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Jako v  každé škole i  v  Rudolticích začal 

v  pondělí 1. září 2014 nový školní rok. 

Do  školy a  školky nastoupilo tohoto dne 

celkem 122 dětí, což je oproti předchozímu 

školnímu roku nárůst o  4 děti. Díky tomu, 

že obec vybudovala novou třídu mateřské 

školy, může rudoltická škola stále nabíd-

nout volná místa v mateřské škole.

Vedení obce děkuje všem rodičům, kteří se 

rozhodli umístit své děti v ZŠ a MŠ Rudoltice.

CO BUDE SE ŠKOLOU DÁL?

V  průběhu září bude dokončena revitalizace 

zahrady mateřské školy. Obec již také získala 

dotace na  kompletní rekonstrukci budovy 

základní školy, po níž bude následovat i revita-

lizace okolí této budovy včetně nového oplo-

cení celého areálu. Ve spolupráci se školou i TJ 

Sokol Rudoltice je dále plánováno vybudování 

multifunkčního sportovního hřiště, které bude 

samozřejmě k dispozici všem občanům obce.

Obec se v  posledních letech dále zaměřila 

na  to, aby rodiče měli co největší možnost 

umístit své děti do  předškolního zařízení. 

V  této souvislosti se dohodla na spolupráci 

s  Rodinným centrem Rudoltický Budulí-

nek tak, aby měli rodiče možnost umístit 

do předškolního zařízení i děti mladší tří let, 

popř. děti vyžadující speciální péči. 

Stejně tak se snaží vyjít maximálně vstříc 

rodičům i  v  době školních prázdnin, 

a  proto již několik let pořádá Příměstský 

tábor Rudoltice. V letošním roce se konal 

dokonce ve  dvou turnusech, které byly 

zcela naplněny.

Vedení obce přeje všem dětem, rodičům 

i  pedagogickému sboru mnoho úspěchů 

v novém školním roce. Věří, že bude i na-

dále pokračovat dobrá spolupráce mezi 

obcí a  školou na  rozvoji společenského 

života v obci tak, jako tomu bylo i v před-

chozím školním roce.

Lenka Bártlová, starostka obce

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ
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ÚTVAR PEDAGOGICKÝ

ŘEDITEL ŠKOLY
Mgr. Renata 

Pávková 
Tř. uč. 2. ročníku

UČITELKA ZŠ
Mgr. Hana 

Hrdinová
 Tř. uč. 1. ročníku

Mgr. Drahuše 

Rejentová 
Tř. uč. 5. ročníku

Pavla Pardubická, 

DiS.   
Tř. uč. 4. ročníku

Mgr. Jana 

Hejkrlíková
Tř. uč. 3. ročníku

Mgr. Petra 

Beranová

VYCHOVATELKA 

ŠD

Marcela 

Krystlová, DiS.
I. oddělení

Mgr. Petra 

Beranová 

Vedoucí vycho-

vatelka II. oddělení

UČITELKA MŠ Alena Prícká 
Vedoucí 

učitelka – Berušky

Martina Větrová, 

DiS.
Sluníčka

Hana Málková                       Berušky

Pavla Archer Motýlci

Iveta Slaninková                              Motýlci

Mgr. Lucie 

Skalická
Sluníčka

ÚTVAR PROVOZNÍ

UKLÍZEČKA ZŠ Iveta Jílková

UKLÍZEČKA MŠ Eva Jandová

Markéta Tejklová

POMOCNÁ 

KUCHAŘKA
Petra Prekopová

Markéta Tejklová

Marcela Jílková

KUCHAŘKA Věra Šimková

ÚTVAR EKONOMICKÝ

VEDOUCÍ ŠJ Marcela Jílková

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE SE BUDOU O VAŠE DĚTI A ŽÁKY STARAT TITO ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY A MATEŘSKÉ  ŠKOLY RUDOLTICE:

Období školního vyučování ve školním roce 2014 / 2015 začne ve všech základních školách v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prv-

ním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2014.

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ

pondělí 27. 10. až středa 29. 10. 2014

VÁNOČNÍ

pondělí 22. 12. 2014 až pátek 2. 1. 2015

POLOLETNÍ

pátek 30. 1. 2014

JARNÍ

pondělí 16. 2. až neděle 22. 2. 2015

VELIKONOČNÍ

čtvrtek 2. 4. a pátek 3. 4. 2015 

HLAVNÍ PRÁZDNINY

středa 1. 7. až pondělí 31. 8 2015

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

čtvrtek 4. 9. 2014 15.30 hod.

čtvrtek 20. 11. 2014 15.30 hod.

čtvrtek 18. 6. 2015 15.30 hod.  

PEDAGOGICKÉ RADY

čtvrtek 13. 11. 2014

čtvrtek 15. 1. 2015

čtvrtek 16. 4. 2015

čtvrtek 18. 6. 2015

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

5. 2. 2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

průběžně
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KDO SE STARÁ O ZŠ A MŠ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015



ČÍSLO 2/2014, ČERVEN 5

NOVÁ ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY
4 ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ

NA  ZAČÁTKU ZÁŘÍ LETOŠNÍHO ROKU BYLO VYHLÁŠENO 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA  REKONSTRUKCI BUDOVY MÍSTNÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY. 

V SOBOTU 27. ZÁŘÍ 2014 BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA NOVÁ ZAHRADA MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

Rekonstrukce bude obnášet zateplení budovy, odstranění vlhkosti v přízemí objektu 

a výměnu střešní krytiny. V rámci rekonstrukce bude dále řešen topný systém celé bu-

dovy, který je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu.

 Rekonstrukce bude probíhat na jaře a v létě příštího roku. Jak bude po rekonstrukci bu-

dova základní školy vypadat, si můžete prohlédnout na následujících obrázcích.

REKONSTRUKCE BUDOVY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Okolí budovy školky a  školní jídelny 
dostalo zcela nový ráz.

Zbudovány byly nové chodníky, tera-
sa, pískoviště a ohniště. Zahrada byla 
zcela nově osázena zelení a před bu-
dovou mateřské školy vyrostl nový la-
byrint. V polovině října letošního roku 
bude na  zahradu instalováno ještě 
pravé indiánské týpí.

Jak zahrada vypadala těsně před 
dokončením, si můžete prohléd-
nout na přiložených fotografi ích.

Dětem, jejich rodičům i zaměst-
nancům školky přejeme, aby se 
jim pobyt na nové zahradě líbil.

Lenka Bártlová, 
starostka obce
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VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

V ROCE 2014

V PÁTEK 10. ŘÍJNA 2014 
od 14.00 do 22.00 hodin

V SOBOTU 11. ŘÍJNA 2014

od 8.00 do 14.00 hodin
a
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KANDIDÁTNÍ LISTINA:  NEZÁVISLÍ

Poř. 

číslo
Příjmení, jméno, tituly Věk

Navrhující 

strana

Politická 

příslušnost
Povolání Bydliště

1 
Bártlová Lenka 
Bc. 

39 NEZ BEZPP starostka Rudoltice

2 Tejkl Jan Ing. 32 NEZ BEZPP vedoucí kvality Rudoltice

3 Mach Petr 44 NEZ BEZPP technolog Rudoltice

4 Žáček Daniel 36 NEZ BEZPP účetní Rudoltice

5 Sýkorová Jitka 55 NEZ BEZPP 
asistent 

pedagoga 
Rudoltice

6 
Pokorná Olga 
Mgr. 

36 NEZ BEZPP pedagog Rudoltice

7 Vymetálek Roman 34 NEZ BEZPP OSVČ Rudoltice

8 Filípková Helena 52 NEZ BEZPP vychovatelka Rudoltice

9 
Blaschke Michal 
Mgr. 

45 NEZ BEZPP 
státní 

zaměstnanec 
Rudoltice

10 Hurt Michal 37 NEZ BEZPP údržbář Rudoltice

11 Kulihová Věra 57 NEZ BEZPP pečovatelka Rudoltice

12 Brokešová Blanka 51 NEZ BEZPP účetní Rudoltice

13 Hošková Marcela 42 NEZ BEZPP 
vedoucí 

prodejny 
Rudoltice

14 Just Jiří 64 NEZ BEZPP podnikatel Rudoltice

15 Klenotová Vlasta 55 NEZ BEZPP OSVČ Rudoltice

KANDIDÁTNÍ LISTINA: 

KOMUNISTICKÁ STR. ČECH A MORAVY

Poř. 

číslo
Příjmení, jméno, tituly Věk

Navrhující 

strana

Politická 

příslušnost
Povolání Bydliště

1 Stránská Iva 50 KSČM KSČM 
obsluha čerpací 

stanice 
Rudoltice

2 Kohoutová Erika 61 KSČM KSČM místostarostka Rudoltice

3 Marek Roman 48 KSČM BEZPP dělník Rudoltice

4 Stránská Iva 22 KSČM BEZPP studentka Rudoltice

5 Mastná Hana 55 KSČM BEZPP 
OSVČ – pedikérka 

– kosmetička 
Rudoltice

6 Fišera Milan 64 KSČM BEZPP důchodce Rudoltice

7 Vymetálková Lucie 32 KSČM BEZPP 
OSVČ – 

kadeřnice 
Rudoltice

8 Machačová Vlasta 63 KSČM BEZPP důchodce Rudoltice

9 Pavlov Jiří 40 KSČM BEZPP skladník Rudoltice

10 Patočka Milan 44 KSČM BEZPP dělník Rudoltice

11 Chládková Jolana 28 KSČM BEZPP 
ošetřování 

osoby blízké 
Rudoltice

12 Žáčková Jitka 58 KSČM BEZPP důchodce Rudoltice

13 Žáček Jiří 60 KSČM BEZPP nástrojař Rudoltice

14 Rezek Oldřich 65 KSČM KSČM důchodce Rudoltice

15 Divíšková Terezia 73 KSČM BEZPP důchodce Rudoltice

PŘEHLED KANDIDÁTŮ DO ZASTUPITELSTVA OBCE RUDOLTICE V KOMUNÁLNÍCH 

VOLBÁCH, KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014

8 ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ 9ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ
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KANDIDÁTNÍ LISTINA: 

SNK – ZA NAŠE RUDOLTICE

Poř. 

číslo
Příjmení, jméno, tituly Věk

Navrhující 

strana

Politická 

příslušnost
Povolání Bydliště

1 
Havlenová 
Lenka Mgr. 

47 NK BEZPP učitelka Rudoltice

2 Samek Pavel Bc. 39 NK BEZPP vedoucí výroby Rudoltice

3 Kobzová Jolana 49 NK BEZPP normovač Rudoltice

4 Suchý Jaroslav 47 NK BEZPP OSVČ Rudoltice

5 
Čírtková 
Zdeňka Bc. 

40 NK BEZPP 
sociální 

pracovník 
Rudoltice

6 
Urbanová 
Romana Mgr. 

42 NK BEZPP 
učitelka – 

speciální pedagog 
Rudoltice

7 Dušková Lenka 36 NK BEZPP učitelka Rudoltice

8 Smolčák Antonín 66 NK BEZPP důchodce Rudoltice

9 Krejčí Romana 45 NK BEZPP OSVČ Rudoltice

10 Šlézová Alena 20 NK BEZPP studentka Rudoltice

11 
Pražáková 
Štěpánka 

36 NK BEZPP obsluha lisu Rudoltice

12 Šilar Miroslav 43 NK BEZPP automechanik Rudoltice

13 
Šembera Jaroslav 
Ing. 

32 NK BEZPP technik Rudoltice

14 Bartáček Čeněk 62 NK BEZPP malíř, natěrač Rudoltice

15 Huf Patrik 37 NK BEZPP prodavač Rudoltice

KANDIDÁTNÍ LISTINA: 

SNK – OBCE BEZ KORUPCE

Poř. 

číslo
Příjmení, jméno, tituly Věk

Navrhující 

strana

Politická 

příslušnost
Povolání Bydliště

1 Šrámek Miloslav 44 NK BEZPP 
vrchní mistr 

SŽDC 
Rudoltice

2 
Macháčková 
Marcela Mgr. 

53 NK KDU-ČSL 
středoškolská 

učitelka 
Rudoltice

3 Kolomý Ivo Mgr. 45 NK BEZPP 
soukromý 

podnikatel 
Rudoltice

4 Ján Vladimír 67 NK BEZPP důchodce Rudoltice

5 Chromec Tomáš 26 NK BEZPP 
elektro-

mechanik 
Rudoltice

6 Řehoř Pavel 38 NK BEZPP technik Rudoltice

7 Bartoš Roman 44 NK BEZPP zaměstnanec Rudoltice

8 
Havlena Ondřej 
Ing. Bc. 

26 NK BEZPP 
projektový 

manažer IBM 
Rudoltice

9 Kollert Pavel 41 NK BEZPP technik RWE Rudoltice

10 Brejša Jiří 67 NK BEZPP důchodce Rudoltice

11 Hajnovič Libor 42 NK BEZPP obsluha CNC Rudoltice

12 Němec Petr 44 NK BEZPP OSVČ Rudoltice

13 
Antl Petranová 
Lucie 

33 NK BEZPP zaměstnanec Rudoltice

14 Beneš Jiří 62 NK BEZPP OSVČ Rudoltice

15 Křivohlávek Jiří 58 NK BEZPP pokrývač Rudoltice

10 ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ 11ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ



Vážení spoluobčané,
rok s rokem se sešel a volební období 2010 – 2014 se chýlí pomalu ke konci. Čas, který jsme společně 

strávili, uplynul jako voda, a mně nezbývá, než se s vámi všemi touto cestou z pozice starostky naší obce 

rozloučit. Ještě než tak učiním, dovolte mi pár slov.

Uplynulé čtyři roky byly plné událostí, které naši obec zcela jistě posunuly o další krok dopředu. Obec 

zrealizovala spoustu investičních i kulturních akcí, o kterých vás pravidelně informovala na zasedáních 

zastupitelstva obce, webových stránkách či v Rudoltickém zpravodaji, a na dalších pět let schválila stra-

tegický plán rozvoje obce, který se domnívám posune Rudoltice zase o pár kroků dále. Jsem přesvěd-

čena o tom, že všichni zastupitelé, a to především mí koaliční kolegové, pracovali pro vás pro všechny 

po celé čtyři roky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a maximálně hájili vaše zájmy jak na půdě 

zastupitelstva, tak i mimo ni, za což jim patří velký dík. Stejně tak bych chtěla ocenit i velké úsilí všech 

zaměstnanců obce a obecní společnosti. Ti všichni byli při své náročné práci pod drobnohledem široké 

veřejnosti a já doufám, že zejména ve vašich očích plně obstáli. 

Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za vaši podporu při rozvoji naší obce v uplynulých čtyřech letech. 

Věřím v naši další spolupráci.

Lenka Bártlová

BYLO MI CTÍ
ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ12 13
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TJ SOKOL RUDOLTICE

Děkuji jmenovitě TJ Sokol Rudoltice za spolupráci na organizaci Ru-

doltických poutí a masopustů, kdy bylo obci umožněno pořádání 

těchto akcí v areálu fotbalového hřiště, jehož jsou vlastníkem. Místo 

umožnění vstupu se však fotbalisté pravidelně podíleli na zajištění 

bohatého občerstvení pro všechny návštěvníky těchto akcí. Obec 

se samozřejmě snažila vyjít fotbalovému klubu maximálně vstříc 

a fi nančně tak pravidelně podporovala mládežnická mužstva a v le-

tošním roce přispěla na rekonstrukci elektroinstalace v budově ka-

bin. V letošním roce došlo dále k dohodě o realizaci multifunkčního 

hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice, který budou moci samozřejmě 

navštěvovat kromě občanů obce i děti ze ZŠ a MŠ Rudoltice.

SDH RUDOLTICE

Dalším místním spolkem, kterému bych ráda poděkovala, je ne-

pochybně Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice. Stejně tak jako 

fotbalisté, i hasiči se pravidelně podílejí na spolupráci při organi-

zaci poutí a masopustů, a to formou zajištění dalšího bohatého 

občerstvení. V  právě končícím volebním období obec zrekon-

struovala budovu místní hasičské zbrojnice a  jako poděkování 

členům hasičského sboru zakoupila nový hasičský vůz, který 

byl slavnostně pokřtěn na posledním ročníku Rudoltické pouti. 

Stejně tak jako TJ Sokol, i SDH Rudoltice je dále pravidelně pod-

porováno ze strany obce poskytováním fi nančních prostředků 

na zakoupení potřebného vybavení sboru.

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

Rodinné centrum Rudoltický Budulínek v naší obci zajišťuje prá-

ci s  dětmi předškolního věku. Zakladatelkám tohoto sdružení 

bych chtěla při této příležitosti poděkovat za výbornou spolu-

práci s obcí, která umožnila a nadále umožňuje rodičům předškolních 

dětí, které buď z věkových či zdravotních důvodů nemohou být přijaty 

do místní mateřské školy, se o tyto děti během pracovních dnů ve svém 

centru postarat. Obec fi nančně přispívala a i nadále přispívá Rudoltic-

kému Budulínku na provoz v případě umístění rudoltických dětí. Kro-

mě této spolupráce je dále třeba ocenit spolupráci na  mikulášských 

nadílkách, které pro všechny naše děti  společně s obcí toto rodinné 

centrum každoročně organizuje. Domnívám se, že práce s takto malý-

mi dětmi je velmi náročná, a proto jim patří velký dík a poklona.

BACHADEJ

Divadelní spolek BACHADEJ si získal obdiv nás všech. Jejich divadelní 

kusy, které nám všem v uplynulých letech zahrál na sále místního kultur-

ního domu, nenechaly ani jednoho z nás na pochybách – talent pánům 

hercům rozhodně nechybí. Jejich divadelní představení obohacovaly 

Rudoltickou pouť několik let, za což jim patří velký dík a úcta k jejich 

divadelnímu umění. Kromě svého talentu spolupracoval v uplynulých 

letech divadelní spolek i na zajištění občerstvení na pouti a masopustu. 

Někteří členové se rovněž podíleli i na organizaci mikulášských nadílek 

v podobě hrozivých pekelníků. Obec ocenila jejich práci pro naše obča-

ny fi nančním příspěvkem na oslavu 10. výročí jejich založení.

PS VODNÍ SPORTY

Sdružení PS Vodní sporty sice nesídlí přímo v naší obci, nicméně tento 

spolek zaštiťuje současný zastupitel a radní Daniel Žáček. Obec s tím-

to spolkem spolupracuje již několik let, a to zejména v oblasti spor-

tovních a volnočasových aktivit dětí pod záštitou obce. Dan zajišťuje 

organizaci již tradičního příměstského tábora, který se již několik let 

koná o letních prázdninách, a to ve dvou turnusech. Dále vede krou-

žek stolního tenisu a pořádá pravidelné Velikonoční turnaje. Spolek 

PS Vodní sporty dále zajišťuje údržbu a čistotu autobusových zastá-

vek v obci. Na podporu práce s dětmi a mládeží obec PS Vodní sporty 

fi nančně přispívá každoroční dotací.

KLUB DŮCHODCŮ

Našim seniorům, kteří se pravidelně scházejí na  svých setkáních, 

je třeba rovněž poděkovat. Jsem přesvědčena, že udržování jejich 

vzájemného kontaktu, ale i  kontaktu našich starších spoluobčanů 

s mladšími generacemi, zcela jistě přispívá k rozvoji úcty k životu jako 

takovému. V dnešní uspěchané době si díky nim uvědomujeme, že 

život plyne neuvěřitelně rychle a  že bychom jej neměli promarnit 

malichernostmi. Svou úctu k těmto hodnotám obec projevuje kaž-

doročními příspěvky na provoz a oslavami Dne seniorů, na kterých 

se pravidelně potkávají rudoltičtí občané všech věkových kategorií.

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI SPOLKY  BYLA NA JEDNIČKU
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Vážení spoluobčané,

zářijové číslo Rudoltického zpravodaje, které právě dr-

žíte v rukou, je posledním vydáním ve stávajícím vo-

lebním období. V posledních čtyřech letech se v naší 

obci hodně událo. Kromě investičních akcí, kterých 

byla celá řada a o kterých jste byli po celou dobu pra-

videlně informováni, považuji za  jeden z  největších 

úspěchů současného vedení obce zavedení bohaté-

ho a celoročního kulturního života v naší obci. Ve val-

né většině případů byla obec organizátorem těchto 

akcí. Nebýt ovšem celé řady místních spolků, které se 

na organizaci pravidelně spolupodílely, nebyly by dle 

mého názoru natolik vydařené.

Cílem všech kulturních akcí, které obec v  uplynu-

lých letech pořádala, a já věřím, že v tom bude i na-

dále pokračovat, je umožnit všem našim občanům 

se společně setkat, posedět se svými známými i svý-

mi širokými rodinami a být hrdými na to, že právě 

oni jsou občany Rudoltic.

Na závěr bych jménem obce ráda na tomto místě podě-

kovala nejen místním spolkům, ale i všem, kteří se v uply-

nulých čtyřech letech zapojili do  společenského života 

v  obci, věnovali nám spoustu svého volného času, kte-

rý by mohli užívat se svými nejbližšími, a podíleli se tak 

na stmelování všech občanů Rudoltic.

Lenka Bártlová, starostka obce
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U ČP. 5

Během uplynulých čtyř let strávily 

spoustu svého volného času nácvikem 

vystoupení, jehož choreografii ve  vět-

šině případů společně sestavovaly. 

Těšily se ze svých malých úspěchů, 

které slavily jak na rudoltické půdě, tak 

i mimo ni na nejrůznějších slavnostech 

pořádaných jinými obcemi či organiza-

cemi, popř. na soukromých oslavách.  

Jsem upřímně ráda, že jsem měla tu čest být 

jednou z nich. Ráda bych proto všem svým 

kolegyním touto cestou poděkovala za  je-

jich čas, trpělivost, píli, ale i za shovívavost 

jejich rodinám. Věřím, že čas, který jsme spo-

lu strávily, jsme si všechny společně užívaly 

a že se na začátku příštího roku opět společ-

ně sejdeme nad otázkou, jaký styl tance si 

pro naše občany pro tentokrát připravíme.

Lenka Bártlová, starostka obce

RUDOLTICKÉ ROZTLESKÁVAČKY OSLAVILY LETOS JIŽ ČTVRTÝ ROK SVÉ EXISTENCE. JDE O SKUPINU DĚVČAT RŮZNÉHO 

VĚKU, KTERÉ NÁM VŠEM JIŽ OD ROKU 2010 KAŽDOROČNĚ PŘEDSTAVUJÍ SVÉ VYSTOUPENÍ NA RUDOLTICKÉ POUTI. 

RUDOLTICKÉ ROZTLESKÁVAČKY

16 ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ

V SOBOTU 16. SRPNA 2014 SE OD 15. HODINY KONALO SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U ČP. 5. 

teriálu jsou uzpůsobeny daným podmínkám. Jejich 

dodavatelem byla po podání nejvhodnější nabídky 

ve výběrovém řízení fi rma TR Antoš s.r.o. se sídlem 

v Turnově, která je přímo jejich výrobcem. Jednot-

livé herní prvky a mobiliář jsou vyrobeny z akáto-

vého dřeva a za jejich dodání včetně montáže, te-

rénních a zahradních úprav a zbudování chodníků 

v areálu hřiště obec uhradila částku 1,7 milionu ko-

run. Zahrada venkovské usedlosti, na které se nové 

dětské hřiště nachází, byla dále nově oplocena 

dřevěným plaňkovým plotem a nejpozději do kon-

ce měsíce září bude k hřišti zbudována i nádherná 

klenutá lávka přes sousední vodní tok, která celý 

projekt hřiště završí, neboť se pro jeho návštěvní-

ky stane hlavním vstupem. Návštěvníci tak budou 

moci na hřiště v brzké době vstupovat z bezpečné-

ho místa, tedy z místní komunikace, která je mno-

hem méně frekventovaná než silnice III. třídy, jež 

prochází obcí a vede podél jedné ze stran hřiště.

Lenka Bártlová, starostka obce

Více jak dvě desítky dětí přestřihly pár 

minut po  15. hodině červenou pásku, 

a  tím bylo slavnostní odpoledne zaháje-

no. Následoval zábavný program, který 

si pro přítomné návštěvníky připravil 

známý herec, komik a mim Ruda Papežík. 

Ruda bavil více jak 3/4 hodiny malé i vel-

ké natolik, že ani pár kapek deště, které 

v průběhu jeho vystoupení spadlo, niko-

ho neodradilo. Po  jeho vystoupení byly 

zahájeny dětské soutěže na herních prv-

cích hřiště. Děti byly za své výkony odmě-

ňovány sladkostmi. Přítomní návštěvníci 

si měli možnost z okének domu čp. 5 za-

koupit langoše, párek v  rohlíku, limoná-

du, ale i nanuk či teplé nápoje. Slavnostní 

sobotní odpoledne se vydařilo. Počasí se 

v  odpoledních hodinách umoudřilo, vy-

svitlo sluníčko a děti si tak mohly dětské-

ho hřiště do  sytosti užít až do  pozdních 

odpoledních hodin.

Dětské hřiště u  venkovské usedlosti čp. 5 

bylo pro obec poměrně velkou a  zejména 

administrativně náročnou investiční akcí. Je 

tomu tak proto, že se jednak nachází v blíz-

kosti státem chráněné nemovité památky, 

ale také i  proto, že leží v  oblasti tzv. zápla-

vového území. Venkovskou usedlost včetně 

zahrady o  rozloze téměř 3 tisíce m², která 

se nachází ve  středu obce, zakoupila obec 

v  loňském roce od  soukromého vlastníka 

za částku 400 tisíc Kč, a to již se záměrem vy-

užít budovu a přilehlé rozlehlé prostranství 

k veřejně prospěšným účelům. S Národním 

památkovým ústavem, Povodím Moravy, ale 

i Městským úřadem v Lanškrouně došlo na-

konec k dohodě o realizaci dětského hřiště 

s parkovou úpravou a bohatou zelení, které 

bude sloužit široké veřejnosti, bude splňo-

vat podmínky ochrany nemovité památky 

a  především podmínky vodohospodářů. 

Typy jednotlivých herních prvků včetně ma-
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PLOCHY PRO 
SPORTOVNÍ 
VYŽITÍ
Jedná se o  revitalizaci 
stavební skládky v sou-
sedství dětského hřiš-
tě, kde by v  budoucnu 
mělo vyrůst menší fot-
balové hřiště, cyklokro-
sová dráha, lezecká věž, 
venkovní posilovna, či 
stoly na  ping-pong, ale 
měly by přibýt i další la-
nové prvky. Celá lokalita 
bude následně osáze-
na novou zelení, která 
bude navazovat na stá-
vající zámeckou alej. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014
LETOS, A DÁ SE ŘÍCI, ŽE JIŽ TRADIČNĚ, JSME USPOŘÁDALI VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ DVA TURNUSY PŘÍMĚSTSKÉ-

HO TÁBORA. OBA SE VYDAŘILY A NA KAŽDÝ SE PŘIHLÁSILO PŘES 30 DĚTÍ. NE VŠICHNI SE ZE ZDRAVOTNÍCH 

DŮVODŮ MOHLI ZÚČASTNIT, A TAK DOŠLO I NA NÁHRADNÍKY.
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Děti si zahrály několik táborových her, 

vyzkoušely rafty a lodě na rybníku, no-

covaly pod stany i  v  tělocvičně. Vařily 

v přírodě, slaňovaly, vyzkoušely střelbu 

ze vzduchové pistole. Na kolech a kolo-

běžkách uskutečnily výlet na koupališ-

tě a pěšky přešly Českotřebovské stěny. 

Hrály karty, deskové hry a  malovaly 

v prostorách družiny. V tělocvičně lezly 

po umělé horolezecké stěně, hrály fl or-

bal, fotbal, přehazovanou apod. Otesto-

valy prvky na dětském hřišti, prohlédly 

si naši obec při vycházce. Nabídli jsme 

dětem pestrý program a  nejen hlídání 

v období jejich hlavních prázdnin.

 Mezi dětmi vznikla nová přátelství, děti 

zažily chvíle pohody i  nutnosti se roz-

hodnout. Vyzkoušely některé tábornic-

ké dovednosti, nutnost spolupracovat 

i projevit se jako individualita.

A kdo za to všechno může? Děkuji všem 

pomocníkům s programem a zajištěním 

a  hlavně přímým pracovníkům s  dětmi: 

Jiří Žáček, Miluše Pelinková, Eva Hejkrlí-

ková, Jitka Sýkorová, Kateřina Kocando-

vá, Jan Černohous, Tereza Žáčková, Ra-

dek Tejkl. Dále obci Rudoltice za důvěru, 

podporu a fi nanční příspěvek.

Příměstského tábora se zúčastnilo v  ter-

mínu 14. – 18. 7. 2014 - 32 dětí z toho 18 

z Rudoltic (Lanškroun, D. Třešňovec, Mor. 

Třebová)

18. - 22. 8. 2014 - 30 dětí z toho 15 z Ru-

doltic (Lanškroun, Žichlínek, Lubník, Ta-

tenice, H. Třešňovec, Ostrov)

Za  pořadatele: Pionýr, z.s. – Pionýrskou 

skupinu Vodní sporty
Daniel Žáček
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NÁVRH PLOCH PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
V LOKALITĚ ZÁMEČEK

NÁMĚSTÍ 
UPROSTŘED 
BYTOVÉ 
ZÁSTAVBY
Druhou plochou pro 
volnočasové aktivity 
je náměstí uprostřed 
bytové zástavby. 

Toto náměstí by mělo 
vzniknout mezi by-
tovými domy čp. 605 
a  619, kde si budou 
moci občané odpoči-
nout ve  zbudovaném 
altánu, osvěžit se v ml-
hovišti nebo si zahrát 
pétanque na  přileh-
lém hřišti. I tato lokalita 
bude osázena novou 
zelení, která bude ob-
čanům umožňovat od-
počinek na  lavičkách 
ve stínu stromů.

ÚČASTNÍKŮM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ V  LOKALITĚ ZÁMEČEK DNE 6. ZÁŘÍ 2014 BYL PŘEDSTAVEN 

DALŠÍ PROJEKT OBCE, A TO ZBUDOVÁNÍ DVOU DALŠÍCH PLOCH PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V TÉTO LOKALITĚ. 
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
NA SÍDLIŠTI ZÁMEČEK

20 ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ

STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 31. 8. 2014

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÍTÁME MEZI NÁMI  
                 

Daniel Šigut, * 20. 6. 2014, 
Rudoltice 619

Filip Petruň, * 8. 7. 2014, 
Rudoltice 616

Štěpánka  Smržová, 
* 18. 7. 2014, Rudoltice 605

Eliška Jindřišková, * 31. 7. 2014, 
Rudoltice 619

Tadeáš Mihulka, * 26. 8. 2014, 
Rudoltice 608

Kamila Hajzlerová, 
* 28. 8. 2014, Rudoltice 742

ROZLOUČILI JSME SE 

Marie Kosová, * 13. 11. 1919, 
Rudoltice 77, + 21. 5. 2014 –  94 let

Petr Hušek, * 25. 1. 1962, 
Rudoltice 617, + 18. 6. 2014 – 52 let

Vratislav Slavík, * 25. 3. 1940, 
Rudoltice 606, + 20. 6. 2014 
– 74 let

Ladislav Hauerland, 
* 24. 2. 1938, Rudoltice 611, 
+ 27. 6. 2014 – 76 let

Naděžda Malátková, 
* 19. 9. 1945, Rudoltice 209, 
+ 12. 7. 2014 – 68 let

Josef Divíšek, * 27. 12. 1935, 

Rudoltice 621, + 28. 8. 2014 

– 78 let

GRATULUJEME JUBILANTŮM     

Marie Stuchlíková, 90 let, 

* 1. 5. 1924, Rudoltice 130

Marcela Braiková, 70 let, 

* 10. 5. 1944, Rudoltice 616

Jan Motyčka, 70 let, 

* 21. 5. 1944, Rudoltice 41

Květoslava Stojová, 70 let, 

* 2. 6. 1944, Rudoltice 621

Zdeněk Brýdl, 75 let, 

* 7. 7. 1939, Rudoltice 191

Hilda Vyhnálková, 85 let, 

* 26. 7. 1929, Rudoltice 160

Anna Bendová, 90 let, 

* 2. 8. 1924, Rudoltice 101

Květoslav Král, 70 let, 

* 14. 8. 1944, Rudoltice 264

Milada Vargová, 85 let, 

* 16. 8. 1929, Rudoltice 612

Jan Minář, 98 let, * 22. 8. 1916, 

Rudoltice 257

Milan Novotný, 70 let, 

* 24. 8. 1944, Rudoltice 20

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1808

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 686

•  v rodinných domech: 50

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 36,18

•  muži 34,90

•  ženy: 37,46

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 54

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 41

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2014: 15

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 8

V sobotu 6. září 2014 se kona-

lo slavnostní otevření dětské-

ho hřiště na  sídlišti Zámeček. 

Nové dětské hřiště leží v dolní 

části sídliště – mimo zástavbu 

rodinných i  bytových domů. 

Kromě herních prvků pro ši-

rokou věkovou skupinu dětí 

bylo na  tomto prostranství 

nově zbudováno i víceúčelové 

hřiště s  asfaltovým povrchem 

na  hru míčových her jako je 

basketbal, nohejbal, ale i tenis 

nebo volejbal. Hřiště na sídlišti 

Zámeček tak nabízí nejen dě-

tem, ale i  dospělým poměrně 

širokou možnost volnočaso-

vých aktivit. 

Návštěvníkům této akce byl 

současně představen další 

projekt obce, a  to zbudování 

dvou dalších ploch pro volno-

časové aktivity v  této lokali-

tě. Jedná se jednak o revitalizaci 

vedlejší stavební skládky, kde by 

v budoucnu mělo vyrůst menší 

fotbalové hřiště, cyklocrossová 

dráha, lezecká věž, venkovní 

posilovna či stoly na ping-pong, 

ale měly by přibýt i další lanové 

prvky. Celá lokalita bude ná-

sledně osázena novou zelení, 

která bude navazovat na  stá-

vající zámeckou alej. Druhou 

plochou pro volnočasové ak-

tivity je náměstí uprostřed by-

tové zástavby. Toto náměstí by 

mělo vzniknout mezi bytovými 

domy čp. 605 a 619, kde si bu-

dou moci občané odpočinout 

ve zbudovaném altánu, osvěžit 

se v mlhovici, nebo si zahrát pé-

tanque na přilehlém hřišti. I tato 

lokalita bude osázena novou 

zelení, která bude občanům 

umožňovat odpočinek na lavič-

kách ve stínu stromů.

Stejně tak jako dětské hřiště 

u  čp.  5, i  zde více než 20 dětí 

slavnostně v 15 hod. přestřihlo 

červenou pásku a hřiště tak ofi -

ciálně otevřelo. Na  programu 

byl opět skvělý Ruda Papežík, 

který přihlížející děti a jejich ro-

diče bavil téměř hodinu svými 

zábavnými skeči. Pro děti i  do-

spělé bylo na  hřišti připraveno 

bohaté občerstvení. Počasí nám 

i  přes chvilkovou zamračenou 

oblohu přálo, a  tak si všichni 

mohli toto slavnostní odpoled-

ne užít do sytosti. 

Lenka Bártlová, starostka obce

ELIŠKA JINDŘIŠKOVÁ, * 31. 7. 2014 ŠTĚPÁNKA  SMRŽOVÁ, * 18. 7. 2014
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Ing. Josef Macháček, 
administrátor 

Římskokatolické farnosti 
Rudoltice

Všichni jsou 
srdečně vítáni.

Navštivte naše stránky na 

www.farnost.rudoltice.info, 

kde naleznete nejen aktuální 

pořad bohoslužeb, ale i různé 

další zajímavé informace.

farnost 
Římskokatolická 

RudolticeVÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, VOLEB-

NÍ OBDOBÍ LET 2010 – 2014 SE 

NEZADRŽITELNĚ CHÝLÍ KE KON-

CI. JE TEDY TŘEBA NA ZÁVĚR ŘÍCI, 

CO SE NEPOVEDLO, CO JSOU PO-

DLE NÁS NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY 

OBCE DNES A V  ČEM SPATŘUJE-

ME NEJVĚTŠÍ HROZBY PRO OBEC 

DO BUDOUCNA. 

Naprosto chápeme oprávněné stížnosti nájemníků 

obecních bytů, kteří se s výše jmenovanými problé-

my denně musí potýkat. Nemá smysl tyto závady 

bagatelizovat a tvářit se, že neexistují. Argumentovat 

v tomto případě nízkou výší nájemného je v každém 

případě zavádějící. Obec samozřejmě důsledně kon-

troluje a vymáhá řádné placení nájemného, ale stej-

ně tak musí objektivně přiznat, že nájemníci obývají 

byty, z nichž některé mají takový rozsah závad, že by 

nikdo z nás v podobném prostředí nechtěl bydlet. 

HROZBA DO BUDOUCNA 

Zde je třeba jednoznačně zkonstatovat, že hrozbou pro 

budoucnost je rychlé chátrání bytových domů z  dů-

vodu jejich nekvalitní výstavby. Již v  dnešní době se 

provádějí zásadní opravy na bytových domech v obci 

starých cca 13 let a zcela vážně se uvažuje o rozsáhlých 

opravách bytových domů na  sídlišti Zámeček, které 

jsou staré 6-8 let. Nájemníci těchto domů se oprávně-

ně obracejí na obec jako na vlastníka a pronajímatele 

a chtějí řešení svých problémů. Zde je ovšem třeba říci 

jednu věc. Viníkem této situace není obec jako taková, 

ale konkrétní osoby, které v minulosti tuto situaci zapří-

činily. Obec je v současné době vlastníkem více než 400 

bytů, jejichž technický stav představuje pro budouc-

nost velké riziko. Co je na celé věci ovšem paradoxní, je 

to, že osoby, které jsou odpovědné za tehdejší výstav-

bu a tedy i současnou kvalitu těchto domů, jsou stávají-

cími zastupiteli, a přesto po celé volební období nejevili 

o tento problém žádný zájem, ba naopak tyto problé-

my dlouhodobě a opakovaně bagatelizovali. Jedná se 

konkrétně o  tehdejší statutární zástupce společností 

STAVBY Rudoltice pana Jaroslava Suchého a VISION Ru-

doltice s.r.o. pana Miloslava Šrámka.

Je pravdou, že v současné době může obec část pro-

středků z  vybraného nájemného použít na  investice 

do  infrastruktury obce. Je třeba si ovšem také uvědo-

mit, že značná část těchto prostředků jde na úhradu cca 

30milionového dluhu, který obci zůstal po  ukončení 

výstavby na Zámečku, a dále na běžnou údržbu a pro-

vádění nutných oprav. Tato situace se ale během rela-

tivně krátkého období změní. Uvědomme si, že závady 

na bytových domech ve vlastnictví obce jsou takového 

charakteru a takového rozsahu, že bude nutné praktic-

ky veškeré prostředky zpětně investovat do  oprav již 

postavených domů, nemluvě o dobudování občanské 

vybavenosti na Zámečku. Jenom za této podmínky se 

podaří tyto byty udržet v přijatelném stavu. 

ZÁVĚREM

Každé další vedení obce bude dle našeho názoru 

s přibývajícími roky čelit vzrůstajícím problémům 

s  údržbou bytových domů. Toto jistě nebylo pů-

vodním ideovým záměrem projektu bytové vý-

stavby, ale naopak to bylo v  minulosti prezento-

váno tak, že projekt výstavby bytů přinese obci 

dlouhodobý blahobyt a prosperitu.

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

CO SE NEPODAŘILO 
ZREALIZOVAT

Co se bohužel během posledních čtyř let nepoda-

řilo obci zrealizovat, je zbudování suchého poldru 

nad vesnicí, který by měl Rudoltice částečně chránit 

před povodněmi. Důvodem je skutečnost, že se obci 

nepodařilo i  přes opakovaná jednání s  vlastníkem 

několika pozemků, na nichž by měl být suchý poldr 

zrealizován, tyto pozemky získat do svého vlastnic-

tví. Považujeme to za velkou škodu, neboť zde byla 

velice reálná šance získat 100% dotaci na  jeho vý-

stavbu. Stejně tak je podle nás škoda, že investor 

obchodně-společenského centra, které mělo být 

vybudováno v  lokalitě Zámeček a  mohlo rozšířit 

možnosti pracovních příležitostí pro naše občany 

a  současně zlepšit občanskou vybavenost sídliště 

v lokalitě Zámeček, od svého záměru ustoupil. 

NEJVĚTŠÍ PROBLÉM 
OBCE DNES
 

Za  největší problém obce na  konci stávajícího vo-

lebního období jednoznačně považujeme špatnou 

kvalitu všech bytových domů ve  vlastnictví obce, 

a  to ať už se jedná o  domy v  lokalitě Zámeček či 

v  dolní obci. Po  celé čtyři roky jsme se potýka-

li s  plísní ve  velkém množství bytů v  lokalitě Zá-

meček, což je způsobeno nekvalitně provedenou 

hydroizolací všech bytových domů a  narušenými 

drenážemi, které jsou umístěny po  celé lokalitě. 

V  zimních měsících řešíme stížnosti na  promrzání 

podkrovních bytů, což je způsobeno nekvalitně 

provedenou nebo dokonce chybějící střešní izola-

cí. Poměrně často dochází k haváriím kanalizačního 

řádu, což je důsledkem deformace kanalizačního 

potrubí v důsledku nevhodně použitého materiálu 

a technologie při výstavbě kanalizace. Celkem pra-

videlně řešíme stížnosti nájemníků na  opadávající 

obklady v  koupelnách, toaletách, kuchyních, ale 

i opadávající dlažbu na chodbách bytových domů, 

což je opět způsobeno nekvalitním provedením 

těchto stavebních prací. Byty v obci trpí především  

podhodnoceným topným systémem, nekvalitními 

plynovými kotli i nekvalitními střechami.

22 ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ 23ČÍSLO 3/2014, ZÁŘÍ

NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM OBCE JE JEDNOZNAČNĚ ŠPATNÁ   KVALITA BYTOVÝCH DOMŮ

KOSTEL 
SV. PETRA 
A PAVLA
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ROK 1987 

Zápisy kronikáře 

p. Miloslava Šrámka

  Budování dětského hřiště. I v roce 1987 se pokračovalo v budování dětského hřiště u mateřské školy. Přibyl chodník a některé doplňky.

  Autobusová točna. Je to snímek, který se objevuje již po-

druhé. Z původní skládky byla část štěrku odvezena, dalo 

se vcelku dobře otáčet. Nějaký štěrk zůstal. Pak se ale opět 

štěrk navezl a  otáčení se stalo komplikovaným. Hovoří se 

o nové točně, která má být u L. Málka v horní části obce.

Tak jako každý rok má nějaké významné 

výročí, tak rok 1987 byl tak trochu výjim-

kou. Měl výročí celosvětového významu 

jen jedno, a  to 70. výročí Velké říjnové 

socialistické revoluce a 65. výročí vzniku 

SSSR. Z  celého světa se sjely delegace, 

aby během týdne různým nezvyklým 

způsobem oslavily tuto světodějnou 

událost. Ale o tom bude řeč až v kapitole 

o událostech ve světě v roce 1987.

Vraťme se k událostem z naší obce, kterých 

bylo, ani se nám to během toho životního 

kolotoče nezdá, dost a dost.

• Hlavním úkolem v  oblasti ekonomické 

bylo dokončení I. etapy výstavby vodovodu.

• Splnění rozepsaného plánu sběru druhot-

ných surovin.

Těch úkolů, kladených na  MNV a  tím 

i  na  celou obec, bylo samozřejmě víc, 

o všech se dozvíme během čtení následu-

jících kapitol za rok 1987.

Protože kultura a  sport jsou nedílnou 

součástí života obce, začneme stručným 

zhodnocením jednotného plánu kultur-

ně-výchovné činnosti na rok 1987 a něco 

o plánu novém.

Prvním rokem pracovala komise školská 

a kulturní v novém složení. Stále se nedaří 

získat nové členy do rozhlasového krouž-

ku. Pracoval již také nový aktiv Osvětové 

besedy.

Přednášková činnost byla zaměřena hlav-

ně na oblast politicko-výchovnou a na ob-

last zájmově-vzdělávací.

Především složce SČSP se podařilo pou-

tavou formou ve  spojení s  promítáním 

diapozitivů z  republik SSSR zaujmout po-

sluchače a připravit jim hlubší zážitek než 

může dát mluvené slovo.

Nadále pracuje agitační kroužek při ZŠ 

a  MŠ, představují se na  schůzích MNV. 

Plesy byly až na  ples chovatelů usku-

tečněny. Největší aktivitu projevovali 

svazáci při pořádání plesu. Chybělo jim 

plánované předtančení. Byly připraveny 

rovněž diskotéky. Osvětová beseda zajis-

tila divadelní představení ochotníků SKP 

v  Lanškrouně. Byly uspořádány výstavky 

knih a hraček, spojené s prodejem. Velmi 

zdařilou byla výstavka drobného zvířec-

tva již v nově upravené klubovně ve Staré 

hospodě.

Dobrou propagaci zajišťují i děti z mateř-

ské školy. Zajišťují vystoupení v n. p. VČP 

Lanškroun, jakož i  v  Tesle Lanškroun při 

oslavě MDŽ. Účastnily se rovněž mezi že-

nami provozovatele MŠ – Státního statku 

Lanškroun. Novou formou je rovněž mož-

nost promítání filmů pro občany obce 

s. Jašniakem.

Školskou komisí byl vypracován plán prá-

ce s mladou generací, který se stane vodít-

kem pro práci v této oblasti. Velice upadla 

práce s  mládeží v  tělovýchově. Jsou pro-

blémy s vytápěním, tělocvična je praktic-

ky vyřazena z provozu. Jen díky značnému 

dílu obětavosti se podařilo kroužku stol-

ního tenisu zůstat na předešlých pozicích.

MLÁDEŽ

A jak máme zapojenou mládež v obci v záj-

mových organizacích?

V masově-politických organizacích je v Jis-

krách 54 dětí z  místní MŠ, 27 registrova-

ných členů SSM a 23 platících členů SSM.

V  tělovýchovných činnostech je 20 dětí 

předškolního věku, cvičí 20 dětí – mlad-

ších dívek a 10 mladších chlapců.

V Sokole – oddíle fotbalu – je 24 dětí do 10 

let, 11 dětí do 15 let, 39 členů ke ve věku 

do  35 let. V  oddíle stolního tenisu je 5 

družstev, účastní se zápasů v  rámci okre-

su. Do  10 let jsou 3 chlapci, nad 10 let 

sportuje 10 dívek. Turistický kroužek při 

ZŠ má 23 členů.

Agitka MŠ má 12 dětí, agitka ZŠ 10 dětí. 

Při ZŠ pracuje dopravní kroužek se 16 čle-

ny. Ostatní mládež navštěvuje ZŠ v  Lanš-

krouně. Chybí přesnější přehled o  zapo-

jení mládeže mimo bydliště. 1x v  roce 

na  plenárních zasedáních je předkládána 

bezpečnostní zpráva v  obci od  OO VB 

Lanškroun.

V  rámci okrsku byl proveden rozbor, ze 

kterého vyplývá, že bylo spácháno 56 

trestných činů, 25 přečinů a 225 přestup-

ků. Bylo zjištěno 13 případů požití alko-

holu u řidiče. Některé případy jsou řešeny 

na místě blokově. V naší obci je situace ná-

sledující: 4 trestní činy, z toho 3 majetkové-

ho charakteru a 1 čin s ublížením na zdraví; 

2 přestupky porušení občanského soužití. 

Vzhledem k  situaci je třeba nadále věno-

vat pozornost následujícím opatřením:

• Na  úseku boje proti alkoholismu dbát 

na  přísné dodržování zákona 120/62 Sb., 

zejména při pořádání kulturních a  spole-

čenských akcí.

• Dbát na včasné hlášení kulturních akcí

• Věnovat pozornost mládeži, zejména 

na akcích pořádaných SSM.

• Spolupracovat nadále s jednotkou PSVB.

• Na  úseku dopravy zabezpečit řádné 

označení místních komunikací a  hlavně 

výjezdů z nich.  

SOUTĚŽ MNV

Po  mnoha letech se mně dostalo do  ru-

kou hodnocení MNV, ovšem staršího data. 

Jedná se o hodnocení za rok 1986. Postu-

puje se podle kritérií soutěže národních 

výborů.

V  soutěžní skupině – obce s  uvolněným 

funkcionářem – jsme se umístili na  21. 

místě. Ze sousedních obcí je Damníkov 

2., Třebovice 14., Žichlínek 35. atd. V  naší 

skupině bylo hodnoceno 40 obcí. V rámci 

kraje jsme obsadili 76. místo.

Na  začátku roku 1987 by zaslán podklad 

pro soutěž národních výborů. V něm se do-

zvídáme, že obec má 892 obyvatel, z toho 

je 527 do  35 let. V  investičních akcích je 

plán 900 000 Kčs, skutečnost 950 000 Kčs, 

počet brigádnických hodin 4245, limit el. 

energie na  veřejné osvětlení 35  000 Kčs, 

množství odevzdaného sena 1495 q, počet 

důchodců nad 65 let je 87. Sběr železného 

šrotu 296 q, počet odpracovaných hodin 

mládeží 1601, počet narozených dětí 13, 

počet výpůjček knih 3665 atd.

Než začneme hodnotit uplynulý rok 1987 

po  všech stránkách, bude dobré pro infor-

maci čtenáře uvést tzv. socialistický závazek 

obce na rok 1987.

1) Akce Z – vodovod – splnění plánu, dobu 

zkrátíme o 2 měsíce

2) Akce Z  – neinvestiční – provedeme 

nátěry a  plechování čekáren; výsadbu 

okrasných keřů a  květin; provedeme 

nátěry agitačních skříněk; dokončíme 

odvodnění a  úpravu fotbalového hřiště; 

zpevníme nastávající točnu autobusů; 

společně se SRPŠ a složkami NF upravíme 

zahradu MŠ.

3) Uzavřeme patronáty nad veřejnými pro-

stranstvími se složkami NF: ozeleníme plo-

chy asi 500 m²; budeme pečovat o stávající 

zeleň asi 50 000 m²; vysadíme 1500 strom-

ků; zlegalizujeme skládku PDO (směrem 

k Damníkovu); usušíme 1000 q sena.

4) Zabezpečíme rozdělení sociálních pod-

por potřebným občanům. Uspořádáme 

besedu s důchodci.

5) Komise obchodu, dopravy a  služeb 

bude pravidelně provádět kontroly v  ob-

chodě a  pohostinství. Pozveme prodejnu 

partiového textilu a zboží. Pozveme Sběr-

né suroviny.

6) Sebereme 80 kg léčivých bylin, 100 q že-

lezného šrotu.

7) Uspořádáme: 2x ročně Hovory s mláde-

ží; 2x ročně besedu v  sadě; 1x ročně be-

sedu ČSPO; 5x ročně besedu nad knihou.

8) Pravidelně budeme vyhodnocovat ná-

zornou agitaci v obci.

9)ČSŽ uspořádá soutěž i  nejlepší zahrád-

ku. ČSPO se bude zúčastňovat soutěží 

a připraví soutěž pro mládež.

10) Zajistíme topení v tělocvičně a bude-

me dbát o zvýšené rozvoje masové těles-

né výchovy, hlavně dětí a mládeže.

ČINNOST MNV

Tak jako vloni bude na  několika případech 

demonstrována činnost základních orgánů 

národního výboru, rady a  pléna. Plénum 

se schází 6x do roka, rada asi 2x do měsíce, 

vždy po 14 dnech.

Na  radě 21. 1. 87 byl např. ukončen pra-

covní poměr se s. Z. Žabou, který prováděl 

úklid kulturního domu. Na plénu v únoru 

byl projednán rozpočet, který obsahuje 

údaje: vnitřní správa 1000 Kčs, vodní hos-

podářství 70 000 Kčs, školství 140 000 Kčs, 

jesle 29  000 Kčs, nájemné 2000 Kč, dota-

ce 218 000 Kčs. Příjmy celkem 412 000 Kč, 

výdaje vodní hospodářství 1000 Kč, do-

prava 4000 Kč, ZŠ 28 000 Kč, školní jídelna 

146  000 Kč, jesle 130  000 Kč, výdaje cel-

kem 412 000 Kčs.

Na  plénu 22. 4. 87 byla projednávána jarní 

směna, inventarizace atd. 

Závěrečné plenární zasedání bylo dne 

9. 12. 1987. Byl přednesen JPKVČ. Účast 

na komisích: finanční 45%, výstavby 62 %, 

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – XIII. ČÁST PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE, 1945-1989, s. 505-547
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  Přístavek u tělo-

cvičny kulturního 

domu. Přístavek se 

začal hýbat po ně-

kolika letech, kdy 

byl v  rozestavě-

ném stavu. Na  za-

krytí této malé 

stavby se podíleli 

pouze někteří jed-

notlivci, o  nichž 

bylo psáno na  ji-

ném místě. Přísta-

vek má sloužit jako 

úkryt pro nářadí 

z tělocvičny.
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zdravotní 83 %, školská 42 %, zemědělská 

54 %, KODS 76 %, KOVP 58 %, SPOZ 35 %, 

rada 85 %, PZ 77 %.

Činnost rady, pléna komisí je mnohotvár-

ná, ostatní podrobnosti najdete na dalších 

řádcích. Jako příklad uvádím pololetní 

zprávy některých komisí, které byly před-

neseny na plenárním zasedání 26. 8. 1987.

Stavební komise se scházela často, bylo to 

6x. Pro malou účast byl uvolněn RNDr. Ko-

lomý, místo něj přišel do  komise s. F. Vy-

hnálek. Soukromá výstavba – Řehoř, Hor-

ta, Beneš, Žák.

Akce Z  – vodovod – největší pozornost I. 

etapě. Je zajišťována dokumentace na  II. 

etapu. Plynulost narušuje nedostatek po-

trubí světlosti 220 mm. Občané se málo 

účastní brigád. 

Komise školská a  kulturní pracovala po-

dle plánu. Zabezpečovala plesy a zábavy. 

Těžiště práce s mládeží spočívala v Hovo-

rech s mládeží.

Komise zemědělská kontrolovala a usměr-

ňovala využití zemědělské půdy v  zasta-

věných částech obce, převody pozemků 

atd. Malá aktivita ve  II. čtvrtletí byla způ-

sobena dlouhodobou nemocí předsedy 

komise.

Komise veřejného pořádku projedna-

la celkem 6 přestupků proti porušování 

veřejného pořádku. Členové komise byli 

na  plesech a  akcích SSM. Pozvali členy 

PSVB, aby projednali otázku prevence 

na úseku veřejného pořádku. 

Komise pro obchod, služby a stravování se 

sešla 8x. Jednala o  službách zednických, 

opravářských, pokrývačských a  truhlář-

ských. Občané, kteří tyto služby vykoná-

vají, 1x do  roka předkládají na  MNV své 

záznamy o provedených pracích.

Doprava je jak vlaková, tak autobusová.

Vyskytují se připomínky, které jsou na ko-

ordinační poradě MNV projednávány. 

Na žádost o přechod v pohostinství neby-

lo odpovězeno.

Byly provedeny dvě kontroly v  obchodě. 

Stížnosti byly, ale je na  kupujících, aby 

své připomínky napsali do  knihy přání 

a stížností. Poslední zápis je z roku 1984. 

Byla projednávána žádost vedoucího 

pohostinství o  zkrácení pracovní doby. 

Žádost byla zamítnuta jak komisí, tak 

radou MNV. Komise se rovněž zabývala 

stravováním dětí v  MŠ. Byl kontrolován 

jídelníček a  jeho dodržování, uchovávání 

potravin, normy, čistota apod. Vše bylo 

v nejlepším pořádku.

Uváděné informace jsou dokreslením roz-

sáhlé činnosti komisí MNV.

Dne 21. 11. 1987 proběhla veřejná schů-

ze, která byla jednak oslavou 70. Výročí 

VŘSR a dále bilancovala celý rok 1987. Ze 

základní zprávy, než začneme bilancovat 

události v  Rudolticích, vyjímám: Pro nás 

nejdůležitější akcí, vyplývající z  VP 87 je 

I. etapa výstavby vodovodu. Byla zapo-

čata 13. 3. 1985. Bylo položeno 2588 m 

potrubí ø 225 mm, ø100  121 mm, tj. cel-

kem 2679 m. Byla vytvořena hodnota 

díla 1  993  000,- Kčs, odpracováno bylo: 

1985 – 755 hodin, 1986 – 4  039 hodin, 

1987 asi 2  000 hodin. Na  poměry obce 

velké dílo, ovšem stavba I. etapy problém 

vody v obci neřeší. Ten vyřeší až II. etapa, 

na  které budou zahájeny práce na  jaře 

1989 až po  dokončení projektové doku-

mentace. Celkem bude stavby rozdělena 

do 3 – 4 dílčích staveb dle finančního pří-

dělu. Největším problémem je shánění 

materiálu.

Letos bylo hodně práce vykonáno 

i  na  přístavbě tělocvičny. Na  přístavbě 

mají hlavní podíl s. Jašniak, Rezek a  Šrá-

mek M. ml. Postupně se opravuje tělo-

cvična. Opět se opravil kotel ÚT, neboť 

v loňské zimě byl opět roztržen. V ZŠ byla 

provedena výměna střešní krytiny, v  jes-

lích došlo k výměně topení z ÚT na elek-

trické akumulační.

Naši občané obdrželi 14 000,- na přilepše-

ní těch nejnižších důchodů. Dostali jsme 

opět 2 poukazy na podzimní rekreaci pro 

2 ženy – paní Málkovou a paní Petranovou.

Poměrně dobře pracovala Osvětová be-

seda. Výsledkem je divadelní představení, 

podařilo se zajistit promítačku v hodnotě 

18 000,- Kčs.

V  našem obvodě máme 3 rybníky, cha-

tovou oblast a potok – to si jistě zaslouží 

pozornost komise pro ochranu životního 

prostředí, ale i všech našich občanů.

Závěrem je psáno, že MNV děkuje hlavně 

předsedovi stavební komise Ing.  Alexovi 

a s. J. Hýblovi za příkladný přístup k plnění 

volebního programu – hlavně vodovodu.

Výše uvedené údaje ještě doplním o údaje, 

které byly k dispozici v polovině roku 1987.

Projektová dokumentace na II. etapu vo-

dovodu. V  tomto směru došlo ze strany 

MNV ke  zpoždění, neboť bývalí funkci-

onáři MNV uváděli, že projekt je řádně 

objednán. Pozapomněli na to, že projek-

tu předchází vypracování projektového 

úkolu a objednávka musí být potvrzena.

Byly sepsány smlouvy mezi organizacemi 

NF a MNV. Největší kus práce odvedl ČČK, 

který měl na  starost prostor u  nádraží, 

autobusovou čekárnu u  Brokešů a  po-

mník padlých na hřbitově.

Zatím není splněn úkol natření čekáren. 

MNV nemá finanční prostředky. Většina 

organizací NF se potýká s  pasivitou své 

členské základny. Dětský den pořádal ČČK 

a SSM. Podíleli se hlavně s. Hrdá, Stránská, 

Řeháčková, Hanišová a  ze SSM s. Jašniak, 

Žáčková, Ročková, Šrámek, Suchý a  další. 

Finančně se podílely téměř všechny orga-

nizace NF.

Protože je výstavba to nejdůležitější 

v obci, bude dobré připomenout práci ko-

mise stavební, která fundovaně informuje 

o stavebních záležitostech v obci.

Akce Z  – I. etapa výstavby vodovodu je 

před dokončením. Bude provedena ko-

laudace. 

Betonárka – je schválena projektová do-

kumentace – komise neměla připomínek. 

Betonárka může pomoci při výstavbě dal-

ších objektů v obci.

Zdárně pokračuje výstavba 4 rodinných 

domků. Připravovat se začal další staveb-

ník – Milan Blažek. 4 domy jsou v  rekon-

strukci. Staví Řehoř, Žák, Horta, Beneš, 

začíná Bležek – adaptují Fryš, Heřmánek, 

Svojanovský, Jurenka.

V  následujících řádcích přidám něco 

z  vlastních postřehů, z  vlastních názorů 

na události, které se v roce 1987 v Rudol-

ticích staly. Události budu komentovat 

heslovitě, nebudou řazeny chronologicky.

• V jeslích bylo vyměněno topení z vodního 

na elektrické. Bylo již psáno na jiném místě 

letošního zápisu.

• Vodovod sám byl již popsán v samostatné 

kapitole

• Tak jako každý rok, tak i  v  roce 1987 se 

Rudolticemi jely cyklistické zívody i  meziná-

rodního charakteru. Důvodem je přítomnost 

cyklistického oddílu Rudé hvězdy Lanškroun.

• U kulturního domu byla zapálenými obča-

ny budována již skoro zapomenutá přístav-

ba u  tělocvičny. Rovněž o  této akci již bylo 

psáno na jiném místě.

• I  letos pořádala mládež ze SSM své biat-

lony – letos navíc, asi 14 dní před velkým 

biatlonem dětský triatlon. Byl to roztomilý 

pohled na  malé bojovníky, kteří se snažili 

o co nejlepší umístění.

• V  Rudolticích proběhlo několik taneč-

ních zábav, vcelku bez rušivých momentů. 

Zábavy jsou pořádány dle nových předpi-

sů – přes zimu byl vypuštěný rybník, byl 

částečně vybagrován a  během roku byl 

rybník napuštěn do  původní výše. Ná-

vštěvníci hřbitova si tento rok museli nosit 

na hroby vodu svou.

• Na  hřbitově se ztrácejí některé věci – 

lampičky, svíčky apod. Těžko někoho vinit, 

snad děti. Byl na to upozorněn místní ná-

rodní výbor.

• Ve směru do České Třebové po železnič-

ní trati byla vykácena velká paseka po  levé 

straně. Jedná se určitě o několik ha lesa.

• Renata Krejčířová, předsedkyně SSM, se 

stala na sjezdu SSM členkou ústředního vý-

boru.

• Byly natřeny některé agitační skříňky.

• V roce 1987 se započalo s promítáním fi lmů 

pro děti i dospělé. Promítá Zlatomír Jašniak.

• U MŠ se provádí na zahradě úprava, budu-

jí se některé objekty pro děti.

• Na místním hřišti byl proveden osev kombi-

nací trav. Hřiště bylo válcováno a zavlažováno. 

Ostatní dokončovací práce čekají na r. 1988.

• Na počtu se na začátku roku 1988 přestě-

hovala dětská poradna do  míst bývalého 

bytu. Dříve byla poradna v kulturním domě.

• Kolem Rudoltic vede nový plynovod 

do  Lanškrouna. Jedná se o  zemní plyn, 

který vede z  Ústí nad Orlicí. Výkop je v  ka-

tastru obce Rudoltice, dílo dělá Plyno-

stav Pardubice. Jaká škoda, že se ply-

novod nedá napojit i  na  okolní obce. 
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  Závlahový systém u hřiště. Byl udělán po osetí hřiště. S. Šebrle sehnal vy-

řazené čerpadlo, které tlačí vodu po celé šířce hřiště. V roce 1987 bylo naštěstí 

velmi vlhké počasí.

  Pohled na oseté hřiště. Po dlouhé zimě byla zoraná plocha hřiště silně podmáčená, a tak se poměrně dlouho čekalo na její vyschnutí. Až 

v květnu došlo k osetí celého hřiště. Bylo vyseto několik q travních semen mnoha druhů. Po vzejití byla tráva zavlažována jednak čerpadlem, tak 

i pomocí místních požárníků. Během roku byla tráva několikrát sekána, vždy velmi komplikovaně, kdy se musela drobná tráva shrabovat a odvá-

žet. TJ Sokol bude mít pro příští roky speciální sekačku s vysavačem. Příští rok zbývá usazení branek, usazení laviček a dodělání atletických drah.



JEDEN BYL NEJLEPŠÍ, DRUHÝ VYHRÁL. 
BOJE O ŠÉFY ŠKOL VRCHOLÍ

iDnes 27. července 2014 

Uprostřed prázdnin kulminují spory o nové 

ředitele obecních škol. Radní je totiž mnoh-

dy jmenují bez ohledu na  názor odborné 

komise. A  rodiče protestují. Letos inspekci 

přišly desítky stížností. Někteří poslanci 

proto chtějí zavést jasná pravidla. 

Velká část rodičů žáků z  lanškrounské Zá-

kladní školy Dobrovského nesouhlasí se 

jmenováním nového ředitele Pavla Dvořáč-

ka. A do konce prázdnin plánují další kroky 

proti jeho nástupu do školy.

Dvořáčka do  funkce schválila rada města. 

Problém je, že sám Dvořáček v radě města 

zasedá.

Stížností na  výběr ředitelů veřejných škol 

od  roku 2012 přibývá. Potvrdilo to Minis-

terstvo vnitra, které se jimi jako odvolací 

orgán pro samosprávy zabývá. Tehdy před 

dvěma lety začal platit zákon, který zřizova-

teli nechává při jmenování ředitelů poměr-

ně volné ruce.

Vhodnost kandidátů sice posuzuje kon-

kurzní komise, ale její názor je pro radnici 

jen doporučující. A tak obce klidně jmenují 

kandidátku, která v  konkurzu skončila až 

třetí v pořadí. Anebo svého radního.

Ministerstvo dostalo do  konce roku 2013 

třicet stížností, jen letos dalších deset. Školní 

inspekce jich eviduje dalších několik desítek.

Poslankyně za  hnutí ANO Kristýna Zelien-

ková proto navrhuje situaci řešit. „Chceme, 

aby v  zákoně bylo přesně určeno, jak bu-

dou jmenováni ředitelé,“ říká Zelienková.

Chce využít připravovaný kariérní řád pro 

učitele. „V  rámci něj vznikne nezávislá 

atestační komise, která bude posuzovat, 

jak dobrý učitel je. Stejná komise by mohla 

posuzovat i  vhodného kandidáta na  ředi-

tele,“ míní poslankyně.

„Jednání je zatím na začátku. V srpnu mám 

ofi ciální schůzku na  ministerstvu školství,“ 

dodává. Úřad ministra Marcela Chládka 

z  ČSSD   je na  informace skoupý. „Ministr 

o  problému ví. Bude ho řešit koncepčně,“ 

odpovídá jen stručně jeho mluvčí Klára Bílá.

„RADA SI DĚLÁ, CO CHCE“

Starostka Lanškrouna Stanislava Švarco-

vá sama deset let vedla speciální školu. 

Stojí si za tím, že u nich všechno proběhlo 

v  naprostém pořádku. „Konkurzní komise 

vybrala pana Dvořáčka, my jsme ho zvolili 

jako nejlepšího kandidáta,“ je přesvědčená. 

Argumentuje tím, že už jinou školu vedl 

a má manažerské zkušenosti.

Mnoho rodičů a  zaměstnanců při výběru 

podporovalo Pavla Reslera, dlouholetého pe-

dagoga školy. Na  radnici doručili dvě petice, 

které žádají jeho jmenování. Starostka Švarco-

vá tvrdí, že si Reslera váží, ale domnívá se, že 

bude lepší ponechat ho na místě pedagoga.

„Nechápeme to. Rada si může dělat, co 

chce,“ zlobí se člen petičního výboru a otec 

dvou školáků Vladimír Křivka.

Vítězný kandidát, radní Pavel Dvořáček, 

u  sebe žádný střet zájmů nevidí. „Žádného 

projednávání ani hlasování jsem se neúčast-

nil. Na to jsem si dával pozor,“ říká. Naopak se 

domnívá, že funkce radního pro něj mohla 

být spíše diskriminační. „Kdo v  tom souvis-

lost chce vidět, tak si ji najde,“ uvádí s tím, že 

s ním zatím ve škole jednají korektně.

To se však nepodaří všude. Jen o  pár ki-

lometrů dál, v  Rudolticích, zůstává město 

i rok po dosazení  ředitelky základní a ma-

teřské školy Renáty Pávkové rozdělené 

na dva tábory. Oba vydávají letáky, v nichž 

hájí své postoje a  očerňují protistranu. 

„Paní Pávková, jak se později ukázalo, za-

čala navštěvovat manažerský kurz pro ře-

ditele pár týdnů před samotným konkur-

zem. Že by snad věděla předem, že je to 

v kapse?“ ptají se v brožuře její odpůrci.

Město vydalo leták v  podobném ražení, 

kde vysvětlují situaci zase po  svém a  hájí 

ředitelku jako kompetentní. Ze školy me-

zitím odešly některé učitelky, jež hovoří 

o  psychickém nátlaku. Vše se velice emo-

tivně propírá na webu města.

ROZHODUJE MAJITEL

Ve středočeských Řevnicích vyústilo jmeno-

vání ředitelky Pavlíny Seidlerové a  její ná-

sledné působení dokonce v trestní oznáme-

ní. Inspektorát práce totiž potvrdil, že sobě 

a svým dvěma zástupkyním po čtyřech mě-

sících ve funkci vyplatila statisícové odměny. 

Rada města ji jmenovala ředitelkou přesto, 

že v doporučení konkurzní komise obsadila 

až třetí místo. Ona sama pochybení popírá 

a kauzu považuje za mstu.

Václav Trojan z  pražské pedagogické fa-

kulty upozorňuje, že v  první řadě by se 

měla dodržovat stávající pravidla. „Jestli 

se vyhlásí konkurz, těsně před začátkem je 

zrušen a vyhlášen nový - což se také v ně-

kterých případech děje - to už je  záhadné,“ 

říká. Při změnách pravidel by však byl opa-

trný. „Nemůžeme zřizovateli odepřít právo 

rozhodnout o řediteli školy. Je to její maji-

tel,“ upozorňuje.

Autor: Markéta Březinová

NA SVÉ ZASTUPITELE RUDOLTIČTÍ 
OPĚT ČEKALI MARNĚ. NEPŘIŠLI

Orlický deník 6. srpna 2014

Rudoltice – Ani na pondělním náhradním 

mimořádném jednání zastupitelstva se 

několik desítek občanů nedočkalo většiny 

svých zastupitelů. Do obecního sálu je stejně 

jako v červenci a jako už několikrát přivedla 

situace v rudoltické škole. Návrh na odvolání 

ředitelky ale opět zůstal jen na papíře.

„Věřili jsme, že podruhé přijdou. Zajímalo 

by mne, proč si náš názor nechtějí poslech-

nout,” byla zklamaná Kamila Samková.

Téma rudoltické školy se v  obci skloňuje už 

více než rok. Rozpoutal ho konkurz na  nové 

vedení školy, kdy rada obce před dlouholetou 

ředitelkou Lenkou Havlenovou, jež v konkur-

zu zvítězila u odborné komise, upřednostnila 

Renatu Pávkovou. Po  roce ze školy odchází 

sedm učitelek, pět z  nich podalo výpověď. 

Skupina zastupitelů z řad opozice se opakova-

ně snaží, aby se zastupitelé zabývali návrhem 

na  odvolání ředitelky Renaty Pávkové pro 

údajné totální manažerské selhání a  rozpad 

pedagogického sboru. Marně.

Stejně jako 21.  července se zastupitelé vlád-

noucí koalice z  jednání omluvili. Až na  jed-

noho. Jan Tejkl však podle zúčastněných vy-

stupoval a diskutoval sám za sebe jako rodič 

školáka. Orlický deník se ho pokusil kontak-

tovat, telefon však včera nezvedal. „Proběhla 

neformální diskuze. Vystupoval spíš jako rodič 

než radní. Vyjádřil se v tom smyslu, že se mu 

situace nelíbí, že není pro děti dobrá,” potvr-

dil zastupitel Ivo Kolomý. Jan Tejkl rozhodnu-

tí rady údajně nechtěl komentovat, nechtěl 

mluvit za ostatní radní. Je tedy možné, že je se 

svým názorem v radě osamocen.

Osamocená naopak není Kamila Samková. 

Rodičů, kterým se situace ve škole kvůli dě-

tem nelíbí, je víc. Dokazuje to i  jejich opa-

kovaná účast na jednáních, která se počítá 

na desítky. „Jako rodič situaci vnímám roz-

poruplně. Vůbec nevíme, do  čeho jdeme, 

je to nepříjemné,” komentovala situaci další 

maminka Lenka Dušková. 

Rodiče některých školáků dokonce zva-

žují změnu školy. „Druhé dítě by mělo jít 

do  školky, ale v  situaci, jaká vznikla, jsem 

nepodávala ani přihlášku. Pro syna, který 

už do  rudoltické školy chodí, uvažujeme 

o  změně školy, a  nejsme sami. Ve  třídě 

mého syna je asi pět rodičů, kteří uvažují 

o  změně. Zkusíme to ještě, uvidíme, kdo 

bude nová paní učitelka, jaký bude mít pří-

stup k dětem,” potvrdila Kamila Samková.

A co se bude dít v Rudolticích dál? Bude se 

donekonečna svolávat náhradní jednání 

náhradního mimořádného zastupitelstva? 

Opoziční zastupitelé se zřejmě pokusí ná-

vrh na  odvolání ředitelky školy prosadit 

na  program nejbližšího řádného jednání 

zastupitelů. To se jim však vzhledem k po-

čtu koaličních zastupitelů nemusí podařit. 

Autor: Šárka Mikulecká

PSALO SE O RUDOLTICÍCH

Fotodokumentace rok 1987
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Zájem mezi obyvateli by byl jistě veliký. 

Na  plynovodu se dá letos v  zimě dělat 

nepřetržitě. Plyn nahradí dosavadní sví-

tiplyn.

• U  Faltusů. tj. při výjezdu z  Rudoltic, 

havarovalo v  prosinci plné auto s  vle-

kem plné slepic určených pro farmu v Al-

brechticích. Nikomu se nic nestalo. Pouze 

osvobozené slepice se rozletěly po  ce-

lém okolí. Pohled na  havárii byl komic-

ký. Úhyn slepic byl zanedbatelný, ostatní 

byly přeloženy do jiného auta.

• Staví se cesta k betonárce pod nádražím.

• Svaz chovatelů si v  místnostech Staré 

hospody vybudoval vlastní klubovnu s vý-

stavním prostranstvím. Uspořádali i  jednu 

výstavní akci, počasí ovšem vůbec nepřálo.

• V dolní části obce byly ve velkém vykáce-

ny stromy. Jedná se o plevelné olše.

• V Tesle Lanškroun jsou noví Vietnamci 

a  Vietnamky. Je to již druhá skupina bri-

gádníků.

• Po skončení jedné taneční zábavy SSM 

na podzim roku 1987 se odebrali účastní-

ci na  místní nádraží. Horkokrevnost jed-

noho návštěvníka romské národnosti se 

projevovala poskakováním po  vagonech 

stojícího vlaku. Byl zasažen el. proudem, 

spadl z vagonu a zabil se. Celou záležitost 

vyšetřovala veřejná bezpečnost. Alkohol 

nebyl u postiženého zjištěn.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Na katastru obce byly letos zasety hlavně 

víceleté pícniny. Rudolltice se tak staly 

jakousi zásobárnou pro celý hospodář-

ský rajón. V rámci celého Státního statku 

se letos nepodařilo splnit obilí. Ostatních 

podzimních plodin se urodilo průměr-

ně. Vlivem vlhčího počasí velmi vyrostla 

první tráva, což bylo vidět i na množství 

sena, jednal na  pozemcích statku sa-

motného, tak i  při výkupu od  obyvatel. 

Sena měl letos Státní statek dostatek. 

Podzim byl pro zemědělce úspěšný, což 

mělo za  následek včasnou podzimní 

orbu. Na několika místech vyrostly stohy 

slámy, hlavně slámy slisované do  obrov-

ských kol, která váží několik q. Tyto balíky 

jsou podle potřeby odváženy do kravínů. 

Rovněž se tvoří několik hnojišť, která se 

letos zdají být na  správnějších místech 

než v letech minulých, kdy byly předmě-

tem kritiky. Na zemědělských pozemcích 

je proveden i výkop pro plynovod, do ve-

getačního období má být vše pokud 

možno v původním stavu.

POČASÍ

Rok 1987 byl neuvěřitelně vlhký, tep-

lotně hodně podnormální, což svědčilo 

hlavně pícninám. Podzim sám byl v pod-

statě lepší, tím se zlepšila i  cukernatost 

řepy. Podzimní práce se proto mohly 

provádět v  klid a  hlavně včas. Letní ni-

čivé bouře se nevyskytovaly. První sníh 

napadl 20. listopadu, ale vydržel pouze 

jeden den, to jsme ještě netušili, že to 

bude v  tomto roce sníh poslední. Byla 

pouze jedna ledovatka. Vánoce byly 

na  blátě, ani přechod do  roku 1988 ne-

byl chladný. Tato zima překonala svým 

teplým průběhem všechny dosavad-

ní rekordy a  stala se nejteplejší zimou 

na evropském kontinentu za posledních 

200 let. Teplotně byl překonán i  do  té 

doby nejteplejší rok 1921.

Připravila Marcela Macháčková

OMLUVA
Chci se tímto omluvit paní 

Mgr.  Eugenii Dajčové za  to, 

že jsem dne 12. června 2014 

podala nepravdivou infor-

maci o výši jejího platu. Tuto 

informaci jsem neměla ničím 

podloženou.

Marcela Jílková

OMLUVA
Omlouvám se tímto paní 

Ivě Skalické, bývalé účetní 

ZŠ a  MŠ Rudoltice, že jsem 

na  3.  straně letáku „Jde 

ve  škole skutečně o  krizi?“ 

uvedla nepravdivou infor-

maci o tom, že paní Iva Ska-

lická měla hospodářce ZŠ 

a  MŠ Rudoltice sdělit údaj 

o  výši mého příjmu v  ZŠ 

a  MŠ Rudoltice. Prohlašuji, 

že šlo o  nepodloženou in-

formaci a není mi známo, že 

by s kýmkoliv o mém příjmu 

hovořila. Lituji potíží, které 

jsem uvedením nepravdivé-

ho sdělení způsobila.

E. Dajčová

PODĚKOVÁNÍ
Ano, takto se musela omluvit 

paní učitelka Dajčová, jinak by 

jí hrozila soudní žaloba.

Milá paní Dajčová,

děkuji Vám, že jste minulý škol-

ní rok přijala zástup za  dlou-

hodobě nemocnou paní uči-

telku. Jste výborná pedagožka, 

upřímná kolegyně a  člověk, 

který dokáže říci svůj názor. 

Velice mě mrzí, že díky neuvá-

ženému jednání některých lidí 

musíte nyní čelit ponížení a ne-

příjemnostem. Odvedla jste 

na  naší škole veliký kus práce 

a já Vám za to děkuji.

S úctou

 Renata Pávková
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  Brigáda čle-

nů TJ Sokol 

na  seně. První 

seč sbírají čle-

nové TJ Sokol 

na louce nad hři-

štěm. Tuto louku 

mají fotbalisté 

již tradičně pro-

najatou. Z  louky 

se získá kolem 

50 q sena. Je to 

velké přilepšení 

do  pokladny TJ 

Sokol.



USPOŘÁDALA V SOBOTU DNE 30. 8. 2014 SPOLEČNOU AKCI 
NAZVANOU LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Tázala se pí Bártlová v posledním, červnovém 

čísle Rudoltického zpravodaje. Místo aby se ze-

ptala přímo pisálků, odpověděla si jako obvyk-

le sama. Je to jistě dáno tím, že jako starostka je 

zvyklá nést zodpovědnost za všechny občany, 

ale v  tomto případě bych si právo odpovědi 

s dovolením ponechal sám.

• Za prvé, jde o to, měřit všem stejným metrem: 

2. 12. 2013 ve 22:27 jsem požádal paní Bártlovou 

o následující:

Dobry večer,

díky tomu, že jsme měli jiné starosti (narození 

syna), jsem nestihl aktuální uzávěrku RZ. Paní 

Macháčková mě na můj dotaz, je-li ještě možné 

přidat příspěvek, odkázala na Vás.

Je ještě možné přidat příspěvek do  Rudoltického 

zpravodaje a  pokud ano, do  jakého nejzazšího 

termínu?

Děkuji předem za odpověď.

Pavel Samek

Odpověď na  sebe nenechala dlouho čekat 

3. 12. 2013 8:36:

Dobrý den, pane Samku,

s paní Macháčkovou jsme se v neděli 1. 12. 2013, 

tedy již den po uzávěrce materiálů do RZ 4/2013, 

společně shodly na tom, že uzávěrka bude mimo-

řádně prodloužena pouze do pondělí 2. 12. 2013, 

8.00 hod., a to kvůli osobám, které ještě před kon-

cem uzávěrky avizovaly dodání článků. Tento 

termín již marně uplynul. Je mi proto líto, ale Vaší 

žádosti nemohu vyhovět.

Termín uzávěrky je po celý rok zveřejněn na webo-

vých stránkách obce zde: http://www.rudoltice.cz/

zpravodaj, dále jsem na uzávěrku upozorňovala ak-

tualitou zveřejněnou zde: http://www.rudoltice.cz/

uzaverka-rudoltickeho-zpravodaje-c-42013/?od=0 

a  termín uzávěrky je také pravidelně zveřejňován 

v posledním RZ, tedy v tomto případě v RZ č. 3/2013.

Prosím Vás, abyste si termíny uzávěrek do  bu-

doucna skutečně hlídal a  své příspěvky zasílal 

včas. Redakce zpravodaje, ale zejména osoba, 

která jej grafi cky zpracovává, má na  něj vyhra-

zený pouze určitý čas a  práci jí nelze ztěžovat, 

obzvláště na  konci roku, kdy je na  zpracování 

zpravodaje mnohem méně času.

Jinak ode mne přijměte gratulaci k narození dal-

šího dítěte. Věřím, že se uvidíme na vítání občán-

ků na jaře příštího roku.

Hezký den přeji

Lenka Bártlová

Z pera pí Bártlové se mi tedy 3. 12. dostalo školení, 

jak já si mám hlídat termíny a zamítavé odpovědi 

kvůli 15 hodinám!!

Jaké ale bylo mé překvapení, že v tomto zpra-

vodaji se objevil článek od  pí Bártlové, který 

komentoval schválení rozpočtu na veřejném za-

sedání zastupitelstva konaného dne 4. 12., nebo 

byla přiložena fotogalerie a článek z Mikulášské 

nadílky ze dne 8. 12. tj. 5 dní po  zamítavém 

mailu!! V březnovém i v posledním čísle lze najít 

spoustu dalších příkladů. Tak alespoň jeden nej-

křiklavější za všechny: pouť zabírá v posledním 

zpravodaji 20 % rozsahu. Co na tom, že uzávěrka 

byla 31. 5. a pouť skončila 15. 6. Zmíněné pří-

klady rozhodně nejsou důležitým komentářem 

k nějakému názoru a jistě by snesly odkladu.

Pokud mi tedy nepovolíte po  15 hodinách 

od uzávěrky dodat články do zpravodaje, očeká-

vám, že to samé bude platit pro všechny. Tomu 

se, pí Bártlová, říká měřit všem stejným metrem. 

• Za druhé, jde o to, dát všem stejný prostor 

k vyjádření se:

A tady nemusíme pro příklad chodit daleko. V po-

sledním zpravodaji psala pí Bártlová například 

toto:

…Dle jejich přesvědčení by se obec měla vyjadřo-

vat až v následujícím zpravodaji, tj. až za tři měsí-

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

diskuzi neřeší faktický obsah jejich článků ani ná-

sledných reakcí ze strany obce, nýbrž pouze to, že 

reakce následují ve  stejném čísle zpravodaje… CO 

SKUTEČNĚ VADÍ PISATELŮM TĚCHTO ČLÁNKŮ? … 

Víte, proč ve zpravodaji není má reakce? Protože 

jsem tento článek poprvé viděl ve stejném čase 

jako ostatní!! 

Já bych také rád zareagoval v době, kdy je ten-

to článek ještě v živé paměti a ne až po třech 

měsících. Nemám ale bohužel tyto články 

k dispozici, tak jako pí Bártlová.

To je to, čemu já říkám porušování demokratické 

diskuze. Jsem ochoten akceptovat tu skutečnost, 

že můj názor je ze strany pí Bártlové uváděn 

na pravou míru. To samé by ale měla činit pí Bárt-

lová: pokud vyjadřuje svůj názor na ostatní, měla 

by jim dát stejný prostor na odpověď. A toho se 

pod vládou pí Bártlové zřejmě nikdy nedočkáme.

V jednom se dá ale souhlasit, opravdu mi nejde 

o obsah, ale o princip. Co se obsahu týče, ne-

mám na rozdíl od pí Bártlové patent na pravdu 

a má-li někdo odlišný názor, nečiní mě to ne-

šťastným a  nemám tu potřebu ostatním vy-

světlovat, co je to pravda. 

Když například napíšu, že kukačka je škodná, tak 

ornitologové mi odpoví, že parazituje na cizích 

hnízdech, ale jinak žere hmyz a je tak užitečná, ři-

diči popelářských vozů řeknou, že jim je to jedno, 

a Pávková? Pávková, ta na mě podá žalobu.

No a kde je v tomto případě pravda?

pisálek Pavel Samek

OČ TU VLASTNĚ JDE?RUDOLTIČTÍ ZASTUPITELÉ ODMÍTAJÍ 
JEDNAT. ZASTUPITELSTVA SE NEKONAJÍ 

Lanškrounsko.cz  31. srpen 2014

I více než rok po výměně vedení rudoltické 

školy je situace v obci vyhrocená. Sedm uči-

telek ze školy pod novým vedením odešlo. 

Opoziční sdružení ZaNašeRudoltice.cz roz-

náší letáky, ve kterých občanům sděluje váž-

nost situace, která nejen ve škole, ale i v obci 

nastala. Vedení obce zase v letácích sděluje, 

že odchod sedmi učitelek neznamená krizi 

a plně stojí za současnou ředitelkou Renatou 

Pávkovou.

Rudoltická opozice, složená z  uskupení Ru-

doltičtí nezávislí 1 a  Rudoltičtí nezávislí 2 

využila svého práva podle zákona o  obcích 

a  požádala o  svolání mimořádného jednání 

zastupitelstva obce, na kterém měla být pro-

jednána petice rodičů a pedagogů školy a ná-

vrh na odvolání současné ředitelky školy. Toto 

jednání bylo svoláno na 21. července. Dosta-

vilo se na něj všech 6 opozičních zastupitelů, 

ale ani jeden koaliční zastupitel z Nezávislých 

a  KSČM. Nebyla tak přítomná nadpoloviční 

většina zastupitelů, a proto jednání nemohlo 

začít. Náhradní jednání zastupitelstva, se stej-

nými body, bylo svoláno na 4. srpna. I na něj 

ale přišlo pouhých šest zastupitelů z patnácti. 

Jediným koaličním zastupitelem, který byl 

ochotný diskutovat, byl Jan Tejkl (Nezávis-

lí). Ani na  jedno mimořádné zastupitelstvo 

nepřišla starostka Lenka Bártlová (Nezávislí), 

místostarostka Erika Kohoutová (KSČM) a dal-

ších šest koaličních zastupitelů.

Na 18. srpna bylo svoláno řádné jednání za-

stupitelstva, na které konečně přišel dostateč-

ný počet zastupitelů – 14 z 15. Problém ale na-

stal už při jednání o programu zastupitelstva. 

Vedení obce totiž navrhlo program, ve kterém 

vůbec nebyly body zařazené na nekonaná mi-

mořádná jednání. To se pochopitelně nelíbilo 

opozici, která proto navrhla do programu jed-

nání přidat body „Návrh na odvolání ředitel-

ky Základní školy a mateřské školy Rudoltice 

Mgr. Renaty Pávkové“ a „Petice rodičů a peda-

gogů školy“. Pro opoziční návrh programu jed-

nání zvedlo ruku jen šest opozičníků. Všichni 

komunisté a nezávislí byli proti. Výjimku tvořil 

Michal Blaschke (Nezávislí), který se zdržel. 

Protože opoziční návrh jednání zastupitelstva 

nebyl schválen, tak se přistoupilo k hlasování 

o  původním programu, ve  kterém chyběly 

body týkající se problémů rudoltické školy. 

Hlasování dopadlo přesně obráceně, než 

u  opozičního návrhu. Koalice byla pro, opo-

zice proti, Blaschke se zdržel. Ani sedm hlasů 

nebylo dost na to, aby byl program schválen. 

Jelikož zastupitelé Rudoltic neměli program, 

podle kterého by byla ochotna jednat nadpo-

loviční většina zastupitelů, tak bylo zastupitel-

stvo ukončeno. Náhradní je svoláno na zítřek, 

1.  září, od 20 hodin v sále kulturního domu. 

Podaří se konečně na čtvrtý pokus, aby zastu-

pitelstvo proběhlo?

Matěj Brýdl

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZA NAŠE RUDOLTICE 
A OBCE BEZ KORUPCE

Ve skutečnosti se děti a dospěláci neloučili 

jen s prázdninami, ale i s odcházejícími uči-

telkami. Opoziční zastupitelé jim popřáli 

hodně zdraví, štěstí a úspěchy v pracovním 

i soukromém životě.

Jsme potěšeni, že přišlo hodně malých i  vel-

kých spoluobčanů, odhadem se na  celé akci 

mohlo vystřídat až 300 lidí. Kdo chtěl, mohl 

si zasoutěžit nebo vyzkoušet svoji zručnost 

na  různých nafukovacích atrakcích a  také 

ochutnat grilovaného čuníka či jiné dobroty. 

Děti odcházely pomalované za různá zvířátka 

a vydováděné ze skákacích hradů. Radost nám 

nepřerušila ani bouřka, lidé se schovali pod 

provizorní přístřešky z  plachet, ze kterých se 

stala další atrakce, neboť kdo nechtěl být mok-

rý, musel přiložit ruku k dílu a udržet plachtu 

nad hlavou co nejdéle. Výsledkem byla legrace 

a ještě větší stmelení lidí dohromady, což naše 

obec potřebuje jako sůl. Na závěr již v podve-

černích hodinách proběhla tzv. „bagrshow“, 

tedy ukázka zručnosti jednoho šikovného ba-

gristy. Měli jsme pocit, že ze všech vyzařovala 

spokojenost z příjemně stráveného odpoled-

ne, o čemž svědčí i několik fotografi í.

Odpověď na  otázku mnoha občanů, z  jakých 

peněz byla celá akce fi nancována, je jednodu-

chá.  Opoziční zastupitelé nepoužívali odměny 

za výkon svých funkcí pro svoji osobní potřebu, 

ale od  počátku volebního období je věnovali 

škole. Asi v polovině volebního období si však 

založili společný účet a peníze šetřili s tím, že se 

jednou budou hodit. A jejich odhad byl správný, 

z těchto peněz byly zaplaceny atrakce pro děti.

Děkujeme Vám za přízeň.

Občanské sdružení Za naše Rudoltice 
a Obce bez korupce
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Před zahájením, když se sjížděli účinkující, 

začalo pršet, a  tak byl program přemístěn 

do  věže. V  prvním patře se zabydlel ženský 

sbor z Lanškrouna a v druhém patře byla kej-

klířská skupina Ascarya i tvarování balonků.

Ve  sklepení, jak bylo už předem domluveno, 

měla své vystoupení šermířská skupina Vanir, 

a tak návštěvníky při procházení Zámečkem če-

kaly zajímavé zážitky. Od 19.00 hodin, kdy bylo 

krátké zahájení a  naštěstí už nepršelo, začínali 

přicházet lidé z blízka i z větší dálky, několik ná-

vštěvníků se přijelo podívat až z Prahy. Při osvět-

lení svíčkami na každém ze 140 schodů návštěv-

níci procházeli věží i sklepením. Někteří si i delší 

dobu poseděli v prvním patře a zaposlouchali se 

do podmanivých písní členek ženského sboru, 

jejichž vystoupení se i letos všem velice líbilo. Pro 

velký zájem posluchačů sbor své vystoupení ani 

nepřerušil, jak bylo původně domluveno, a po-

sluchači si zazpívali také. Někdy děti už naléhaly, 

aby se šlo dál, do druhého patra, protože měly 

zájem nechat si podle výběru vyrobit třeba pej-

ska, květinu nebo meč z balonků, které se tam 

tvarovaly pro všechny děti zdarma. Každý si tam 

také mohl vyzkoušet, jestli dokáže roztočit talíř 

na tyčce, a další kejklířské dovednosti. Některým 

to šlo dobře, jiné talíř tak neposlouchal, ale bavi-

li se všichni, i ti, kteří jen přihlíželi, než se vydali 

do třetího patra. Z něj byl po setmění pěkný vý-

hled na osvětlené město Lanškroun a celé okolí.

Nová část zábradlí zajistila větší bezpečnost, 

a  tak návštěvníci mohli opatrně sejít dolů 

a  vydat se do  sklepení. Tam už od  vchodu 

bylo slyšet, že se v dalších částech něco děje, 

ozývalo se i  břinkání mečů a  výkřiky boju-

jících. Bylo to už v  tak tajemné atmosféře 

tak působivé, že mi i  dospělí přiznávali, že 

jim naskakuje husí kůže. Tvořily se skupinky, 

které v zadní místnosti se zájmem sledovaly 

souboje šermířů, činnost ostatních členů sku-

piny historického šermu a  ukázky ze života 

v devátém století. Ve vedlejší místnosti s vy-

sokým stropem si mohli návštěvníci prohléd-

nout i další nově instalované maxifotografi e 

zajímavých a  tajemných mlžných obrazců, 

které před časem v této místnosti vznikly, už 

se o nich v tisku psalo dříve, a tak na ně byli 

návštěvníci, kteří je ještě neviděli, zvědaví. 

K pěti už dříve vystaveným přibyly u příleži-

tosti této akce další tři maxifotografi e těchto 

zajímavých obrazců. Kdo má zájem přečíst si 

o tom, co se ve sklepení už všechno dělo, ne-

trpělivě čeká, až vyjde v září další číslo časopi-

su o záhadách Enigma, kde dostal Zámeček 

velký prostor pro své tajemné sklepení.

Když už si děti s  rodiči i  ostatní prošli věž 

a sklepení, mohli se venku podívat, jak se pro-

fesionálně míchají v Cocktail baru různé ba-

revné alko i nealkoholické nápoje, které byly 

podávány s brčkem a znakem netopýra, který 

byl i zámeckým maskotem této akce. U vstu-

pu si při zakoupení vstupenky mohli návštěv-

níci koupit i magnetku netopýrka. 

Do půlnoci si Zámeček podle přesné eviden-

ce vstupenek prohlédlo letos 322 návštěvní-

ků. Je to o něco víc než vloni a zatím se jedná 

o největší účast na této akci na konci prázd-

nin. Nebyla by ovšem tak úspěšná bez pod-

pory sponzorů, kteří na akci přispěli. Nejvíce 

bych chtěla poděkovat obci Rudoltice, městu 

Lanškroun, fi rmám OMEGA tech s.r.o., MTA 

Group s.r.o., Symbios s.r.o. i všem dalším, kte-

ří s přípravami nebo při akci pomáhali. Také 

zámečtí fotografové Zdena, Jirka a  Luboš si 

za krásné fotky, které udělali, a že vydrželi až 

do konce akce, zaslouží mé poděkování.

Byla to pěkná a  úspěšná tečka na  konci le-

tošní sezony, ve  které si tak i  noví hostinští 

mohli vyzkoušet, jak to na  Zámečku chodí, 

co návštěvníci žádají, aby jim mohli v pěkně 

upravené kavárně vyhovět.

Příjemné posezení venku i uvnitř je možné i na-

dále, kromě pondělí každý den od 13 hodin.

Stále se na  Zámečku také sbírají knofl íky, 

při akci byla předána i první cena - dřevěný, 

30 cm vysoký kůň rodině, která se svým tipem 

nejvíce přiblížila počtu knofl íků nad 100 000 

v metrákovém daru rodiny Šafářovy z Jablon-

ného nad Orlicí. Synovi paní Moniky z Lanš-

krouna se dárek líbil a hned ho srdečně objal. 

Knofl íků jsem napočítala ještě víc, než tipova-

li, celkem 142 068. Ty se i nadále na Zámeč-

ku sbírají a  ještě nejméně rok sbírat budou, 

každý ještě může přispět ke vzniku unikátní 

sbírky milionu knofl íků. Pokračuje se i  v  po-

kusu o další Český rekord – „Nejvíce knofl íků 

na jednom místě“.

POTŘETÍ SE NOVÝ ZÁMEK U  LANŠKROUNA ÚČASTNIL 30. SRPNA NA  TÉTO CELOSTÁTNÍ AKCI 

NOČNÍCH PROHLÍDEK S  DOPROVODNÝM PROGRAMEM, KTERÝ BYL LETOS OPRAVDU PESTRÝ. 
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Ty, co už na Zámeček dorazily, se přebírají, tří-

dí, počítají a upravují se z nich nové expozice.

Díky tomu, že jsem nechala instalovat zaví-

rací dveře do  prvního patra, které ochotně 

vyrobili v klempířství Mann i s novým zábra-

dlím na  části schodiště, jsem mohla nechat 

dovézt na stříbrné a zlaté knofl íky dřevěnou 

truhlu po  babičce, kterou bych chtěla ještě 

polepit knofl íky s různými ornamenty a udě-

lat tak další část „knofl íkového pokladu“, kte-

rá se bude jistě návštěvníkům líbit, jak uka-

zuje komentář návštěvníků, kteří si ji poprvé 

v neděli prohlíželi.

Doufám, že se podaří truhlu pořádně zaplnit 

těmi nejkrásnějšími knofl íky a vznikne tak další 

zajímavá část této unikátní knofl íkové sbírky 

na „knofl íkovém Zámečku“ v Rudolticích.

Prohlídky jsou možné po  domluvě na  tel: 

776 642 277 nebo e mailu: kastelankazam@

seznam.cz celoročně a už nyní se návštěvníci 

objednávají na září.

ZÁMEČEK JE OTEVŘEN 

UŽ OSMÝ ROK

Na  sobotu 5. 7. 2014 jsem se těšila, protože 

jsme zahájili už osmý rok provozu Nového 

zámku u  Lanškrouna - „Zámečku“. Kdyby mi 

někdo v  roce 2007, kdy se začínalo, řekl, co 

vše je možné zažít při provozu pouze napůl 

opravené bývalé ruiny, nevěřila bych. Dělo se 

toho za těch sedm let tolik zajímavého i někdy 

náročného, že by se o tom dala napsat knížka.

Tím více mě těší, že se Zámeček stává pro ná-

vštěvníky místem, kam se rádi vracejí a kde mají 

možnost vidět zajímavosti, které jinde nejsou. 

Zámeckou oslavu si všichni užili, program byl 

opravdu pestrý. Děti i dospělí si mohli zacvičit 

na trampolínách Jumping kids Zumba, s Laď-

kou a Markétou se divákům moc líbilo., Pak si 

mohli  s Bleskovým Jackem tasit pistole, nebo 

zapráskat bičem a  s  jeho partnerkou zkusit, 

jak jim to půjde s  lasem.Přijeli i  jejich známí 

s vojenskými veterány, které byly brzy oblo-

ženy diváky.V okolí byla i spousta zajímavých 

her pro děti. Nošení vajíček na  lžičce, trefo-

vání míčkem do  berušky, trefování balonky 

do  terče a  další dovednosti. Svezení na  ko-

ních z  farmy Skuhrov nebo pohlazení nej-

menšího poníka byl pro děti pěkný zážitek. 

Byl k dispozici i skákací hrad, na kterém si děti 

mohly zařádit. DJ Standa všechny svým elá-

nem rozpohyboval a roztančil děti i dospělé, 

kteří si užívali příjemné letní odpoledne.

Noví provozovatelé občerstvení, i když na pří-

pravy při úpravách kavárny a provozu nebylo 

moc času, měli vše dobře zorganizované, různé 

dobroty i nápoje byly pro všechny bez velkého 

čekání a s úsměvem zajištěny. Počasí nám přá-

lo, i když v okolí pršelo. Zámecké oslavě se déšť 

vyhnul, třeba se tam nahoře přimluvili zámečtí 

skřítkové, které jsem o to poprosila, že přece je 

sedmička šťastné zámecké číslo, a tak na osla-

vu sedmi let provozu nemůže pršet.

Pro zájemce, kteří si chtěli prohlédnout, co je 

na  Zámečku nového, jsem vyhlásila dvakrát 

prohlídku Zámečku za  dobrovolné vstupné, 

této možnosti využilo zhruba 60 -70 návštěvní-

ků, kterým se prohlídka nových výstavek nebo 

stále přibývajících knofl íků podle ohlasů také 

líbila a prý se rádi na Zámeček zase někdy vrátí.

Sice nikdo na  Zámečku neuvidí krásný náby-

tek nebo sbírky porcelánu, ale nikde jinde není 

možno si prohlédnout takovou sbírku knofl íků. 

Však mi děti už říkají „knofl íková kastelánka“.

TAJEMSTVÍ SKLEPENÍ 

RUDOLTICKÉHO ZÁMEČKU 

NÁVŠTĚVNÍKY LÁKAJÍ

Když jsem se s vlastníky Nového zámku u Lanš-

krouna před sedmi lety domluvila, že budu 

dělat „kastelánku“ a  průvodce, těšila jsem se 

hlavně na to, až se konečně podívám do roz-

sáhlých sklepení. Nikdy nezapomenu na  do-

jem, kterým na mě první návštěva zapůsobila. 

Chodilo se tam tenkrát po prkně nahrazujícím 

zbouranou podlahu a po původním, sutí skoro 

zasypaném schodišti. Bylo krátce před zaháje-

ním provozu, zrovna se pracovalo na instalaci 

osvětlení a zatím svítila jen část světel.

Když jsem sešla 6 m dolů a přišla do největšího 

sklepního sálu, zůstala jsem překvapeně stát.

Napůl osvětlené sklepení s širokými klenbami 

a několika vchody do zatím temných a tím i ta-

jemných prostor na mě velice zapůsobilo. Ni-

kde jinde, třeba i v rozsáhlejších jeskyních jsem 

takový dojem nezažila. Pocit, že je to poutavé, 

velmi zajímavé a podmanivé místo, kde je mi 

dobře, byl velmi silný, až mě to překvapilo.

Od té doby se mnohokrát potvrdilo, že skle-

pení na návštěvníky působí různě. Občas ná-

vštěvníci po několika krocích zbledli a někteří 

ze sklepení doslova utekli, že tam jít nemo-

hou. Někoho tam mrazí a není to jen chladem, 

jiní mají pocit něčí přítomnosti, často se otáčí 

a říkají, že za námi někdo jde, i když tam nikdo 

HRADOZÁMECKÁ MYSTICKÁ NOC   BYLA NA ZÁMEČKU ÚSPĚŠNÁ
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jiný není. Jiní jsou od  začátku doslova nad-

šeni a moc se jim ve sklepení líbí, cítí se tam 

dobře. Další měli na některých místech pocit, 

že je tam něco ohrožuje, byli neklidní a říkali, 

že se necítí dobře a nechtějí tam být. Několik 

návštěvníků bylo už v polovině prohlídky skle-

pení doslova vyděšených a museli odejít.

      

NÁDRŽE NA VODU ZAKRYLY 

ZAJÍMAVÝ VÝKLENEK 

V prvních dvou letech po otevření byl v jedi-

né sklepní místnosti přímo pod věží v základ-

ní zdi přístupný malý osvětlený výklenek. Jiný 

takový ve sklepení nebyl a jeho vzhled nabí-

zel různá vysvětlení o jeho dřívějším možném 

využití. V  bočních zdech byly otvory po  trá-

mech a  jeho půdorys byl cca 120 x150 cm. 

Strop byl viditelně dodatečně zazděn nověj-

šími cihlami, ale ani ve víc než metrové hloub-

ce pod úroveň podlahy sklepení ve výklenku 

podlaha nebyla, jen sypká suť.

Nabízelo se vysvětlení, že dříve mohl vést ně-

kam dolů a  byl až později zasypán sutí.  Přes 

velkou snahu se mi o účelu tohoto zvláštního 

výklenku v archivních materiálech nepodařilo 

najít jedinou zmínku. Až několik let po tom, co 

byl zastavěn nádrží na vodu se mi však dostalo 

nečekaného, ale pravděpodobného vysvětlení. 

Na  nádraží v  České Třebové, kde prodávám 

dřevěné dekorace mě oslovil starší pán, který 

bohužel spěchal na vlak. Zeptal se, jestli vím 

o  tom, že dříve vedly úzké točité schůdky 

od vchodu do věže dolů, prý až do druhého 

sklepního patra. Že tuto informaci má od své-

ho otce, který se to dozvěděl od  bývalého 

hostinského  na Zámečku, pana Žáka. Ten to 

věděl od svých hostů, pamětníků rodiny Kau-

povy, kteří provozovali hostinec před nimi. 

A  ti to prý věděli zase od  svých předchůd-

ců, kteří to mohli vědět od bývalých správců 

zámku z dob minulých. Schodiště se mělo na-

zývat „lokajské“ a bylo prý vybudováno jako 

kratší cesta do  sklepení pro lokaje, když ho 

kníže poslal pro víno, aby to nemusel obchá-

zet po druhém, delším schodišti.

Mohlo to být myšleno třeba i  jako kratší 

a rychlejší úniková cesta do bezpečí v případě 

požáru nebo jiného ohrožení obyvatel zám-

ku. V  každém případě je výklenek opravdu 

v místě, kde by ústil k pravé straně u vchodu 

do věže. Je sice zazděn, ale jeho existence i to, 

že neměl podlahu může potvrzovat možnost 

existence spodních podzemních prostor. 

Existuje už jen na fotografi ích, které jsem po-

řídila než byl výklenek zastavěn.

MLHA NAKRESLILA 

NEOBVYKLÉ OBRAZCE

Okénkem ve sklepní klenbě svítí několik dní 

v roce do sklepního sálu sluneční paprsek. 

Ve sklepení je v té době ještě větší zima a vlhko 

a tvoří se mlha, a když se do paprsku dýchne, 

mlha zhoustne a vytvoří obrazce a tvary, které 

každému připomínají něco jiného. Toho, co se 

podařilo vyfotit, jsem si všimla až při prohlížení 

fotografi í, při focení to vidět nebylo.

Návštěvníci v  obrazcích vidí různá zvířata, 

rostliny, předměty nebo přírodní útvary.

Většina lidí, kteří zatím tyto obrazce viděli, se 

shoduje v  tom, že na  dvou fotografi ích vidí 

postavy a obličeje, a říkávají, že prý se mi zřej-

mě podařilo vyfotit na jednom obrázku něco 

jako „rej duchů“ a na druhém že je postava, 

ukazující rukou. Na ostatních jsou různé zají-

mavé tvary, které připomínají zvířata i různé 

jiné věcí. Návštěvníci hádají, čemu jsou obraz-

ce podobné, každý ale vidí něco jiného.

V už tak tajemné atmosféře rozsáhlých sklepení 

je pohled na tyto ojedinělé mlžné obrazce pro 

návštěvníky opravdu nevšedním zážitkem. 

ČÍ OBLIČEJE SE OBJEVUJÍ NA

RŮZNÝCH MÍSTECH ZÁMKU?

Když opakovaně procházím Zámečkem, všimla 

jsem si, že se už několikrát někde objevilo zob-

razení obličeje s vousy. Kdyby to bylo jednou, 

nezarazí mě to, ale ono se to opakovalo víckrát. 

Jednou byl v  rampouchu, pak zas ve  skvrně 

na omítce věže, kde si ho všimlo více lidí a byl 

znatelný přes rok, nebo v  barvě do  červena 

v sazích na skleněném okénku krbu v kavárně, 

kde ho viděla bývalá číšnice. Zajímavé bylo, že 

když okénko zchladlo, nešlo vyčistit, ale obličej 

zmizel sám, jakmile se příště zatopilo.

Nevíme, zda některý z  bývalých obyvatel 

zámku sleduje takto další osudy zámku, ale 

některé ze zobrazených podob se podařilo 

i vyfotit, každý se může pokusit, jestli podobu 

obličeje s vousy na fotografi ích také uvidí, bu-

dou zvětšeny a vystaveny ve věži. 

V  zadním sále je úzký výklenek, je to zřejmě 

vrchní část bývalého odtoku vody, vzniklé táním 

ledů, kterými se obkládaly sudy s pivem. I zde je 

umístěna část „pokladu“ hlídaná zvířátky.

Když se asi před třemi lety okraj výklenku 

vydrolil, všimla jsem si, že ve zdi je něco jako 

obličej. Má oči, nos i  ústa, plochý kámen je 

jako čepice a dá se dobře rozeznat. V příbě-

hu představuje zlobivého šotka Všudybyla, 

ale návštěvníky spíš zajímá, jak a proč se tam 

vlastně objevil, když jsem ho já neudělala.

KOHO PŘEDSTAVUJÍ MALBY 

NA ZDI?

V  dalším sklepení, zvětšeném vybouráním 

příčky mezi dvěma místnostmi, jsou na  jed-

né zdi dvě větší malby. Zobrazen je kostlivec 

a skica nahé ženy - „zámecká dáma“. Nejdříve 

se nevědělo, jak staré mohou být malby, vy-

tvořené ne uhlem, jak to může vypadat, ale 

jílovitou hlínou. Druhý rok po otevření přišel 

jeden z nejstarších návštěvníků, bývalý oby-

vatel z  okolí, žijící léta v  Německu, tenkrát 

84letý pán. Vyprávěl mi, že jako malý hoch byl 

se svojí tetou ve sklepení pro žampiony, které 

tam hostinští Žákovi pěstovali. 

Než si teta vybrala, běhal po sklepení a lekl se 

toho kostlivce na zdi, že se mu o tom zdáva-

lo a i proto si pamatoval, že tam ty malby už 

byly. Zeptal se mě ještě před věží, jestli tam 

ty malby ještě jsou, a velmi mě překvapil tím, 

že o nich vůbec věděl, když sklepení přístup-

né nebylo a on žije jinde. Tím se potvrdilo, že 

malby jsou staré nejméně 70 let, klidně však 

mohou být o hodně starší.

Nabízí se otázka, proč byl vyobrazen zrovna 

kostlivec a nahá žena. Je to náhoda, nebo to 

byl záměr? Může to naznačovat dávný pří-

běh? Pověst říká, že při stavbě praskaly zdi, 

a  tak zlý správce Rieder v  základech nechal 

udělat malé komůrky. Zedníky pak opil a čtyři 

nechal zaživa zazdít, po  jednom do  základů 

každé věže. Od  té doby prý zdi nepraskaly 

a stavba pokračovala.

Co naznačuje postava nahé ženy, se můžeme 

jen domnívat. Zajímavé je ale to, že na fotkách 

mlžných obrazců v paprsku slunce jsou také 

náznaky ženských postav a jedna se objevila 

i  v  rampouchu, které se tvořily ve  sklepení, 

vypadal jak postava ženy v dlouhých šatech.

VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ 

POTVRZUJÍ EXISTENCI 

PODZEMNÍCH CHODEB

Při prohlídkách sklepení se za těch sedm let 

provozu o tom, že by měla existovat podzem-

ní chodba ze Zámečku do Lanškrouna, zmíni-

ly stovky návštěvníků. Jejich vyprávění o tom, 

jak před lety oni nebo někdo, koho dobře 

znali, prolézal místy zavalenou chodbou, se 

v některých bodech shodují. 

Třeba v tom, že v chodbě měla být místa rozšíře-

ná, kde by se dokázaly vyhnout menší vozy ta-

žené koňmi. Také popisují různé odbočky, které 

měly z hlavní chodby vycházet. Říkávají, že měly 

vést do bývalého městského pivovaru, na spod-

ní části náměstí v  Lanškrouně, do  sklepů pod 

radnicí, další odbočka měla vést k bývalému pi-

vovaru Liechtensteinů a hlavně k zámku.

Prý se z chodby dalo vylézt u potoka, který dří-

ve protékal vedle kostela M. Magdalény, v mís-

tě, kde je nyní parkoviště supermarketu Albert. 

Jedna návštěvnice mi třeba vyprávěla, že se 

v  její rodině ústně traduje, že jejich pra pra 

pra předek byl panským kočím na  zámku 

a  rád vyprávěl, jak několikrát vezl koňským 

povozem za špatného počasí knížata ze zám-

ku na 4 kilometry vzdálený Nový zámek pod-

zemní chodbou.

Další z návštěvníků, kterému bylo přes 70 let, 

mi vyprávěl, že někdy v  50. letech po  válce 

s  kamarády vlezli na  Zámečku do  chodby 

a několik hodin jim trvalo, než přes místy sko-

ro zavalená místa dokázali prolézt s  velkým 

rizikem až do  Lanškrouna. Měli vylézt ně-

kde u toho potoka, už za tmy a celí zmožení 

a poškrábaní se strachem, že ještě dostanou, 

pospíchali domů.  Další, mladší návštěv-

níci shodně popisují, že sice na  Zámečku 

do chodby vlezli, ale dostali se jen pár set me-

trů a pak byly závaly a museli se vrátit. Jeden 

z  východů měl být i  v  bývalé cihelně, která 

dříve byla pod zámeckým vrchem směrem 

na Lanškroun. Další měl podle údajů od více 

lidí být někde u silnice na Ústí nad Orlicí.

                                                                               

Zámecké sklepení, i  když ho zbyla jen část, 

zhruba 1000 m2 nevydává svá tajemství lehce, 

ta nejzajímavější místa jsou zasypána tunami 

suti nebo neprodyšně zazděna a  nezbývá než 

doufat, že se někdy přece podaří udělat pořád-

ný průzkum a tak odhalit, jestli opravdu skrývá 

další, zatím nepřístupné podzemní prostory. 

Nyní je důležité, aby byl Zámeček kompletně 

opraven, a mohl tak ještě lépe sloužit návštěvní-

kům. Zatím je opraveno přízemí, kde je kavárna 

s občerstvením a kde je možno si kromě pondělí 

posedět i v případě nepříznivého počasí.

Informace o provozní době, prohlídkách a fo-

togalerie je na www.novyzamek.cz

Krasava Šerkopová
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Š KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2014

27. 9.
 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ 
ZAHRADY MŠ + DRAKIÁDA 

OBEC 

+ ZŠ A MŠ

28. 9. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBEC

11. 10. DEN SENIORŮ – EVA A VAŠEK OBEC

OBEC RUDOLTICEOBEC RUDOLTICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY DNE SENIORŮVÁS SRDEČNĚ ZVE U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY DNE SENIORŮ

NA SETKÁNÍ S PĚVECKÝM DUEMNA SETKÁNÍ S PĚVECKÝM DUEM

KDY:KDY: V SOBOTU . ŘÍJNA  OD  HOD.V SOBOTU . ŘÍJNA  OD  HOD.
KDE: SÁL KULTURNÍHO DOMU V RUDOLTICÍCHKDE: SÁL KULTURNÍHO DOMU V RUDOLTICÍCH

PO SKONČENÍ POŘADU BUDE DÁLE POKRAČOVAT VOLNÁ ZÁBAVAPO SKONČENÍ POŘADU BUDE DÁLE POKRAČOVAT VOLNÁ ZÁBAVA

S REPRODUKOVANOU HUDBOU. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.S REPRODUKOVANOU HUDBOU. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
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