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Že jsou pohádky jen pro 
děti? Omyl! Přesvědčit 
jsme se o tom mohli na 
6. Rudoltickém masopustu 
21. února 2015. Vystou-
pení kejklířů a žonglérů, 
staročeské pochoutky i za-
bíjačkové speciality. Děti si 
zasoutěžily s pohádkovými 
postavami a rodiče si zatím 
dali po kalíšku medoviny 
nebo svařáček na zahřátí.

Více na str. 18–19

foto: Vladimír Provazník
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Střípky ze základní a mateřské školy Rudoltice
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Ve středu 28. ledna k nám do škol-
ky opět zavítalo cestovní interak-
tivní divadlo se svojí pohádkou, 
tentokrát pod názvem „Pohádka 
o nezbedných kůzlátkách“. Pohád-
kou nás provázeli maňásci a kostý-
my různých pohádkových bytostí. 
Děti byly nenásilnou formou vta-
hovány do děje, zapojovaly se do 
samotné pohádky a  byly její sou-
částí. Měly tak možnost ztotožnit 
se a  prožívat stejný příběh jako 
hlavní hrdinové, kůzlátka. Děti 
se dozvěděly, co se stalo, když vlk 
klepal na vrátka a ona se otevřela. 
Co se pak nakonec stalo s  vlkem 
a  jak byl potrestaný. Prostřednic-
tvím pohádky se děti nenásilnou 
formou učily např. hezkému cho-
vání ke kamarádům, zvířátkům 
i věcem, ale také, co by se mohlo 
stát, když by byly neposlušné.

Pohádka byla plná vtipu, hu-
moru a hezkých písniček. Všem se 
nám pohádka moc líbila a už se tě-
šíme na jaro, až k nám zase přijede 
divadlo, tentokrát už se svojí jarní 
pohádkou.
Alena Prícká, vedoucí učitelka MŠ

29. ledna proběhl v 1. třídě Šmou-
lovský den. Po šmoulovské češti-
ně, matematice a prvouce  čekalo 
prvňáčky předávání prvního vy-
svědčení. Všichni se během celého 
pololetí pilně učili a  velmi se na 
tento slavnostní den těšili. Šmou-
líci prospěli s  vyznamenáním – 
měli spoustu jedniček a jen něko-
lik dvojek. Šmoulí paní učitelka je 
s nimi velmi spokojená.

Mgr. Hana Hrdinová, 
učitelka 1. třídy

Divadlo JÓJO ve školce

Návštěva divadla v Lanškrouně

Šmoulovský den 
a vysvědčení v 1. třídě

Ve středu 4. února 2015 jsme pro-
žili příjemné dopoledne. Děti ze 
všech oddělení mateřské školy 
spolu s prvňáčky ze školy základ-
ní cestovaly autobusem do divadla 
na zámku v Lanškrouně. Děti byly 
natěšené již od rána, protože cesta 
autobusem je sama o  sobě velmi 
zajímavá.

Divadlo nás přivítalo nevšed-
ní pohádkou, a  to hranou. Žádné 
loutky či maňásci. Tentokrát to 
byli opravdoví herci, kteří nám 
představili „Pohádky z  mléčné 
dráhy“. V  divadle na pódiu čeka-
ly na děti „kosmické“ kulisy spolu 
s krásnými barevnými planetkami. 
Hlavním protagonistou a de facto 

průvodcem příběhu byl kosmo-
naut Milan. Tak trošku popleta, 
kterého vyslali ze Země objevovat 
něco nového, zajímavého! A  ono 
se mu to skutečně povedlo! Po-
tkal dva roztomilé zelené Marťán-
ky s  tykadly, kteří právě trávili na 
svojí planetce prázdniny a hráli si. 
A protože se Milanovi porouchala 
raketa, a  než mu ze Země poslali 
novou, měl spoustu času. A tak se 
rozhodl, že u  Marťánků zůstane 
a bude si s nimi hrát a snažit se je 
přesvědčit, aby s  ním odletěli na 
planetu Zemi. Protože se těšil, že 
je ukáže všem lidem a  bude slav-
ný! Bude se o něm psát v novinách 
a možná se natočí i film.

foto: Pavla Pardubická, DiS.
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Spolu s Marťánky kosmonaut 
Milan procestoval na kole, „ves-
mírném kole“, několik planetek. 
Postupně začal chápat, že jsou na 
světě důležitější věci než sláva. 
Marťánci ho učili radovat se z ma-
ličkostí, ze hry s kamarádem a také 
si vážit toho, co máme kolem sebe 
a  už to ani nevnímáme. On totiž 
Milan získal na každé planetce ten 
největší poklad. A  jak byl zkla-
maný, když v malé krabičce našel 
jeden nebo tři malé stromečky. 
„Proč stromečky?“ ptal se. Na pla-
netkách bylo buď moc zima nebo 
moc teplo, stromečky byly moc 
malinké. Víc nevyrostly, proto byly 
vzácné. A tak Milan časem pocho-
pil, jak je u  nás na Zemi krásně, 
jaké tam máme bohatství, velké 
stromy, lesy… 

Marťánci nechtěli s  Milanem 
letět. Chtěli zůstat doma, ve ves-
míru, na své planetce. A  také ne-
chtěli, aby se o  nich na Zemi vě-
dělo. A  protože Milan pochopil, 

co je opravdu důležité, rozloučil 
se s nimi a spěchal domů na svoji 
planetu Zemi a  těšil se, až navští-
ví svůj oblíbený les plný krásných 
velkých voňavých stromů. A  na 
nějakou slávu z  toho, že přiveze 
Marťánky, úplně zapomněl.

Pohádka byla dětem podána 
zábavnou formou, prokládaná hu-
morem, hudbou a  herci děti vta-
hovali nenásilnou formou do děje. 
Děti si tak celé divadelní předsta-
vení náramně užily.

Martina Větrová, DiS., 
učitelka Sluníček

5. února se konal v naší škole zá-
pis budoucích prvňáčků. Letoš-
ním tématem byla povolání. Děti 
za doprovodu některé z  učitelek 
procházely jednotlivými stanoviš-
ti, kde na ně čekali převlečení žáci 
z  vyšších ročníků se zábavnými 
úkoly. U  kominíka musely posta-
vit komín z kostek, projít po střeše 

(lavičce) a poznat správnou barvu 
jeho ruky. U  spisovatelky pozná-
valy pohádku a  skládaly obrázek. 
Těžší úkol je čekal u  kadeřnice, 
kde se pokoušely udělat mašličku 
na vláskách panenky. U  servír-
ky prokazovaly, zda znají základy 
stolování. Fotografka měla připra-
veny obrázky a  jejich stíny, které 
bylo potřeba správně přiřazovat. 
Pak je čekal nákup ovoce a zeleni-
ny s jednoduchými počty u proda-
vačky. Zvěrolékařce ukazovaly, jak 
dobře znají zvířátka. Učitelka na 
ně čekala s  barevnými písmenky 
a číslicemi. Kreslířce musely uká-
zat, jak umí nakreslit postavičku 
a jak se umí podepsat. Nakonec je 
čekala pošťačka – když jí řekly bás-
ničku (nebo zazpívaly písničku), 
dala jim obálku s jejich jménem na 
nashromážděné kartičky a  malou 
odměnu. 
Těšíme se na budoucí prvňáčky 
v září!

Mgr. Hana Hrdinová

Zápis do 1. třídy

ZMĚNA TERMÍNU KARNEVALU
Z důvodu chřipkové epidemie se přesouvá karneval ZŠ MŠ Rudoltice na 14. březen 2015.

Statistika 
obyvatelstva (*1)

počet obyvatel obce Rudoltice
 » celkem: 1800
 » počet obyvatel na Zámečku
 » v bytových domech: 673
 » v rodinných domech: 52

průměrný věk
 » celkem 36,55
 » muži 35,18
 » ženy 37,94

počet přihlášených(*2): 72
počet odhlášených(*2): 68
počet narozených(*2): 25
počet zemřelých(*2): 14

(*1) k 31. 1. 2015
(*2) od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015

Společenská 
kronika (*1) 

Vítáme mezi námi
Jan Málek
*14. 1. 2015, Rudoltice 222 
Erika Vokálová
*23. 1. 2015, Rudoltice 604
Šarlota Ulrichová
*25. 1. 2015, Rudoltice 626

Rozloučili jsme se
Jan Kurek, *21. 6. 1992, Rudoltice 755, + 23. 12. 2014 – 22 let
Zdeněk Bareš, *19. 2. 1974, Rudoltice 203, + 30. 12. 2014 – 40 let
Ivan Šifra, *14. 1. 1955, Rudoltice 603, + 6. 1. 2015 – 60 let

Gratulujeme jubilantům
Eva Barbořáková, 75 let, *15. 12. 1939, Rudoltice 141
Verona Ivanová, 75 let, *1. 1. 1940, Rudoltice 81
Želmíra Šrámková, 70 let, *2. 1. 1945, Rudoltice 212

▲ Jan Málek /foto: Romana Málková

Na základě Veřejnoprávní smlou-
vy s obcí Rudoltice v Čechách, kte-
rá byla uzavřena dne 30. 4. 2011, 
dle Čl. 3., odst. 8, předkládá velitel 
Městské policie Lanškroun zprávu 
o její kontrolní činnosti v obci Ru-
doltice za rok 2014.

V  roce 2014 hlídky Městské 
policie Lanškroun vyjížděly 70x na 
oznámení občanů Rudoltic, 1x na 
žádost HZS, 9x na žádost PČR, ve 
138 případech zde prováděly kon-
trolní činnost.

Tyto hlídky vykonávali vždy 
dva strážníci se služebním vozi-
dlem. Vyjíždělo se do celé obce 
Rudoltice na kontrolní a  preven-
tivní činnost dle dohody s  vede-
ním obce, a to 1x týdně při denní 
službě, dále každý pátek a  sobotu 
v  nočních hodinách. Na jednotli-

Zpráva o činnosti Městské policie 
Lanškroun v Rudolticích za rok 2014

vá oznámení občanů obce hlídky 
MěP reagovaly operativně.

Na úseku dopravy nedošlo 
oproti loňskému roku k  nárůstu 
přestupkového jednání, většinou 
se jednalo o  přestupky v  lokalitě 
Zámeček, které byly konzultovány 
s vedením obce (objíždění retardé-
ru po travnaté ploše, špatné parko-
vání, rychlá jízda, autovlaky).

Podezření ze spáchání trest-
ných činů v katastru obce Rudol-
tice bylo předáno PČR, se kterou 
úzce spolupracujeme. Spolupráce 
s  vedením obce bylo v  loňském 
roce na dobré úrovni, snažili jsme 
se reagovat na jakékoliv jejich při-
pomínky a také na podněty obča-
nů Rudoltic.

Stanislav Popelář, 
velitel MěP Lanškroun

Zpráva o trestné činnosti v obcích 
Rudoltice, Luková-Květná a Ostrov za rok 2014 vydaná Policií 
České republiky, obvodním oddělením Lanškroun

Vážené paní starostky a pane sta-
rosto, dovolte mi, abych Vás touto 
cestou informoval o bezpečnostní 
situaci v  územním teritoriu Ob-
vodního oddělení Polici ČR Lan-
škroun,  a to za uplynulý rok 2014.

Jako každým rokem, tak 
i  v  roce 2014 byla z  naší strany 
věnována velká pozornost pre-
ventivní činnosti. Ta byla zamě-
řena jak na výkon obchůzkových 
služeb, tak i  na provádění kont-
roly bezpečnosti v  silničním pro-
vozu. Touto činností se snažíme 
působit nejen represivně, ale také 
preventivně, neboť naší snahou 
je protiprávní jednání nejen po-
stihovat, ale také mu předcházet. 
Hlídky policistů jsou vysílány ne-

jen do samotného Lanškrouna, ale 
i  do přilehlých chatových oblastí 
a obcí. V naší činnosti nám pomá-
hají i další složky Policie ČR jako 
dopravní policie, oddělení hlídko-
vé služba a  také služba kriminál-
ní policie a  vyšetřování. V  rámci 
dohledu na bezpečnost silničního 
provozu je velká pozornost věno-
vána dokumentaci a  postihování 
dopravních přestupků. Jedná se 
jak o  běžné přestupky jako např. 
jízda bez předepsaného osvětle-
ní, bezpečnostních pásů a  telefo-
nování za jízdy, tak i  o  přestupky 
závažnější, jako je například jízda 
bez patřičného řidičského opráv-
nění nebo jízda pod vlivem alko-
holu nebo psychotropních látek. 

Také v loňském roce naši policisté 
zdokumentovali značné množství 
přečinů maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, kdy řidiči, 
kterým byl vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel, toto rozhod-
nutí úmyslně porušují a  svá vozi-
dla řídí dále. 

Mimo oblast dopravy se také 
v  loňském roce v  Lanškrouně 
a  jeho okolí dokumentovaly pří-
pady s  drogovou problematikou. 
Uvedené případy zpracovává pří-
slušné oddělení služby kriminální 
policie a vyšetřování. Jedná se po-
většinou o dlouhodobě dokumen-
tované případy, neboť dokumen-
tace uvedených případů je velmi 
složitá. Mezi další vyšetřované 
případy patří bohužel po několik 
posledních let i krádeže na našich 
seniorech, které se bezohlední pa-
chatelé nestydí okrást. Ti využívají 
vysokého věku a zdravotních pro-
blémů našich seniorů a naše star-
ší spoluobčany poté pod různými 
záminkami okrádají. Těmto skut-
kům se snažíme předcházet pořá-
dáním různých besed. Tyto besedy 
provádíme ve spolupráci se členy 
skupiny tisku a prevence i pro naše 
nejmladší spoluobčany na základ-
ních i  mateřských školách, kde 
s dětmi diskutujeme nad různými 
tématy a  předvádíme jim výstroj 
a výzbroj PČR. Starším studentům 
se naši policisté snaží vysvětlit sro-
zumitelnou formou základy prá-
va, dále jejich chování v  běžném 
životě při styku s  cizími osobami 
anebo při jejich účasti v silničním 
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provozu. 
V roce 2014 bylo ve služebním 

obvodě Obvodního oddělení Poli-
cie České republiky Lanškroun, do 
kterého včetně města patří dalších 
26 přilehlých obcí, spácháno 318 
přečinů a  1445 přestupků. Ob-
jasněnost u  trestných činů za rok 
2014 dosáhla 57,5 %. Ze strany ob-
vodního oddělení bylo dále zpra-
cováno 598 čísel jednacích. 

V  obci Luková byly v  minu-
lém roce řešeny 4 přečiny, kdy u 2 
přečinů byl spisový materiál odlo-
žen dle 159a/5 tr. řádu, neboť se do 
současné doby nepodařilo usta-
novit osobu pachatele. Dva přeči-
ny jsou v současné době v šetření. 
Dále v  obci došlo ke spáchání 13 
přestupků, kdy 9 přestupků bylo 

oznámeno na Městský úřad Lan-
škroun k projednání přestupku a 4 
přestupky byly odloženy dle ust. § 
58 odst. 3 písm. b) zák. č. 200/1990 
Sb., neboť se do současné doby ne-
podařilo ustanovit osobu pachate-
le.

V obci Rudoltice bylo v minu-
lém roce řešeno 18 přečinů, z toho 
3 přečiny se podařilo do současné 
doby objasnit. U  dalších 14 pře-
činů byl spisový materiál odložen 
dle § 159a/5 tr. řádu, neboť se do 
současné doby nepodařilo ustano-
vit osobu pachatele. Jeden přečin 
je v současné době v šetření. Dále 
v  obci došlo ke spáchání 18 pře-
stupků, z  nichž 9 bylo oznámeno 
na Městský úřad Lanškroun k pro-
jednání přestupku. Devět přestup-

ků bylo odloženo dle ust. § 58 odst. 
3 písm. B) zák. č- 200/1990 sb., ne-
boť se do současné doby nepodaři-
lo ustanovit osobu pachatele.

V  obci Ostrov bylo v  minu-
lém roce řešeno 7 přečinů, z toho 
5 přečinů se podařilo do současné 
doby objasnit. U dalších 2 přečinů 
byl spisový materiál odložen dle 
159a/5 tr. řádu, neboť se do sou-
časné doby nepodařilo ustanovit 
osobu pachatele. Dále v obci došlo 
ke spáchání 7 přestupků, z nichž 2 
byly oznámeny na Městský úřad 
Lanškroun k  projednání přestup-
ku. Dva přestupky byly odloženy 
dle ust. § 58 odst. 3 písm. b) zák. 
č. 200/1990 Sb., neboť se do sou-
časné doby nepodařilo ustanovit 
osobu pachatele.

Zapsal: prap. Lukáš Pauk, územně zodpovědný inspektor
Schválil: npor. Mgr. Stanislav Musil, vedoucí OOP ČR Lanškroun

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, 
kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme 
našim asistentům v obcích, zástupcům obecních úřa-
dů a farnosti.

Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro 
Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní 
se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak 
potřebným.  Děkujeme ale i  za to, co se nedá změ-
řit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci rozda-
jí svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů 
bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky 
očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 
let své existence stala nedílnou součástí společenské-
ho života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.

Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou po-
užity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, 
např. na činnost domácí hospicové péče nebo občan-
ského poradenství.

Výsledky Tříkrálové sbírky a  podrobnější infor-
mace najdete na www.uo.charita.cz

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dob-
rého v roce 2015.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková
Na Kopečku 356, Letohrad
tel.  734 769 713

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015

Společná oslava 
velikonoc 
5. 4. 2015 
Boží hod velikonoční
mše svatá od 10 hodin
(stejně jako každou jinou neděli 
během roku)
Aktuální informace o  bohosluž-
bách, možnostech vzdělávání ve 
víře pro děti i dospělé, zapůjčení li-
teratury, udělování svátostí i jiných 
nabídkách služeb a akcí na strán-
kách www.farnost.rudoltice.info

Požehnané svátky naplněné 
pravou velikonoční radostí přeje 
všem farníkům a obyvatelům Ru-
doltic
Ing. Josef Macháček, administrátor 

farnosti

V naší obci se letos podařilo vybrat díky 
pomoci dobrovolníků z římskokatolické 
farnosti a dětí ze školy 25 955 Kč. 
Všem dárcům VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!

Obecní knihovna
statistika za rok 2014
V r. 2014 měla obecní knihovna 80 
čtenářů, z toho 22 do 15 let. V loň-
ském roce knihovnu navštívilo 616 
návštěvníků, z  toho 56 uživatelů 
internetu. V  měsíci březnu bylo 
uspořádáno pro ZŠ a MŠ šest be-
sed, kterých se zúčastnilo 83 dětí.

V  roce 2014 bylo vypůjčeno 
celkem 1821 knih, z  toho 58 titu-
lů literatury naučné pro dospělé, 
krásná literatura dospělým 1278, 
naučná literatura dětem 31, krásná 
literatura dětem 454.

V měsíci červnu u příležitosti 
školní slavnosti „Pasování na čte-
náře“ byl žákům knihovnicí pře-
dán čtenářský průkaz a  malý dá-
rek.

Slovo knihovnice
Obecní knihovna Ru-
doltice spadá pod 
střediskovou knihovnu 
Lanškroun. Obec každo-
ročně dotuje nákup knih 
částkou 8 Kč na obyva-
tele. Čtyřikrát do roka je 
knihovně zapůjčen sou-
bor knih v hodnotě zhru-
ba 60 000 Kč.

Práci knihovnice vykoná-
vám od září 1972 dosud. Za mého 
třiačtyřicetiletého působení se 
knihovna několikrát stěhovala. 
Nejprve z přízemí školy do domu 
paní Marie Doležalové (Benešovi 
J.), do místnosti po jejím obcho-
du. Když se zčásti opravila budova 
Staré hospody, stěhovala se do je-
jích nových prostor. Třetí stěhová-
ní proběhlo do kabin na hřišti TJ 
Sokol a poslední stěhování bylo do 
nově vybudované knihovny v prv-
ním patře kulturního domu, kde 
sídlí dodnes.

Za svého působení jsem měla 
několikrát o  existenci knihovny 
i  obavy. Zvláště po rozvoji tech-

nických vymožeností jako jsou 
televize, počítač, mobil, tablet, 
notebook, v neposlední řadě vyná-
lez elektronické knihy tzv. čtečky. 
Knihovna však všechny tyto vyná-
lezy přežila a žije si dále svým stá-
lým rytmem.

V  souvislosti s  revizí kni-
hovního fondu v  srpnu letošního 
roku, která probíhá jednou za pět 
let, jsem se rozhodla na svoji funk-
ci rezignovat a  předat ji novému 
knihovníkovi/knihovnici.

V  knihovně jsou dva počíta-
če a  tiskárna, dnes již využívány 
jen občas. Většina rodin již tuto 
techniku vlastní. Každoročně se 
v  březnu k  Měsíci knihy pořádají 
pro žáky a  děti ZŠ a  MŠ besedy. 
Žákům prvního ročníku je vždy 
v  měsíci červnu při příležitosti 
školní slavnosti „Pasování na čte-
náře“ předán knihovnicí čtenářský 

průkaz a malý dárek.
V  říjnu 2013 naše 

knihovna získala čestné 
uznání za mimořádnou 
péči o  dětské i  dospělé 
čtenáře a  vytvoření uži-
vatelského prostředí.

Prostřednictvím Ru-
doltického zpravodaje 

bych chtěla poděkovat bývalému 
kolektivu obecního úřadu, a  to 
jmenovitě starostce Bc. Lence 
Bártlové a  místostarostce Erice 
Kohoutové za podporu knihovny, 
dále za ochotu a  vstřícnost paní 
Jarušce Jašniakové a Míše Zvárové 
při vyřizování záležitostí knihov-
ny, nesmím zapomenout na paní 
Slávku Tomanovou, která byla 
nejen dobrým duchem obecního 
úřadu, ale také se vzorně stara-
la o  úklid a  květinovou výzdobu. 
Dále děkuji paní Janě Řehořové, 
která díky svému výtvarnému ta-
lentu nakreslila dětské obrázky jak 
do knihovny, tak nám její obrázky 
zdobí prostor nad schodištěm. Mé 
poděkování patří i  panu Fandovi 

▲ foto: Mária Fritscherová
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Božákovi, který v  případě něja-
kého problému ihned dal vše do 
pořádku. Děkuji také paní Líbě 
Šebrlové, která mě v době mé ne-
přítomnosti ochotně zastoupila, 
dále děkuji slečně Danušce Flídro-
vé, která je pravidelným čtenářem 
naší knihovny a v případě potřeby 
pomoci vždy ochotně pomohla 
a  uživatelům počítače poradila. 
V neposlední řadě děkuji své rodi-
ně. Když jsem nemohla z důvodu 
nemoci půjčovat, museli jít půjčo-
vat za mne. Knihovna nesměla být 
nikdy v půjčovních dnech uzavře-
na. Děkuji také všem dětem, které 
mi namalovaly spoustu krásných 
obrázků, které naši knihovnu zdo-
bí a  mně se půjčovalo hned ve-
seleji. Zvláštní poděkování patří 
kolektivu Městské knihovny Lan-
škroun – ředitelce Bc. Ivě Semlero-
vé, Ing. Ivaně Skalické, Bc. Radce 
Halbrštátové a  paní Heleně Fal-
tejskové, které v případě výpůjčky 
z  jejich knihovny mi vždy vyšly 
vstříc. Požadované knihy, které 
v  knižním fondu neměly, zajisti-
ly v  nejbližším možném termínu 
z jiné knihovny.

Na závěr bych chtěla pochválit 
ty maminky, které naši knihovnu 
se svými dětmi navštěvují a učí je 
tak lásce ke knihám. Je potřeba, 
aby maminky nebo tatínkové ve-
čer před usnutím dětem chvilku 
četli, nebo si s nimi jen vyprávěli. 
Také dětem neustále připomínejte 
význam pozdravu a  slůvek PRO-
SÍM a DĚKUJI.

Milí malí a velcí čtenáři, měla 
jsem Vás ráda. 

Čtěte nadále, četba nám dává 
křídla poznání.

Vaše knihovnice Anna Kopecká

Inzerát: Hledá se 
knihovník/knihovnice
Na základě oznámení p. Kopecké 
o  záměru ukončit svou mnoha-
letou činnost v  Obecní knihovně 
v  Rudolticích k  31. 8. 2015 hledá 
obecní úřad nového knihovníka/
knihovnici. Z důvodu zaškolení je 
možné se přihlásit co nejdříve.

Pokud máte někdo zájem po-
kračovat v  této záslužné činnosti 
a přivydělat si i peníze, hlaste se na 
Obecním úřadě v Rudolticích.

Po ukončení kronikářské činnosti 
pana Jiřího Brejši ke konci roku 
2011 mi byla tato práce nabídnuta 
starostkou Bc. Lenkou Bártlovou. 
Po delším rozhodování jsem tuto 
nabídku přijala a  řekla si, že to 
zkusím. Funkci kronikářky obce 
jsem vykonávala od r. 2012 do r. 
2014. Funkce kronikáře obnáší 
zodpovědnost, časovou náročnost 
a v neposlední řadě znalost české-
ho jazyka. Mým vzorem byl kroni-
kář pan Miloslav Šrámek st., jehož 
zápisy jsou v  současné době pre-
zentovány na stránkách Rudoltic-
kého zpravodaje. Jistě není na ško-
du si připomínat i minulost obce.

Součástí každé kroniky by 
měla být i fotodokumentace, která 
zachycuje dění a  významné udá-
losti obce. Jelikož sama nefotogra-
fuji, bylo pro mne obtížné fotogra-
fie získávat, a proto se omlouvám, 
že jich není více. V dnešní době se 
kroniky mohou zapisovat i  elek-
tronickou formou. Rozhodla jsem 
se však pro zápisy rukopisem. Byla 
jsem již sedmým kronikářem obce 
Rudoltice a kronika od r. 2015 pře-
chází do rukou nejpovolanější, a to 
Mgr. Marcely Macháčkové, která 
již tuto funkci vykonávala.

Všechny kroniky jsou uloženy 
na obecním úřadu a  po domluvě 

s vedením obce do nich lze nahléd-
nout. Kronika obsahuje stať o čin-
nosti obecního úřadu toho kterého 
roku, stať o událostech v obci, sa-
mostatná stať je věnována základ-
ní a mateřské škole, každoročně je 
zapisována činnost jednotlivých 
spolků a klubů, dále je to stať o vý-
znamných událostech doma i  ve 
světě, stať o významných sportov-
ních událostech doma i v zahrani-
čí a  poslední částí je společenská 
kronika. 

Toto tříleté období mé kroni-
kářské činnosti bych chtěla zhod-
notit z pohledu kronikáře obce.

Za dobu od r. 2012 do roku 

Dobrovolný svazek obcí Lan-
škrounsko je sdružením většiny 
obcí v regionu Lanškrounsko. Na 
začátku roku 2013 vystoupily ze 
svazku tři významné obce – Dolní 
Čermná, Horní Čermná a  Hor-
ní Třešňovec. Jako důvod uvedly, 
že svazek byl velmi neoperativní. 
Jednotlivé obce ve svazku zastu-
pují starostové a  starostky. Před-
sedkyní dobrovolného svazku byla 
donedávna starostka Lanškrouna 
Stanislava Švarcová a  místopřed-
sedkyní starostka Rudoltic Lenka 
Bártlová. V  radě svazku je také 
starostka Strážné Kristýna In-
drová, starosta Žichlínku Otakar 
Řehák a  starosta Damníkova Jiří 
Blažek. Manažerem svazku je An-

2014 dosáhla naše obec nebývalé-
ho rozkvětu, co se týká občanské 
vybavenosti i nových služeb obča-
nům. V  roce 2012 bylo z  důvodu 
nedostatku míst v  mateřské škole 
založeno rodinné centrum Rudol-
tický Budulínek. Na čtyřech mís-
tech v obci byly umístěny k velké 
spokojenosti občanů kontejnery 
na bioodpad. Pro některé naše ne-
zaměstnané občany byla vytvořena 
pracovní místa. Od roku 2014 své 
specifické služby poskytuje firma 
Vision s. r. o. V  loňském roce se 
konečně podařilo prosadit k velké 
spokojenosti cestujících smyslupl-
né jízdní řády. Každoročně je za-
jištěn prodej vánočních stromků 
z  obecních lesů. Masopust a  Ru-
doltická pouť již patří k  tradicím 
obce a  těší se velké oblibě nejen 
místních občanů, ale i  návštěvní-
ků ze širokého okolí. Své místo si 
získala i oslava Dne seniorů, která 
je vždy pro zúčastněné krásným 
zážitkem.

Největším úspěchem v  ději-
nách Rudoltic je vybudování cy-

klostezky Rudoltice – Lanškroun 
v  r. 2012. Občané přivítali vy-
asfaltování  vedlejších cest, byly 
opraveny septiky u 1. a 2. sídliště. 
Byla zrekonstruována budova MŠ 
včetně nového vytápění a  nové 
střechy a v loňském roce provede-
na revitalizace zahrady MŠ. Nevy-
užité plochy v  obci byly osázeny 
okrasnými dřevinami. Byl opraven 
most na křižovatce a následně sil-
nice 1/43 v úseku od železničního 
mostu k  železničnímu přejezdu 
v Lanškrouně, v obci byly postup-
ně umístěny čtyři nové autobusové 
čekárny. Budova kulturního domu 
je vně i uvnitř opravena a je zcela 
využita. Sídlí zde tělocvična, škol-
ní družina, obecní kuchyně, hos-
půdka Na Dvorku, ordinace léka-
ře, kancelář firmy Vision, kancelář 
starosty, je zde sál, jeviště, podatel-
na obecního úřadu, dále zde sídlí 
obecní knihovna a v prvním patře 
třída rodinného centra Rudoltický 
Budulínek a  třída mateřské školy, 
která byla v loňském roce zrekon-
struována ze dvou bytů. Potřebná 

Slovo kronikářky

Ve svazku obcí se rozdávaly trafiky i po volbách 

péče byla věnována i bytovým do-
mům v obci a na Zámečku.

V  neposlední řadě, k  velké 
radosti dětí i  jejich rodičů bylo 
v  loňském roce otevřeno na za-
hradě domu čp. 5 dětské hřiště 
s mnoha zábavnými prvky. Vybu-
dování tohoto netradičního hřiště 
bylo některými občany kritizová-
no jako předimenzované a na ne-
vhodném místě. Hřiště navzdory 
všem pochybnostem žije a hlavně 
slouží k setkávání nejen dětí všech 
věkových kategorií, ale také jejich 
rodičů a prarodičů. A o to šlo pře-
devším.

Všechny akce, které jsem zde 
vyjmenovala, byly započaty a vždy 
zdárně dokončeny.

Od poloviny října má naše 
obec nové vedení. Říká se, že změ-
na je život. Uvidíme, co přinese 
čas.
Úspěšný a  klidný rok 2015 všem 
občanům Rudoltic přeje

Anna Kopecká

tonín Fiala.
Přestože Stanislava Švarcová 

ani Lenka Bártlová již nebyly sta-
rostkami Lanškrouna a  Rudoltic, 
tak ještě v  listopadu mohly zastu-
povat své obce ve svazku. 24. listo-
padu se uskutečnilo jednání rady 
svazku obcí, na kterém byli pří-
tomni 4 členové rady – předsedky-
ně Stanislava Švarcová se jednání 
nezúčastnila.

Jedním z  projednávaných 
bodů bylo uzavření pracovní 
smlouvy na pozici pracovníka 
pro analýzy a strategie pro projekt 
Podpora meziobecní spoluprá-
ce. Dříve na této pozici pracoval 
Oldřich Jedlička, který byl ale po 
volbách zvolen místostarostou 

Žamberku. Manažer svazku na 
toto místo navrhl místopředsed-
kyni svazku Lenku Bártlovou, kte-
ré skončil pracovní poměr v  obci 
Rudoltice tím, že nebyla zvolena 
starostkou obce. 

Manažer svazku argumen-
toval tím, že L. Bártlová je s pro-
jektem i  s  činností svazku dobře 
seznámena. Uzavření pracovní 
smlouvy s Lenkou Bártlovou bylo 
schváleno třemi hlasy (L. Bártlová 
nehlasovala a  S. Švarcová nebyla 
přítomná). Hrubá mzda na tuto 
pozici byla stanovena na 29 tisíc 
korun a smlouva je na dobu urči-
tou – do 30. května 2015.

Jmenování Lenky Bártlové 
na tuto pozici považuji za pokra-
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čování stylu, který byl v minu-
lém volebním období rozšířený 
v Lanškrouně i Rudolticích. Bez 
jakéhokoli výběrového říze-
ní navrhl manažer svazku do 
dobře placené pozice někoho, 
s kým dlouhodobě spolupraco-
val. Pokud mi je známo, tak vý-
běr Lenky Bártlové považovalo 
za problematické i nové vedení 
Lanškrouna i Rudoltic.

Ještě kontroverznějším se 
jmenování L. Bártlové stává 
v souvislosti s kroky, které pro-
vázely její práci v obci Rudolti-
ce. Kromě známé kauzy týkající 
se konkurzu na ředitelku taměj-
ší školy stojí za připomenutí 
i vyplacení více než 6 milionové 
odměny advokátce J. Hamplo-
vé, kterou vybrala L. Bártlová 
bez výběrového řízení – za což 
musela obec na začátku loňské-
ho roku zaplatit pokutu 100 ti-
síc korun.
Převzato: lanskrounskeforum.cz

autor Matěj Brýdl

Vyúčtování příspěvků na financování 

cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 
a dofinancování zvýšených nákladů
Celkové výdaje cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 
(včetně sesuvu půdy) ..........................................................15.285.037,91Kč
Zdroje krytí:
Investiční příspěvky Města Lanškroun ................................... 3.002.482 Kč
Investiční příspěvky Obce Rudoltice ...................................... 1.662.967 Kč
Úvěr ........................................................................................ 4.338.308,82 Kč
Dotace SFDI ............................................................................... 5.936.000 Kč
Zdroje krytí celkem ...........................................................14.939.757.82 Kč
Rozdíl k úhradě:  ...................................................................... 345.280,09 Kč
Nepokrytý rozdíl nákladů, uhrazení v roce 2015:
Město Lanškroun 1/3 .............................................................. 115.093,36 Kč
Obec Rudoltice 2/3 .................................................................. 230.186,73 Kč

Splátkový kalendář úvěru pro 
Obec Rudoltice:
2012 ...........................................0 Kč
2013 .............................838.340,- Kč
2014 .............................854.027,- Kč
2015 .............................870.009,- Kč
2016 .............................886.201,- Kč
2017 .............................893.423,- Kč

Splátkový kalendář úroků 
z úvěru pro Obec Rudoltice:
2012 ...............................65.022,- Kč
2013 ...............................77.020,- Kč
2014 ...............................61.333,- Kč
2015 ...............................45.351,- Kč
2016 ...............................29.159,- Kč

Místní poplatek za odpady
(za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů)

Poplatníkem je ve smyslu usta-
novení Obecně závazné vyhlášky 
obce Rudoltice č. 1/2013:
1. fyzická osoba, 

a. která má v obci trvalý pobyt,
b. které byl podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na území České republiky povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu 
delší než 90 dnů,

c. která podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na území České republiky pobývá na 
území České republiky přechodně po dobu 
delší 3 měsíců,

d. které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců,

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně.

Sazba poplatku na kalendářní rok: 400 Kč

obce Rudoltice č. 3/2011:
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je 

fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území obce Rudoltice.

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku na kalendářní rok činí:
a. za prvního psa v rodinném domě 100 Kč, 
b. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

v rod. domě 150 Kč,
c. za prvního psa v bytovém domě 300 Kč,
d. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

v byt. domě 350 Kč,
e. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého důcho-
du, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,

f. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanove-
ní 200 Kč.

Osvobození a úlevy od poplatku:
1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 

kterým je osoba nevidomá, bezmocná a oso-
ba s těžkým zdravotním postižením, které byl 
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle 
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztrace-
né nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní právní 
předpis.

2. Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa 
z útulku v příslušném kalendářním roce, kdy 
došlo k jeho převzetí z útulku.

3. Nárok na úlevu na poplatku má držitel psa, který 
je na jméno poplatníka trvale označen mikroči-
pem, a to ve výši 50 % poplatku.

Splatnost místního poplatku: do 30. 4. 2015, a to 
pouze v hotovosti přímo na obecním úřadu.

Změna ceny vodného 
a stočného od 1. 1. 2015
S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke změně ceny 
vodného a stočného, a to následujícím způsobem:
 » vodné: 34,62 Kč/m3 včetně DPH

(cena vodného je dána ceníkem společnosti VAK 
Jablonné nad Orlicí, a.s.)

 » stočné: 27,69 Kč/m3 včetně DPH
(cena stočného je stanovena v souladu s rozhod-
nutím zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2011 tj. 
ve výši 80 % ceny vodného)

Místní poplatky pro rok 2015

Osvobození a úlevy od místního 
poplatku:
1. Od poplatku se osvobozují:

a. děti narozené v příslušném kalendářním roce 
pro zbývající část tohoto roku,

b. fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro-
dinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba.

2. Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků 
má:
a. osobě, která se nezdržuje na území obce 

z důvodu umístění v LDN nebo jiných za-
řízeních poskytujících zdravotní péči a soc. 
služby pro seniory a handicapované občany, 
a to ve výši odpovídající poměrné části za 
každý celý měsíc strávený z těchto důvodů 
mimo území obce.

Splatnost místního poplatku 
do 31. 3. 2015, do tohoto data je rovněž třeba si na 
podatelně obecního úřadu vyzvednout nálepku na 
popelnici, kterou bude nutné nejpozději do toho-
to termínu na každou popelnici nalepit. Pokud 
popelnice nebude nálepkou nejpozději do 31. 3. 
2015 označena, nebude po tomto termínu vyveze-
na! Nálepky budou předávány proti podpisu, a to 
v množství počtu popelnic, který poplatník vlast-
ní.

Způsoby úhrady místního 
poplatku:
Místní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na 
obecním úřadu anebo bezhotovostním způsobem – 
převodem z účtu, a to následovně:
•	 číslo účtu, na který lze platby zasílat: 

5125611/0100
•	 Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest 

čísel v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/
•	 Příklady variabilního symbolu: pokud je prvních 

šest čísel v rodném čísle: 755815, pak variabilní 
symbol bude vypadat takto: 3377558150

•	 Tvorba specifického symbolu (pro kontrolu):
 » majitelé rodinných domů uvádějí čp. svého 

domu, např. 95
 » nájemníci obecních bytů uvádějí kromě čísla 

domu i číslo bytu, např. 61703

Místní poplatek ze psů
Poplatníkem a předmětem poplatku je ve 
smyslu ustanovení Obecně závazné vyhlášky 



/číslo 1 /2015 /březen

/12 /13

Zámeček ani letos v 
zimě nespí
I když v zimě zasněžený Zámeček 
zdánlivě spí, mluví se o něm až 
dost. Na regionální televizi byla 
30. 1. ve zprávách reportáž o všem, 
co se chystá na letošní léto. V Čes-
kém rozhlase proběhla v celostát-
ním vysílání 9. 2. také reportáž ze 
Zámečku, na kterou se ozvalo ně-
kolik posluchačů, že byla zajíma-
vá, a v létě se přijdou podívat. Stále 
se sbírají knoflíky a na Zámečku 
z nich vzniká opravdu celosvěto-
vě unikátní sbírka. Každý, kdo by 
chtěl, může knoflíky do sbírky stá-
le přispět, nechat je třeba v zámec-
ké kavárně, kde je kromě pondělí 
příjemné posezení a v pátek bývají 
hudební večery. Nebo se ozvat na 
tel: 776 642 277 a domluvit jejich 
předání. Snažím se získat o Zá-
mečku další informace a údaje z 
jeho historie a doufám, že se poda-
ří zajistit překlady několika dalších 
listin a dopisů z doby před necelý-
mi 300 lety. Stále také platí, že kaž-
dý, kdo by měl o Zámečku nějaké 
údaje z jeho minulosti, nejen té 
staleté, ale i z poválečné, mě může 
kontaktovat a informace poskyt-
nout. Ráda bych dala dohromady 
co nejúplnější souhrn dění na Zá-
mečku v historii dávné i nedávné.

Kastelánka Krasava Šerkopová
776 642 277
kastelankazam@seznam.cz
www.novyzamek.cz

Kavárna
otevřena celoročně
kromě pondělí (ÚT-NE)
v sobotu: hudební večery a po-
sezení s kytarou.
736 708 145
rudoltickakavarnanazamecku
@seznam.cz

14. 3. Božkov party
květen zahájení výstavy Význam včel

5. 4. Pomlázková
30. 5. Dětský den

6. 6. Knoflíkiáda
13. 6. Sportovní odpoledne

4. 7. Zámecká oslava
29. 8. Hradozámecká noc

10. 10. Drakiáda
31. 10. Halloween party
12. 12. Vánoční odpoledne
31. 12. Silvestr

Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Cechem česko-
moravských uměleckých dráteníků a Krasavou Šerkopovou, 
kastelánkou Nového zámku u Lanškrouna – Zámečku, 
Vás srdečně zvou na výstavu

Drátenické inspirace
27. 6. – 30. 8. 2015 ve vstupní hale muzea
Vernisáž: 27. 6. 2015 v 15.00 hodin
Nabídka pro všechny mistry a členy Cechu česko-
moravských uměleckých dráteníků i ostatní drátení-
ky, možnost vystavit na této výstavě také své zajíma-
vé drátované výrobky.
Pokud máte zájem vystavit v Lanškrouně své výrobky, je třeba 
se přihlásit do 24. 5. 2015 na tel.: 776 642 277 nebo e-mai-
lu: kastelankazam@seznam.cz a domluvit dopravení nebo 
zaslání věcí, které na výstavu zapůjčíte. Poštovné uhradíme. 
Vystaveny budou i metodické listy a další materiály o historii 
i současnosti drátování.
Kdo by výrobky mohl darovat, bude je mít trvale vystaveny v 
Novém zámku na drátenické výstavce ve věži zámku. Ostat-
ním budou výrobky pak vráceny poštou nebo podle dohody.

Nový zámek u Lanškrouna Nabídka bezplatného vzdělávání
Akce a výstavy v r. 2015
Celoročně: výstava drátenická a knoflíková

Změna programu akcí nebo termínů konání akcí vyhrazena.
Termíny dalších akcí budou upřesněny během roku, informace v kavárně.
Zámecká věž a rozsáhlá sklepení jsou přístupna celoročně.

Vážení spoluobčané, 
Vzdělávání pro venkov, projekt re-
alizovaný ZŠ Seč, nabízí bezplatné 
vzdělávání pro občany, ale i peda-
gogické a nepedagogické pracov-
níky školy, popř. školky. 

Z Evropského sociálního fon-
du bude účastníkům zajištěno 
portfolio se základními informa-
cemi o kurzu, občerstvení, lektor 
přijede s mobilní učebnou na mís-
to konání určené obcí. Vlastní na-
bídka kurzů je uvedena na letáku a 
lze ji tzv. ušít na míru dle požadav-
ků zájemců. Každý účastník kurzu 
obdrží certifikát.

Pokud budeme mít zájem o 
některý ze vzdělávacích kurzů, 
hlaste se v podatelně obecního 
úřadu nejpozději do 15. března 
2015.

Jolana Kobzová
místostarostka obce

Vzdělávání 
pro občany obcí 
do 2 tisíc obyvatel

/ Pro koho je určeno
ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
(zaměstnané i nezaměstnané, ale 
bohužel ne pro ty, co pobírají inva-
lidní a starobní důchod). 
/ Cena
vzdělání je pro účastníky zdarma, 
neboť je financováno z Evropské-
ho sociálního fondu. 
/ Délka vzdělávání
pět 4hodinových kurzů (nejsou 
zakončeny žádnou zkouškou, k 
úspěšnému absolvování a získání 
certifikátu stačí 80% docházka). 

Nabídka vzdělávání
Finanční gramotnost I.
Dluhová past, exekuce a 
osobní bankrot 
Kurz je určen nejen lidem, kteří 
se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají 
nebo jim hrozí exekuce, ale také 
těm, kteří se ve svém budoucím 
životě nechtějí do takové situa-
ce dostat. Účastníci se seznámí s 
druhy půjček a úvěrů, s úvěrovou 
smlouvou, s právy a povinnostmi 
dlužníků. Naučí se uplatňovat pro-
středky obrany proti exekuci a či-
nit procesní úkony v insolvenčním 
řízení. 
Finanční gramotnost II.
Hospodaření domácnosti 
Kurz je určen všem, kteří chtě-
jí vědět: Jak úspěšně hospodařit s 
rodinným rozpočtem, jak investo-
vat vydělané peníze, jak se zodpo-
vědně zadlužovat, jak se oriento-

vat v produktech finančního trhnu 
(běžné účty, úvěry, kreditní karty, 
hypotéky, leasing, ... ). 
Spotřebitelská 
gramotnost 
Kurz je určen všem občanům, 
kteří se chtějí dozvědět o svých 
právech v roli spotřebitele. Semi-
nář je zaměřen na právní rámec 
spotřebitelských vztahů, nekalé a 
podvodné praktiky prodávajících, 
triky při prodeji, práva spotřebi-
telů při využití e-shopů, způsoby 
placení za zboží atd. 
Základní počítačové 
dovednosti I.
Základy práce s počíta-
čem 
Cílem kurzu je seznámit účastní-
ky se základy práce na počítači. 
Účastníci se seznámí s prostředím 
MS Windows a naučí se v něm 
efektivně pracovat, naučí se vy-
tvářet a spravovat soubory a slož-
ky. Poté se seznámí se základními 
principy fungování Internetu, s 
možnostmi vyhledávání na Inter-
netu a s používáním elektronické 
pošty. 
Základní počítačové 
dovednosti II.
Pokročilejší práce s počí-
tačem 
Cílem kurzu je seznámit účastníky 
s pokročilejšími úkony na počítači. 
Účastníci se naučí efektivně spra-
vovat data na počítači, stahovat 
a ukládat data na předem určené 
místo v počítači, pracovat s USB 
diskem a individuálně nastavit 
počítač dle svých požadavků. Zdo-
konalí se v používání elektronické 
pošty, naučí se přidávat kontakty, 
spravovat a třídit poštu. 

Rozvoj ostatních digi-
tálních dovedností
Práce s tabletem, „chyt-
rým telefonem“ a čtečkou 
knih 
Cílem kurzu je seznámit účastní-
ky s tabletem, s jeho vlastnostmi, 
použitím i základními funkcemi. 
Účastníci se seznámí s operačním 
systémem Android a naučí se v 
něm efektivně pracovat. Součástí 
kurzu je i seznámení se s chytrým 
telefonem a čtečkou knih. 
Základy podnikání 
Kurz je určen lidem, kteří zvažují 
rozhodnutí začít podnikat, popř. 
se již pro podnikání rozhodli, ale 
potřebují další informace k po-
stupu a povinnostem začínajícího 
podnikatele.
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Z historie obce po roce 1945 – XV. část
Pamětní kniha obce Rudoltice, 1945 – 1989, s. 587 – závěr kroniky
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st., foto Josef Motyčka

Rok 1989
Rok 1989 byl rokem velkých světo-
vých i československých změn. Ty 
světové se děly hlavně ve východní 
Evropě. S tím vším souvisely změ-
ny i u nás. O všech událostech vás 
budu v  rámci zaběhlého pořádku 
informovat až v  závěru letošního 
zápisu. Hlavně politické události 
se staly v naší republice až koncem 
roku. Proto zápis povedu v duchu 
dění, které se během roku měnilo 
a vyvrcholilo 17. listopadem, jeho 
začátkem nekrvavé revoluce.
Opatření MNV
K 41. výročí ÚNORA vydal MNV 
opatření, ve kterém se praví: „Pro-
středky MNV využijeme co ne-
jefektivněji se zaměřením na údrž-
bu a  obnovu stávajícího zařízení. 
Stavbu vodovodu dokončíme dle 
plánu. Mimořádné úsilí budeme 
věnovat životnímu prostředí. Posí-
líme komisi KOŽP. Poslanci a NF 
v  obci budou působit na občany 
v obci tak, aby se každý podílel na 
zvelebování obce.“ Dále se v opat-
ření hovoří o  činnosti jednotli-
vých komisí. „V  rámci procesu 
demokratizace budeme dbát o  co 
nejširší informovanost obyvatel. 
Budeme podporovat činnost SSM, 
dbát o rozvoj tělovýchovy a spor-
tu. V  nejbližší době je hlavním 
úkolem MNV a  NF výstavba vo-
dovodu II. etapa, a to za spoluprá-
ce se Státním statkem Lanškroun 
a  VAK Lanškroun a  přímého po-
dílu občanů.“
Formální usnesení
Abych dokumentoval, jak for-
mální a prázdná byla v tuto dobu 
usnesení a opatření různých mate-
riálů, které velmi často docházely 
na MNV, předkládám letmý po-

hled na jeden z  těchto materiálů. 
Jmenuje se Opatření ONV v  Ústí 
nad Orlicí při naplňování závěrů 
krajské a okresní konference KSČ 
a  zasedání OV KSČ ze září 1988 
v souladu se závěry 7., 8., 9. a 10. 
zasedání ÚV KSČ. 

„Při realizaci cílů hospodář-
ského a sociálního rozvoje okresu 
Ústí nad Orlicí v 8. PLP (pětiletém 
plánu) zůstávají hlavními doku-
menty „Postup při naplňování 
závěrů XVII. sjezdu KSČ, Krajské 
a okresní konference KSČ a voleb-
ní program NF.“

Vzhledem ke změnám v  pře-
stavbě hospodářského mechani-
smu v  celé společnosti je třeba 
upřesnit „Postup“ a  závěry 7., 9. 
a 10. Plenárního zasedání ÚVKSČ, 
které stanovily další změny a  cíle 
rozvoje naší společnosti.

Při naplňování všech úkolů je 
nezbytná součinnost a spolupráce 
s  orgány a  organizacemi sdruže-
nými v  Národní frontě, průmys-
lovými a  zemědělskými podniky 
a závody při řešení rozvoje úrovně 
a spokojenosti všech občanů.“

Toto vše bylo psáno úvodem. 
V  další části 4stránkového doku-
mentu jsou uložené úkoly jed-
notlivých radám MNV, vedoucím 
odborů ONV atd. Jako příklad 
uvádím:

„Současný neuspokojivý stav 
místních komunikací řešit jejich 
převáděním na účelové komuni-
kace ve správě podniků, sdružová-
ním prostředků a kapacit na jejich 
údržbu, využitím nadplánovaných 
příjmů a  úspor nákladů v  rám-
ci experimentu OSS, zvýšit podíl 
OSS na údržbu místních komuni-
kací.

Dopracovat koncepci školství 
okresu do roku 2000 a její realizací 
zkvalitnit řešení  a  řízení, zvyšo-
vat politickou a odbornou přípra-
vu kádrů i vytváření materiálních 
podmínek pro práci školských za-
řízení.“

Výše uvedené řádky ponechá-
vám bez komentáře.
Plenární zasedání
18. 9. 1989 proběhlo plenární za-
sedání, které již v tuto dobu mohlo 
částečně hodnotit rok 1989.

„Hlavním úkolem MNV je 
obec nejen udržovat, ale i rozvíjet. 
Nejhlavnější v  současnosti je vo-
dovod. Zpoždění již bylo vysvětle-
no. Při realizaci stavby jsou potíže 
jen s materiálem, neboť akce Z ne-
jsou zahrnuty do výroby. Dostane-
me, co se vyrobí nad plán (trubky 
PVC). Nejsou problémy s obsaze-
ním brigád. Více se spoléhalo na 
pomoc MVNV a  VO KSČ. Další 
body volebního programu nebyly 
zahrnuty do volebního programu 
okresu a tím pádem nejsou finanč-
ně dotovány.“ 

Plníme je buď pomocí patro-
nace nebo pomocí jiných podniků. 
Záměrem je zřízení DOS. Zatím 
se její činnost zaměří na půjčová-
ní míchaček a  pily, úkolem DOS 
je zabezpečování služeb pro oby-
vatelstvo. Snahou je zřízení druhé 
prodejny potravin. Protože tato 
stavba není zahrnuta ve volebním 
programu, není ani podnik, který 
by stavbu potom odkoupil a  pro-
vozoval. Chtěli jsme využít prostor 
Staré hospody prodejem. Zpro-
voznit jako soukromou nebo pod 
DOS. Zde jsme nenašli pochope-
ní ZO KSČ, a proto se úkol zatím 
odložil. V  roce 1989 byla snaha 
o  získání občanů k  individuál-
ní výstavbě, MNV Rudoltice má 
schválit plán výstavby rodinných 
domků s  tím, že na centrální vý-
stavbu rodinných domků můžeme 
nárokovat i vybudování cest a  in-
ženýrských sítí dodavatelsky. Od 
ZO KSČ bychom potřebovali hlav-
ně pomoc v otázkách zabezpečení 
komisí. Na každé radě se zabý-
váme tím největším problémem 
– foliové jímky u Ostrova – kejda 
z  Knapovce. Občané jsou proti, 
jsou si vědomi, jak by několik ti-
síc hektolitrů kejdy ve foliových 
jímkách ovlivnilo ovzduší u  nás. 
O  této problematice pohovořím 

v  další části. Dosáhlo se pozasta-
vení všech projektových prací.

Hlavním úkolem je stále vo-
dovod. Rozpočet byl 450,- tisíc, vy-
čerpalo se 252,- 1491 hodin. Číslo 
brigádnických hodin je neúplné. 
Bylo položeno 793 m potrubí.

6. a 7. 12. 1989 se musela čistit 
voda chloraminem na I. a II. sídli-
šti. Voda se musí 24 hodin čerpat. 
7. 12. došlo k  havárii vodovodu 
– spálení nautily. Náhradní zdroj 
není možno zajistit. O  napojení 
druhého vrtu jsme uvažovali, ale 
nebyl dán souhlas z  důvodu zá-
vadnosti. Ostatní události v  obci 
uvedu na jiném místě.
Vztahy mezi MNV a KSČ
O tom, jaké byly v roce 1989 mezi 
MNV a ZO KSČ vztahy, vypovídá 
následující zpráva, která má ve své 
náplni konkrétní kritiku v tu dobu 
ještě nikým nepostižitelné KSČ. 
Posuďte sami.

V této informaci se poukazuje 
na to, že složitá situace v obci jed-
nak v plnění VP, tak i v názorech 
občanů se odvíjí od špatné poli-
tické práce ZO KSČ. ZO KSČ by 
se měla především zajímat, proč 
se nedostavěl vodovod, jak je při-
pravená projektová dokumentace 
apod. Těžkosti při zabezpečování 
volebního plánu byly způsobeny 
špatnou činností MV NF. Za tím-
to účelem se dostavil tajemník OV 
NF s. Síč s návrhem řešení. Jedná 
se o úkol, uložený okresní konfe-
rencí KSČ. Ze strany s. Řeháčka, 
který situaci v  obci zná, bylo vy-
sloveno záporné stanovisko. Jed-
nalo se o stanovisko jednotlivcem, 
neboť toto nebylo projednáno na 
výboru nebo členské schůzi KSČ. 
ZO KSČ místo pomoci MNV řešit 
situaci v obci byla a je vůči MNV 
v  opozici. ZO KSČ prosazuje ve-
doucí úlohu strany tak nevhodným 
způsobem, že s ním nesouhlasí ani 
stranická skupina poslanců ani 

ostatní. Kdyby stranické organi-
zace věnovala tolik úsilí výstavbě 
vodovodu včetně další pomoci 
MNV, jako se angažovala v  sou-
vislosti s  výstavbou garáží včetně 
příprav podpisové akce proti usne-
sení národního výboru. Dále za 
závažné považujeme, že ZO KSČ 
nepracuje s aktivem poslanců a re-
gistrovanými členy KSČ. Závažná 
je i skutečnost, že se ZO KSČ ani 
jednou nezabývala neúčastí po-
slance ONV Horty na plenárním 
zasedání, přestože je členem KSČ. 
Na členské schůze není ani zvána 
tajemnice MNV s. Žáčková, přes-
tože je hrubě napadána a urážena 
a jedná se o ní bez ní.

Předcházející způsob jedná-
ní ZO KSČ neprospěl obci, a  to 
je ke škodě všech občanů i MNV. 
V  poslední době ZO KSČ místo 
přípravy výroční členské schůze 
věnuje čas řešení anonymu, který 
je předvolebním pamfletem vůči 
MNV. Na toto závažné jednání 
upozornil výbor ZO KSČ aktivis-
ta Ing. Alexa i pracovník OV KSČ 
s. Dresler s důrazem na to, jakým 
směrem se má ubírat stranická 
práce. MNV si vždy vážil každého 
občana a  především člena KSČ, 
jako např. s. Hýbla a  Ing. Alexy, 
kteří pro obec mnoho vykonali, 
jako příklad mohu uvést bývalého 
předsedu ZO KSČ s. Rezka, který 
mimo práci předsedy  ZO KSČ pl-
nil i  stovky brigádnických hodin 
na akci Z. Svým příkladem strhl 
i  ostatní. Nyní ho nevidíme.  Má 
to špatný vliv i  na účast na ple-
nárních zasedáních ze strany KSČ 
i složek NF. 
Hlavní události v obci
Uvádím je bez časové posloupnosti.
 » Pozemek a betonárna - psal 

jsem již před dvěma léty. Na-
konec bylo od všeho upuštěno, 
pozemek byl zorán a dán do 
původního stavu.

kopání výkopu pro vodovod
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 » Vodovod – letos se moc neudě-
lalo, položeno 793 m základní-
ho potrubí. 

 » Chodník u klubovny – spoju-
je autobusovou zastávku s II. 
sídlištěm.

 » Pozemek ČSČK – jedná se 
o pozemek u spodní zastávky. 
Byl ladem, ženy z ČSČK jej 
upravily a osázely květinami 
a keři.

 » Výměna čerpadla pro sídliště, 
které shořelo.

 » Vrt u Vl. Kopeckého – to byl 
původní vodní zdroj pro Ru-
doltice. Jeho další využití.

 » REDOS – to je název organiza-
ce z Hr. Králové, která odkou-
pila Zámeček a bude ho reno-
vovat. Příští rok zjistím více.

 » Občanské fórum v obci – listo-
pad 1989.

 » Močůvka v potoce – stalo se 
v prosinci.

 » Jímky na kejdu u Ostrova – viz 
zápis.

 » Oprava kostela – na PZ byla 
podána informace, že občan 
NSR pan Richter chce přispět 
na opravu kostela. Výše není 
známa. Kostela i fara jsou v de-
zolátním stavu.

 » Zahrada ve školce – letos opět 
přibyly další dětské atrakce 
včetně chaty.

 » Telefonizace – byla provedena 
automatizace lanškrounské 
telefonní ústředny. Kabel vede 
i přes naši obec. Hodně se 
kopalo. Nyní se může volat přes 
směrové číslo do kteréhokoliv 
místa v republice i ve světě.

 » Pan Blaschke se přestěhoval 
z kopce u trati do domku pana 
Beneše v bývalém konzumu. 
Původní domek je v odlehlém 
místě a navíc patří ČSD. Pro 
starší lidi je velmi namáhavé ho 
obývat.

 » Letos proběhly oba triatlony, 
jak pro malé děti, tak triatlon 

pro mládež.
 » V pohostinství se má čepovat 

11°pivo.
 » Byl mírový oheň i tradiční fot-

balové turnaje s karnevalem.
 » Ekoprogram obce do roku 2000 

je průběžně plněn. Současná 
situace dává ekologii zelenou.

 » Mládež si vymalovala svou 
klubovnu.

 » Byla omítnuta požární zbroj-
nice.

Při psaní těchto řádků mě napa-
dá myšlenka, že dění v obci oproti 
minulým rokům upadá. Celková 
stagnace společenského života se 
projevila i v životě naší obce. Apa-
tie a pohodlnost postupně v lidech 
budovaná se v roce 1989 projevila 
v  plné síle. Nabyl jsem dojmu, že 
se toho v obci moc nestalo.
Události v ČSSR
Prvních deset měsíců roku pro-
bíhalo v  republice podle starých 
zaběhlých kolejí. Naše izolace vůči 
světu se stále více prohlubovala. 
Známé lednové události na Vác-
lavském náměstí již něco signa-
lizovaly. Pak přišel 17. listopad. 
V ten den měla proběhnout oslava 
50. výročí studentských událostí 
z  roku 1939. Manifestanti šli Ná-
rodní třídou, kde byli napadeni 
pohotovostním plukem VB. Bylo 
asi 150 zraněných, z  toho někteří 
vážně. Začali stávkovat studenti 
a herci. Druhý den byla velká ma-
nifestace na Václavském náměstí 
i  v  jiných městech. To trvalo 10 
dní. Sobota a  neděle byla na Let-
né s účastí asi 800 osob. Z ilegality 
vystoupila Charta 77 – vytvořilo 
se Občanské fórum. To vyhlásilo 
požadavek generální stávky, vy-
tvořily se stávkové výbory. Stávka 
proběhla manifestačně 28. 11. 89 
v trvání 2 hodin. OF se tvořila po 
celé republice. Hlavní požadavky 
– zrušit vedoucí úlohu KSČ, zrušit 
lidové milice, ustavit novou vládu. 

ných činů. Byla nastolena otázka 
omluvy Němcům současným ve-
dením. Setkala se s velkým nesou-
hlasem občanů. 

Velké změny v  ekonomi-
ce, soukromý sektor, podnikání, 
otevření světu. Vyskytla se nová 
jména na politické a hospodářské 
scéně: Havel, Dubček, Dienstbi-
er, Malý, Komárek, Klaus, Dlou-
hý, Vacek, Čalfa, Pavel a  mnoho 
a mnoho dalších.

Změny v KSČ – nové vedení, 
jiný ÚV KSČ. Předsedou strany 
Adamec, tajemník Mohorita. Za 
zákrok jsou odpovědni Jakeš, Ště-
pán a  příslušníci VB. Komise FS, 
která má vyšetřit okolnosti, dosud 
pracuje. Na několik osob uvalena 
vazba. Sebevraždy některých vyš-
ších velitelů VB. Církevní volnost, 
byli jmenováni noví biskupi. Sní-
žena vojenská služba na 18 mě-
síců. V  ekonomické oblasti jsou 
požadavky na snížení těžby uhlí, 
omezení těžkého průmyslu. Jsou 
strhávány sochy Gottwalda, na-
opak budou instalovány sochy T. 
G. Masaryka.

Protože jsem zaměstnancem 
Tesly Lanškroun, popíši, jaký je 
stav v  tomto podniku. Z podniku 
odešla KSČ, byla zrušena lidová 
milice, zbraně odvezeny do ka-

Stávka studentů trvala až do konce 
roku. Byla vytvořena nová vláda, 
která byla sestavena L. Adamcem. 
Poměr 15 komunistů a  5 bezpar-
tijních vyvolal nespokojenost. L. 
Adamec odstoupil. Novým před-
sedou vlády se stal Marian Čalfa.

Byla opět rekonstruována vlá-
da podle dohod u  kulatého stolu. 
Byly požadovány svobodné volby 
– ty proběhnou do konce 1. polo-
letí 1990.

Nový generální tajemník KSČ 
– Karel Urbánek. Veřejné zasedání 
parlamentu – změna ústavy, člá-
nek 4 – zrušení vedoucí síly KSČ, 
s tím související změny ve školství 
apo. Úbytek členů KSČ, změny ve 
všech organizacích. Vznik nových 
stran, spolků, návštěva T. Bati ve 
Zlíně, změny názorů měst, míst, 
ulic. Amnestie politických vězňů. 
Byl vznesen požadavek na nové-
ho presidenta. Václav Havel byl 
jediným kandidátem. Volby měly 
proběhnout přímo referendem 
nebo v  parlamentu. Bylo rozhod-
nuto volit parlamentem. Předse-
dou FS zvolen A. Dubček, novým 
presidentem Václav Havel. Presi-
dent vyhlásil všeobecnou amnes-
tii. Bylo propuštěno 24 000 vězňů. 
Velké problémy s  jejich adaptací. 
Spousta nových i  vážných trest-

sáren. Byl zrušen kádrový útvar, 
osobní materiály předány pracov-
níkům. Očekává se celková refor-
ma všech oblastí života.
Občanské fórum u nás
Občanské fórum jako největší sou-
časná síla vzniklo i u nás v Rudol-
ticích. Zde je třeba předeslat, že 
OF v  naší obci pracuje na rozdíl 
od OF v  Lanškrouně bez emocí, 
se snahou opravdu pomoci životu 
v obci. Obyvatelé se sešli 3x a do-
hodli se na tomto programovém 
prohlášení:
1. Plně se ztotožňujeme s progra-
movými zásadami OF, vydanými 
pod názvem „Co chceme“. Připo-
jujeme se též k  požadavkům stu-
dentů. Ztotožňujeme se s  prohlá-
šením federální vlády v  ochraně 
životního prostředí v zaměření na 
naše lokální problémy.
2. Požadujeme odstoupení poslan-
ce Jiráska, který kandidoval do 
FS za obvod Lanškrounsko. Svůj 
nesouhlas vyjádříme podpisovou 
akcí, jež by měla stačit k naznačení 
nedůvěry a k jeho odstoupení. Po-
kud se tak nestane, bude se protes-
tovat formou manifestace. 
3. Požadujeme a  již řešíme svého 
zástupce do rady  MNV.
4. Pod stálou kontrolu chceme do-
stat také rozhodování a  jednání 
MNV ohledně stavby polozapuš-
těných jímek, rekonstrukce kraví-
na 56 na prasečník.
5. Plně se připojujeme k příspěvku 
pana V. Kopeckého ohledně ply-
novodu v Rudolticích. V této sou-
vislosti navrhujeme shromáždit 
materiály ohledně spotřeby uhlí 
v naší obci a vyčíslit rozsah ekolo-
gických škod v našem okolí.
6. S ohledem na bod předcházející 
a také na ekologický systém navr-
hujeme MNV vyvolat jednání se 
státním statkem o  umístění sklá-
dek hnoje, kde je třeba brát v úva-
hu nejen aglomerační problémy 

státního statku, ale také otázky 
týkající se především vody a  vrtů 
pitné vody pro obec.
7. Činnost OF zaměříme také na 
oblast výstavby vodovodu. Navr-
hujeme pozvat na další zasedání 
OF zástupce MNV, stavbyvedou-
cího pana Hýbla a z ONV kompe-
tentní osobu, znající naši proble-
matiku.
8. V  rámci přehodnocování po-
slanců navrhujeme počkat do vo-
leb v roce 1990. Navrhujeme snížit 
počet poslanců a  zkvalitnit jejich 
základnu. 
9. K  obchodu umístíme skříňku, 
jež by měla sloužit ke sbírání va-
šich žádostí a  námětů na činnost 
OF a MNV v obci.
10. V oblasti informovanosti žádá-
me MNV, aby zveřejňoval zápisy 
z plenárních zasedání a zamyslel se 
i nad zveřejňováním zápisů z rad.
11. Zdůrazňujeme, že OF vzniká 
a  pracuje jako partner MNV při 
řešení různých problémů nebo při 
napomáhání jejich řešení. Nechce-
me, aby se OF stalo rouškou na 
vyřizování osobních účtů a  pro-
blémů.
Události ve světě
Uplynulý rok byl u  nás i  ve světě 
rušný a  přinesl mnoho převrat-
ných a  historických změn. Z  to-
hoto hlediska to byl rok východní 
Evropy. Ve většině členských zemí 
Varšavské smlouvy skončil anebo 
je otřesen dlouholetý mocenský 
monopol jedné strany. Polsko, 
Maďarsko, NDR, neobvykle rych-
le Bulharsko a  Československo. 
Všechny měly jedno společné, 
odklon od přežitého, zastaralého, 
otevřený pohled na nepříjemné 
pravdy, očistu marxistických stran, 
zkompromitovaných špatným ve-
dením. 

Připravila Marcela Macháčková

automatizovaný telefonní provoz
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Že jsou pohádky jen pro děti? 
Omyl! Přesvědčit jsme se o  tom 
mohli na 6. Rudoltickém masopus-
tu 21. února 2015. V 9.30 hodin se 
masopustní družina za doprovodu 
dechové hudby vydala na sídliště 
Zámeček, kde diváci mimo jiné 
zhlédli vystoupení kejklířů a žon-
glérů. V 10.30 hodin započalo ma-
sopustní veselí na fotbalovém hři-
šti. Bylo možné ochutnat tradiční 
masopustní dobroty, staročeské 
pochoutky i zabijačkové speciality. 
Děti si zasoutěžily s pohádkovými 
postavami a rodiče si zatím dali po 
kalíšku medoviny nebo svařáček 
na zahřátí. Vystoupilo rovněž žon-
glérské duo Vinčenzo a Alexandro 
se svým staročeským masopust-
ním programem a  vedle dechové 
hudby zazněly i  písničky z  pohá-
dek. Před polednem se masopust-

Z pohádky do pohádky, v takovém duchu se 
nesl letošní 6. ročník Rudoltického masopustu

Vyúčtování masopustu 2015 a 2014
Masopust 2015 Masopust 2014
text příjmy výdaje text příjmy výdaje
Autobus 5 000 Autobus 5 000
Kočár a koně 3 000 Kočár a koně 3 025
200 ks koblih 1 580 500 ks koblih 2 650
Program na hřišti a v průvodu Time4Fun (ke-
jklíři, ozvučení, moderace) + reklama

35 180 Program na hřišti 
a v průvodu (Trn v oku - 
cikánské tance, cikánská  
bitka, chůdaři, kejklíři, 
věštec; Trio romano - 
cikánská hudba)

51 700

OSA, kapela dechovka 8 000 Kapela dechovka 14 000
Country bál: 2 kapely + zvukař 9 500 Ozvučení na hřišti a večerní 

zábavy
7 100

Country bál: vstupné 2 500 Reklama Černá Hora 8 712
SOMA sponzor 5 000 Večerní zábava: vstupné 1 280
Celkem 7 500 62 260 Celkem 1 280 92 187

Celkové náklady Kč 54 760 Celkem 90 907

foto: Vladimír Provazník, Jaroslav Šembera, Jolana Kobzová, Jiří Hurych (Další fotografie z Masopustu na www.rudoltice.cz)

ní družina prošla Rudolticemi, aby 
se opět mohla vrátit na fotbalové 
hřiště a  pokračovat v  pohádkové 
masopustní veselici. 

Ve večerních hodinách si na 
sále kulturního domu v  Rudol-
ticích přišli na své i  milovníci 
country, bluegrass a folku. V 19.30 
hodin zde začal masopustní coun-
try bál. Masky a  country obleky 

byly vítány a  měly vstup zdarma! 
K tanci a poslechu zahrály kapely 
The BlueGrass Friends a  Takhle 
Asi Ne. 

Děkujeme všem organizáto-
rům i  účinkujícím. Doufáme, že 
se všem účastníkům Masopust lí-
bil a rádi přijdou i příští rok na 7. 
ročník.

Pořadatelé a Obec Rudoltice



Obec Rudoltice přeje všem spoluobčanům 
krásné prožití velikonočních svátků 
a dětem bohatou pomlázku

Kalendář akcí
30. 5. Dětský den na Zámečku

6. 6. Knoflíkiáda
13. 6. Sportovní odpoledne na Zámečku

13.–14. 6. Rudoltická pouť
podrobný program naleznete na plakátech

28. 6. Poutní mše ke sv. Petru a Pavlu
4. 7. Zámecká oslava

29. 8. Hradozámecká  noc
3. 10. Den seniorů – zábavné vystoupení skupiny 

„Hašlerky“, Hašlerovy písničky
10. 10. Drakiáda na Zámečku
31. 10. Halloween party na Zámečku

foto: Jiří Kobza /rezervace Kaštánek – jarní příroda
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