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V pátek 13. června nás ve večerních ho-

dinách poctil návštěvou populární český 

zpěvák David Deyl se svou kapelou. Jak 

jsme všichni brzy poznali, je to velmi ta-

lentovaný, sympatický a  skromný mladý 

muž. Svými písněmi roztančil značný po-

čet přihlížejících posluchačů, a to zejmé-

na spoustu mladých děvčat, která za ním 

přijela ze širokého okolí. Koncert, který 

trval více jak 1,5 hodiny, sklidil od diváků 

velký potlesk a slova uznání.

V  sobotu 14. června na  návštěvníky čekal 

bohatý kulturní program. Již od  samého 

poledne se konaly na místním hřišti tradič-

ní dětské soutěže, ve  kterých si děti měly 

možnost vyhrát pouťové korunky, jež ná-

sledně proměnily v  krásné ceny v  nedale-

kém obchůdku plném překvapení. Tento-

krát si celkem 136 soutěžících proměnilo 

za své korunky naprosto všechny ceny, kte-

ré byly pro ně připraveny. Letos tedy byly 

skutečně šikovné. 10 největších cen, mezi 

kterými byl například stan, nafukovací ba-

zén nebo skateboard, bylo rozděleno mezi 

všechny soutěžící losováním. Ceny losova-

la paní Jana Rychterová – dětmi oblíbená 

zpěvačka, která společně se svým kamará-

dem klaunem Pepínem bavila děti v násle-

dujícím dětském zábavném pořadu. Zhru-

ba v jeho polovině nám nebe seslalo něko-

lik dešťových kapek, nicméně děti to nijak 

neodradilo a  s  klaunem Pepínem a  jeho 

cvičenými pejsky vydržely až do konce.

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014
ČÍSLO 2/2014, ČERVEN

PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA  NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A  VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA 

– CHVÍLI SLUNCE, CHVÍLI MRAKY, OBČAS NĚJAKÁ TA PŘEHÁŇKA. POČASÍ NÁS SICE CHVILKAMI TRÁPILO, ALE 

NIJAK ZVLÁŠŤ NEODRADILO. TŘÍDENNÍ KULTURNÍ PROGRAM, KTERÝ BYL PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘIPRAVEN, MĚL 

I PŘES VEŠKERÁ „NEBESKÁ“ ÚSKALÍ POMĚRNĚ VYSOKOU NÁVŠTĚVNOST.
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Od 16. hodiny se na fotbalovém hřišti utkali fot-

balisté z Rudoltic a Lichkova. Naši borci zvítě-

zili 4:0, gratulujeme. V podvečer se přihlížejícím 

divákům představil místní dětský taneční krou-

žek Sedmikrásky pod vedením p. Lídy Jónové 

a  Heleny Filípkové. Děvčata měla připravena 

celkem dvě taneční vystoupení, která se jim 

moc povedla. Bezprostředně po nich nastoupi-

ly na  taneční parket Rudoltické roztleskávač-

ky, které si pro tentokrát pro diváky připravily 

taneční vystoupení na  téma charleston. Obě 

skupiny si od diváků vysloužily velký potlesk. 

Program naší pouti již celkem podruhé lákal 

návštěvníky na let balonem. Bohužel, ani v le-

tošním roce nedošlo k jeho naplnění. Letos sice 

Balony Praha dorazily do správných Rudoltic, 

s  ohledem na  nestabilní počasí však nebylo 

možné z bezpečnostních důvodů let balonem 

uskutečnit. Avšak, jak se říká –do třetice všeho 

dobrého – a  tak se pokusíme v  příštím, tedy 

již šestém ročníku Rudoltické pouti slibovaný 

program uskutečnit. Věřme, že nám tentokrát 

počasí bude přát.

Od  20. hodiny nám na  sobotní pouťové zá-

bavě hrála až do  brzkých nedělních ranních 

hodin mladá třebíčská poprocková kapela 

BAGR. Tato kapela na  sebe upozornila před 

čtyřmi lety, kdy se umístila na druhém místě 

v anketě Český slavík v kategorii Skokan roku, 

když ji přeskočila pouze kapela Nightwork. 

Kapela rozdávala během svého vystoupení 

všem příznivcům nové CD s názvem „Sedmi-

krásky“, které vyšlo letos na Velikonoce a klipy 

z něj byly odvysílány např. i na TV Nova.

V neděli 15. června jsme si již konečně mohli 

užívat více sluníčka. Během dopoledne na zá-

bavné atrakce, ale zejména pak na odpoled-

ní program tak přišla spousta návštěvníků. 

Od  14.  hod iny se nám představily všechny 

složky integrovaného záchranného systé-

mu – navštívila nás Policie ČR i Městská po-

licie Lanškroun, SDH Horní a Dolní Třešňovec 

i  SDH Lanškroun. Nesměli zde samozřejmě 

chybět ani zdravotníci. ČČK zde předvedl 

dětem i dospělým, jak provést masáž srdce, 

či  dát umělé dýchání. P.  Jitka Sýkorová dě-

tem namodelovala nejrůznější zranění, která 

vypadala skutečně jako opravdová. Nedělní 

program, ale i celou Rudoltickou pouť ovšem 

završil křest nového hasičského vozu Sboru 

dobrovolných hasičů Rudoltice. Tento vůz 

byl pořízen plně z  prostředků obce. Věřím, 

že bude dobře a ku spokojenosti nás všech 

sloužit k tak záslužné práci našich dobrovol-

ných hasičů, jakým hašení požárů určitě je.

Na závěr bych ráda poděkovala každému, kdo 

se podílel na organizaci pouti. Děkuji TJ Sokol 

Rudoltice i  SDH Rudoltice za  zajištění boha-

tého občerstvení. Děkuji p. Heleně Filípkové 

za organizaci dětských soutěží a spoustě rodi-

čů i zaměstnanců ZŠ a MŠ Rudoltice za spolu-

práci na této oblíbené dětské akci. Ráda bych 

také poděkovala Sedmikráskám, které si pro 

nás připravily nádherné taneční vystoupe-

ní, a samozřejmě děkuji i všem Rudoltickým 

roztleskávačkám, jež se již pravidelně podílejí 

na programu této třídenní kulturní akce. Po-

děkování patří i Radku Tejklovi za víkendový 

výběr vstupného na výletním vláčku.

Stejně tak patří velký dík všem sponzorům, 

za jejichž pomoci se mohla letošní pouť usku-

tečnit. Na sponzorských darech byla v tomto 

roce vybrána rekordní částka 118 500 Kč.

Věřím, že se letošní pouť líbila nám všem a že 

obec bude v této tradici pokračovat i v dal-

ších letech.

Lenka Bártlová, starostka obce
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ANTOŠOVSKÝ VLASTIMIL,

ADOS  Sekerka – Antošovský, 
Moravská Třebová

VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. 

JAN FRANK, Lanškroun 

PAVEL ELNER, 

kominické služby, Mistrovice 

KONZUM,

obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 

STAEL s.r.o., Vysoké Mýto

TOMÁŠ OBHLÍDAL, Svitavy 

LEOŠ NERAD – Creptus, Praha 

ZDENĚK NEKOVÁŘ, 
Moravská Třebová 

JIŘÍ ŠTELČÍK, Česká Třebová 

BROMACH spol. s r.o., Lanškroun

ZÁMECKÝ VRCH,
zemědělská společnost s.r.o., Rudoltice

RK MOZAIKA, Lanškroun 

RK MOUŘENÍN, Svitavy 

RADOSLAV VAŇOUS,

Česká Třebová 

PAVEL MÁLEK, Rudoltice

STUDIO EVA,

Eva Chládková, Rudoltice 

PODLAHÁŘSTVÍ 

ZVONÍČEK, Rudoltice 

DRUMEL A CO. s.r.o.,

Česká Třebová 

ŽÁČKOVI s.r.o., Rudoltice 

DANDY PRO s.r.o., Rudoltice

DOLPRA s.r.o., Rudoltice

JIŘÍ FILÍPEK, Rudoltice 

SPONZOŘI

118 500 Kč

WILL, a.s., 

Roztoky u Prahy 

RYDO spol. s r.o., 

Česká Třebová

GENERÁLNÍ SPONZOR



Vzhledem k  neutěšenému stavu budovy základní školy bude obec 

provádět kromě jejího zateplení (nové střechy včetně zateplení, výmě-

ny zdroje tepla a zateplení obvodového pláště budovy) i její kompletní 

rekonstrukci – zejména nové hydroizolace včetně zateplených podlah, 

vnitřní omítky v přízemí a další. Rozpočtované celkové náklady na re-

konstrukci budovy, které se samozřejmě ještě sníží veřejnou soutěží 

na dodavatele stavby, jsou proto mnohem vyšší než uznatelné náklady 

na zateplení budovy, na což SFŽP poskytuje dotační prostředky.

Lenka Bártlová, starostka obce

REVITALIZACE ZAHRADY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

7ČÍSLO 2/2014, ČERVEN

PRVNÍM DNEM LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE ZAHÁJENA REVITALIZACE ZAHRADY 

MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

Nově budou uspořádány 

zpevněné plochy, zeleň 

a  vybavení prostranství 

v  okolí zmíněné budo-

vy. Dokončení projektu 

je plánováno na polovinu 

měsíce září t. r.

Jak bude zahrada mateř-

ské školy po realizaci pro-

jektu vypadat, si můžete 

prohlédnout na následu-

jících skicách, které po-

chází ze studie, do  níž je 

možné kdykoliv nahléd-

nout na obecním úřadu.

Lenka Bártlová, 
starostka obce

Obec dále dává možnost místním neziskovým 

organizacím, aby si formou spolupráce na pořá-

dání této třídenní kulturní akce přivydělaly ně-

jaké fi nanční prostředky na svou činnost. Stejně 

tak jako tomu bylo v uplynulých letech, i  letos 

TJ  Sokol Rudoltice a SDH Rudoltice zajišťovaly 

pro návštěvníky bohaté občerstvení. 

Věřím proto, že pořádání této třídenn í kulturní 

akce je přínosem pro všechny občany naší obce.

Lenka Bártlová, starostka obce

VSTUPNÍ NÁKLADY

Vystoupení 2 hudebních 
kapel (David Deyl, BAGR), 
třídenní ozvučení

114 942 Kč

Dětský zábavný program 
a ceny do soutěží

22 000 Kč

Příspěvek na vstupné na 
atrakce, nájem výletního vláčku

55 000 Kč

Technické záležitosti 
(plakáty, reklama v tisku 
i rádiu, TOI TOI apod.)

30 747 Kč

CELKEM 222 689 Kč

VÝNOSY

Sponzorské dary 118 500 Kč

Vybrané vstupné na koncert 
Davida Deyla

21 300 Kč

Vybrané jízdné z výletního 
vláčku

13 780 Kč

CELKEM 153 580 Kč

6 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN

OBEC ZÍSKALA 
DOTACI NA ZATEPLENÍ 

BUDOVY ZŠ

V DUBNU TOHOTO ROKU BYLA NAŠÍ OBCI SCHVÁLENA DO-

TACE Z  OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

NA ZATEPLENÍ BUDOVY MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

VYÚČTOVÁNÍ 
RUDOLTICKÉ 
POUTI 2014

CELKOVÉ KONEČNÉ NÁKLADY

69 109 Kč

Celkové rozpočtované 
náklady na rekonstrukci 5 393 924 Kč

Uznatelné náklady 1 964 130 Kč

Požadovaná dotace z FS 1 669 510 Kč

Požadovaná dotace 
(podpora) ze SFŽP 98 206 Kč

MÍSTNÍ POPLATKY 
PRO ROK 2014 

Připomínáme občanům, že

   Místní poplatek za provoz shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ního odpadu byl splatný k 31. 3. 2014.

   Místní poplatek ze psů byl splatný k 30. 4. 2014.

S  ohledem na  uplynulou splatnost upozorňujeme občany, 

kteří si dosud nesplnili svou poplatkovou povinnost, že včas 

nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto 

poplatků může obecní úřad poplatníkovi vyměřit platebním 

výměrem, popř. hromadným předpisným seznamem a  sou-

časně jej zvýšit až na trojnásobek. 

Věříme, že k takovému kroku nebudeme muset přistoupit, a proto 

žádáme o jejich úhradu v náhradním termínu, a to do 31. 7. 2014.

Obecní úřad Rudoltice



Předmětem této diskuze jsou jejich připomínky ke způsobu re-

akcí na jejich články ze strany obce, ze kterých vyplývá, že obec 

tím, že se vyjadřuje ve stejném čísle zpravodaje, porušuje podle 

nich zásady demokratické diskuze. Dle jejich přesvědčení by se 

obec měla vyjadřovat až v následujícím zpravodaji, tj. až za tři 

měsíce. Zajímavé na  tom je zejména to, že se při této diskuzi 

neřeší faktický obsah jejich článků ani následných reakcí ze stra-

ny obce, nýbrž pouze to, že reakce následují ve  stejném čísle 

zpravodaje. Stejně tak zajímavá je i skutečnost, že i přes upozor-

nění některých pisatelů na to, že jejich článek není zcela prav-

divý, i přesto trvají na jeho zveřejnění a navíc se snaží násled-

ně zastrašovat. Příkladem je případ pana Pavla Samka a kauza 

(ne)uveřejnění narození jeho dítěte ve společenské kronice zpra-

vodaje. Na skutečný způsob tvorby společenské kroniky byl pan 

Samek bezprostředně po zaslání svého článku ke zveřejnění upo-

zorněn redakcí zpravodaje, konkrétně paní Marcelou Macháčko-

vou. Po pár dnech následovalo důrazné upozornění:

Mail pana Pavla Samka ze dne 6. 3. 2014 

(týká se zpravodaje č. 1/2014, březen)

Dobrý den paní Bártlová,

jak jste již určitě stihla zaznamenat, tentokrát jsem stihl své pří-

spěvky zaslat včas. Nicméně jsem si v předchozích číslech všiml, 

že velice ráda komentujete a doplňujete příspěvky jiných přispě-

vovatelů!! Nevím, jaká pravomoc Vás k tomu vede, ale chtěl bych 

Vás upozornit, že své příspěvky jsem zaslal v nejzazší možný ter-

mín, t. j. pátek 28. 2. Pokud se budu striktně držet termínem uzá-

věrky tak, jak jste se minule držela Vy, nemáte časovou možnost 

komentovat mé příspěvky. Pokud tak učiníte, budu to považovat 

za hrubé porušení demokratické diskuze a samozřejmě na to po-

ukážu. Nevšiml jsem si, že byste kdy dala Vy ostatním své příspěv-

ky na případné okomentování. To, že sedíte na starostenské židli, 

Vám v tomto nedává žádné extra pravomoci a není potřeba se 

povyšovat nad nás, obyčejné obyvatele.

Děkuji!

S pozdravem

Pavel Samek

Jak je z obou korespondencí patrné, pisatelům článků nevadí 

obsah reakcí ze strany obce. Vadí pouze skutečnost, že k reakci 

dochází bezprostředně ve  stejném čísle zpravodaje. Jde tedy 

ze strany sdružení Za naše Rudoltice opravdu o snahu podávat 

veřejnosti objektivní a  nezkreslené informace, anebo jde o  to 

napsat něco za každou cenu?! Pokud by všechny články zasí-

lané do zpravodaje ke zveřejnění obsahovaly pouze pravdivé 

údaje, není se k  čemu vyjadřovat. V  řadě případů tomu tak 

však není, a pak je potřeba se ptát:

PO UZÁVĚRCE PŘEDCHOZÍHO – BŘEZNOVÉHO RUDOLTICKÉHO ZPRAVODAJE SE ROZPROUDILA POMĚRNĚ 

ŽIVÁ DISKUZE MEZI VEDENÍM OBCE A ČLENY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA NAŠE RUDOLTICE, A TO KONKRÉTNĚ 

P. PAVLEM SAMKEM A P. JOLANOU KOBZOVOU. 

Korespondence s paní Jolanou Kobzovou 
ze dne 3. 6. 2014 
(týká se zpravodaje č. 2/2014, červen)

Dobrý den, paní starostko, 

v zastoupení sdružení Za naše Rudoltice si Vás dovoluji po-

žádat i 3 dny po uzávěrce o vytištění velmi krátkého článku 

v Rudoltickém zpravodaji. (pozn. redakce – viz strana 25)

Důvodem zpoždění byla moje cesta v  zahraničí, ale 

jelikož se jedná o velmi krátký článek, na který si mys-

lím nebudete muset reagovat, nebude jeho vytištění 

problém. Jsme přesvědčeni, že zpravodaj slouží všem 

lidem, nejenom zastupitelům obecního úřadu. 

Děkuji předem. 

S pozdravem

J. Kobzová 

Dobrý den, paní Kobzová, 

ve  Vašem článku je uvedena nepravda. Hovoříte zde 

o  cenzuře. Napište mi konkrétní příklad, kdy proběh-

la ze strany vydavatele zpravodaje jakákoliv cenzura. 

Veškeré články, které byly do  zpravodaje zaslány, a  to 

nejen z Vaší strany, tedy ze strany kohokoliv, byly vždy 

plně otištěny ve znění, v jakém byly zaslány. O jaké cen-

zuře tedy hovoříte? 

Lenka Bártlová

Cenzurou nazýváme  právě tuto Vaši reakci, správně byste 

měla článek vytisknout a v podzimním, tedy dalším zpra-

vodaji jej okomentovat.

Pokud přistoupím na  to, že slovo “cenzura” vyhodíme 

z textu, tak to cenzura opravdu je. Mysleli jsme si, že jsme 

v demokracii a můžeme psát své názory, tedy pokud tím 

někoho neurážíme, bez kontroly vydavatele. Alespoň tak 

to funguje v Lanškrounském zpravodaji, ještě jsme se ne-

setkali, že by vydavatel okamžitě ve stejném čísle pokaž-

dé reagoval na všechny příspěvky, které mu kdo poslal. Já 

jsem to nepostřehla ani v jiném tisku, ale bohužel v Rudol-

ticích ano a v každém vydání. Možná slovo cenzura je dost 

drsné, neboť text opravdu nikdy z Vaší strany změněn ne-

byl,  pokud Vám to zní lépe, nahraďte slovo cenzura slo-

vem kontrola viz  příloha. Musíte sama uznat, že kontrola 

z Vaší strany to je a dost silná.

S pozdravem

J. Kobzová

Dobrý den, paní Kobzová,

slovo „cenzura“ skutečně znamená něco jiného, než 

za  co jej považujete Vy. Protože vydavatelem Rudoltic-

kého zpravodaje je přímo obec (narozdíl od Lanškroun-

ských listů, kde se jedná o  podnikatelský subjekt), po-

dává potřebná vysvětlení ihned. Prvotním a  hlavním 

důvodem je snaha o  zamezení dezinformací. Jednou 

ze základních povinností obce, vyplývající přímo ze zá-

kona, je totiž veřejnost informovat pravdivě a  uceleně. 

Pokud se tedy v článcích objevují nepravdivé informace 

(viz např. poslední zpravodaj), nezbývá jí nic jiného, než  

obratem zareagovat. Pokud by tak neučinila, nechovala 

by se v souladu se zákonem.

Určitě se shodneme na tom, že by měli mít občané ne-

zkreslené a  pravdivé informace o  dění v  obci, o  což se 

obec snaží, a  já věřím, že jako občan této obce máte 

shodný zájem.

S přáním hezkého dne

Lenka Bártlová

CO SKUTEČNĚ VADÍ 
PISATELŮM 

TĚCHTO ČLÁNKŮ?

To, že nepíší v mnoha případech zcela 

pravdu a je na ně proto reagováno, 

nebo to, že je reagováno okamžitě 

– tedy ještě v době, kdy jsou tyto 

články v povědomí čtenářů?

Není naopak v souladu 

s demokratickou diskuzí, pokud 

se v místě a čase předloží čtenáři 

k diskutovanému tématu veškeré 

dostupné informace a on má tak 

možnost si věc od prvopočátku 

objektivně posoudit?

Mělo by pro čtenáře vůbec nějaký 

smysl uvádět věci na pravou míru 

až po třech měsících?

NÁZOR SI UČIŇME KAŽDÝ SÁM.

Lenka Bártlová, starostka obce

Anketa byla kontaktní, s  dotazníkem jsme navštívili domác-

nosti občanů starších šedesáti let a  současně ty, kteří mají 

v rodině postiženou osobu. Celkem bylo rozdáno 197 anket-

ních lístků, z nichž se nám vyplněných vrátilo 79.

Reakce občanů na anketu byly různé, od nechápajících pohledů 

až po pochvalné výroky o tom, že se konečně někdo o staré a ne-

mocné začal zajímat. A o které služby občané projevili zájem?
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VÝSLEDKY 
DOTAZNÍKOVÉHO 
ŠETŘENÍ K  SOCIÁLNÍM 
SLUŽBÁM V OBCI

VEDENÍ OBCE RUDOLTICE VE SNAZE O PŘIBLÍŽENÍ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVÝM OBČANŮM, ZEJMÉNA 

DŮCHODOVÉHO VĚKU A  NEMOCNÝM, PROVED-

LO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ 

ZÁJMU NAŠICH OBČANŮ O SLUŽBY SOCIÁLNÍHO 

CHARAKTERU. 

Následně po ukončení dotazníkové akce na základě zjištěného 

zájmu občanů proběhla konzultace s vedoucí sociální pracovnicí 

v Domově pro seniory v Lanškrouně a na Krajském úřadě v Par-

dubicích o možnostech zajišťování požadovaných služeb.

Co mě osobně potěšilo, byl fakt, že většinu těchto služeb lze 

zajišťovat tak, jak jsme ostatně předpokládali, i za spolupráce 

s pracovním úřadem. To by na straně jedné náklady na služby 

pro seniory a tělesně postižené ještě snížilo, na straně druhé by 

zajistilo další pracovní příležitosti pro naše občany. 

Erika Kohoutová, místostarostka obce

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ 12

DONÁŠKA OBĚDŮ / OHŘEV JÍDLA 44

PROVEDENÍ NÁKUPU 32

BĚŽNÝ ÚKLID 11

VELKÝ ÚKLID 26

PRANÍ PRÁDLA 8

DOPROVOD K LÉKAŘI /NA ÚŘAD… 28

PŘÍPRAVA TOPENÍ / NAŘEZÁNÍ, 

NAŠTÍPÁNÍ DŘEVA…
12

JINÉ

Zde někteří občané projevili zájem o sekání trávy na svém 

pozemku, drobné opravy v domácnosti, donášku léků 

z lékárny, hlídání nemocné osoby, úklid sněhu, zastoupení 

za službu při úklidu společných prostor v bytových 

domech, donášku knih z knihovny, doprovod na procházce, 

předčítání, ale také o umístění v domě pro seniory, s jehož 

zřízením se dle Strategického plánu rozvoje obce Rudoltice 

počítá v roce 2016 rekonstrukcí jednoho z bytových domů.



NOVÉ AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY V NEDĚLI 15. ČERVNA 2014 VEŠLY V PLATNOST NOVÉ AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY.
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Pro mladé sportovce byly připraveny 

tzv. průpravné hry, jako jsou „ocásky“, na „vlka 

a ovečky“ a, světe div se, i „sněhuláka“ jsme 

stavěli. Tyto hry jsou určené hlavně na rozvoj 

pohybové obratnosti a  koordinaci pohybů 

s míčem i bez něj, vyzkoušeli si některá jed-

noduchá tréninková cvičení zaměřená pří-

mo na  fotbal – vedení míče, slalom, střelba 

na  branku, přihrávka apod. Všechna cvičení 

měla svá stanoviště, na  kterých se střídaly 

menší skupinky, ty měli na  povel samotní 

hráči st. žáků. Ti se na  okamžik stali trenéry 

svých týmů a myslím, že si to náležitě užívali 

jak mladí trenéři, tak žáčci. Vyvrcholením byl 

na závěr turnaj tří týmů pod vedením svých 

starších kamarádů. Po celou dobu byl dětem 

zajištěn pitný režim, a to iontovým nápojem 

Estian – Šumavský pramen. Poté děti obdrže-

ly pozvánku pro rodiče na prezentaci TJ, DVD 

s animovanými pravidly fotbalu, malé občer-

stvení – párek v rohlíku, a nakonec ještě ma-

lou sladkou tečku – čokoládku. 

Dne 9. 5. 2014 se od  10.00 uskutečnilo 

2. kolo „náboru“, a to pro 3. – 5. třídu. To-

hoto kola se zúčastnilo 33 chlapců a dívek. 

Pro ně již byla připravena cvičení složitější, 

ale myslím, že stejně zábavná. Konkrétně 

závěrečný turnaj čtyř družstev proběhl 

ve vysokém nasazení všech hráčů, ale i je-

jich mladých trenérů. U obou turnajů nešlo 

o to, kdo bude vítěz, ale aby si děti vyzkou-

šely atmosféru zápasu. Na závěr byl každý 

opět za svou snahu odměněn DVD, malou 

sladkostí, párkem v rohlíku a děti obdržely 

pozvánku pro rodiče. 

Obě kola „náboru“ jsme si všichni patřičně 

užili a utvrdili se v tom, že zde máme spous-

tu talentovaných chlapců, ale i dívek. Velký 

dík patří dětem ze ZŠ za jejich nasazení, paní 

ředitelce Pávkové a  paní starostce Bártlové 

VE DNECH 2. A 9. 5. 2014 PROBĚHL VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ A MŠ RUDOLTICE A OBCÍ RUDOLTICE NÁBOR DO MLÁ-

DEŽNICKÝCH KATEGORIÍ FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL RUDOLTICE. CELÁ AKCE PROBĚHLA NENÁSILNOU 

FORMOU SPORTOVNÍHO DOPOLEDNE PO OBA ZMIŇOVANÉ DNY.

za to, že tato akce mohla vůbec proběhnout, 

hráčům starších žáků Karolíně Hübnerové, 

Janu Faltusovi, Petru Machovi ml., Janu No-

votnému a  Davidu Nguyenovi za  ochotu 

pomoci a  poradit svým mladším kamará-

dům. Nemohu samozřejmě nezmínit pomoc 

mého asistenta Jana Habigera s  přípravou 

a organizací celé akce.

Přes všechna pozitiva tohoto setkání jsem 

osobně zklamán účastí rodičů na  pre-

zentaci pro ně připravené na  12. 5. 2014 

od  17.00  hod. na  sále kulturního domu. 

Stále říkáme, že děti sedí u PC, nemají po-

hyb apod. Ale ruku na  srdce, není to tak 

trochu naše vina? Podívejte se, když máte 

někam jít s dětmi pěšky. Za jak dlouho sly-

šíte „mě bolí nohy“ a „mně už se nechce“. 

Zde děti skoro 2 hodiny pobíhaly po hřišti, 

cvičily, kopaly do míče a nikdo si nestěžo-

val, že už nemůže apod. Jsou pod dohle-

dem, pojištěné pro případ úrazu atd. To 

vše byste se ale dozvěděli na výše zmiňo-

vaném setkání rodičů a trenérů. 

TJ Sokol Rudoltice není uzavřená organiza-

ce, jsme tu pro každého bez rozdílu. Chce-

me být součástí programu GRASSROOTS 

FOTBAL – fotbal na  neprofesionální úrov-

ni. Myšlenkou tohoto programu je dát mož-

nost hrát fotbal všem bez výjimky, bez ohle-

du na pohlaví, věk, rasu nebo zdravotní stav 

– Grassroots je FOTBAL PRO VŠECHNY. 

Věřím, že se nám podaří dát dohromady mlá-

dežnický fotbal v naší obci a postupně vycho-

vávat hráče přes vyšší kategorie až do mužů. 

Bez dětí nemůže existovat fotbal dospělých.

DÍKY VŠEM ZA POMOC

Petr Mach

12 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN 13ČÍSLO 2/2014, ČERVEN

F
o

ta
: M

g
r.

 R
e

n
a

ta
 P

á
v

k
o

v
á

NÁBOR DĚTÍ DO TJ SOKOL RUDOLTICE
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SEZNAM VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ REALIZOVANÝCH 
OBCÍ RUDOLTICE V ROCE 2013 A 2014

DATUM ZAKÁZKA OSLOVENÍ UCHAZEČI VÍTĚZ

13. 3. 2013

Rekonstrukce zdroje tepla – využití OZE, 

realizace úspor energie v areálu budov 

MŠ Rudoltice

(Bylo doručeno 14 nabídek)

5 nejlépe hodnocených nabídek:

Bromach spol. s r.o., Lanškroun

KPV SYSTÉM s.r.o., Ústí/O.

Agrostav, a.s., Ústí/O.

První Litomyšlská stavební a.s.

INSTAV Hlinsko a.s.

Bromach spol. s r.o., 

Lanškroun

14. 6.2013
Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ 

Rudoltice

J. Konek, Rudoltice

Bromach spol. s r.o., Lanškroun

Bromach spol. s r.o., 

Lanškroun

20. 8. 2013
Modernizace septiků na ČOV 150 EO + 

200 EO Rudoltice

Ing. Z. Sekerka, Jevíčko

Inspa, Svitavy

JSK, M.Třebová

Ing. Z. Sekerka, 

Jevíčko

19. 9. 2013
Dobudování a rekonstrukce místních 

komunikací v obci Rudoltice

JD Dlouhý s.r.o.

COLAS CZ, a.s.

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

11. 11. 2013
Místní komunikace p.č. 82/24 a 82/27 

v Rudolticích

Agrostav, a.s., Ústí /O.

J. Vymetálek, Česká Rybná

Agrostav, a.s., 

Ústí /O.

27. 11. 2013
Stavební úpravy pro zřízení třídy MŠ 

v čp. 95 Rudoltice

DRUP, Lanškroun

Agrostav, a.s., Ústí /O.

Bromach spol. s r.o., Lanškroun

J. Konek, Rudoltice

Bromach spol. s r.o., 

Lanškroun

17. 4. 2014 Dětské hřiště u čp. 5 v obci Rudoltice

Hřiště, s.r.o., Brno

TR Antoš s.r.o., Turnov

Tomovy Parky, Turnov

TR Antoš s.r.o., 

Turnov

29. 4. 2014
Opravy místních komunikací v obci 

Rudoltice v r. 2014

SKANSKA a.s.

COLAS CZ a.s.

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

6. 5. 2014
Revitalizace zahrady MŠ v Rudolticích 

– 1. kolo

T. Kozel, Mistrovice

J. Vymetálek, Česká Rybná

J. Konek, Rudoltice

Bromach spol. s r.o., Lanškroun

R. Sochor, Rudoltice

DRUP, Lanškroun

VŘ zrušeno, byla 

podána pouze 

1 nabídka

23. 5. 2014

Místní komunikace v Rudolticích 

na p.č. 82/6, 82/26 a 82/25

(pouze poptávkové řízení)

Agrostav, a.s., Ústí /O.

J. Vymetálek, Česká Rybná

Agrostav, a.s., 

Ústí /O.

29. 5. 2014
Revitalizace zahrady MŠ v Rudolticích 

– 2. kolo

M. Michálek, Lanškroun

Ing. Břeňová, Dolní Újezd

P. Haupt, Letohrad

DRUP, Lanškroun

Ing. Břeňová, 

Dolní Újezd

29. 5. 2014 Vybavení nové třídy MŠ v čp. 95

Dřevovýroba TREMAK, Lukavice

BENAJMÍN, Buchlovice

Baribal, Brno

Dřevovýroba, 

TREMAK Lukavice
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V MĚSÍCI DUBNU PŘEVZALA OBEC OD DODAVATELE STAVBY BROMACH SPOL. S R.O. STAVEBNÍ 

ÚPRAVY PROSTOR BÝVALÉ UBYTOVNY V II. NP KULTURNÍHO DOMU.

PŘED REKONSTRUKCÍ

Jak v minulosti vypadaly a nyní vypadají prosto-

ry původních bytů a následné ubytovny si mů-

žete prohlédnout na přiložených fotografi ích.

Lenka Bártlová, starostka obce

Nově budou tyto zrekonstruované pro-

story sloužit Základní škole a mateřské 

škole Rudoltice, která zde v  letošním 

roce zahájí provoz 3. třídy mateřské 

školy. Během měsíce července a  srpna 

bude třída vybavena nábytkem a  před 

zahájením školního roku bude předsta-

vena široké veřejnosti.

PO REKONSTRUKCI



DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Hřiště leží v  záplavovém 
území u státem chráněné 
památky ve středu obce. 

Těmto skutečnostem je 
uzpůsobeno naprosto 
vše, tzn. výběr herních 
prvků a  mobiliáře, jejich 
umístění, typ dřevěného 
plotu, ale i lávky, přes kte-
rou budou návštěvníci 
na hřiště vstupovat. V ak-
tivní zóně záplavového 
území, která se nachází 
podél vodního toku Lu-
kávka, není v souladu se 
zákonem umístěn žádný 
z herních prvků či mobi-
liáře. Namísto plotu bude 
na  hranici aktivní zóny 
vedeno pouze zábradlí.

Zhotovitelem hřiště je 
společnost TR Antoš s.r.o. 
se sídlem v Turnově, kte-
rá předložila ve  výběro-
vém řízení nejvhodnější 
nabídku.

Po  vybudování tohoto 
hřiště budou zahájeny 
práce na dětském hřišti 
v lokalitě Zámeček.

Lenka Bártlová, 
starostka obce

U VENKOVSKÉ 

USEDLOSTI ČP. 5 

BUDE NEJPOZDĚJI 

DO KONCE 

MĚSÍCE ČERVENCE 

LETOŠNÍHO ROKU 

VYBUDOVÁNO 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

K VYUŽITÍ 

PRO ŠIROKOU 

VEŘEJNOST. 

JARO V ZŠ A MŠ RUDOLTICE
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JARNÍ DÍLNY

„Smrt jede ze vsi,

nové léto do vsi.

A ty, svatá Markyto,

dej nám pozor na žito.

A na všechno obilí,

co nám Pánbůh nadělí.“

     

Zpěvem těchto veršů jsme v  pátek 

dne 4. 4. 2014 se všemi dětmi vynesli 

Moranu – vládkyni zimy. Díky tomu 

jsme mohli letošní obzvlášť vydařené 

jaro tradičně oslavit.

Dne 7. 4. 2014 se v ZŠ a MŠ v Rudolti-

cích uskutečnily Jarní dílny spojené se 

dnem otevřených dveří. V  tento den 

se jednotlivé třídy jak v  základní, tak 

i  v  mateřské škole proměnily v  dílny, 

ve  kterých děti za  pomoci pedagogů 

a přátel školy pletly pomlázky, malova-

ly vajíčka, zdobily perníčky, vytvářely 

doslova umělecká díla z  marcipánu, 

ale i z přírodních materiálů. Den zpří-

jemnil i raut, na kterém děti ochutnaly 

dobroty od maminek. Všechny výrob-

ky jste mohli zhlédnout na  výstavě 

umístěné v prostorách MŠ.

Přejeme vám příjemné jaro!
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JARO V ZŠ RUDOLTICE

17. ROČNÍK MCDONALD´S CUP

V pátek 25. 4. 2014 se vydali zástupci žáků z  první, druhé a třetí třídy do Lanš-

krouna na 17. ročník McDonald´s Cup, který se konal na stadionu Romana Šebrle-

ho. Okrskového kola fotbalové soutěže se zúčastnily ZŠ B. Smetany Lanškroun, ZŠ 

A. Jiráska Lanškroun, ZŠ Dobrovského Česká Třebová a ZŠ Rudoltice.

Pro některé naše fotbalisty byl toto první „opravdový“ zápas (podle pravidel – v da-

ném počtu hráčů,  s rozhodčím), a tak není divu, že se jim i přes velkou snahu žádný 

ze zápasů nepodařilo vyhrát. 

VÝSLEDKY ZÁPASŮ

Rudoltice – Lanškroun, A. Jiráska (0:8),

Rudoltice – Lanškroun, B. Smetany (0:3), 

Rudoltice – Česká Třebová, Habrmanova (0:7).

Na prvním místě se všemi vyhranými zápasy se umístila ZŠ Habrmanova Česká Třebová.

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN

Ve  středu 23. 5. 2014 proběhlo školní kolo v  poznávání přírodnin. Soutěž 

byla určena žákům 3., 4. a  5. tříd. Žáci měli za  úkol poznat 20 ži vočichů, 

20 rostlin a 5 nerostů. Celkem mohli získat 45 bodů. Nejlépe si vedli: Miroslav 

Šabata 41 b, Dominik Lopuchovský 39,5 b., Radim Janů 39 b.

Školní kolo bylo postupové – 8 nejšikovnějších mladých přírodovědců se 

29. 4. 2014 zúčastnilo obdobné soutěže v DDM Damián v Lanškrouně. Tady 

se sešlo 72 soutěžících z 6 základních škol. Z naší školy zazářili: Dominik Lo-

puchovský, který obsadil 6. místo, Miroslav Šabata na 9. místě, Vladimír Říha 

na 11. místě, Radim Janů na místě 15. Dobře si vedli i ostatní – Natálie Ža-

bová, Adéla Šabatová, Radim Kopecký a Miroslav Svatoš. Všem gratulujeme 

k úspěchu a odvaze a přejeme hodně štěstí v dalších kláních.

V  úterý 6. 5. 2014 se do  Lanškrouna na  McDonal-

d´s  Cup vypravili pro změnu zástupci ze třetí, čtvrté 

a páté třídy. Na stadionu Romana Šebrleho se sešli žáci 

ze ZŠ Rudoltice, ZŠ B. Smetany Lanškroun, ZŠ A. Jiráska 

Lanškroun a ZŠ Dobrovského Lanškroun.

Naši fotbalisté hned první zápas s převahou vyhráli – 

Rudoltice – Lanškroun, Dobrovského – 4:0 (góly zajis-

tili P. Kollert, R. Kopecký a Š. Klímek).    

       

Při druhém zápasu jsme se museli smířit s prohrou, Rudol-

tice – Lanškroun, A. Jiráska – 0:5, a při třetím zápasu chlap-

ci bojovali jako lvi až do poslední minuty. ZŠ Smetanova 

Rudoltice bohužel porazila 1:0, což nám přineslo konco-

vé třetí místo v  turnaji okrskového kola. První se umístili 

a do dalšího kola postoupili žáci ze ZŠ A. Jiráska Lanškroun.

Všem fotbalistům blahopřejeme.

DEN MATEK VE 2. TŘÍDĚ

Dne 13. 5. 2014 žáci 2. třídy ZŠ Rudolti-

ce uspořádali u  příležitosti Dne matek 

besídku. Děti si pro nás přichystaly za-

jímavý program, při kterém přednesly 

básničky, legrační vtipy a na závěr nám 

zahrály pohádku „O ztraceném koťátku“. 

Nechybělo ani výborné občerstvení, 

které děti samy dopředu nachystaly. 

Každá maminka a  babička dostala ky-

tičku a dáreček, který nám děti vyrobi-

ly. Ráda bych jménem všech maminek 

a  babiček poděkovala jak žákům, tak 

i  paní učitelce Mgr.  Janě Hejkrlíkové 

za přípravu besídky a za hezké odpole-

dne, které jsme mohly strávit společně 

se svými dětmi. Určitě se mnou budou 

souhlasit všechny maminky, když napí-

ši, že se již těšíme na další besídku.

Za maminky Martina Krobotová

DEN MATEK 
VE 3. TŘÍDĚ

Dne 13. 5. 2014  jsem byla  

pozvaná svojí dcerou Te-

rezkou na besídku ke Dni 

matek.

Hned na začátek nám děti 

zahrály pohádku „Jak šlo 

vejce do  světa“, která se 

jim velmi povedla, a  bylo 

vidět, že jsou sehraná par-

ta. Důkazem bylo také to, 

že byl se mnou čtyřletý 

syn, který poslouchal a ani 

nedutal. A  děti jsou neju-

přímnější diváci. Vyslechli 

jsme si také vtipy, které 

nás rozesmály, a  písničky 

s doprovodem kytary.

Myslím, že můžu za všech-

ny přítomné maminky po-

děkovat za  krásná přání, 

kytičku a ručně vyrobené 

mýdlo. Poděkování patří 

také paní učitelce Osoho-

vé za  přísný, ale zároveň 

kamarádský přístup.

Dětem přeji úspěšné 

ukončení třetího ročníku, 

a ať se jim daří i nadále.

Zuzana Krystlová



Co jsme my, kandidáti za KSČM, v roce 2010 ve svém voleb-

ním programu nabízeli, zda a do jaké míry se nám povedlo 

naše vize a sliby naplnit.

Obecní komunikace – postupně  probíhaly 

rekonstrukce i budování nových komunikací dle 

aktuálního stavu a fi nančních možností obce

Rekonstrukce  a budování ČOV – v uplynulém období 

byly rekonstruovány čističky odpadních vod u všech 

bytových domů v obci a přebudovány  septiky pod oběma 

sídlišti v obci na ČOV

Pokračování v rekonstrukci ZŠ a MŠ – proběhla 

rekonstrukce MŠ a rekonstrukce počítačové učebny v ZŠ.  

Znovu bylo požádáno o dotaci na rekonstrukci budovy 

ZŠ, žádost byla akceptována, rekonstrukce by měla 

proběhnout v roce 2015

Dobudování veřejného osvětlení – proběhlo

Vybudování cyklostezky – proběhlo

Úprava 1 BD pro potřeby seniorů – v plánu na rok 2016

Rekonstrukce části 1. patra v budově OÚ – rekonstrukcí 

vznikla další třída pro 20 dětí MŠ

Postupné rozšiřování kapacity dětských hřišť – probíhá 

a nadále bude pokračovat

Podpora kulturního vyžití – probíhá

Vylepšení dopravní obslužnosti – probíhá dle možností

Z  uvedeného přehledu lze konstatovat, že se náš volební 

program  daří naplňovat, a to jednak proto, že náš program 

vycházel nejenom z  našich přání, ale zejména z potřeb a reál-

ných možností obce.

Dalším, velice důležitým faktorem byla skutečnost, že se 

po volbách vytvořila koalice dvou volebních stran – hnutí 

NEZÁVISLÝCH a KSČM, jejichž cíle byly z větší části shodné, 

pouze cesty k těmto cílům se rozcházely. I když to občas ne-

bylo jednoduché, pokaždé jsme dokázali najít  společnou 

cestu ke splnění našich cílů a slibů, které jsme našim voli-

čům v předvolebním období dali.

Erika Kohoutová, místostarostka obce

REKAPITULACE

ČAS NEÚPROSNĚ BĚŽÍ A  ZE ČTYŘLETÉHO VOLEB-

NÍHO OBDOBÍ ZBÝVÁ POSLEDNÍCH PÁR MĚSÍCŮ. 

NAZRÁL ČAS NA KRÁTKÉ ZASTAVENÍ A OHLÉDNU-

TÍ SE ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM, NA REKAPITULA-

CI NAŠICH SLIBŮ A SKUTKŮ.

Více než tři desítky obcí a měst Sdružení obcí Orlicka le-

tos snížily náklady na elektřinu nákupem na Českomo-

ravské komoditní burze Kladno. K  samosprávám, které 

se ke  společnému nákupu sdružily už loni a  předloni, 

letos přibylo město Králíky a obec Žichlínek. 

„Letošní nákup elektřiny na  příští rok přinesl meziroční 

úsporu 700 tisíc korun. Pokud bychom ale porovnali prů-

měrnou cenu silové elektřiny v roce 2012 s cenou pro rok 

2015, ušetřily už tyto nákupy účastníkům třetinu nákla-

dů,“ uvedl předseda Sdružení obcí Orlicka Petr Fiala. 

Před prvním nákupem, realizovaným v  roce 2012 teh-

dy 21 samosprávami, se cena odebírané silové elektři-

ny pohybovala kolem 1.400 korun za  megawatthodinu. 

Tehdejší centrální nákup pak dodávky zlevnil na 1.192 Kč 

za  MWh. K  dalšímu poklesu na  úroveň 988 Kč za  MWh 

došlo loni, kdy už svoji spotřebu centralizovalo 29  obcí 

a  měst, mimo jiné Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad 

Orlicí, Žamberk, Kunvald či Dolní Čermná. V letošním ná-

kupu se objem poptávky dále zvýšil o téměř 1.100 MWh 

a cena silové elektřiny klesla pod hranici 940 Kč/MWh.

„Porovnáme-li cenu před centralizací s  cenou pro rok 

2015, klesly při roční spotřebě 11 tisíc MWh náklady na si-

lovou elektřinu z  15 milionů na  10 milionů korun ročně,“ 

upřesnil Petr Fiala.

Vedle samospráv pořizují cca 500 MWh elektřiny na bur-

ze i Technické služby Lanškroun, s.r.o. I  tato společnost 

burzovními nákupy výrazně šetří, pro příští rok např. do-

sáhla ceny 960 Kč/MWh, což je proti úrovni před prvním 

nákupem méně o čtvrtinu.
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SAMOSPRÁVY ORLICKA 

A LANŠKROUNSKA SNÍŽILY 

OPAKOVANÝMI NÁKUPY NA BURZE 

CENU SILOVÉ ELEKTŘINY 

PROTI ROKU 2012 UŽ O TŘETINU

JARO MŠ RUDOLTICE
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DIVADÉLKO MALÉ BO 
VE ŠKOLCE

V pondělí  24. 3. 2014 nás ve škol-

ce navštívilo Divadélko malé Bo 

s  výchovně vzdělávacím progra-

mem zaměřeným na dopravní vý-

chovu, pod názvem „Janku, co to 

znamená, když ti svítí červená!!!“

Děti se společně s  Jankem, který přišel ze 

zapomenutého kraje, vydaly do  ulic města 

a  řešily různé dopravní situace.  Naučily se 

správně přecházet silnici po  přechodu pro 

chodce i na semafor. Společně si řekly základ-

ní pravidla silničního provozu a seznámily se 

s  refl exními barvami. Dozvěděly se, co zna-

menají barvy na semaforu, i to, že s míčem si 

hrajeme jenom na hřišti a ne na silnici.

Nakonec si děti zazpívaly s Jankem pěk-

nou písničku a slíbily mu, že na sebe bu-

dou dávat dobrý pozor.

Tento program pro děti vznikl ve spo-

lupráci s  Policií České republiky Jese-

ník a ZP MV.

Učitelka MŠ Alena Prícká

ČARODĚJNICKÝ REJ 
ANEB STRAŠIDEL SE 
NEBOJÍME

Dne 30. dubna 2014 proběhl v naší mateř-

ské škole „Čarodějnický rej“. Děti se pře-

vlékly za  krásné čarodějnice a  kouzelníky 

a proběhla přehlídka masek.  Zatančili jsme 

si na písničku „Bubáci a strašidla“ a čarova-

li s  písničkou „Čáry, máry“.  Spřádali jsme 

pavučinu pro kouzelného pavouka, které-

mu se v  naší dokončené pavučině zalíbilo  

a  za  práci nás odměnil sladkostmi.  Také 

jsme si zasoutěžili a vyfotili se u kotle s kou-

zelným lektvarem. Čarodějnický den v ma-

teřské škole se nám vydařil.

Učitelka MŠ Alena Prícká
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OBRAZOVÝ KATALOG
ZKOMPLIKUJE ŽIVOT ZLODĚJŮM

Pro Správu železniční dopravní cesty je 

to bohužel celkem běžná situace. Zlodě-

ji způsobí každoročně mnohamilionové 

škody, za  svou kořist přitom dostanou 

často jen pár stokorun.

Proto železničáři nedávno vydali me-

todickou pomůcku, která umožňuje 

sběrnám surovin kradené věci poznat 

a  odmítnout, kontrolním orgánům pak 

případně usvědčit personál výkupny 

z podílu na trestné činnosti.

SPOTŘEBIČE NEPATŘÍ 

DO SBĚREN SUROVIN

Tato metodická pomůcka se teď pod-

statně rozšířila. Vznikl z  ní rozsáhlý 

obrazový katalog, který obsahuje také 

popis částí vysloužilých spotřebičů, kte-

ré se do sběrných surovin rovněž často 

dostanou. Podle zákona tam přitom ne-

mají co dělat.

Vysloužilé elektro patří na  sběrná místa, 

odkud putují k  ekologickému zpraco-

vání. Jen tak je možné zajistit, že budou 

zrecyklovány a  k  dalšímu zpracování se 

dostanou všechny využitelné materiály, 

nejen ty, které se dají nejlépe zpeněžit. 

Nejpodstatnější ale je, aby byly odborně 

zlikvidovány všechny škodlivé látky, které 

mohou významně poškodit životní pro-

středí. Typickým příkladem jsou freony 

používané v minulosti v chladicím systé-

mu lednic i jako součást jejich izolace.

Obrazový katalog připravil Institut pro 

udržitelný rozvoj měst a  obcí, o.p.s. (IUR-

MO). Postupně jej distribuuje všem sub-

jektům, které mají oprávnění sběrny suro-

vin kontrolovat.

Kromě Policie ČR a  městských policistů 

jsou to Česká inspekce životního prostře-

dí (ČIŽP) a Česká obchodní inspekce (ČOI), 

ale také jednotlivé obce. 

PŮLKA POKUTY 

DO OBECNÍ POKLADNY

Vybaveni obrazovým katalogem budou 

kontroloři přesně vědět, co ve  sběrnách 

hledat. Pro obce navíc ve spolupráci s ČIŽP, 

ČOI a Policií ČR vznikla metodika, která bude 

dávat návod k zefektivnění kontrol výkupen.  

Pro obce je bezesporu zajímavé, že když pře-

dají svá zjištění inspektorům oprávněným 

udělit pokutu a ta bude skutečně vyměřena, 

půjde z ní polovina do obecní pokladny. 

Obrazový katalog obsahuje kromě do-

kumentace částí železniční dopravní 

infrastruktury a  elektrospotřebičů i  spe-

cifi kace jednotlivých částí nejčastěji roz-

krádaného mobiliáře měst a  obcí nebo 

příslušenství silničních tahů. Daty o nich 

přispěl Svaz měst a obcí ČR a Ředitelství 

silnic a dálnic ČR. Část věnovanou spotře-

bičům pomohl připravit i  kolektivní sys-

tém ELEKTROWIN zabývající se zpětným 

odběrem a recyklací vysloužilých spotře-

bičů již devátým rokem.

KDY JSTE NAPOSLEDY ZAŽILI ZPOŽDĚNÍ VLAKU NEBO DOKONCE 

VÝLUKU NA  TRATI ZPŮSOBENÉ ZLODĚJI, KTEŘÍ UKRADLI ŠROUBY 

Z KOLEJÍ NEBO KABEL VEDOUCÍ K SIGNALIZAČNÍMU ZAŘÍZENÍ? 

PŘIPRAVUJEME LETNÍ VYDÁNÍ LISTŮ 
ZA NAŠE RUDOLTICE

Oznamujeme všem našim příznivcům, že připravujeme vlastní vydá-

ní Listů Za naše Rudoltice, které vyjde v letních měsících bez cenzury 

(kontroly) a komentářů ze strany obecního úřadu.

Těšíme se na Vaši přízeň – Sdružení Za naše Rudoltice
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Fotodokumentace rok 1986
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Hikade Josef – předseda MNV, Žáčková 

Jitka – tajemník MNV, Barbořák Zdeněk 

– místopředseda MNV, Pirklová Marie, 

Ing.  Alexa Metoděj, Chládková Jarmila, 

Bučková Pavla, Hrabáček Josef, Jašniak 

Zlatomír – členové.

JEDNOTLIVÉ KOMISE MNV 
PRACUJÍ V TOMTO SLOŽENÍ

• Sbor pro občanské záležitosti

Motyčka Josef – předseda, Brejšová Zden-

ka – tajemník, Havlenová Hana, Skácelová 

Hana, Brokešová Vlasta, Kopecká Anna – 

členové.

• Komise finanční

Pirklová Marie – předseda, Ing. Jón Jan – ta-

jemník, Jetleb Martin, Sodomka Stanislav, 

Stejskal Bohuslav – členové

• Komise výstavby 

Ing.  Alexa Metoděj – předseda, Svojanov-

ský Jiří – tajemník, Janů Jindřich, Němeček 

Jaroslav, Dvořák Jiří, Hýbl Jiří, RNDr. Kolomý 

Oldřich – členové.

• Komise sociální a zdravotní

Krejčířová Jana – předsedkyně, Poláková 

Anna – tajemnice, Novotná Jaroslava, Flídr 

Zdeněk, Mařík Milan – členové.

• Komise školská a kulturní

Bučková Pavla – předsedkyně, Šrámek Mi-

loslav – tajemník, Prchlík Luboš, Kos Milan, 

Cvejn Jaroslav – členové.

• Komise pro obchod, služby a dopravu 

Stránská Iva – předsedkyně, Šebrlová Libu-

še – tajemnice, Beneš Jiří, Provazník Vladi-

mír, Kopecký Vladimír – členové.

• Komise zemědělská

Hrabáček Josef – předseda, Křivohlávek Jo-

sef – tajemník, Bajuszová Antonie, Vitouch 

Jan, Málek Jaroslav – členové.

• Komise branná

Barbořák Zdeněk – předseda, Žáčková Jitka 

– tajemnice, Buček Josef, Křivohlávek Karel 

– členové.

• Komise životního prostředí

Jašniak Zlatomír – předseda, Ing.  Polák 

Zdeněk – tajemník, Minář Jaromír, Hnát 

Ladislav, Šána Miroslav – členové.

• Složení výboru Národní fronty

Roček Josef – předseda, Řeháček Zdeněk 

– místopředseda, Štosková Marta – DV 

Jednota, Žabová Helena – TJ Sokol, Málek 

Jaroslav – Požárníci, Hrdá Květuše – ČSČK, 

Novotný Milan – Myslivci, Krejčířová Re-

nata – SSM, Krystl Petr – Zahrádkáři, Kři-

vohlávek Jiří – TJ Sokol. Ing. Tejkl Zdeněk 

– Chovatelé, Jílková Růžena – ČSŽ, Ko-

hout Pavel – KSČ, Rezek Oldřich – před-

seda OV KSČ.

Aby bylo možno si udělat představu o čin-

nosti rady MNV ještě ve složení z minulých 

voleb a  vlastně i  o  dění v  obci, podrobně 

uvádím několik údajů z období dvou měsí-

ců březen – duben 1986.

ROK 1986 

Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka

Každý rok je pro společnost něčím význam-

ný. Tak jak to byly v roce 1985 oslavy 40. výro-

čí osvobození a Československá spartakiáda, 

rok 1986 byl cele ve znamení tří nejvýznam-

nějších politických událostí, které udávaly 

tón politickému a společenskému životu celé 

republiky.

24. března začal v Praze ve Sjezdovém pa-

láci XVII. sjezd Komunistické strany Česko-

slovenska za  účasti 90 delegací komunis-

tických a  dělnických stran z  celého světa. 

14. – 16.  května proběhly oslavy 65. výročí 

založení KSČ. A  poslední významnou udá-

lostí se staly volby do zastupitelských orgá-

nů všech stupňů, které proběhly ve dnech 

24. a 25. května. O všech událostech bude 

podána informace v  kapitole „Události 

u nás doma“.

I u nás proběhly volby do MNV a všech jeho 

orgánů, to je rady, pléna a komisí MNV. Tak 

jako při volbách posledních uvádím jmeno-

vité seznamy zvolených poslanců i  členů 

aktivu MNV. Čas utíká a jména pro budoucí 

čtenáře mohou být zajímavá.

POSLANECKÝ SBOR BYL 
ROZŠÍŘEN NA 29 POSLANCŮ 

• Nejprve složení rady MNV:
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ZASEDÁNÍ RADY  

První zasedání rady proběhlo 10. března. 

Bylo hodnoceno plenární zasedání, kriti-

ka padla na malou účast poslanců a členů 

komisí. Byla projednána příprava voleb 

(29 poslanců). Není znám návrh na předse-

du MNV, místopředsedu a tajemníka. Bylo 

jednáno o jarní směně, vytipovány divoké 

skládky, uloženo ČSSS opravit komunikaci 

k živočišnému středisku, zamezit znečišťo-

vání slámou a krmivem.

Následuje další zasedání rady, na  kterém 

jsou opět projednávány otázky připravenos-

ti voleb, práce v rámci volebního programu 

a spousta běžných operativních záležitostí. 

Z  uvedeného je zřejmé, že i  relativně malá 

obec, která má toho času cca 892 obyvatel, má 

své problémy, které jsou denně na MNV řeše-

ny, ve valné většině ke spokojenosti obyvatel.

Dříve než se rozepíši o  celoročním životě 

obce, chtěl bych napsat něco o plnění důle-

žité oblasti, a to o kulturně – výchovné čin-

nosti. V roce 1986 se podařilo vytvořit nový 

aktiv Osvětové besedy, jejíž předsedkyní 

se stala tajemnice MNV s. Jitka Žáčková. 

Pro další dobrou činnost bude mít jistě vliv 

i opětné rozdělení komise sociální, zdravot-

ní a školské na dvě komise samostatné. Tím 

se podařilo od sebe oddělit v mnoha přípa-

dech odlišné problematiky.

V  přednáškové činnosti bylo vše splně-

no. Největší ohlas měly Hovory s  mládeží 

v  květnu s  námětem „Volby“ a  v  prosinci 

o toxikománii. Činnost SSM se díky několi-

ka aktivním členům velmi zlepšila.

Nástěnky byly obměňovány, relace k  vý-

znamným výročím odvysílány. Aktivně 

pracuje kroužek ZŠ a  MŠ, byly pořádány 

akce ples požárníků, beseda k MDŽ, pálení 

mírového ohně, byl uskutečněn vánoční 

koncert, oslava MDD, výstavy knih a  hra-

ček v  MČSP, výstava drobného hospodář-

ského zvířectva, beseda nad knihou.

Úspěšní jsou rovněž sportovci – hlavně oddíl 

žáků stolního tenisu a dorostenců v kopané.

Plán na  rok 1987 je naplněn ještě větším 

množstvím akcí. Bude rozšířena činnost 

SPZu, sportovce čeká nemalý úkol – opět-

né zatravnění hřiště a vybudování atletické 

dráhy s doskočištěm. Místní lidová knihov-

na, která je umístěna v  kabinách na  hřišti, 

zvýší počet svých členů z  80 na  100 a  tím 

i počet výpůjček na 3 500. Za účasti složek 

Národní fronty bude dobudováno dětské 

hřiště v areálu mateřské školy.

O  tom, jak je důležitá realizace úkolů kul-

turní politiky KSČ, v okrese jednalo plenár-

ní zasedání OV KSČ v  Ústí nad Orlicí dne 

20.  dubna 1986. OV KSČ zhodnotil dosaže-

né výsledky a posoudil, jak činnost kulturně 

– výchovné práce přispívá k  výchově soci-

alistického člověka. Vyhodnotil přístupy 

komunistů, profesionálních i dobrovolných 

kulturních pracovníků a kulturních zařízení. 

Ukázal dobré výsledky, ale i nedostatky v ří-

dící a  organizátorské práci a  cesty k  jejich 

odstranění. OV KSČ považuje za hlavní ces-

tu zkvalitňování kulturně – výchovné čin-

nosti důsledným uplatňováním leninských 

principů socialistické kulturní politiky.

OV KSČ ukládá vést komunisty v MNV, kul-

turních zařízeních k  odpovědnosti za  ob-

sahovou úroveň a účinnost kulturně – vý-

chovné činnosti. Provádět 1x   ročně roz-

bor úrovně a účinnosti KVČ. Na členských 

schůzích KSČ hodnotit vytváření podmí-

nek pro aktivitu pracujících a  mládeže 

a vytyčovat cíle pro další zkvalitňování.

Posílit úlohu KVČ jako nedílné součásti 

volebních programů. Metodicky pomáhat 

MNV a  organizátorům KVČ v  místě. Vyu-

žívat památníku revolučních tradic v  Ústí 

nad Orlicí. Dobudovat síť kulturních zaří-

zení na vesnicích s důrazem na středisko-

vé obce a sídla JZD. 

Na  vesnicích zabezpečit účast organizací 

NF na tvorbě a realizaci JD KVČ s cílem vý-

razněji ovlivnit kulturně – výchovné akce 

pro mládež a  kolektivy. Napomáhat při 

ochraně přírody a životního prostředí. Toto 

usnesení je daleko rozsáhlejší, některé jeho 

body se neztotožňují s  možnostmi a  sku-

tečnostmi naší obce.

Následující řádky budou patřit heslovité-

mu zhodnocení dění v  obci ve  všech ob-

lastech života. Některé události a činnosti 

jsou doloženy fotografiemi s  patřičným 

komentářem.
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  Mateřská škola. Na snímcích je ně-

kolik záběrů z  vnitřních prostor ma-

teřské školy. Jídelna, schodiště, třída 

a kancelář. Interiéry školky, a to nejen 

části provozní, ale i hospodářské, jsou 

velmi vkusně a dobře vybavené. Před 

budovou směrem k  silnicia byla vy-

budována betonová plocha se znač-

kami, kde děti cvičí a nastupují. 

Mezi nedostatky patří hlavně nevyhovující to-

pení akumulačními kamny, které kapacitně ne-

stačí. Zvláště na začátku zimy 1987 při extrémně 

nízkých teplotách klesla teplota ve  třídách až 

na 13°C, což zdraví dětí rozhodně nesvědčí. Před 

hospodářskou budovou směrem k Jednotě jsou 

záhonky se zeleninou. Před celou školkou byl 

upraven terén a zaseta tráva, vysazeny stromky. 

Terén v okolí školky je pěkně upravený.

  Objekt Staré hospody – klubovny SSM. Bu-

dova Staré hospody, ve které je umístěna pošta 

a klubovna SSM, bude mít další uživatele – Svaz 

chovatelů. Členové SSM se zavázali objekt oblo-

žit a společně s chovateli udržovat louku a okolí. 

Vedle objektu je vidět hromadu štěrku přiveze-

ného z opravy cesty a otočky. Štěrk je již nahru-

bo rozhrnutý. Členové SSM si chtějí terén upra-

vit a vybudovat hřiště na volejbal a nohejbal.

  Výstavba vodovodu. Vodovod 

– to je stěžejní akce celého voleb-

ního programu na  další období. 

Uvedené snímky znázorňují situaci 

z  listopadu 1986. Betonování šach-

ty na  okraji Damníkova a  výkopy, 

ve  kterých je již položeno vodo-

  Zahrada mateřské školy. V  zadní části 

zahrady směrem k  potoku se buduje dět-

ské hřiště. Na  snímku je srubový hrad, jistě 

atraktivní objekt pro dovádění dětí. Výstav-

ba dalších atrakcí však vázne na nedostatku 

brigádníků.

vodní potrubí z novoduru těsně před tlakovou 

zkouškou. Do konce roku byla tlaková zkouška 

provedena a nepodařilo se již výkopy zahrnout. 

I  tak byl rok 1986 ve  výši stavebních prací spl-

něn a toho času se nachází asi v polovině cesty 

z Damníkova do Rudoltic.



Fotodokumentace rok 1986
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• Rudoltice mají ke konci roku 1986 892 

obyvatel. V posledním roce došlo k úbytku 

obyvatelstva, neboť se odstěhovaly někte-

ré početné rodiny.

• Ustavující plenární zasedání proběhlo 

18. června 1986.

• V budově MNV byly provedeny rozsáhlé 

úklidové práce, hlavně na dvoře. Úklid pro-

vedli myslivci. Za to pořádali svou akci bez 

poplatku za použití sálu, výčepu a ostatní-

ho příslušenství.

• Byla velmi vkusně upravena a vybavena 

kancelář MNV.

• Byl uskutečněn vánoční koncert komor-

ní hudby s interprety z Litomyšle.

• Poslední zábava SSM byla již zajišťována 

podle nových směrnic ONV, tedy službami, 

dozory, dodržením věku účastníků apod. 

Průběh zábavy byl vcelku slušný, názor 

každého je v daném případě odlišný. Přes-

to došlo k odcizení nejen svršků, několika 

konfliktům, ale i  ke  krádeži automobilu 

Dacia z  otevřené garáže v  rodině Blažko-

vých na 1. sídlišti. Pachatelé, dá se předpo-

kládat, že účastníci zábavy, s autem dojeli 

pouze na most u Zvárů v horní části obce. 

Tam narazili na  mostní zábradlí a  spadli 

na  louku vedle potoka. Sami byli zranění, 

jeden těžce, a auto zdemolováno.

• Chovatelé drobného hospodářského 

zvířectva si budou upravovat prostory 

v  budově Staré hospody. Organizace je 

velmi aktivní (původně měli objekt sýp-

ky u točny autobusů, na kterém již začali 

opravovat střechu). V roce 1986 prováděli 

preventivní očkování králíků a uspořádali 

výstavu na hřišti. Výstava byla provázena 

nepřízní počasí, tak jako všechny akce dě-

lané na hřišti v r. 1986.

• Během roku prováděl Svaz požární 

ochrany průběžné opravy své požární 

zbrojnice. Je to oprava generální s výmě-

nou oken, vrat, elektroinstalace, provede-

ní vnitřních a venkovních omítek.

• TJ Sokol, oddíl kopané se pustil do ná-

ročné akce. Byla provedena meliorace 

celého hřiště podnikem Agrostav Lanš-

kroun. Po zahrnutí melioračních rýh bylo 

celé hřiště zoráno. V  jarních měsících 

bude prováděno rovnání, smykování, vál-

cování a nakonec osetí speciální travinou, 

která sama stála 12 000,- Kčs. Hřiště bude 

doplněno atletickou dráhou a  doskočiš-

těm, hlavně pro využití školou a školkou. 

Pro mě jako pro starousedlíka je pohled 

na  zorané hřiště něčím novým, v  této 

době zábavným. Byla to akce potřebná 

pro další generace mladých lidí v  obci. 

Protože musí tráva dobře zakořenit a hřiš-

tě musí být válcováno a zavlažováno, bu-

dou se soutěže fotbalových oddílů odbý-

vat na  tréninkovém hřišti v  Lanškrouně, 

což je s tamějším oddílem dohodnuto.

• V roce 1987 má být započato s výstav-

bou vysokotlakého plynovodu na  zemní 

plyn v  Dlouhé Třebové do  Lanškrouna. 

Jedná se o  změnu plynu v  Lanškrouně 

na  výhřevnější plyn zemní. S  plynofikací 

okolních obcí se nepočítá. Stavba bude 

probíhat i  na  katastru Rudoltic. Stav-

bu bude provádět Plynostav Pardubice. 

Bude zahájena v  březnu 1987 a  ukon-

čena v  červnu 1988. Státní statek nemá 

ke stavbě připomínek.

• V  naší obci se bude stavět betonár-

na, jejím provozovatelem i  budovatelem 

bude Agrostav Ústí nad Orlicí. Bude umís-

těna pod nádražím u  viaduktu, kde byl 

sklad na  asfalt. Směs betonu se nebude 

vozit obcí, ale cestou za tratí ke státní sil-

nici Rudoltice – Damníkov. Voda se bude 

brát z našeho veřejného vodovodu, který 

do obce vstoupí již zmíněným viaduktem. 

Místo bylo vybráno pro blízkost tratě pro 

dovoz cementu, písku a štěrku.

• V občanské výstavbě byl dokončen do-

mek Ing. Jiřího Kobzy, pracuje se na novo-

stavbách L. Řehoře, Horty, Friše, Dvořáka, 

připravují se Žák, Beneš. MNV vykoupil po-

zemky po Marklové a od Zvárové. Pozemky 

budou nabídnuty jako volné parcely po-

tencionálním zájemcům z Lanškrouna.

• Nová bytovka statku na  2. sídlišti byla 

obsazena nájemníky, kteří se do  Rudoltic 

dostali na  inzerát. Dokončená stavba pů-

sobí velmi dobře, zdá se, že i  po  stránce 

odborné je provedena na úrovni.

• Limit ve  školce je 60 dětí. V  současné 

době dochází 54 – 56 dětí.

• Limit na trojtřídní školu je 60 dětí, u nás 

je 61 žáků. Dětí je nedostatek.

• V  sociální oblasti bylo na  dávkách dů-

chodcům vyplaceno 15 000 Kčs. Příspěvky 

dostávají důchodci s  nejnižšími důchody, 

přestárlí a osamocení. 

• I  letos byly Rudoltice na trase cyklistic-

kých závodů Družby a  několika menších 

podniků. Jezdilo se obcí po  okruhu Lanš-

kroun – Rudoltice – Ostrov – Lanškroun.

• Zlepšila se slyšitelnost místního rozhla-

su, na což si stěžovali starší občané.

• Dovoz plynu je nepravidelný, hlavně 

v  příjezdech rozvozného auta. Plynu vyu-

žívá stále více našich občanů. 

• Podle názoru občanů by Masna měla jez-

dit v odpoledních hodinách. Jednosměnní 

pracovníci jsou této možnosti zbaveni.

• Koncem roku nastaly velké problémy 

s  uhlím. Ještě v  prosinci neměly Uhelné 

sklady Lanškroun pokryty spousty ob-

jednávek. Něco je vinou Uhelných skladů 

Choceň, něco způsobila napjatá situace 

v  tříděném uhlí v  rámci celé republiky. 

Ke spokojenosti občanů to rozhodně ne-

přispělo. A  dostatek otopu je jednou ze 

základních podmínek spokojenosti.

• Činnost SSM se zlepšila, což je konstato-

váno již v předešlém.

• SSM uspořádal 1. mládežnický triatlon 

v červnu. Počasí přálo, akce byla připravena 

skutečně dobře. Sešlo se i dost startujících. 

Propozice závodu byly na  vysoké úrovni. 

Snímky ve fotokronice dokumentují atmo-

sféru závodu. Plavání, běh a  jízda na  kole 

jsou disciplíny triatlonu. Na závěr byla dis-

kotéka. Po úspěšném 1. ročníku chtějí čle-

nové SSM uspořádat v roce 1987 2. ročník.

• Členové SSM sušili seno, udržují klubov-

nu, chtějí objekt Staré hospody obložit, 

u potoka vybudovat hřiště.

• V  roce 1986 byly tři povodně. Dvě 

po bouřích a jedna při prudkém tání před 

koncem roku. Kromě plných sklepů nebylo 

jiných škod.

• Po  obci se toulá mnoho malých psů. 

Někteří jsou agresivní a napadají děti i do-

spělé.

• Na sídlištní vodovod byly napojeny jesle. 

Výkopy a položení potrubí se dělalo v rámci 

budování celoobecního vodovodu.

• V  jarních měsících byla vyměněna celá 

kolej v  úseku Rudoltice – Třebovice. Práci 

prováděly speciální týmy pracovníků.

REKAPITULACE ČINNOSTI 
MNV A OBČANŮ

Následující kapitola bude v  hlavních ry-

sech rekapitulovat činnost MNV a občanů 

v roce 1986.

Po  volbách v  květnu pracuje rada MNV 

v  novém složení, kde řada funkcionářů 

svoji činnost teprve začíná.  Důkazem 

toho, že se jim práce daří, je příznivý stav 

při výstavbě vodovodu jako hlavního úko-

lu následujícího volebního období. Dá se 

říci, že vodovod se stal jistým měřítkem 

aktivity občanů, protože potřeba vody je 

pro většinu obyvatel stěžejní záležitos-

tí. I  ti, kteří mají vody dostatek, vědí, že 

voda je v  celé obci závadná. Uvědomme 

si, že vodovod je dílo i pro generace příš-

tí. I  tak je ještě dosti rodin, které se ještě 

prací nezúčastnily. Přesto práce pokračují 

v  dobrém tempu. Od  začátku roku bylo 

odpracováno celkem 4  050 hodin a  bylo 

vytvořeno dílo v  hodnotě 950  000,- Kčs, 

a to je nad plán roku 1986.
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  Mládežnický triatlon. 

Dva snímky nás vracejí 

do  teplé červnové soboty, 

kdy se uskutečnil 1. Ročník 

mládežnického triatlonu. 

Start běžců na  trať v  okolí 

rybníka a  start cyklistické 

části triatlonu na  okruh 

Rudoltice – Ostrov – Lanš-

kroun – Rudoltice.

  Cesta k živočišnému středisku. Snímky 

znázorňují opravenou cestu k živočišnému 

středisku. Rovněž tak byly upraveny pro-

story mezi kravíny a  před kanceláří. Zdá 

se, že cesta od střediska směrem ke státní 

silnici bude pro provoz uzavřena. Snaží se 

o to dopravní inspektorát, který argumen-

tuje nebezpečností výjezdu z  cesty na  sil-

nici. Dosud se ale jezdí dál.

  Otočka autobusů. V souvislosti s budováním nové 

cesty ke kravínům byla vybagrována i otočka pro au-

tobusy. Po  delší době na  ni byl přivezen a  rozhrnut 

provizorně štěrk, což řidičům autobusů nevyhovova-

lo. Pak se začal navážet další štěrk, kterého se navo-

zilo tolik, že se z otočky stala skládka na tom nejne-

výhodnějším místě. Otočka je skládkou úplně bloko-

vána a je mimo provoz. Autobusy se proto točí podle 

povahy řidiče u  školy nebo až u  Jednoty. V  jarních 

měsících se bude tak jednoduchá věc napravovat.

  Vypuštěný rybník. Poprvé 

od  roku 1955 byl přes zimu vypuš-

těný rybník za kostelem. Předcházel 

tomu podzimní výlov. Rybník patří 

rybářské organizaci a  během roku 

je doslova obležen rybáři všeho 

věku. V  roce 1987 se bude opravo-

vat hráz a stavědlo.



Fotodokumentace rok 1986

Volební program však není pouze vodo-

vod. Dalším z úkolů bylo sušení sena. I to 

bylo splněno. Nejlepší byli členové SSM, 

z  jednotlivců Miroslav Vágner. Dalším 

úkolem byla údržba kulturního domu. 

V 1. pololetí se udělalo pouze sociální za-

řízení. Ve druhém byl KD vymalován, byly 

natřeny dveře, dokončeno další sociální 

zařízení, vyměněny dveře mezi sálem 

a přísálím. Byly provedeny změny v kan-

celáři MNV – vyměněna světla, nábytek 

apod. Pracovali hlavně členové SSM, ČČK 

a DV Jednoty.

Dále byla natřena okna v jeslích, zakoupen 

mandl a lednička, v ZŠ byly natřeny dveře. 

Příští rok se má dokoupit nábytek a stoly.

Na  návsi u  zastávky ČSAD byl zbourán 

sklep. Vzhled středu obce, říkejme mu 

pěkně náves, bude v budoucnu řešen od-

borně provedenou úpravou. Zadá se úkol 

Stavoprojektu Hradec Králové na projek-

tové zpracování celého středu po stránce 

urbanistické (zeleň apod.) Z toho důvodu 

se ustoupilo od záměru přenechat objekt 

sýpky Rychty Svazu chovatelů, kterým 

byly nabídnuty místnosti ve Staré hospo-

dě. Tam ze skladu uhlí vytvoří klubovnu 

a  z  chléva šrotovací sklad, louku kolem 

budou užívat společně s SSM.

Zbylo mnoho dalších úkolů, které se 

nedaří vždy plnit a  jsou zdrojem kritiky 

občanů. Cesty jsou majetkem MNV a ten 

by měl zajišťovat jejich údržbu. MNV 

nemá na  údržbu prostředky, a  proto se 

jedná s  tím, kdo cesty užívá nejvíce, to 

je se státním statkem. K opravám ze stra-

ny ČSSS dochází opožděně – i  ten plní 

své úkoly – stav trvá i několik let. V roce 

1986 spravil ČSSS cestu od  školy na  své 

živočišné středisko, takže by nemělo již 

docházet ke splachům a nánosům na sil-

nici u  školy. Nebyly ovšem vybudovány 

příčné odtoky. Novou cestu dosud ne-

prověřila žádná letní bouře, takže o  její 

účinnosti se zatím nic neví. Statek rov-

něž opravil cestu u Sychrů k trati a cestu 

od silnice u Švestků kolem Dolečkových 

až za potok do polí.

Nepodařilo se dokončit přístavek u  tě-

locvičny, není materiál. Bude se dělat 

v roce 1987.

Chvála již byla vznesena na  organiza-

ci SSM. Příchodem několika zapálených 

chlapců a  děvčat a  odchodem jedinců, 

kteří měli jiné zájmy než společnou věc, 

se podařilo vytvořit jádro organizace, kte-

rá svou činnost v roce 1986 překvapila.

Některé další postřehy k nadnesenému bu-

dou rozvedeny v následujících stránkách.

Ještě předtím něco ke  společenskému 

a politickému životu obce. Diskutovanou 

otázkou je společenská zábava a hlavně 

pořádání zábav pro mládež. Docházelo 

k  nepřístojnostem, opilství, výtržnos-

tem, případům alkoholové a  nealkoho-

lové toxikománie. Připomínám, že neje-

nom v naší obci. Je to jev celospolečen-

ský. Byl řešen orgány státní správy, bylo 

vydáno nařízení ONV o organizování ple-

sů a zábav. Dělí se na zábavy pro mládež 

s omezením doby trvání 4 hodin s umís-

těním do  odpoledních hodin. Nesmí se 

podávat alkohol. Večerní taneční zábavy 

mají omezení na 5 hodin. Přístup nema-

jí osoby mladší 18 let. Povolování zábav 

probíhá 4 týdny před konáním. Na  zá-

bavě je nutná přítomnost člena komise 

veřejného pořádku, ŠKK a PSVB. Nejvíce, 

jak víme ze zkušeností, záleží na kapele, 

která s  sebou přinese či nepřinese ele-

menty z okolí.

V  oblasti sportu není společensky doce-

něna činnost dobrovolných trenérů, pio-

nýrských vedoucích, cvičitelů a vedoucích 

kroužků, kteří vychovávají mládež na úkor 

svého volného času.

A jaký je názor VO KSČ? Organizace se zá-

jmem sleduje činnost komisí MNV a  čin-

nost celého poslaneckého sboru. Zvlášť 

si cení práce převážné většiny poslanců. 

Musí se dále postoupit v  oblasti dělby 

práce uvnitř orgánu MNV, aby byl vytvo-

řen předpoklad rozšíření a  zkvalitnění 

dalších činností spadajících do  rámce 

MNV. Rovněž tak se musí zabývat tím, 

proč někteří poslanci neplní své úkoly 

a povinnosti. V této otázce nedostatečné 

aktivity by mělo dojít k  výměně názorů 

organizací NF, za kterou ten který posla-

nec byl zvolen, a samotným poslancem.

Účast poslanců na  schůzích a  veřejných 

zasedáních je dobrá, nikoliv už ostatních 

občanů. Je to jistě škoda, že nedochá-

zí ke  kontaktu poslanec – občan právě 

na těchto aktivech a setkáních.

Významnou roli musí sehrát organizace 

NF. Zde nebylo dosaženo takového po-

kroku jako v orgánech MNV. Svědčí o tom 

probíhající výroční schůze. V  některých 

se ani neuzavřely socialistické závazky. 

Těžko poznat, co patří do  závazku a  co 

do oblasti zájmové sféry.

Markantní je to při plnění JPKVČ, 

který je návodem hlavně pro or-

ganizace MF, vždyť také z  jejich 

jednotlivých plánů je sestavován. 

A  pokud se podaří některou z  akcí 

v  oblasti ideově-výchovné uspořá-

dat, setkává se pořadatel s  malou 

účastí, nezájmem posluchačů. 

A na závěr této části něco o organiza-

ci NF v obci. NF je složena z 10 organi-

zací. Zástupci se scházejíc 1x měsíčně 

na schůzi výboru NF. V roce 1986 bylo 

členy organizací NF odpracováno 

celkem 2  455 brigádnických hodin 

na volebním programu. Byly uskuteč-

něny sportovní a kulturní akce, zájezd 

do  Liberce, další zájezd byl pro ne-

zájem odvolán. Bylo sebráno 244 kg 

léčivých bylin, 1  050 kg odpadových 

surovin, jsou dárci krve. Organizace 

NF odprodaly ČSSS 460 q sena.

Členové organizací NF, tak jak se 

vyjádřil VO KSČ, nejsou příliš aktiv-

ní ani v  rámci své organizace. Vý-

bor NF vyzdvihl hlavně SPO, SSM, 

TJ Sokol a  ČČK, kteří hlavně pro 

mládež, SSM pro sebe, vykonali 

v roce 1986 nejvíce.

Závěrem je možno říci, že činnost 

NF a jejich organizací má sestupnou 

tendenci a mám dojem, že Rudolti-

ce nejsou výjimkou.

POČASÍ

Rok 1986 by rokem spíše chladným 

a vlhčím. Vláhový deficit z let 1982 

– 84 se snížil. 

Jaro bylo vcelku normální, v  létě 

se počasí prudce střídalo. Což 

s  sebou přineslo několik velmi 

silných průtrží mračen se silnými 

bouřemi. Dokonce se mně zdá-

lo, že bouře ze dne 18. června 

byla nejsilnější a  nejvodnatější 

od mých dětských let. 

Podzim byl již tradičně suchý 

a  dlouhý, což mělo své výhody 

a  nevýhody. Vlivem sucha došlo 

k  prudkému poklesu vody v  nej-

větších řekách, které tvoří tzv. 

vodní cesty. 

Nástup zimy byl nečekaně pozdní. 

První sníh napadl až 20. prosince. 

Vánoce měly přímo idylický průběh 

s čerstvým zmrzlým sněhem tak, jak 

tomu mnoho let již nebylo. 

V období mezi svátky nastala ob-

leva s  třídenním deštěm, který 

vytvořil katastrofální povodně 

na celém území republiky, hlavně 

na Labi, Orlici a Moravě v Olomou-

ci. Ještě větším škodám zabránil 

prudký přechod do silných mrazů. 

Naše republika dostala jako celá 

Evropa návaly sněhu mnoho let 

nevídané. 

Jak malý je stále člověk i  přes své 

znalosti a  technickou vybavenost 

proti všemocné nevypočitatelné 

přírodě. Naše hory měly až 250 cm 

sněhu, paralyzovaná doprava, od-

říznutá města a vesnice.

Připravila Marcela Macháčková

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – XIV. ČÁST PAMĚTNÍ KNIHA s. 463-503

30 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN 31ČÍSLO 2/2014, ČERVEN

  Novostavba Ladislava Řehoře. Na snímku je rozestavěný rodinný do-

mek L. Řehoře u Staré hospody. F
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VÍTÁME MEZI NÁMI                               

Nela Zemanová, * 3. 3. 2014, 
Rudoltice 621

Amálie Řeháčková, * 1. 4. 2014, 
Rudoltice 177

Natálie Jaskó, * 12. 4. 2014, 
Rudoltice 126

Nela Hubálková, * 23. 4. 2014, 
Rudoltice 602

ROZLOUČILI JSME SE                                           

Josef Kuběnka, * 23. 1. 1946, 
Rudoltice 71, + 17. 3. 2014 – 68 let

Bedřich Šilar, * 20. 7. 1931, 
Rudoltice 83, + 28. 4. 2014 – 82 let

GRATULUJEME JUBILANTŮM                                

Tomáš Prchlík, 70 let, 
* 24. 3. 1944, Rudoltice 165

František Blaschke, 70 let, 
* 5. 4. 1944, Rudoltice 245

Josef Havlát, 75 let, 
* 17. 4. 1939, Rudoltice 91

ZDENĚK BENEŠ, * 14. 2. 2014

NELA 

ZEMANOVÁ,

* 3. 3. 2014

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

AMÁLIE 

ŘEHÁČKOVÁ, 

* 1. 4. 2014 

  Celkový pohled na školku a Jednotu. Snímek je pořízen z kočárkárny 

jeslí a je na něm vidět dvě největší investiční akce Z dokončení v posled-

ních letech v obci.  V popředí snímku je zahrada jeslí s vybavením.

  Bytovka státního statku. Bytovka byla dokončena v  roce 

1986. Zbývá dodělat některé úpravy okolí, vyasfaltovat příjezd 

ke garážím a prostor u vchodu do domu.
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NELA 

ZEMANOVÁ,

* 3. 3. 2014

AMÁLIE 

ŘEHÁČKOVÁ, 

* 1. 4. 2014 



RUDOLTICKÝ ZÁMEČEK OŽÍVÁ

Podařilo se získat bronzovou medaili 

od  památkového komisaře soukromé ce-

lostátní televize. V reportáži jsem se mimo 

jiné zmínila, že hledáme hostinského. Zá-

jemců se nakonec přihlásilo přes dvacet, 

někteří i z dost vzdálených míst.

S  tím nebyly v minulosti dobré zkušenos-

ti, a tak se vlastníci rozhodli pro hostinské 

z  4 km vzdáleného H.  Třešňovce, rodinu 

Pecháčkovu. Jedním z důvodů bylo i to, že 

pan Pecháček rozumí velmi dobře i stava-

řině, a  to se na  pouze částečně opravené 

zámecké věži velice hodí. Dokáže si po-

radit s  potřebnými úpravami zdiva proti 

vlhkosti a opravil a vylepšil i topný systém. 

Doplnil ho také o další kamna, a tak koneč-

ně bude v kavárně návštěvníkům příjemně 

teploučko. Právě to, že v místnosti bývalo 

chladno, odrazovalo dříve hosty. 

KDY BUDE KAVÁRNA OTEVŘENA?

Opravy a  úpravy už začaly a  budou trvat 

zhruba dva měsíce. Do té doby by měla být 

postupně možnost alespoň základního ob-

čerstvení, to znamená balené vody a nápojů 

a nějaké té sušenky. Kolemjdoucí nebo cyk-

listé, kteří si zajedou k  věži tak budou mít 

možnost se alespoň trochu občerstvit, než 

bude koncem června nebo začátkem čer-

vence upravený provoz otevřen.

Doufám, že bude Zámeček i osmým rokem 

zajímavým místem pro návštěvníky. Akce 

Zámecká oslava bude 5. 7. od 14 hodin, 

pořádat ji bude už nový provozovatel ka-

várny. Zároveň oslavíme její znovuotevření. 

V  létě budou hudební večery a  grilování, 

info o  přípravách na  www.novyzamek.cz 

i na nových stránkách provozovatelů kavár-

ny, jejichž adresa bude také uvedena na zá-

meckých stránkách.

CO NOVÉHO NÁVŠTĚVNÍCI 

LETOS UVIDÍ?

V  prvním patře přibyly knoflíky, do  toho 

slíbeného milionu jich ještě dost schází. 

Stále se však sbírají, a tak každý návštěvník 

může donést další knoflíky a  sbírku dopl-

nit. Nově bude vystaveno rovných 100 ki-

logramů knoflíků, které darem na dobrou 

věc věnovala rodina Šafářova z  Jablonné-

ho nad Orlicí. Přivezli plné auto knoflíků 

ještě v  původních obalech po  dědečkovi 

paní Šafářové, který provozoval do  svých 

krásných 91 let obchod s galanterií. S úpra-

vami této sbírky různých knoflíků ještě 

v původních krabičkách mi slíbilo pomoci 

několik děvčat z okolí, přebírám je i sama. 

Zatím si návštěvníci mohou prohlédnout 

tuto doslova hromadu knoflíků prozatím-

ně umístěnou v prvním patře.

NABÍDKA VÝSTAVNÍCH PROSTOR 

PRO TVOŘIVÉ 

Po  dobrých zkušenostech z  minulých let 

i  letos nabízím zdarma všem dětským sku-

pinám, školám i dalším organizacím, výtvar-

ným kroužkům, DDM nebo dětem z  dět-

ských domovů možnost vystavit své práce 

v druhém a třetím patře zámecké věže. Vý-

stavky se návštěvníkům vždy líbily a oživily 

Zámeček. Letos se zatím ještě bohužel ni-

kdo nepřihlásil, stále je možnost do konce 

června tak učinit na tel:  776 642 277 nebo 

emailu: kastelankazam@seznam.cz. Vý-

stavky by musely být instalovány do kon-

ce června, než začnou prázdniny. Přihlásit 

se a  udělat výstavku svých prací mohou 

i skupiny dospělých, kteří mají třeba krou-

žek keramiky nebo jiné tvořivé výroby, 

a chtěli by své práce vystavit. Podmínkou 

je odolnost vystavených materiálů proti 

vlhkosti, papírové výrobky přes léto sice 

vydrží, je ale možnost, že se zkroutí. Vý-

kresy a  obrázky je potřeba mít na  silněj-

ším kartonu nebo z různých jiných mate-

riálů, fantazii výrobců se meze nekladou.

VÝSTAVKY VE VĚŽI I SKLEPENÍ

Chtěla bych pozvat na  prohlídku všech-

ny, kteří se na Zámeček za sedm let pro-

vozu ještě nedostali. K  vidění je toho už 

opravdu hodně. I  když stále není celý 

opraven, má co nabídnout. Tajemné pod-

zemí, unikátní sbírka knoflíků a nově zís-

kané informace o historii zaujaly i redak-

tory několika známých časopisů. Jsem 

docela zvědavá, co po návštěvě v  repor-

tážích napíší. Návštěvníkům se prohlídka 

většinou líbí a při spatření velkoplošných 

fotografií zajímavých obrazců ve sluneč-

ním paprsku vystavených ve sklepení jim 

běhá mráz po zádech. 

LETOS UPLYNE SEDM LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU ZÁMEČKU A VYPADÁ TO, ŽE PŘES VŠECHNY PŘEKÁŽKY 

TENTO ROK NAKONEC ZAČÍNÁ DOBŘE. 

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: 

210 x 297mm

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!

OBECNÍ KNIHOVNA
bude v měsíci srpnu

U Z A V Ř E N A

STĚHOVÁNÍ KONTAKTNÍHO PRACOVIŠTĚ 
ÚŘADU PRÁCE LANŠKROUN

Oznam ujeme všem občanům, že od 01. 06. 2014 bude Kontaktní pracoviště úřadu práce Lanškroun, referát 

zaměstnanosti, přestěhován z adresy Lanškroun, T. G. Masaryka 1 na adresu Lanškroun, OPLETALOVA 92 /

areál Forea, PACO, ORPA.

Úřední hodiny a telefonní čísla zůstávají v platnosti. 

Římskokatolická farnost 
Rudoltice

POUTNÍ MŠE SV. 

K PATRONŮM 

RUDOLTICKÉHO KOSTELA 

SV. PETRA A PAVLA BUDE SLAVENA

 V NEDĚLI 29. ČERVNA 2014 

OD 10 HODIN

33ČÍSLO 2/2014, ČERVEN32 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN

SOCHY APOŠTOLŮ 

Z NÁM. SV. PETRA 

V ŘÍMĚ

www.kirchensite.de

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
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Sraz krásných aut 
na Zámečku



STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 30. 4. 2014

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1795

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 675

•  v rodinných domech: 48

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 36,13

•  muži 34,94

•  ženy: 37,33

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 24

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 20

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2014: 8

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 2

RUDOLTICKÝ ZÁMEČEK OŽÍVÁ
Tato stálá výstava se bude postupně rozši-

řovat o  další zajímavé fotografi e. V  průběhu 

těch sedmi let se podařilo vyfotit třeba obličej 

v  rampouchu nebo další zvláštnosti. Jejich 

obrázky by měly být postupně vystaveny 

ve  sklepení, kde většina vznikla, nebo prav-

děpodobně i v druhém patře. V třetím patře 

budou přibývat velké fotografi e okolí v mlze 

nebo při zvláštním osvětlení, které se podařilo 

kolem Zámečku nebo z jeho oken udělat.

Bude to však možné jen v případě, že na je-

jich výrobu získám potřebné prostředky, ze 

vstupného nebo jako sponzorskou podpo-

ru. Mohu jen doufat, že se to bude dařit.

PÁTRÁNÍ PO HISTORII 

A TAJEMSTVÍCH ZÁMKU

Na podzim jsem získala překlad vlastivědného 

pojednání o Novém zámku od Wenzela Kas-

pera, napsané r. 1940. Jsou v něm velmi zají-

mavé údaje jak z té doby, tak ze starých textů 

a  dopisů z  doby výstavby, požárů a  bourání 

zámku. Některé údaje jsem ještě v jiných tex-

tech nenašla, a tak mohu výklad při prohlídce 

oživit novými informacemi o minulosti.

Podařilo se mi už zjistit i údaje, které před 

otevřením známy nebyly, alespoň jsem se 

s nimi v různých textech nesetkala. Stále se 

mi však nepodařilo objevit v dokumentech 

informace, které by defi nitivně potvrdily 

existenci tolikrát návštěvníky zmiňované 

podzemní chodby do  Lanškrouna. Po  se-

tkáních s  různými pamětníky, kteří vyprá-

věli, že kdysi v chodbě opravdu byli a jejich 

údaje se shodují v hlavních bodech, věřím, 

že zámky v Lanškrouně a na Zámeckém vr-

chu chodbou propojeny být skutečně moh-

ly. Odbočky měly vést na další místa.

Nezpochybnitelný důkaz, který by existenci 

podzemní chodby dosvědčoval, však stále 

nemám. Další věc, která by mě velice zajíma-

la, je to, jestli je možná existence nějakých 

dalších podzemních místností pod součas-

ným sklepením, jako část druhého sklepního 

patra. V dokumentech z doby výstavby jsem 

zatím nenašla údaje, které by to defi nitivně 

potvrdily, ale některé slovní obraty a zmínky 

se dají vysvětlovat různě. To, že několik ná-

vštěvníků tvrdilo, že před lety v těchto míst-

nostech byli, i to, že někteří senzibilové tako-

vá místa našli, je ale nezpochybnitelný fakt. 

Velmi by mě zajímalo, jestli se někdy podaří 

buď defi nitivně potvrdit nebo vyvrátit tyto 

pověsti o existenci podzemní chodby nebo 

spodních sklepení.

Jsou to otázky, které by mohl pomoci vyřešit 

průzkum geologickým radarem v místech, kte-

rá se dají vytipovat. Bohužel takovýto průzkum 

není levná záležitost a sehnat na něj prostředky 

je jedno z mých velkých přání. Jestli se mi to ně-

kdy splní, netuším, ale snažit se rozhodně budu, 

jak jen to bude možné. Třeba se podaří najít 

sponzory, kteří by byli ochotni na takovýto za-

jímavý průzkum přispět. Jinou možnost v sou-

časné situaci, kdy mám na vše pouze vstupné 

a na rozdíl od státních památek na provoz ne-

dostávám žádné další prostředky, nevidím. 

Doufala jsem, že až se bude slavit sedm let 

provozu, už to, jak to skutečně je, budu vědět, 

bohužel oslava je za měsíc a na zázraky jsem 

nikdy nevěřila. Mohu jen doufat, že průzku-

my, které by mohly tyto záhady rozhodnout, 

se někdy přece jen udělat podaří. 

Zatím jsou tyto otázky jednou ze záhad 

Zámečku, který se stává sice pomalu, ale 

přece jen pro turisty zajímavým místem, 

které má co nabídnout, a to mě těší. Spoko-

jenost návštěvníků je také má jediná odmě-

na za  sedmileté snažení oživit tuto napůl 

opravenou památku. Z  toho, že se to přes 

všechny nemalé překážky přece jen daří, 

mám dobrý pocit a  návštěvníci mají ales-

poň zajímavé zážitky. Těším se na všechny, 

kteří se přijdou podívat, a děkuji těm, kte-

ří obětavě Zámeček podporují.  Zejména 

fi rmám Sanela, OMEGA tech a  Symbiom, 

chráněné dílně Ponny dekor a  fi rmě MTA 

Group i všem ostatním.

SRAZ KRÁSNÝCH AUT 

U RUDOLTICKÉHO ZÁMEČKU SE 

VYDAŘIL

Proměnlivé počasí  se v sobotu 12. 4. přece 

jen umoudřilo, a  tak se všem účastníkům 

srazu aut zn. Rover, MG i  ostatním na  Zá-

mečku líbilo. Po  příjezdu se nejdříve šlo 

na prohlídku věže i sklepení, které se účast-

nilo 73 zájemců. 

V  dalších patrech využili vyhlídky do  okolí, 

v návštěvní mapě přibyla spousta špendlíků 

i  na  vzdálených místech republiky. Při pro-

hlídce rozsáhlého sklepení trochu vymrzli, 

je tam nyní 5 stupňů, ale nakonec se všem 

na  Zámečku líbilo. V  návštěvní knize přibyl 

pěkný zápis a  vlastně se zahájila sezona, 

i když toto setkání pořádal Roverclub.

Mezitím dvě děvčata měřila přítomná nej-

delší auta, protože pro řidiče nejdelšího, 

nejstaršího a  nejmenšího auta jsem měla 

připravenou drobnou odměnu. Nakonec 

byl výsledek zajímavý, nejmenší auto, Mini 

č. 28 jménem Rosťa bylo zároveň nejstar-

ší, z  r. 1982, a  nejdelší auta byla dvě, č. 32 

Kamil a  č. 26 Stans. Všichni dostali drob-

nou odměnu, magnetku auta zlaté, nebo 

v případě nejstaršího stříbrné barvy a ješ-

tě nějakou drobnost. Bylo to pěkné zahá-

jení sezony, pro Zámeček i pro pořadatele 

i všechny účastníky.

V SOBOTU 24. 5. SE NA ZÁMEČKU 

BĚHALO I V DEŠTI

Začátek 33. ročníku akce Běh do  zámec-

kého vrchu, kterou už tradičně pořádalo 

sdružení Aktivity, byl dost mokrý. Lilo už při 

přípravách pro zároveň konaný Dětský den. 

Počasí naštěstí počkalo s  hlavním lijákem, 

až doběhnou dětské soutěže, ale pak spus-

tilo pořádně. Každý se poschovával, kam to 

šlo, naštěstí bylo teplo. Poslední připravený 

běh byl nakonec kvůli dešti odvolán. Pěkné 

ceny byly přesto vylosovány v tombole, do-

stalo se na všechny přihlášené.

Organizátoři vyhlásili a odměnili vítěze a na 

uklízení po akci dokonce vykouklo sluníčko.

Krasava Šerkopová

Návrh počítá jak se záborem pozem-

ků ve  vlastnictví TJ Sokol Rudoltice, 

tak se záborem pozemku ve vlastnic-

tví obce, ale i pozemků v soukromém 

vlastnictví, s čímž všichni majitelé vy-

slovili souhlas.

Projekt bude realizovat TJ Sokol Ru-

doltice ve  spolupráci s  obcí. Před-

pokladem realizace je získání do-

tačních prostředků. V  loňském roce 

vyhlásilo MŠMT dotační titul, v  rámci 

kterého měly neziskové organizace 

možnost získat dotaci na  obdobné 

projekty až do  výše 100 %. V  přípa-

dě, že by investorem byla obec, byla 

šance na získání dotace max. do výše 

50 % uznatelných nákladů.

Lenka Bártlová, starostka

NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 22. KVĚTNA 2014 BYL PROJEDNÁN A NÁSLEDNĚ SCHVÁLEN 

NÁVRH MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ, KTERÉ BY MĚLO BÝT ZBUDOVÁNO V  AREÁLU TJ SOKOL RUDOLTICE. 

NÁVRH VZNIKL VE SPOLUPRÁCI OBCE, TJ SOKOL RUDOLTICE A ZŠ A MŠ RUDOLTICE. 

34 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN ČÍSLO 2/2014, ČERVEN 35

NÁVRH MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V OBCI

Foto:  Krasava ŠerkopováFoto:  Krasava Šerkopová
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KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2014

28. 6. 10. VÝROČÍ BACHADEJ BACHADEJ

5. 7. ZÁMECKÁ OSLAVA
PROVOZOVATEL

NOVÉHO ZÁMKU

11. 10. 
DEN SENIORŮ 
– EVA A VAŠEK

OBEC


