

vat všem, kteří se podíleli na  zdárném 

průběhu společenských a  sportovních 

akcí pořádaných v  létě na  hřišti. Musím 

s  uspokojením konstatovat, že se okruh 

lidí, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu 

a  pomoci posunout naše společné sna-

žení,  pomalu, ale jistě rozšiřuje. Z  toho-

to místa bych chtěl povzbudit i  ty, kteří 

nad tím, zda mají pomoci,  zatím jenom 

přemýšlejí, aby neváhali a přišli.  Nejsme 

v  žádném případě uzavřenou partou, ba 

naopak, stále hledáme ochotné lidi, spe-

ciálně v  oblasti práce s  mládeží. Zde si 

musíme přiznat, že se nám stále nedaří 

rozšířit naše řady o  někoho, kdo by nám 

pomohl s  těmi nejmenšími. Proto stejně 

jako v loňském roce budou naši nejmenší 

sbírat první fotbalové zkušenosti v  Dolní 

Dobrouči, se kterou v  této oblasti spolu-

pracujeme.  Že děti jsou a že mají zájem, 

se mohli přesvědčit hlavně naši starší 

žáci, kteří pod usilovným vedením Petra 

CHTĚL BYCH SE S VÁMI PODĚLIT O NOVINKY, KTERÉ SE NA HŘIŠTI I MIMO NĚJ UDÁLY 

BĚHEM LETNÍHO OBDOBÍ, COŽ JE SPÍŠE POVAŽOVÁNO ZA  OKURKOVOU DOBU 

I Z POHLEDU SPORTU, PROTOŽE SOUTĚŽE SE ZAČÍNAJÍ HRÁT AŽ V POLOVINĚ SRPNA. 

Macha a  nově za  vydatné pomoci Honzy 

Habigera, začali trénovat na novou sezó-

nu, a věříme, že pomalu začnou přicházet 

i  výsledky.  Tým se rozrostl o  další hráče, 

takže trenéři mají z čeho vybírat. 

Naši muži, kteří si doufejme sáhli v  uply-

nulém ročníku až na dno, kdy do poslední 

chvíle nebylo jasné, zda nás nemine pád 

do  pralesní ligy, začali trénovat na  novou 

sezónu pod vedením trenéra s  letitými 

zkušenostmi Pavla Smejkala. Všichni vidí-

me, že přinesl do mužstva nadšení na sobě 

pracovat,  porvat se o místo v sestavě, kte-

rou jsme museli  doplnit tak, aby cíl, který 

jsme si dali pro letošní sezónu, byl napl-

něn, tj. žádné záchranářské problémy a po-

hybovat se v co nejvyšších patrech tabulky.  

V obou výše uvedených případech se snaží-

me zkvalitňovat podmínky pro trénink,  at´ 

už se jedná o pitný režim, nové balóny, dre-

sy či novou lajnovačku.  Mnozí z těch, kte-

ří pravidelně chodí na hřiště jen na pivko, 

nebo si jdou s dětmi pohrát na pískoviště, 

přivedou ratolesti na trénink či zápas, vidí 

neustálé změny jak na  hřišti, kde se mů-

žeme pochlubit jedním z  nejlepších tráv-

níků - tady opět musím vyzvednout práci 

Petra Macha a  několika dobrovolníků, tak 

na  zkvalitňujícím se zázemí.  Naším cílem 

je, aby si do  tohoto našeho stánku chodi-

li obyvatelé vesnice posedět a  v  příjemné 

atmosféře popovídat se sousedy.  Dále aby 

při domácích zápasech bylo plno jak žáků, 

tak mužů a aby předvedená hra i výsledek 

se pro vás staly bonbónkem v  příjemně 

strávenou sobotu.  Vaše povzbuzení či po-

tlesk jsou pro samotné hráče, zejména pro 

děti, tím největším dopingem.  Proto i  vy 

se můžete podílet na  naší společné cestě 

za úspěchem. 

Některé z  plánovaných investic pro letošní 

rok již nestihneme uskutečnit, ale o  to více 

se budeme snažit je připravit pro příští rok. 

Samozřejmě, nebudou to pouze investi-

ce do  zařízení, budou to opět i  investice 

do  zkvalitnění  přípravy obou našich muž-

stev. A  pevně doufám, že to budou moci 

ocenit i další, kteří by nám chtěli pomoct při 

nelehkém úkolu výchovy mládeže, tím mys-

lím samozřejmě po stránce sportovní.

 Za TJ Sokol Serge Faltus

ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ − TJ SOKOL

MUŽI

DEN DATUM ČAS ZÁPAS

SO 17.8. 16:00 Rudoltice − Verměřovice

SO 24.8. 16:59 Kerhartice − Rudoltice

SO 31.8. 16:00 Rudoltice − Kunvald

SO 14.9. 16:00 Rudoltice − Ústí n/O C

SO 22.9. 16:00 Žichlínek − Rudoltice

SO 28.9. 16:00 Rudoltice − Mistrovice

SO 5.10. 16:59 Dolní Čermná − Rudoltice

SO 12.10. 15:29 Rudoltice − Luková

SO 19.10. 16:00 Lichkov − Rudoltice

SO 26.10. 14:30 Helvíkovice − Rudoltice

STARŠÍ ŽÁCI

DEN DATUM ČAS ZÁPAS

SO 31.8. 13:30 Rudoltice − Sebranice

STŘ 4.9. 16:59 Sloupnice − Rudoltice

SO 8.9. 14:30 Žamberk − Rudoltice

SO 14.9. 13:30 Rudoltice -Kunčina

SO 22.9. 10:00 Březová n/S − Rudoltice

SO 28.9. 13:30 Rudoltice − Vraclav

SO 5.10. 10:00 Radiměř − Rudoltice

SO 12.10. 13:30 Rudoltice − Tatenice

SO 19.10. 14:30 Albrechtice − Rudoltice

SO 2.11. 12:29 Rudoltice − Rybník

TJ SOKOL − ROZPIS PODZIM 2013

  Veronika (Verča) Prekopová, nyní žáky-

ně 3. ročníku ZŠ MŠ Rudoltice,  ráda ma-

luje, a  tak zaslala své obrázky do  redakce 

týdeníku Rychnovska a Orlicka 5 plus 2, kde 

je vytiskli.  Je pilnou čtenářkou naší obecní 

knihovny a při každé své návštěvě namalu-

je pěkný obrázek.

  Miroslav (Míra) Svatoš chodí do 4. třídy a má 

mnoho zájmů. Na  ZUŠ v  Lanškrouně se učí 

hře na housle a sólovému zpěvu. Zkouší hrát 

i na klávesy a na harmoniku, zpívá při kultur-

ních akcích. Dosáhl i více sportovních úspěchů. 

Také rád čte a navštěvuje obecní knihovnu.

ŠIKOVNÍ SOUČASNÍ I BÝVALÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY

10 ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ 11ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

  Marie (Mája) Macháčková, 17 let, nyní stu-

dentka septimy Gymnázia Lanškroun.  Na housle 

v ZUŠ se učí hrát již 10. rokem, ve skautském stře-

disku Zubr a  Dikobraz Lanškroun vede družinu 

skautek a mj. ráda a hodně čte, píše i maluje. 

Co mi hlava nebere?

Je to zvláštní. Chceme-li něco sdělit někomu, kdo se 

od nás nachází daleko, nemusíme za ním vycesto-

vat na koni či po svých. Nemusíme ani zapečeťovat 

svitek pergamenu a posílat je po poslovi. Můžeme 

ležet v pohodlí své postele a vést více či méně ducha-

plné dialogy s někým i tisíce kilometrů vzdáleným. 

Současná technika nám to dovoluje, ani současná 

společnost proti tomu nemá výhrad. Je přece skvě-

lé se bavit s našimi blízkými, kteří jsou například 

za oceánem, je praktické se seznamovat s cizinci 

a cvičit tak své „nemateřské“ jazyky. Jenže jak už 

to bývá, vše má svůj rub a líc.

Tak rádi sedíme či ležíme před svítící plackou 

a  cvakáme do  kusu plastu celé dny místo toho, 

abychom žili. Místo toho, abychom pozorovali 

přírodu, obraceli se k nebi a soustředili zrak na své 

milé. Technické vymoženosti sice přibližují ty, kdo 

si jsou vzdáleni desítky kilometrů, ale prohlubují 

propast mezi těmi, které míjíme každý den. 

Kam to půjde dál?
mm

Vyšlo v časopisu ČD pro vás, 3/2013

Anna Kopecká, knihovnice

Obrázek nakreslili 
Verunka a Áda Prekopovi z Rudoltic.
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ RUDOLTICE

Základní školu v  tomto školním roce 

bude navštěvovat 63 žáků. Každý ročník 

má svoji vlastní třídu a třídní učitelku:

Mgr. Renata Pávková, 

ředitelka školy – 1. ročník,
Mgr. Jana Hejkrlíková – 2. ročník,
Mgr. Pavla Osohová – 3. ročník,
Stanislava Vávrová, DiS. - 4. ročník,
Mgr. Lenka Havlenová – 5. ročník.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Příjemná odpoledne plná her a  zábavy 

připraví pro děti naše paní vychovatelky 

ve školní družině:

 Marcela Krystlová, DiS. 

– 1. oddělení (1. a 2. ročník),

 Mgr. Lucie Stránská 

– 2. oddělení (3., 4. a 5. ročník).

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

Žáci základní školy mají možnost výběru 

z odpoledních zájmových kroužků:

 Zpívání pro radost – vedoucí 

Stanislava Vávrová, DiS.,

 Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku 

– vedoucí Stanislava Vávrová, DiS.,

 Výtvarný kroužek – vedoucí Monika 

Svatošová a Mgr. Pavla Osohová,

 Počítačový kroužek pro žáky 

2. a 3. ročníku – vedoucí Mgr. Jana 

Hejkrlíková,

 Outdoorový kroužek 

– vedoucí Daniel Žáček,

 Sportovní kroužek 

– Mgr. Lenka Havlenová.

Mateřskou školu v  tomto školním roce 

bude navštěvovat 55 dětí, které jsou roz-

děleny do dvou oddělení:

 BERUŠKY (1. oddělení s mladšími 

dětmi) – paní učitelka Alena Prícká 

a Barbora  Richterová,

 SLUNÍČKA (2. oddělení se staršími 

dětmi) – paní učitelka Monika 

Mužíková a Bc. Marcela Kolářová.

I mateřská škola nabízí (dle zájmu) dětem 

v  odpoledních hodinách zájmové krouž-

ky, a to:

„Šikulové“ - výtvarný kroužek, „Veselé 

notičky“ – hra na zobcovou fl étnu,
„Chvilka skřítka Povídálka“ - kroužek 

logopedické prevence,                                                           
„Hrátky s angličtinou“ – pod vedením 

Mgr. Lucie Stránské.

O  naši základní a  mateřskou školu pečují 

provozní zaměstnanci:

Marcela Jílková – vedoucí jídelny,
Iveta Jílková – uklízečka v základní škole,
Eva Jandová – uklízečka v mateřské 

škole,

Věra Šimková – kuchařka,
Petra Prekopová – pomocná kuchařka.

 Jak je zvykem, nabídne naše základní a ma-

teřská škola tradiční akce pro děti i rodiče.  

Je to například Drakiáda, Vánoční koncert, 

Čertovský den, Karneval, Den otevřených 

dveří spojený s  Jarními dílnami, ekologic-

ké výukové programy, Noc s Andersenem, 

vynášení Morany, oslavy Dne matek, Čaro-

dějnický den, Atletické přebory, rozloučení 

s předškoláky, zábavná odpoledne ve škol-

ní družině (projížďka na raftech, střelba ze 

vzduchovky, nocování ve stanu…), beseda 

s Policií ČR, návštěva divadel a další.

Také se účastníme spousty sportovních akcí 

– cyklistických závodů, Běhu Kypuší, Běhu   

do  sjezdovky, Běhu ulicemi města, Dam-

níkovského trojboje. Na  těchto akcích děti 

vždy skvěle reprezentují naši školu.

První akce, kterých se naši školáci zúčastní, 

budou 6. října Vítání občánků a 12. října Den 

seniorů. Děti jistě potěší krátkým pásmem 

básniček a písniček. Dále všechny děti i rodi-

če přivítáme na již tradičním VIII. ročníku Dra-

kiády. Těšíme se na všechny milovníky tradič-

ní podzimní zábavy, kteří si přijdou pouštět 

svého draka na hřiště TJ Sokol Rudoltice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí 2. 9. 2013 jsme se společně sešli 

s dětmi ze Základní školy a mateřské školy 

v  Rudolticích při zahájení nového školního 

roku 2013/2014.

  Všechny příchozí na první pohled zaujala nově 

zrekonstruovaná mateřská školka, která právě 

nyní dostává svůj nový, krásně barevný kabát.

  Prvňáčky přivítala paní ředitelka Mgr.  Re-

nata Pávková, která je zároveň provede první 

třídou jako jejich třídní učitelka. Malým ško-

láčkům se dostalo také přání štěstí a mnoha 

úspěchů do  nového školního roku od  paní 

starostky Lenky Bártlové.

Atmosféru, která panovala ve třídách, nejlépe 

vystihují slova následující básničky:

        

PO PRÁZDNINÁCH

Ladislav Stehlík

Vyběhaní, vykoupaní

vracíme se z luk a strání. 

U vody nám dobře bylo, 

Sluníčko nás opálilo.

Sbírali jsme hříbky v lese,

Ve škole teď scházíme se.

Čilí, zdraví, osvěžení,

S chutí zase do učení.

  Na základní škole se vyučuje podle školní-

ho vzdělávacího plánu s názvem „Jen si, děti, 

všimněte, co je krásy na světě“ (J. Čarek), vy-

daného dne 1. 9. 2007.

  Naše škola klade důraz na sportovního a hu-

debního ducha, máme dokonce i  svoji hym-

nu (Rudoltická školička – slova i  text napsala 

Mgr. S. Hamalová). To ovšem neznamená, že se 

nevěnujeme i  ostatním činnostem vedoucím 

k rozvoji našich dětí. Od předškolního věku mo-

hou děti navštěvovat kroužek anglického jazy-

ka, od 3. ročníku je již povinnou součástí výuky. 

Díky skvělému vybavení počítačové třídy může-

me dětem také nabídnout počítačový kroužek 

a výuku informatiky od 4. ročníku. Na každém 

patře je k dispozici interaktivní tabule, která do-

plňuje a zpestřuje výuku dětem. Nemalý podíl 

na reprezentaci naší školy má i výtvarná výcho-

va, ve které se úspěšně zúčastňujeme soutěží.

 

  Výukou prolíná také environmentální výcho-

va, a to jak v projektových dnech, tak i v každo-

denních činnostech. Děti se seznamují s  pra-

vidly třídění odpadů, šetřením energií, vztahu 

k přírodě…Jak děti z mateřské školy, tak i žáci ze 

základní školy absolvují výuku v různých ekolo-

gických centrech (Paleta Oucmanice, Červenka 

v České Třebové). Od začátku letošního školní-

ho roku budeme také navštěvovat ekologické 

centrum Apolenka (nedaleko Pardubic), které je 

zapojeno do projektu EU.

Naše Základní škola a  mateřská škola Rudoltice sídlí na  adrese Rudoltice č. p.  200, 

561 25. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese reditelka@zsrudoltice.cz, nebo 

na tel. čísle 465 324 724.

Za kolektiv Základní a mateřské školy Rudoltice 

Mgr. Pavla Osohová

KDE NÁS NAJDETE?

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

2. TŘÍDA ZŠ RUDOLTICE

1. TŘÍDA ZŠ RUDOLTICE

5. TŘÍDA ZŠ RUDOLTICE

4. TŘÍDA ZŠ RUDOLTICE

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIVÍTALA DĚTI V NOVĚ 

ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH.

3. TŘÍDA ZŠ RUDOLTICE

13ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ12 ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ



MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘED REKONSTRUKCÍ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PO REKONSTRUKCI
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ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ14 15ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

DNE 25. 4. 2013 BYLA ZAHÁJENA REKONSTRUKCE 

BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY 

V AREÁLU ZŠ A MŠ RUDOLTICE. OBEC NA TUTO 

REKONSTRUKCI ZÍSKALA DOTACI Z OPERAČNÍHO 

PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.



17ČÍSLO 1/2013, BŘEZEN 17ČÍSLO 2/2013, ČERVEN16 ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE
RÁD BYCH VŠECHNY OBČANY INFORMOVAL O JIŽ TŘETÍM ROČNÍKU PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. LETOS OPĚT VE 

DVOU TURNUSECH A OPĚT ZA ÚČASTI MNOHA DĚTÍ, PRO KTERÉ JE POŘÁDÁN A BEZ KTERÝCH BY TO NEŠLO. 

Letos nás navštívilo více dětí než loni, a  to 

především díky nerudoltickým účastníkům. 

Prvního běhu 8. – 12. 7. se zúčastnilo 24 dětí, 

z  toho 18 rudoltických. Druhého běhu 19. 

– 23. 8. se zúčastnilo 27 dětí, z  toho 15 ru-

doltických. Na  doplnění dětského kolekti-

vu byly přijaty i  3 mladší děti, které ovšem 

mnohdy prokázaly větší chuť a odolnost než 

někteří starší.

Děti si vyzkoušely a zažily míčové hry, střelbu 

z  luku a  vzduchové pistole, lezení po  horo-

lezecké stěně, slaňování, pěší výlet po  okolí 

obce, vaření a  rozdělání ohně v  přírodě, pře-

nocování, deskové a karetní hry, výtvarné čin-

nosti a jiné tábornické a turistické dovednosti.

 Bude-li zájem veřejnosti o  účast na  ta-

kovéto akci stálý, věřím, že jsme schopni 

ji příští rok zorganizovat znovu.

Na  závěr bych rád poděkoval všem 

pomocníkům a  organizátorům za  po-

moc, obci Rudoltice za vstřícný postoj 

a podporu. 

Budu se těšit na setkání s účastníky pří-

městského tábora příští rok  nebo i dří-

ve na jiné akci v obci.

Za organizátory příměstského tábora

Daniel Žáček

17ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ



STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 31. 8. 2013

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1785

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 682

•  v rodinných domech: 47

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 35,67

•  muži 34,39

•  ženy: 36,98

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 55

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 54

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2013: 10

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 6

Hlavním cílem je poskytnutí komplexní podpory při návratu na trh práce pro fyzické osoby nad 50 let, které jsou 

dlouhodobě nezaměstnané (déle než 6 měsíců) nebo mají nízkou úroveň kvalifi kace, druhou cílovou skupinou 

jsou osoby pečující o osobu blízkou. Projekt bude realizován v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy.

Účastníci projektu mohou získat kvalifi kaci absolvováním rekvalifi kačního kurzu, praxi v oboru v délce 3 mě-

síců a minimálně 10 účastníkům bude zajištěno zaměstnání. Osvojí si také základní dovednosti obsluhy počí-

tače, získají znalosti a dovednosti při hledání volných míst včetně bezplatného poradenství v oblasti hledání 

pracovního uplatnění po celou dobu projektu. Zvýší si sebevědomí a motivaci, zlepší komunikační dovednosti 

a získají aktuální informace z oblasti trhu práce.

Účast osob cílových skupin v projektu bude podpořena poskytnutím doprovodných a podpůrných opatření 

– příspěvek na jízdné, stravné a péči o osobu blízkou. Všechny aktivity projektu včetně výukových materiálů 

jsou zdarma.

První běh začne v září 2013 v Žamberku a postupně budou navazovat běhy ve Svitavách a Ústí nad Orlicí. 

Bližší informace včetně termínů výběrových seminářů a jednotlivých běhů naleznete na webových stránkách 

www. ideahelp.cz, resp. http://vek-a-pece-nemusi-byt-prekazkou.ideahelp.cz/.

Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte na úřadu práce svého zprostředkovatele zaměstnání, který Vám po-

skytne bližší informace nebo kontaktujte přímo realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s. – kontaktní 

osoba Ing.  Jarmila Rückerová, tel. 730  158  538, email ruckerova@ideahelp.cz či partnera projektu Občanské 

sdružení CEMA Žamberk – kontaktní osoba Lucie Malá, tel. 603 813 646, email mala@ideahelp.cz.

Projekt „Věk a péče nemusí být překážkou“ CZ.1.04/3.3.05/96.00211

Tento projekt je fi nancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

DNE 20. 5. 2013 BYLA ZAHÁJENA REALIZACE PROJEKTU „VĚK A PÉČE NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU“. 

CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI 54 OSOB ZE DVOU CÍLOVÝCH SKUPIN 

A ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ MINIMÁLNĚ PRO 10 OSOB. 

VĚK A PÉČE NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU
ÚSPĚCH FOTBALISTEK SPS SÁZAVA

19ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ18 ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

Anna Kopecká

V SOBOTU 20. ČERVENCE 2013 SE ODDÍL KOPANÉ – ŽENY SPS SÁZAVA POD VEDENÍM JANA SOKOLÍKA 

A ROMANA POBOŘILA ZÚČASTNIL TURNAJE V MALÉ KOPANÉ V DOBRUŠCE.
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Soutěže se zúčastnilo celkem 12 mužstev. Ač by tomu předem nikdo nevěřil, děvčata dosáhla v  silné konkurenci 

nečekaného úspěchu a obsadila první místo. Kromě zlatého poháru si domů odvezla nejen věcné ceny, ale i krásný 

sportovní zážitek. K tomuto nečekanému úspěchu jim všichni jejich fanoušci blahopřejí. 

STOJÍCÍ ŘADA (zleva): Kateřina Šindelářová, Eva Cinková, Kristýna Holečková, Blanka Brokešová, Daniela 

Marková, Kateřina Brokešová, Monika Dvořáková; SEDÍCÍ ŘADA (zleva): Simona Krchová, Michaela Zvárová, 

Leona Kopecká, Jana Vágnerová LEŽÍCÍ: Lenka Hrdinová. Turnaje se zúčastnila také Natálie Saňáková, 

která nemohla být na fotografii z důvodu zranění během turnaje.



VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY 
V ROCE 2013

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH 

PRŮKAZŮ

Při volbách do  Poslanecké sněmov-

ny může volič hlasovat na  voličský 

průkaz, a to nejen v jakémkoliv vo-

lebním okrsku na území ČR, ale také 

v  jakémkoliv zvláštním volebním 

okrsku v zahraničí u zastupitelské-

ho úřadu (např. při zahraniční do-

volené, při zahraničním studijním či 

pracovním pobytu). Voličské průkazy 

vydávají obecní úřady v místě trvalé-

ho pobytu voliče, popř. zastupitelské 

úřady, je-li volič s bydlištěm v zahra-

ničí již zapsán ve zvláštním seznamu 

voličů u zastupitelského úřadu.

STAROSTKA OBCE RUDOLTICE PODLE § 15 A § 55 ODST. 1 ZÁKONA Č. 247/1995 SB., O VOLBÁCH DO PARLAMENTU 

ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, 

O  Z  N  A  M  U  J  E, ŽE VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ:

O  vydání voličského průkazu 

může volič požádat ode dne vy-

hlášení voleb, tedy od  28. srpna 

2013, a to následujícími způsoby:

❏ PÍSEMNĚ – písemná žádost 

o  vydání voličského průkazu se 

podává obecnímu úřadu přísluš-

nému dle místa trvalého pobytu, 

a  to nejpozději do  pátku 18. říj-

na 2013 do 16:00 hodin (do této 

doby musí být žádost obecnímu 

úřadu doručena). Žádost v  lis-

tinné podobě musí být opatřena 

úředně ověřeným podpisem vo-

liče. Žádost lze zaslat (podat) též 

v  elektronické podobě, bude-li 

  Místem konání voleb do  Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č.1 

je volební místnost v sále Kulturního domu v Rudol-

ticích, Rudoltice čp. 95, pro voliče s  trvalým poby-

tem v obci Rudoltice.

  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svou totožnost a  státní občanství České re-

publiky (platným občanským průkazem, cestov-

ním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem).

  Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem 

voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může ob-

držet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  Každý volič se musí před hlasováním odebrat 

do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích líst-

ků, jinak mu okrsková volební komise hlasování ne-

umožní.

  Volič  může požádat ze závažných, zejména zdra-

votních důvodů, obecní úřad a  ve  dnech konání 

voleb příslušnou okrskovou  komisi o to, aby mohl 

hlasovat do  přenosné schránky mimo hlasovací 

místnost.

  K  zajištění pořádku a  důstojného průběhu 

hlasování ve  volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební 

komise. 

V PÁTEK 25. ŘÍJNA 2013 
od 14.00 do 22.00 hodin

V SOBOTU 26. ŘÍJNA 2013 

od 8.00 do 14.00 hodin

tato opatřena uznávaným elek-

tronickým podpisem voliče nebo 

bude zaslána prostřednictvím da-

tové schránky.

❏ OSOBNĚ – o vydání voličské-

ho průkazu lze požádat u obecního 

úřadu podle místa trvalého pobytu 

nejpozději do středy 23. října 2013 

do  16:00 hodin; v  tomto případě 

není písemná žádost voliče poža-

dována.

Voličské průkazy se mohou vydávat 

nejdříve ve čtvrtek 10. října 2013. Při 

ztrátě nebo odcizení voličského prů-

kazu NELZE vydat jeho duplikát. 
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VÍTÁME MEZI NÁMI                               

Bořek Tejkl, * 27. 5. 2013, 
Rudoltice 234

Dominik Prokop, * 23. 8. 2013, 
Rudoltice 118

Marie Dubská, * 23. 8. 2013, 
Rudoltice 622

ROZLOUČILI JSME SE                                           

Miroslav Hajnovič, * 11. 7. 1937, 
Rudoltice 163, + 22. 7. 2013 – 76 let

Vilém Jílek, * 13. 8. 1943, 
Rudoltice 247, + 4. 8. 2013 – 60 let

SŇATEK UZAVŘELI                                            

Oldřich Netek a Nikola Netková 
roz. Jelínková
– 1. 6. 2013, Rudoltice 603

Richard Kohout a Marie Alexandra 
Kohoutová roz. Loučná
– 8. 6. 2013, Rudoltice 57

Zdeněk Tribula a Jitka Tribulová 
roz. Tomášková
– 4. 7. 2013, Rudoltice 41

GRATULUJEME JUBILANTŮM                                

Ladislav Málek, 75 let, 
* 10. 6. 1938, Rudoltice 29

Jan Veselý, 70 let, 
* 10. 7. 1943, Rudoltice 609

Jiří Klenot, 70 let, 
* 22. 7. 1943, Rudoltice 609

Marie Kroulová, 70 let, 
* 3. 8. 1943, Rudoltice 604

Jan Vitouch, 70 let, 
* 21. 8. 1943, Rudoltice 244

Jan Minář, 97 let, 
* 22. 8. 1916, Rudoltice 257

Bohuslav Bártl, 75 let, 
* 27. 8. 1938, Rudoltice 105

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

21ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

a

STARŠÍ OBČANÉ Z RUDOLTIC DĚKUJÍ PANÍ STAROSTCE LEN-

CE BÁRTLOVÉ A PANÍ ERICE KOHOUTOVÉ ZA VYŘÍZENÍ NAŠÍ 

ŽÁDOSTI O  OBNOVENÍ AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ V  DO-

POLEDNÍCH HODINÁCH, TJ. Z RUDOLTIC DO LANŠKROUNA 

A ZPĚT. V DOBĚ PRÁZDNIN BYLY TYTO SPOJE ZRUŠENY. 

Děkujeme.

                                                       Za starší občany Anna Mertová

PODĚKOVÁNÍ

20 ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

BOŘEK TEJKL, * 27. 5. 2013BOŘEK TEJKL, * 27. 5. 2013

Vítání občánků
V tento slavnostní okamžik budou 
přivítány děti narozené od 1. března
2013 do 15. září 2013.

Písemné pozvánky budou rodičům osobně 
doručeny členkami sociální komise.

Pro nové občánky a jejich rodiče jsou připraveny 
drobné dárky včetně vkladní knížky s menším 
fi nančním obnosem.

Srdečně zve na burzu podzimního a zimního 
oblečení, hraček, obuvi a pod. 

BURZA SE BUDE KONAT VE DNECH 

14. 10 – 17. 10 2013 na sále obecního úřadu

PONDĚLÍ  14. 10.  příjem zboží  9-11  a  14-17 hod.

ÚTERÝ  15. 10.  prodej zboží   9-11  a  15-17 hod.

STŘEDA  16. 10.  prodej zboží  9-11  a  15-19 hod.

ČTVRTEK  17. 10.  výdej zboží  9-11  a  15-16 hod.

Podmínky a další info: http://budulinekru.webnode.cz/ 

Těšíme se na Vaší návštěvu

V neděli 6. října 2013 se od 14.00 hod. koná 
na sále místního kulturního domu

Rodinné centrum

RUDOLTICKÝ 
BUDULÍNEK
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a za materiálové pomoci MNV most u po-

žární zbrojnice. Most byl rozšířen, zpev-

něn, usazeno a  natřeno zábradlí. Nechce 

se ani věřit, že most původní, starý jistě 

50 let, vydržel ty ohromné přesuny mate-

riálu na výstavbu II. sídliště i komunikací. 

Dále si vybudovali lávku – spíše most – ze 

svého sídliště k autobusové zastávce Stará 

hospoda. 

Stále častěji se projevuje u  některých 

občanů, zvláště v suchém roce 1983, ne-

dostatek vody. O  to naléhavěji se hlásí 

problém vodovod v  obci. Místní národní 

výbor prováděl mezi občany anketu, jaký 

mají názor na výstavbu celoobecního vo-

dovodu. I  když výsledky neznám, mohu 

tvrdit, že jen málo z  nich by bylo proti. 

Zůstává ovšem tvrdou pravdou, že zahájit 

můžeme pouze po  dokončení mateřské 

školy a  že důvěru okresního národního 

výboru se nám bude velmi těžko, po zku-

šenostech s mateřskou školou, znovu na-

bývat. Stejně věřím, že za rok budu o této 

otázce psát optimističtěji.

MLÁDEŽ

Mládež, to je budoucnost národa. Známá 

věta, kterou slyšela určitě i nejedna gene-

race přede mnou. Jak to vypadá se součas-

nou mladou generací ve věku 15 – 35 let?

Musíme si ovšem uvědomit, to na  obha-

jobu dřívějšího vedení MNV, že myšlenka 

stavět novou mateřskou školu vznikla již 

před mnoha lety, v tzv. populační explozi, 

kdy na  základě sociálních výhod se rodi-

lo mnohem více dětí než v  těchto letech. 

Nyní je zřejmý pokles populace. A od myš-

lenky přes dlouhý povolovací proces, pro-

jekci a přípravu uplynulo též dosti let. 

Jisté je, že 60 dětí v nejbližší době v před-

školním věku v naší obci nebude. Je proto 

úkolem MNV a složek NF po dokončení na-

jít pro část prostorů jiné uplatnění.

OSTATNÍ

Ale aby to nevypadalo, že se pracovalo 

pouze na  výstavbě mateřské školy, po-

hovořím i  o  jiných událostech. Sklízelo se 

seno pro státní statek, pomáhalo při skliz-

ni slámy a třídění brambor, sbíraly se léči-

vé byliny i druhotné suroviny. Někdo více, 

většinou spíše méně, se staral o  úpravu 

svého i nejbližšího okolí. Vzhled naší obce 

má ještě několik bolavých míst. Je to u ob-

čanů, kterým je zřejmě pohled na své okolí 

příjemný. A právě mnoho z nich se nepodí-

lelo na brigádnické pomoci v obci.

Obyvatelé II. sídliště spolu se starousedlí-

ky si opravili za 600 brigádnických hodin 

že Tesla půjčí pracovníka Ladislava Málka, 

občana Rudoltic, na  svařování kovových 

nosníků střechy, VČP jednoho zedníka 

a  státní statek rovněž zedníka na  dobu 

zhruba 10 – 20 dní. MNV se zavázal zajis-

tit dostatečný počet pomocných sil, navíc 

dva pracovníky dojíždějící z Damníkova.

A od té doby se práce začala dařit. Dodě-

lala se střecha včetně položení krytiny, do-

končily se příčky, spojovací chodba mezi 

oběma objekty. Pavilon dětí byl osazen 

okny, byly provedeny omítky některých 

stropů. Trvalým pracovníkem – skladní-

kem – se stal Stanislav Šebrle st. Při dal-

ším kontrolním dni bylo konstatováno, že 

se situace lepší. Materiálově byl rok 1983 

ve finančním objemu vcelku splněn, i když 

objem prací je oproti plánu menší.

Ale od začátku zimy, kdy se stavba zazimo-

vala, se opět nic neděje. Přesto, že po prud-

kém nástupu zimy přišlo velmi teplé počasí 

umožňující práci i  bez pomocných ohřevů 

materiálů a prostorů. Dlužno ještě dodat, že 

podle plánu má být školka otevřena k 1. září 

1984, což je termín až neuvěřitelně krátký 

vzhledem k současné situaci.

Objevují se názory, zda vůbec bylo nutné 

tuto školku stavět, že se nesežene dosti 

dětí na její obsazení, to je 2 x 30 do 2 tříd. 

akci celé pětiletky. Osobní závazky jednot-

livců také byly směřovány hlavně na  její 

výstavbu. Ze závazkových 3  565 hodin se 

neodpracovalo nejméně 1 000 hodin, zato 

stoupl počet brigádnických hodin place-

ných, to proto, aby se alespoň částečně 

splnily úkoly harmonogramu stavebních 

prací. A  jsme opět u  obehrané písničky 

o  přístupu některých občanů i  poslanců 

k výstavbě. Dá se říci, že to jsou stále stejní 

jedinci, kteří podpisem potvrdí a slíbí po-

moc, ale během roku si čas udělat nechtě-

jí. Stavba během celého roku zaostávala, 

jistě tomu přispěl i odchod s. Křivohlávka 

ze zdravotních důvodů, coby skladníka 

stavby. Projevily se i nedostatky materiálu, 

hlavně cementu a stropních panelů. Hlav-

ním důvodem ovšem zůstával nedostatek 

brigádníků z  řad občanů, neboť to bylo 

ještě v době hrubé stavby, kdy řemeslnic-

ká náročnost nebyla tak vysoká jako při 

dokončovacích pracích. Tak se přeneslo 

léto a část podzimu, nejlepší stavební čas, 

a mnoho se neměnilo. Bylo prostě bezvlá-

dí. To už si situace začal všímat Okresní ná-

rodní výbor v  Ústí nad Orlicí. Vyvolal jed-

nání, na které byli přizváni MNV Rudoltice, 

ONV, předsedové složek v obci a zástupci 

podniků Tesla – s. Valachovič, náměstek 

ÚKPP, Ing.  Peichl za  Východočeské papír-

ny a  zástupci Státního statku Lanškroun. 

Po  bouřlivém jednání bylo dohodnuto, 

Dále jsme se jako občané Rudoltic zavázali 

sklidit 90 t sena, uzavřít 10 smluv na výkrm 

skotu, ovcí apod., odpracovat 1 000 hodin 

na pomoc zemědělství, sebrat 10 t železa, 

1 t papíru, 1 t textilu, 0,5 t barevných kovů, 

85 kg léčivých bylin.

V  oblasti ideově-výchovné uskutečnit 

5  x hovory s  mládeží, 4 přednášky apod. 

Na druhém sídlišti jeho obyvatelé dokončí 

položení příkopových žlabů u komunikace 

a provedou opravu mostu v požární zbroj-

nici. Ze závodů se budou podílet na  po-

moci při dopravě materiálu Státní statek 

Lanškroun, Tesla Lanškroun a Východočes-

ké papírny Lanškroun.

SKUTEČNOST

Předně je třeba říci, že se vše nepodařilo 

udělat a  zvládnout. Řeč bude nyní o  vý-

stavbě mateřské školy, jako rozhodující 

ROK 1983 

Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka

ZÁVAZEK

Každý občan si dává začátkem nového 

roku jakési předsevzetí, co všechno by 

měl v  nadcházejících dvanácti měsících 

dokázat. Nejinak je tomu i  v  kolektivech 

lidí. Jedním velkým kolektivem jsou obča-

né obce, i když ne vždy jednotní v názo-

rech, úsilí, v  práci nebo soužití. Kolektiv-

ním předsevzetím je celoobecní závazek, 

který byl v  roce 1983 vyhlášen místním 

národním výborem, místním národním 

výborem Národní fronty a  výbory spole-

čenských organizací na počest 35. výročí 

Vítězného února.

1) V  oblasti ekonomické a  sociální se vy-

hlašuje 162 závazků jednotlivců a 8 kolek-

tivních s celkem 6445 brigádnickými hodi-

nami v hodnotě díla 1 100 000,- Kčs.  

Z toho je pro nás nejdůležitější, jak již bylo 

psáno v  zápisech let minulých, investiční 

část akce Z – výstavba nové mateřské ško-

ly. O  ní bude řeč samostatně v  další části 

letošního zápisu.
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Fotodokumentace rok 1983

  Mateřská škola. O problémech s výstavbou nové 

mateřské školy již bylo napsáno. Snímek ukazuje si-

tuace z konce listopadu, kdy se již pracovalo. 

  Střecha kulturního domu. Pohled od rybníka uka-

zuje nedokončenou část střechy kulturního domu.

  Zámecký vrch. Na začátku roku 1983 bylo za-

počato s  těžbou dřeva pod Zámeckým vrchem. 

Zdůvodnění je ve zprávě pracovníka Lesního zá-

vodu v Lanškrouně Ing. Zezuly, vedou-

cího provozního inspektora.

Les mýtného stáří na  Zámeckém vrchu  

má dva porosty. Starší ve  věku 130 let 

je kmenovina smrku, borovice, lípy, 

akátu, klenu, břízy, jasanu a dalších dře-

vin. Jedná se o parkovitý charakter lesa, 

v němž z estetických důvodů není a ne-

bude úmyslná obnovní těžba provádě-

na. I  výhledově bude prováděn pouze 

zdravotní výběr poškozených, případně 

usychajících stromů. Jihozápadní svah 

je tvořen mýtním porostem – kmenovi-

nou místy mezernatou a  zakořeněnou 

ve  věku 98 let. V  tomto prostoru bylo 

lesnímu závodu hospodářským plánem 

stanoveno provedení těžebního zásahu. 

V  prostoru se žádné chráněné stromy 

nenacházejí a zaniklá holina bude zno-

Brigádnické hodiny 
od organizací NF

500

Od občanů 3 565

Celkem 4 065

HODNOTA DÍLA ASI 1 000 000,-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘECHA KULTURNÍHO DOMU ZÁMECKÝ VRCH OBJEKT ČSD LÁVKA U STARÉ HOSPODY MOST V POLÍCH PONIČENÝ PLOT U ŠKOLY

vu řádně zalesněna sazenicemi smrku, buku, 

modřínu, případně douglasky. Do  ukončení 

platnosti hospodářského plánu, to je do kon-

ce roku 1986, nebude na  Zámeckém vrchu 

žádná další mýtní úmyslná těžba realizována. 

  Objekt ČSD. U mostu pod tratí na silnici 

do Damníkova je ve výstavbě nový nádražní 

objekt. Jedná se o  montovanou stavbu pro 

pracovníky traťové distance Rudoltice.

  Lávka u Staré hospody. Pohled na vybudo-

vanou lávku pro pěší u autobusové zastávky 

Stará hospoda.

  Most v  polích. Po  provedené novelizaci 

v části obce za hřištěm směrem k Ostrovu, kdy 

byl prohlubován potoční příkop, nebylo mož-

no se dostat zemědělskou technikou na vzdá-

lenější hony. Byl vybudován pevný široký most, 

po kterém bezpečně projedou i kombajny. 

  Poničený plot u  školy. V  září ha-

varoval občan Rudoltic S. Šponar au-

tem u školy a sjel téměř až do potoka. 

Havárie se obešla bez zranění, pouze 

auto bylo demolováno, rovněž tak 

plot. Dosud se s  opravou nic neděje, 

i když je to místo, které vzhledu školy 

i obci neprospívá. 



V  naší obci žije 295 mladých lidí v  tomto 

věku.  V organizacích Národní fronty je za-

pojeno 108 mladých lidí a v komisích MNV 

13 mladých občanů. Číslo 108 jistě udivuje, 

uvědomme si ovšem, že je v tom i Socialis-

tický svaz mládeže. Ale ne všichni pracují. 

Zvláště k činnosti SSM jsou vážné výhrady. 

Často se mění předsedové, činnost se zúžila 

na spotřební zábavu, chybí řádné politické 

vzdělávání. A proto se také stává, že v ob-

lasti delikvence se objevují i  členové SSM. 

Nutno říci, že naši svazáčci jsou vzorkem 

současné mládeže jako celku. 

Za  závažný důvod současného stavu je 

možno považovat pití alkoholických ná-

pojů mezi mládeží. Proto je třeba zařadit 

mezi akce Osvětové besedy přednášky 

o boji proti alkoholismu a s tím i souvise-

jící kriminalitou. Z  uvedených důvodů je 

problematické povolovat mládeži spole-

čenskou zábavu jako jeden z  nejoblíbe-

nějších způsobů vyžití mládeže. Dochází 

při ní k  výtržnostem, opilství, musí být 

voláni i příslušníci VB. Tímto nesmí vznikat 

dojem, že současná mládež je vyloženě 

špatná. To by byl velký omyl. Jádro mláde-

že se neliší ve svých dobrých vlastnostech 

od mládeže generací minulých. Přitom by 

si mládež dle mého názoru nemusela stě-

žovat na  nedostatek možností ke  svému 

vyžití. Mají hřiště, klubovnu SSM, slušně 

zařízenou tělocvičnu. Vzhledem k přísněj-

ším podmínkám při pořádání zábav budou 

tyto omezovány, neboť málokdo chce ga-

rantovat slušný průběh zábavy.

DOPIS ÚV KSČ

Soubor opatření k  předcházení neopráv-

něného obohacování a k zajištění účinněj-

šího postihu zisku z  nepoctivých zdrojů. 

Ve  zprávě o  činnosti KSČ řekl s. Husák, že 

životní úroveň každého pracovníka by měla 

odpovídat jeho přínosu k  rozvoji společ-

nosti a  že je třeba rozhodně bojovat proti 

všem druhům příživnictví a  spekulativní. 

Po  6. zasedání ÚVKSČ bylo přijato na  úse-

ku národních výborů opatření ke  zkva-

litnění práce národních výborů. Již zde 

jsou řešeny otázky boje proti různým pře-

žívajícím formám byrokracie, úplatkář-

ství a  maloměstských projevů. Byl vydán 

dopis ÚVKSČ k  prohlubování účinnosti 

boje proti výše uvedeným negativním 

vlivům. To vše zavazuje funkcionáře Ná-

rodních výborů, poslance a  aktivisty stát 

v  čele boje za  zvyšování úlohy a  autority 

státních orgánů. Jde hlavně o  zvýšení sys-

tému kontroly, k  vyššímu uspokojování 

oprávněných potřeb občanů a  zamezení 

všech nešvarů, které se i  u  nás vyskytují.

I  MNV v  Rudolticích se snaží, aby obča-

né sami upozorňovali na  různé negativní 

jevy ze svého okolí a  informovali o  nich 

MNV. Aby plně využívali knihy přání 

a  stížností v  samoobsluze a  pohostinství. 

Dále se MNV bude starat o to, aby dohlíže-

jící výbor Jednoty za  spolupráce s  Českou 

obchodní inspekcí dbal na  dodržování 

poctivosti vůči spotřebitelům v  místní ob-

chodní síti. Bude prohlubovat součinnost 

komise veřejného pořádku se společenský-

mi organizacemi v  zájmu předcházení de-

likvence a  kontrolovat s PSVB a dohlížecím 

výborem Jednoty uzavírací dobu v pohos-

tinství a zamezovat hazardním hrám. Škol-

ská a kulturní komise nebude vydávat po-

volení k  pořádání taneční zábavy a  jiných 

veřejných podniků, pokud nebude řádně 

zajištěna pořádková služba. Na stavbě ma-

teřské školy bude zajištěno oplocení celého 

objektu, sklady budou řádně zamykány. 

Zmíněné usnesení a otevřený dopis ÚV KSČ 

hovoří i  o  projevech úplatkářství a  malo-

měšťáctví. Úplatkářství je v současné době 

velmi rozšířeno. Nejhorší je, že už se obje-

vuje i  v  oblasti zdravotnictví, kdy za  léky, 

případně provedení operace jsou podstrko-

vány částky o více nulách. A to nehovořím 

o  luxusním zboží, automobilech, zahranič-

ních zájezdech apod. Do této oblasti právě 

už proniká to, co mně osobně je nejodpor-

nější – projevy maloměšťáctví, bezduchého 

obdivu ke všemu západnímu, snaha mít co 

nejvíce za  každou cenu, vše získat bezo-

hledností. Proto je možno vidět, hlavně 

ve  velkých městech, západní automobily, 

na venkově k tomu honosné chaty a chalu-

py. Hlavně, abych měl více než ostatní. Vě-

řím tomu, že uvedený dopis bude výzvou 

k nápravám uvedených nešvarů.

ZEMĚDĚLSTVÍ

„Letošní léto a podzim byly srovnatelné se 

suchem roku 1947.“ Tak nějak zněly názo-

ry článků novin z konce roku 1983. V zápi-
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Fotodokumentace rok 1983

  Socha u domu paní Jehličkové. Brigád-

níci – vojáci se snažili v  době žní vyjet 

s traktorem cestou kolem sochy. Řidičská 

nezkušenost zřejmě způsobila, že traktor 

s  vlekem začal couvat a sochu srazil na 

zem. Rozpadla se na 3 kusy. Jde o státem 

su za rok 1982 jsem srovnával rok 1982 

s rokem 1947 dle vyprávění pamětníků. 

Rok 1983 byl ovšem ve  své srážkové 

činnosti ještě skoupější. Než začnu ho-

vořit o  problémech s  vláhou, je třeba 

říci, že zemědělství v Rudolticích je za-

členěno do  Státního statku Lanškroun 

a  patří pod farmu Ostrov společně 

s Horní Dobroučí. Na katastru naší obce 

se v  posledních letech pěstuje hlavně 

pšenice, něco ječmene, hlavně pak 

plodiny pro objemné krmení dobytka. 

Sem patří jetel, traviny a  velká výmě-

ra kukuřice na  siláž. Okopaniny jsou 

pěstovány v Ostrově a Horní Dobrouči. 

První seč na  sušení byla po  poměrně 

vlhkém jaru slušná, výnosy obilovin 

byly dobré. Pak nastala velká sucha, 

která se projevila nadprůměrnými vý-

nosy u plodin náročných na vodu, jako 

je cukrovka a kukuřice. Druhá seč byla 

vlivem nedostatku vláhy prakticky nu-

lová. U  cukrovky byly výnosy znatelně 

nižší, i  když cukernatost vlivem sucha 

a tepla byla vysoká. 

Podzimní práce nebyly žádnou pro-

cházkou. Vysušená, ztvrdlá půda klad-

la orbě a  dalším polním pracím tuhý 

odpor. Lámaly se radlice, tvořily velké 

hroudy. Navíc přišla v  roce 1983 ne-

zvykle brzo tuhá zima. Přesto se vše, až 

na malé výjimky, podařilo včas stihnout 

a připravit na další zemědělský rok. 

Připravila Marcela Macháčková

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – XI. ČÁST 

chráněnou památku. Do tří dnů pracovníci 

státního statku sochu opravili.

  Kontejnery na sklo. Již půl roku stojí u jed-

noty nové kontejnery na sklo. Jsou zhruba 1x 

za 2 měsíce odváženy. Třídí se sklo bílé a ba-
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Pak začaly prohlídky. Romantická atmosfé-

ra ve  věži  byla  doplněná šermíři v  kostý-

mech  a  výhled na  osvětlené okolí návštěv-

níky lákal. V  zájmu bezpečnosti jsem sice 

do věže, kde se chodilo tam a zpět po toči-

tých schodech bez zábradlí osvětlených jen 

svíčkami a s dvěma méně bezpečnými místy 

beze zdi, o kterou by se dalo opřít, pochopi-

telně nemohla pustit děti do 15 let, protože 

by mohly vznikat nebezpečné situace. Všich-

ni dospělí návštěvníci vstupovali do  věže 

i  sklepení, kam se s  dětmi podívat mohli, 

na  vlastní nebezpečí. Venku hrál písničkář 

Jirka Hurych s členkami skupiny Hlasy ve tmě 

a s nimi si zazpívali i návštěvníci.

Ve  sklepení mohli přihlížet soubojům 

na meče při hraní karet nebo kostek a dalším 

scénkám ze života šermířů. Působilo to  au-

tenticky, místy to autentické bylo až moc 

a  šermíři si ze Zámečku nějakou tu modři-

nu odvezli. Celkem se přišlo na  romanticky 

osvětlený Zámeček a  doprovodný program 

podívat 267 návštěvníků, což je proti loňské-

mu roku dvojnásobek.

 

Prostředí této barokní památky a  hlavně 

sklepení se šermířům skupiny Dragers z Olo-

mouce líbilo a  po  skončení programu je 

zajímaly osudy této barokní památky, kde 

nikdo z  nich ještě nikdy nebyl. Ve  22 hodin 

uspořádali před věží krásnou ohnivou po-

dívanou, která se všem moc líbila, a vysoko 

šlehající plameny byly opravdu působivé. Při-

jeli se podívat návštěvníci až z Prahy a dalších 

vzdálených míst, a to mě také potěšilo, že se 

o tom, jaké je Zámeček zajímavé místo, díky 

této akci dozví více lidí.

Některé romanticky osvětlená věž zauja-

la a  říkali, že se jistě někdy přijdou podívat 

za  světla. Zámeček byl jediným objektem 

na Orlickoústecku, který se této akce pořáda-

né národním památkovým ústavem účastnil, 

a  ostudu si rozhodně neudělal. Jsem moc 

zvědavá, na jakém místě se s touto návštěv-

ností umístí. 

Byla  to  krásná tečka za  sedmou sezonou, 

která nyní končí, dále bude prohlídka mož-

ná pouze po telefonické domluvě na č.776 

642  277  nejméně pro 4 návštěvníky. Další 

informace budou na  zámeckých stránkách 

www.novyzamek.cz, obecních stránkách 

a dalších informačních místech. 

Na  zahájení jsem si připravila takový souhrn 

sedmi let mého působení na  Zámečku, jak 

jeho provoz a  pořádání akcí vypadá z  mého 

pohledu.

KRÁSNÝCH I TĚŽKÝCH 7 LET 

PROVOZU ZÁMEČKU

Od  zahájení provozu 7. 7. 2007 se toho 

na Zámečku dělo opravdu hodně. První dva 

roky ještě pokračovaly opravy, mezi tím si 

návštěvníci mohli procházet věž i  sklepe-

ní sami. Protože však vznikaly různé škody 

na  vystavených exponátech, v  roce 2010 

jsem začala provázet, i proto, že se mezitím 

podařilo získat informace z  archivních ma-

teriálů, které předtím nikdy známy nebyly, 

a  tak jsem mohla návštěvníkům vyprávět 

o  historii čím dál zajímavější informace. 

Ve stejném roce také začaly pokusy o české 

knofl íkové rekordy v rámci charitativní akce 

Knofl íkiáda, kterých bylo získáno i s jedním 

drátenickým celkem 6 a k tomu se podařilo 

získat s  pomocí účastníků z  celé republiky 

i  rekord světový. Letos přibyly dva rekordy 

a na Zámečku je nyní 573 697 knofl íků, kte-

rých je už víc a stále přibývají, protože pokus 

o shromáždění milionu knofl íků na Zámeč-

ku stále pokračuje…

Ve  věži byly instalovány různé výstavy, jako 

byla výstava školy Na  Smetance s  názvem 

Všemi smysly, která byla velmi zajímavá, vý-

stavy různých dětských prací nebo výstava 

k výročí skautského střediska Zubr a Dikob-

raz Lanškroun. Také výstavy fotografi í ve věži 

i sklepení, kde byly po čtyři sezony vystaveny 

maximální fotografi e Fotoklubu Lanškroun, 

jsou pro návštěvníky při prohlídce zajímavé.

OPRAVY NEJSOU DOKONČENY

V  roce 2009 bylo opraveno přízemí, kde 

se od  té doby vystřídali tři provozovatelé, 

bohužel se nikomu z  nich nepodařilo pro-

voz udržet. Můžeme jen doufat, že se na-

jde někdo, komu se to podaří a naváže tak 

na  150letou minulost oblíbené a  navště-

vované hospůdky na  Zámečku, kde kromě 

jiného prý vařili i  výbornou kávu. Projektů 

na opravení a využití Zámečku a přilehlého 

areálu bylo víc, zatím se však na žádný ne-

podařilo získat potřebné prostředky, a  tak 

věž stále není úplně opravena a  nemohou 

být využity její ojedinělé možnosti.

HRADOZÁMECKOU NOCÍ  
SKONČILA LETOŠNÍ SEZONA

LETOS PODRUHÉ JSEM ZÁMEČEK PŘIHLÁSILA K ÚČASTI NA TÉTO CELOSTÁTNÍ 

AKCI, KTERÁ BYLA VELMI ÚSPĚŠNÁ. PO ZAHÁJENÍ SI NÁVŠTĚVNÍCI, MEZI 

KTERÝMI BYLA I PANÍ STAROSTKA LENKA BÁRTLOVÁ, MOHLI POSLECHNOUT 

PRVNÍ VYSTOUPENÍ CHRÁMOVÉHO SBORU Z LANŠKROUNA NA ZÁMEČKU.

revné. Chvályhodný čin sběrných surovin, neboť výro-

ba nové skloviny je energeticky abnormálně náročná.

  Novostavba. Základy novostavby obytného 

domu na začátku II. sídliště. Jedná se o bytové jed-

notky Státního statku Lanškroun.

  Zámeček. Zámeček dnes (pohled od se-

verovýchodu)

  Most u zbrojnice. Pohled na rozšířený 

most u požární zbrojnice

SOCHA KONTEJNERY NA SKLO NOVOSTAVBA ZÁMEČEK MOST U ZBROJNICE



  ROMANTICKOU HRADOZÁMECKOU NOCÍ   NA ZÁMEČKU SKONČILA LETOŠNÍ SEZONA

Pokud by byl, jak bylo plánováno, vybudo-

ván rozhlednový ochoz, na  který by měli 

možnost vyjet výtahem i  návštěvníci se 

zdravotním handicapem a pak sjet do skle-

pení, měli by návštěvníci možnost projít si 

na jednom objektu několik velmi odlišných 

prostředí. Asi žádná rozhledna nejen u nás, 

ale možná v celé Evropě nemá pod sebou 

1000 m čtverečných velké sklepení, které 

na  návštěvníky jedinečně zapůsobí svo-

jí tajemnou atmosférou. Toto neobvyklé 

spojení - pohled z  výšky a  návštěva úplně 

jiného prostředí ve sklepení - by bylo mož-

no spolu s  fungující restaurací a  možností 

přenocování v dalších prostorech věže jistě 

využít a  je veliká škoda, že se nepodařilo 

získat prostředky z  fondů Evropské unie 

na dokončení oprav. Pokud by byl Zámeček 

opraven a využity jeho jedinečné možnosti, 

mohlo by zde vzniknout místo, které by stá-

lo za to navštívit. 

PROVOZNÍ PODMÍNKY 
V SOUČASNOSTI

To se o Zámečku v současném stavu asi říci 

nedá, přestože návštěvníkům, kteří sem při-

jdou, se většinou prohlídka líbí a zápisy v ná-

vštěvní knize to dokazují. Chodí jich však 

bohužel málo. Od začátku provozu si Záme-

ček prohlédlo kolem 22  000 návštěvníků, 

v letošním roce nejméně.  Do dnešního dne, 

kdy letní sezona končí, jich bylo 604, což je 

nejmenší návštěvnost od otevření. Vliv na to 

mělo nejen nepříznivé počasí letošního žha-

vého léta, ale i nefungující občerstvení a cel-

kový pokles zájmu o památky. Na provozní 

náklady nejsou však jiné prostředky kromě 

vstupného, které na to nestačí, a  tak mohu 

říct, že jsem letos nejen provázela prakticky 

zadarmo, ale ještě budu náklady na  akce 

doplácet ze své výroby a prodeje dřevěných 

dekorací, jak to dělám už delší dobu, proto-

že se mi nedaří získat dostatek prostředků 

od  sponzorů, když mám z  různých důvodů 

omezené možnosti.

Za takových podmínek je velice těžké provoz 

udržet, a  tak jsem po  sedmi letech v  situaci, 

kdy přemýšlím, jak dál pokračovat a jestli vů-

bec má smysl se snažit, když pak návštěvní-

ků přijde málo a  na  opravy prostředky stále 

nejsou. Proto nemám ani provozní možnosti, 

v  místnostech bez omítky, elektřiny a  záze-

mí je těžké něco zajímavějšího pořádat. Když 

se za  tu dobu nepřijela podívat ani Toulavá 

kamera, kam každoročně posílám námět ně-

kolikrát, a  po  reportáži na  ČT1 o  zajímavých 

informacích ze starých listin se přišlo podívat 

asi 20 návštěvníků, nabízí se otázka, jestli má 

cenu se snažit. Nechtěla bych to vzdát, nemám 

to v povaze, reakce návštěvníků mě podporují, 

ale do nekonečna se bez toho, aby se alespoň 

vrátily náklady, nic provozovat nedá, a žádný 

živnostník si to dlouho dovolit nemůže.

MOŽNOST PROHLÍDEK 
BUDE I DÁL

Od 1. 9. zatím do odvolání bude možná pro-

hlídka pouze po  telefonické domluvě pro 

nejméně 4 návštěvníky, a dál se uvidí. Říká se 

o  mně, že jsem nenapravitelný optimista, já 

říkám, že jsem blázen, který se snaží fungovat 

v prostředí a za podmínek, kdy to téměř není 

možné, a  nezbývá než doufat, že se stane 

zázrak a  Zámeček tolik potřebnou podporu 

nějakým způsobem získá. Osud tohoto kdysi 

nádherného zámku je pohnutý od  začátku 

a je škoda, že ani v dnešní době na tom není 

zbylá část této barokní památky lépe a není 

možno využít jejích ojedinělých možností, 

které jinde nejsou. Je dobře, že se ji podaři-

lo zachránit, před lety byla ve velmi špatném 

statickém stavu, ale co dál, když se na dokon-

čení oprav této zajímavé památky přes velkou 

snahu prostředky získat nepodařilo?

 

Nyní bych chtěla velice poděkovat všem, kteří 

akce na Zámečku podporují, nejvíce fi rmám 

Sanela, Omega tech, chráněné dílně Ponny 

Dekor a  MTA Group, obci Rudoltice, městu 

Lanškroun i  Pardubickému kraji a  všem dal-

ším, které tu jmenovat nemohu a  kteří po-

máhají. S propagací mi pomáhá Orlický deník 

a regionální televize OIK i Listy Lanškrounska 

a Českotřebovský zpravodaj.  Zvláštní podě-

kování patří kamarádům Zdeně, Jirkovi a Vla-

dimírovi, kteří mě podporují v  mých občas 

trochu bláznivých knofl íkových aktivitách 

a velmi pomáhají při akcích.

CO MĚ TĚŠÍ NEJVÍC

V  rámci té charitní akce, Knofl íkiády, se ales-

poň podařilo získat přibližně 450  000 Kč pro 

handicapované, naposledy před týdnem 

15 000 Kč od pana Vaněčka z Hradce za jeho 

právě založenou fi rmu Grafi kplan a  5  000 Kč 

od jeho maminky pro Kubíčka Řehoře na ještě 

letošní ozdravný pobyt v léčivých pramenech 

a Kubíkova rodina je jim velice vděčná.

Pan Vaněček, který pomáhá i jiným, mi na-

psal, že je někdy potřeba se zastavit a po-

dívat se kolem sebe. O sbírce pro Kubíka se 

dozvěděl náhodou z  mého článku v  Hra-

deckém deníku a napsal zajímavá slova, že 

by se měl více zajímat o to, jestli někdo po-

třebuje pomoc.

Kdyby takto uvažovalo více lidí i  úředníků 

na  důležitých místech, kteří potřebné mož-

nosti mají, neměly by rodiny s  handicapo-

vanými členy tak složitý život, nezažívaly by 

neřešitelné situace a  nemusely se trápit po-

myšlením, že třeba pomůcky nebo potřeb-

né léčebné prostředky existují, ale nejsou 

pro ně dostupné. Jsem také velmi ráda, že 

se podařilo získat 130  000 Kč pro 26letého 

Tomáše Rybičku, celkově ochrnutého malíře, 

který maluje hlavou na  nový, specielně pro 

něj vyrobený invalidní vozík, na kterém letos 

na Knofl íkiádu už přijel.

CO MI POMÁHÁ

Na  závěr bych chtěla uvést své motto, které 

vzniklo během těch sedmi nelehkých i  krás-
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ných let mého působení na  Zá-

mečku a  zároveň dlouhé léčby 

neuroboreliózy a dvou operacích 

páteře. Možná, že v něm i Vy na-

jdete něco, co Vás posílí v  neleh-

kých životních situacích a pomůže 

je překonat, i když se může zdát, 

že řešení nemají.

Když to nejde tak, půjde to jinak, 

a když už to vůbec nejde, tak to stej-

ně nějak jít musí.

Člověk dokáže víc, než si myslí, umí 

víc, než by věřil, a vydrží víc, než by 

doufal, jen to nesmí vzdát.

HRADOZÁMECKÁ
NOC 2013

Lanškrouna se v  r. 2013 při 

akci NPÚ Hradozámecká noc 

umístil na krásném 28. místě ze 

73 objektů s evidovanou účastí. 

Překonal tak 28 míst proti loň-

skému 56. místu s poloviční ná-

vštěvností.

Bylo to jistě jak zajímavějším 

programem při letošním roční-

ku, tak i tím, že z Ústeckoorlicka 

byl k  této akci přihlášený jako 

jediný objekt.  A  ostudu si ani 

letos rozhodně neudělal.

V  návštěvnosti překonal i  tak 

známá místa jako je Třeboň, Plo-

skovice, Kunětická hora, hrad 

Loket nebo Český Šternberk. To 

znamená, že i  když stále není 

opraven a má složité podmínky, 

i  tak dokázal návštěvníkům při 

této akci nabídnout zajímavý 

program i prohlídku při osvětle-

ní celkem 240 svíčkami.

Krasava Šerkopová

ÚČAST NA HRADOZÁMECKÉ NOCI 2013
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KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2014

25. 1. SPORTOVNÍ PLES TJ SOKOL RUDOLTICE

15. 2. HASIČSKÝ PLES SDH RUDOLTICE

22. 2. RUDOLTICKÝ MASOPUST OBEC

13. - 15. 6. RUDOLTICKÁ POUŤ  OBEC

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2013

6. 10. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBEC

12. 10.
OSLAVA DNE SENIORŮ S KVĚTOU FIALOVOU 
A MUDR. RADIMEM UZLEM

OBEC

14.-17. 10. BURZA OBLEČENÍ, HRAČEK A OBUVI RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

8. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA OBEC + RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

Obec Rudoltice Vás srdečně zve u příležitosti oslavy Dne seniorů na setkání

s Mudr. Radimem Uzlem
a Květou Fialovou
v pořadu 

" 
Život je krásná balada"

které se uskuteční

v sobotu 12. října 2013 od 18 hod.
na sále Kulturního domu v Rudolticích

V průběhu odpoledne vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Rudoltice 
a Rudoltické roztleskávačky.

Po skončení pořadu bude dále pokračovat volná zábava s tancem a živou hudbou.
K tanci a poslechu zahraje Studio MIX Libchavy.

Občerstvení zajištěno.


