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Ve škole se uskuteční přes 
prázdniny rekonstrukce 
přízemí a střechy. Všechny 
práce by měly proběhnout 
tak, aby nebyl ohrožen nástup 
dětí do nového školního 
roku. Předpokládám, že 
právě vyhlášený konkurz 
nám vybere ředitele, který 
se úspěšně pokusí naplnit
očekávání rodičů, dětí, 
pedagogů a dalších 
zaměstnanců školy.

více na str. 3

foto: Marcela Macháčková
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▲ MŠ divadlo Čarodějka Čárymůra

▲  Žlutý sluníčkový den ▲ karneval Rudoltice

▲ Jarní dílny – Sluníčka

▲ Jarní dílny – Motýlci
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Slovo 
starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi podělit se 
s Vámi o krátký náhled do 
dění v naší obci. S prvními 
jarními dny začínají po-
většinou venkovní práce 
na dalším vylepšení života 

v naší obci. Hlavními pracemi bude částečné zatep-
lení severozápadních stěn pěti bytových domů umís-
těných v  původní zástavbě obce, vydláždění jejich 
parkovišť a opravy komunikací po zimních výtlucích. 
Začaly práce na přípravě asfaltizace,  popř. penetrace 
dosud nezpevněných cest, jak v původní zástavbě, tak 
na „Zámečku“.   Přesné postupy a  konkrétní termí-
ny těchto prácí budou průběžně schvalovány Radou 
obce Rudoltice.

Na sídlišti „Zámeček“ přibylo, nebo ještě přibude 
několik nových stromů. Tamní stávající dětské hřiště 
bude rozšířeno o několik nových a věřím, že atraktiv-
ních stanovišť, která ať už velké nebo malé obyvatele 
aspoň na chvíli potěší a pobaví. Dále předpokládám, 
že během jarních měsíců se podaří dokončit terénní 
úpravy na volné ploše směrem od dětského hřiště do 
sídliště. 

Děkuji společnosti Vision, které se ve spolupráci 
se správcem místního vodního toku a komisí životní-
ho prostředí podařilo úspěšně pokácet kritické stro-
my v  obci. Dále jí děkuji za výstavbu kanalizačních 
přípojek pro nové stavební parcely na okraji sídliště 
u obecního úřadu a za alespoň částečnou, ale hlavně 
rychlou úpravu místních komunikací na „Zámečku“. 

Ve škole se uskuteční přes prázdniny rekonstruk-
ce přízemí a střechy. Všechny práce by měly proběh-

nout tak, aby nebyl ohrožen nástup dětí do nového 
školního roku. Předpokládám, že právě vyhlášený 
konkurz nám vybere ředitele, který se úspěšně poku-
sí naplnit očekávání rodičů, dětí, pedagogů a dalších 
zaměstnanců školy.

Všem zaměstnancům školy a školky, včetně do-
časně jmenované paní ředitelce děkuji za obětavou 
práci v  současném přechodném období ve vedení 
naší školy.

Také děkuji všem, kteří se podílejí na přípravě 
a  realizaci kulturních, vzdělávacích, společenských 
a sportovních akcí. Z mého pohledu si myslím, že se 
jim to daří.  Věřím, že připravované akce jako třeba 
Rudoltická pouť tento pohled jenom potvrdí. 

Radou obce byla schválena a  následně zadána 
studie na stavbu školního bazénu v  prostoru mezi 
školou a  školkou, je zadán projekt na nové odkana-
lizování školy, školky a sportovního zařízení TJ Sokol 
Rudoltice.

K  realizaci cesty na horním konci (Cvejnovi, 
Hikadeovi) se podařilo dohodnout věcná břemena 
s majiteli pozemků na trasách budoucího odvodnění 
této komunikace. Přípravné práce k rekonstrukci této 
komunikace stále pokračují. 

Rovněž děkuji všem, kteří pomohli nebo pomo-
hou např. drobným jarním úklidem nebo jinou pro-
spěšnou činností.

Odpadové hospodářství bylo rozšířeno o kontej-
nery na drobný kovový odpad a na již nepotřebný tex-
til.  Obec ve spolupráci s Visionem zlikvidovala od-
pad v lokalitě za měnírnou, kde by se již žádný odpad, 
a to ani dočasně, skladovat neměl.

Zákaz podomního prodeje snad také přispěje ke 
klidnějšímu životu v obci.

Závěrem Vám chci poděkovat za projevenou po-
zornost a Všem přeji spokojený život.

Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce

Počítačový kurz pro 
začátečníky
Jsem ráda, že se v naší obci sešel dostatečný počet zá-
jemců o  vzdělání a  mohl být otevřen bezplatný po-
čítačový kurz určený pro „počítačové“ začátečníky. 
Kurz se konal po čtyři úterý v měsíci dubnu na sále 
obecního úřadu, a to vždy od 16.00 do 20.00 hodin. 
Součástí výuky byly lektorem zapůjčené počítače, 
malé občerstvení a na závěr každý zúčastněný obdržel 
certifikát o absolvování kurzu. Doufám, že pro všech-
ny zúčastněné byl kurz přínosný. Psaní e-mailů se tak 
stane všem koníčkem, na internetu si snadno najdou 

potřebné informace, vytvoření vlastních dokumentů 
ve Wordu či v Excelu se stane hračkou a slovo Win-
dows nebude už jen cizím pojmem.

Jolana Kobzová, místostarostka
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ZÁKAZ PODOMNÍHO 
PRODEJE
Obec Rudoltice oznamuje všem občanům, že 
z důvodu zajištění větší bezpečnosti našich 
občanů, zejména seniorů, bylo schváleno Naří-
zení obce Rudoltice č. 1/2015, kterým se vydává 
nový tržní řád doplněný o zákaz podomního 
a pochůzkového prodeje v naší obci. V této 
souvislosti byly na koncích obce umístěny cedule 
s upozorněním na tento zákaz.

OZNÁMENÍ – ODPADY
Rada obce Rudoltice schválila pokutu 10.000 Kč 
za vytváření nelegálních skládek na katastrálním 
území Rudoltice v souladu s § 102 a § 58 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, a schválila zakoupení 2 ks 
fotopastí. 

Usnesení bylo schváleno na základě nelegální 
skládky tzv. kompostárny za měnírnou směr Damní-
kov. 

Jak naložit s odpady je uvedeno ve vyhlášce 
č. 1/2015 schválené Zastupitelstvem obce Rudoltice 
dne 9. 3. 2015. Vyhláška je zveřejněna na webu obce, 
na úřední desce, nebo je k nahlédnutí na obecním 
úřadě.

Nově je přistaven bílý kontejner na použitý textil 
a párovou obuv u autobusové zastávky Hostinec 
u Řehořů, viz foto. Nepotřebný textil a obuv zabalené 
např. do igelitového pytle budou použity pro huma-
nitární účely nebo pro výrobu technických textilií 
určených k dalšímu použití.
Do tohoto kontejneru nepatří koberce, matrace, mo-
litan, znečištěné a mokré textilie.

Svoz nebezpečného odpadu (zbytky barev, chemiká-
lií…), svoz nepotřebného nábytku, koberců, pneu-
matik, objemných plastů atd. je  prováděn 2x ročně, 
a to 9. 6. 2015 a 3. 11. 2015.

Bioodpad je možné odložit do přistavených kon-
tejnerů celkem na 5 místech: 
1. horní část obce – v blízkosti točny autobusů 
2. na 2. sídlišti u čističky odpadních vod
3. u obecního úřadu
4. autobusová zastávka - hlavní křižovatka
5. sídliště Zámeček u chemického skladu
Kontejnery jsou určeny pro trávu, větve stromů 
a keřů, hlínu z květináčů, plevel atd.
Do těchto kontejnerů nepatří nábytek, kmeny stro-
mů, sklo, suť atd.
Kontejner u hřbitova je určen výhradně pro hřbi-
tovní odpad.
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Beseda o Číně

Dne 12. února 2015 navštívil naši školu pan Kolesár, 
který žije a pracuje v Číně. 

Nejprve nám na mapě ukázal  Čínu. Je to veliká 
země. Má přes 1 300 000 000 obyvatel. Na hranicích 
mezi Čínou a Nepálem se nacházejí Himaláje s nej-
vyšší horou světa. Na severu země lidé vytváří ledo-
vé sochy. Tam je okolo  mínus 25 stupňů Celsia, ale 
na jihu u moře je 20 až 30 stupňů nad nulou a  lidé 
se koupají. Zajímavá města Číny jsou: hlavní město 
Peking, největší Šanghaj, dalším je Hong Kong. 

V Číně se jí hůlkami. Uprostřed stolu mají mísu 
jídla a nabírají si z této jedné mísy. Číňanky mají tra-
dičně červené svatební šaty, protože červená je barva 
radosti. V Číně píší do sloupečků. Nám se jejich pís-
mo zdálo hrozně těžké. Když Číňané mluví, využívají  
čtyři tóny hlasu. Například hluboce „ma“ znamená 
kůň, tázavě „ma“ znamená: Co? 

Velká čínská zeď je okolo 8 000 km dlouhá. Začala 
se stavět koncem 14. století až do  začátku 17. století. 
Není dokončena, vede na ní široká silnice. U hrobky 
císaře Čchina byla vystavěna terakotová armáda. Jsou 
to hlinění vojáci, někteří i s koňmi. Tato armáda byla 
objevena teprve ve 20. století. Zakázané město je veli-
ký císařský palác v Pekingu. Je obehnán 8,5 m širokou 
zdí a 52 m širokým vodním příkopem.

Beseda byla moc zajímavá, nejvíce mě zaujala te-
rakotová armáda. Pan Kolesár měl pro nás připravené 
i suvenýry z Číny. Všem se nám jeho vyprávění a pro-
mítání líbilo.

Natálie Žabová 5. ročník

Jarní dílny ve škole

Dne 23. března 2015 proběhl v  ZŠ Rudoltice Den 
otevřených dveří spojený s jarními dílnami. Žáci celé 
školy byli rozděleni do osmi skupin. Každá měla svého 
vedoucího z řad žáků 5. třídy, skupinky se pojmenova-
ly podle jarních kytiček. Děti procházely jednotlivými 
stanovišti. Postupně vytvářeli látkové kytičky na ko-
líčcích, pletli pomlázky, skládali motýlky z barevného 
papíru, zdobili malé perníčky nebo větší sušenky ve 
tvaru vajíčka. Vytvořili také prostorového papírové-
ho kohouta. Na vejcích v podkroví vznikaly červené 
berušky a žlutá kuřátka pomocí prstíků a akrylových 

barev, jiné kraslice byly ozdobeny barevným voskem. 
Žáky každé třídy provázelo označení výrobků smlu-
venou barvou. Dopoledne dětem zpestřil společný 
raut, na kterém se podíleli především rodiče našich 
žáků. Školu navštívily také děti z místní MŠ, prohlédly 
si činnosti starších kamarádů a ochutnaly dobroty. Po 
ukončení byly všechny výrobky přeneseny na výstavu 
do mateřské školy.

Pavla Pardubická, DiS.

Dětský karneval

Tento rok jsem se poprvé se svým synem vydala na 
dětský maškarní karneval pořádaný zdejší MŠ a ZŠ. Již 
u vstupu na nás čekalo milé překvapení v podobě slad-
ké pozornosti. Po příchodu do sálu jsme byli s Matyáš-
kem nadšení z toho, kolik zde pobíhalo dětí v maskách. 
Nejvíce se nám líbili malí Šmoulové a čarodějnice. Celé 
odpoledne v sobotu 14. března, které jsme mohli strávit 
na kulturním sále v Rudolticích, bylo velmi příjemné. 
Děti si mohly zatancovat a zasoutěžit společně s rodiči. 
Největší úspěch měla soutěž v „rychlojízdě“ na trakaři. 
Výhrou v soutěžích nebyly pouze bonbónky pro děti, 
ale hlavně dětská radost pro nás všechny. Nejen pro ro-
diče, ale také personál MŠ a ZŠ. Tímto bych jim ráda 
poděkovala za výborný program. Už se těšíme na příští 
karneval, určitě nebudeme chybět.

Mgr. Petra Cvejnová

Vynášení Morany

Na konci března se děti ze Základní školy a mateřské 
školy Rudoltice rozloučily s paní Zimou, aby mohly 
přivítat jaro. Se slovy písně „Smrt jede ze vsi, nové 
léto do vsi…“ vynesly vládkyni zimy Moranu.  Sym-
bolicky ji pustily po vodě na lávce vedoucí k dětské-
mu hřišti. 

Počasí nám zrovna moc nepřálo. Paní Zimu se 
nám hned vyhnat nepodařilo.  Ale když vysvitne slu-
níčko, už krásně hřeje, takže se brzy jara dočkáme!

Mgr. Jana Hejkrlíková

Mateřská škola

V  naší mateřské škole to žije. Důkazem jsou tomu 
mnohé akce ve školce pořádané. A  to ne vždy sa-
mostatně. Spolupracujeme často se školou základní 

Střípky ze základní a mateřské školy Rudoltice
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Zápis dětí do mateřské školy 
na školní rok 2015 – 2016

Základní škola a mateřská škola Rudoltice infor-
muje rodiče, že zápis dětí do mateřské školy se 
koná 
25. – 26. května 2015
od 7.00 hodin do 15.30 hodin
K zápisu přinese zákonný zástupce: vyplněnou 
žádost o přijetí do mateřské školy, přihlášku 
dítěte do mateřské školy, evidenční list, potvrzení 
od lékaře o řádném očkování, rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce.

Žádost o přijetí do mateřské školy si mo-
hou rodiče vyzvednout ve dnech 29. - 30. 
dubna v mateřské škole.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 
najdete na našich webových stránkách. Budou 
využita v případě, kdy počet žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překro-
čí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí 
pro mateřskou školu.

Dana Frebortová
pověřena vedením ZŠ a MŠ

a vzájemně si vypomáháme. 
Díky této spolupráci jsme zažili „Jarní dílny a Den 

otevřených dveří“. I počasí v tento den vyslechlo naše 
„jarní přání“. Ve všech třídách mateřské a  základní 
školy v  tento den děti nadšeně pracovaly. Podporou 
jim byli pedagogové, rodiče a přátelé školy. Všem pat-
ří dík. Při vzájemných návštěvách a prohlídkách všem 
zářily úsměvy na tváři. Děti vyrobily mnoho krásných 
jarních výrobků, se kterými se poté mohly pochlubit 
na výstavě umístěné v  mateřské škole. Výstava byla 
přístupná celý týden a mnozí návštěvníci zapsali své 
dojmy do návštěvní knihy. A že byly pochvalné! Dě-
kujeme.

Jarní dílny ovšem nejsou jedinou akcí. Od začát-
ku roku 2015 se toho událo mnoho. 

Již 3x děti navštívilo tolik oblíbené divadlo, vždy 
s jiným programem. Jednou nás pohádkou provázela 
nezbedná kůzlátka, jarní úklid prováděla čarodějka 
Čárymura a  jak to vypadá u dětského lékaře a že se 
tam nemusíme bát, nám předvedlo divadélko Malé 
BO. Za divadlem jsme se dokonce vypravili autobu-
sem do Lanškrouna. Tam na nás čekali živí herci s po-
hádkou  „Z mléčné dráhy“. Už samotný výlet autobu-
sem byl pro děti zážitkem. 

Naši předškoláci Motýlci jezdili do České Tře-
bové plavat a na konci kurzu za své úspěchy obdrželi 
„mokré vysvědčení“. 

Motýlci, jako zdatní cestovatelé, jeli na výlet ješ-
tě jednou. Tentokrát ale změnili dopravní prostředek 
a  město. Vybaveni svačinkou se projeli vláčkem do 
Lanškrouna. Po návštěvě knihovny, seznámení se s ní, 
s provozním řádem a prohlídkou knih je čekalo slad-
ké překvapení v místní cukrárně. 

Začátek jara a odchod zimy jsme oslavili „vyná-
šením Morany“.

 Za doprovodných písní a zvuku bubnů jsme spo-
lu se základní školou ve slavnostním průvodu dopro-
vodili Moranu k Lukávce a vhozením do ní se se zi-
mou rozloučili. Tak snad už k nám to jaro brzy přijde. 

V předvelikonočním tzv. pašijovém týdnu se třída 

u Sluníček úplně rozzářila. Všechny děti (spolu s ro-
diči, kterým děkujeme za vzornou spolupráci) vzaly 
úkol od paní učitelky velmi zodpovědně. Každý měl 
na sobě něco žlutého. A tak jsme to žluté „sluníčkové“ 
úterý pěkně symbolicky oslavili. 

V dubnu a do konce školního roku nás čeká ještě 
mnoho zajímavého. V blízké době se můžeme těšit na 
oslavy Dne země a oblíbené pálení čarodějnic. O po-
drobnostech k těmto akcím budeme včas informovat.
S přáním krásného slunného jara,

učitelka Sluníček Martina Větrová, DiS.
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Statistika 
obyvatelstva (*1)

počet obyvatel obce Rudoltice 
 » celkem: 1795

počet obyvatel na Zámečku
 » v bytových domech: 673
 » v rodinných domech: 52

průměrný věk
 » celkem 36,72
 » muži 35,35
 » ženy 38,10

počet přihlášených (*2): 22
počet odhlášených (*2): 24
počet narozených (*2): 6
počet zemřelých (*2): 3

Společenská kronika (*1)

Vítáme mezi námi
V měsíci únoru a březnu r. 2015 se žádné dítě nenarodilo.

Opustili nás
Drahoslava Wagnerová, * 10. 2. 1948, Rudoltice 89, + 8. 2. 2015 - 66 let
Marie Šabatová, * 24. 12. 1947, Rudoltice 93, + 15. 2. 2015 - 67 let
Vladimír Veselý, * 18. 12. 1936, Rudoltice 250, + 8. 3. 2015 - 78 let
Hana Jarošová, * 20. 2. 1960, Rudoltice 206, + 10. 3. 2015 - 55 let
Jan Minář, * 22. 8. 1916, Rudoltice 257, + 17. 3. 2015 - 98 let

Gratulujeme jubilantům
Josef Buček, 70 let, * 5. 2. 1945, Rudoltice 249
Ilena Neméthová, 70 let, * 1. 3. 1945, Rudoltice 210

Vážení spoluobčané, 
za koaliční zastupitele sděluji, že je 
možné s kýmkoliv z nás si domlu-
vit schůzku, kdokoliv mě může na-
vštívit na obecním úřadě, je mož-
né s  námi diskutovat na každém 
zasedání rady obce (termíny jsou 
uvedeny na konci každého usne-
sení rady, umístěno na webu obce) 

nebo na zastupitelstvu obce, další 
se bude konat 8. června 2015.

Přemýšlela jsem, jak nejlépe 
reagovat na dotazy mnoha ob-
čanů, kteří se ptají, zda je obec 
Rudoltice zřizovatelem webu 
rudoltickadiskuze.cz, jejíž existen-
ci oznámila na webu obce sl. Bárt-
lová. Musím sdělit, že obec není 

majitelem ani správcem této dis-
kuse, jedná se o soukromou webo-
vou stránku, majitelkou domény je 
L. Bártlová. 

A  jaký mají názor koaliční 
zastupitelé na webovou diskusi 
rudoltických občanů? Není třeba 
nic nového vymýšlet, nejlépe je-
jich názor vyjadřují slova samotné 

Rudoltická diskuze 

Možnost diskutovat přímo na OÚ 

(*1) k 31. 3. 2015; (*2) od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015

V zastoupení skupiny rudoltic-
kých občanů zvu všechny obča-
ny Rudoltic na diskuzní webové 
stránky www.rudoltickadiskuze.
cz, kde mohou diskutovat o  dění 
v naší obci. Ráda bych nyní všem 
vysvětlila důvod jejich založení. 
Diskuze, která probíhala na strán-
kách www.lanskrounsko.cz, se mi 
nelíbila. Proč? Diskuze byla plná 
urážek a  vulgarit, a  to především 
na členy mé rodiny. Prvotním pod-

nětem, proč jsem tam začala pod 
svým křestním jménem přispívat 
já, byla moje žádost na admini-
strátora diskuze, aby tyto urážli-
vé a  nevhodné příspěvky smazal. 
Bohužel se tak nestalo, diskuze 
byla nakonec zrušena celá. Důvo-
dy zrušení lze ještě nyní dohledat 
na těchto stránkách. Protože byly 
diskuzní stránky zrušeny, přidala 
jsem se ke skupině rudoltických 
občanů, kteří v  internetové dis-

kuzi chtěli pokračovat, a společně 
jsme založili stránky nové. Na této 
diskuzi žádné urážky ani vulgarity 
nenajdete. Administrátor diskuzi 
pravidelně sleduje a na nevhodné 
příspěvky okamžitě upozorňuje.
Věřím, že tyto diskuzní stránky 
přispějí k tomu, že se nikdo nebu-
de bát slušným způsobem vyjádřit 
svůj názor a  všichni se tak u  nás 
budeme cítit dobře.

Natálie Bártlová

Informace rodičům dětí ze ZŠ pro školní rok 2015/2016
Obec Rudoltice oznamuje, že příští školní rok 2015/2016 nebudou spojované třídy v naší základní škole. Ro-
diče každého dítěte, které absolvuje celý školní rok v naší škole, obdrží i nadále finanční částku 5.000,- Kč.

Obec Rudoltice
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paní Bártlové v odpovědích k dis-
kusím v roce 2008, se kterými lze 
jen souhlasit.

J. Kobzová, místostarostka
Cituji:
Autor: Lenka Bártlová
Vloženo: 3.1.2008 15:54:22
OBČANU HUSLENKY
Vloženo: 3.01.2008 07:52:29
Někde jsem četla velmi chytrou 
větu, která se perfektně hodí do 
této situace: „Svoboda slova končí 
v tom místě, kde začíná mé právo 
nenechat se urážet“. Což je be-
zesporu pravda. Měla bych snad 
chodit po ulici a slýchat pobuřující 
slova a  urážky? Internet je zářný 
příklad toho, jak by vypadal svět 
s  naprosto neomezenou svobo-
dou slova. Na internetu se den-
no-denně přesvědčuji o  tom, že 
pod opojnou mocí anonymity se 
leckterý „hrdina“ odváží urážet, či 
jinak napadat jiné osoby, protože 
moc dobře ví, že jsou, když ne na-
prosto, tak skoro nepostihnutelní. 
Všeobecně platí pravidlo: Já mohu 
sdělit světu jakoukoli volnomyš-
lenkářskou polemiku, leč bude to 
mít jisté následky. Do jisté míry 
tu svoboda slova je mezi námi, 
jen tu vždy vedle ní bude i  mod-
rý majáček poučující nás o našich 
právech. A všechno je to kvůli jed-
nomu z nejstarších lidských pudů 
– nenechat si nic líbit. 

V  tomto směru budu ještě 
citovat slova Miroslava Výborné-
ho: „Svoboda a  svoboda projevu 
jako jeden z největších výdobytků 
demokracie, to je posvátná věc, 
svoboda a bez svobody slova není 
svobody, ale tak jako každá svobo-
da končí tam, kde začíná svoboda 
někoho jiného, tak si myslím, že 
i svoboda slova končí tam, kde by 
slovo mohlo úmyslně, zle a oškli-
vě ubližovat. Když jsem svobodný, 
můžu svobodně chodit, ale nezna-
mená to, že můžu jít svobodně na 

dvorek souseda, to už je jeho dvo-
rek a  jestli svým slovem ublížím 
sousedovi...“

Na www.rudoltice.cz byla za-
vedena povinná registrace, což 
rozhodně neznamená Vámi uvá-
děnou CENZURU. OBČANE 
HUSLENKY (toť však opravdu 
otázka, zda jste občanem Huslen-
ky, viďte?), význam slova CEN-
ZURA lze lehce nalézt např. i zde: 
http://www.slovnik-cizich-slov.
cz/?q=cenzura&typ=0. Neexistuje 
sebemenší důvod přirovnávat ten-
to stav k  zavedení povinné regis-
trace při diskusi na webu, kterou 
lze i průměrně chytrým člověkem 
obejít registrací na fiktonym. Do-
mnívám se, že tento krok na na-
šem webu bude jen ku prospěchu 
věci už jenom v tom směru, že se 
za Vás nebude moci již nikdo jiný 
vydávat, jak to u nás již také pro-
běhlo. Myslím, že přispět u  Vás 
na diskusi pod jménem/nickem 
„OBČAN HUSLENKY“ by ne-
byl problém pro nikoho z nás. Již 
dlouhou dobu sleduji Vaši diskusi 
a velice si vážím např. p. Mišuna, 
který zde asi jeden z  mála vystu-
puje pod svým pravým jménem, 
samozřejmě kromě pana místosta-
rosty a starosty.... 

k paní JANĚ: Paní Jano, svým 
posledním příspěvkem jste mne 
utvrdila v  tom, že my dvě se ve-
lice dobře známe.... Víte, nevím, 
jak budou Huslenčané řešit Váš 
problém s  neodhrnutým sněhem 
na obecní cestě u  Vašeho domu, 
každopádně stěžovat si na všech 
diskusích v republice Vám asi ne-
pomůže, myslím ale, že to určitě 
sama dobře víte. Domoci se svých 
práv by, myslím, bylo opravdu nej-
lepší tam, kde s  tím mohou něco 
udělat...

A teď pro odlehčení celé situ-
ace, co kdyby Rudoltice s Huslen-
kami udělali družbu?“

Masopust 
našima očima
Když paní Kobzová srovnávala 
letošní Masopust s předchozími 
ročníky, nedalo nám to a  chce-
me vyjádřit náš názor - názor 
přímých účastníků všech roční-
ků.

Tuto tradici jít v  maskách 
jsme dodrželi i  letos, a  odmě-
nou nám bylo velké zklamání. 
Masopust bez masek není ma-
sopust. Nabízí se otázka, proč se 
občané neúčastnili v  maskách? 
Nikoho z vedení obce jsme ne-
viděli dělat něco pro lidi, výjim-
kou byla jen paní místostarost-
ka. Kde byli lidé z  občanských 
sdružení, kteří byli uvedeni na 
plakátech ?!

Je mezi námi spousta ochot-
ných lidí, kteří by se podíleli na 
přípravách a realizaci soutěží.

Proč se místo oslovení míst-
ních obyvatel musela platit agen-
tura, když by se tito lidé zapojili 
rádi a zadarmo? Jako každý rok.

Masopust je o tom, že to, co 
je v našich silách, si děláme sami 
pro sebe a své spoluobčany.

Za masky Lída Jónová 
a Monika Svatošová
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Několik slov k povolební situaci v Rudolticích
Do Rudoltic jsem přišel v  roce 
1975, když jsme zde začali stavět 
rodinný dům. Bylo to třicet let po 
válce, ale tady se zastavil čas. V té 
době v  Japonsku, které prohrálo 
válku, už šest let jezdil nejrychlejší 
vlak na světě. Bylo to šest let poté, 
kdy Američané chodili po měsíci. 
Přestože u nás si skupina lidí pod 
názvem znárodnění a  kolektivi-
zace  přivlastnila veškerý majetek 
státu a následně i měnovou refor-
mou také úspory obyvatelstva, ni-
kde to nebylo vidět. V Rudolticích 
k tehdejšímu MNV vedla jen polní 
cesta. Jedinou vymožeností bylo, 
že dole u hlavní cesty byla bedna 
na nohách, kde si mohli obyvate-
lé zdejší části obce, když pršelo, 
sundat holínky a  přezout se do 
normálních bot, když jeli třeba do 
Lanškrouna. Tím, že zde byla pro-
vedena výstavba, byl zároveň po-
ložen základ obecního vodovodu, 
kanalizace a  byly opraveny cesty. 
Na zřízení inženýrských sítí jsme 
se jako stavebníci také podíleli. Za 
tři roky, během výstavby, se toho 
změnilo v Rudolticích více než za 
předchozích třicet let. 

Je třeba si uvědomit, že 25. 2. 
1948 bylo v  našem státě pod ná-
zvem budování socialismu po 167 
letech opět zřízeno nevolnictví, ale 

povýšeno na státní úroveň. Vše 
schvalovala vrchnost /KSČ/ včet-
ně toho, kdo může, nebo nemůže 
jít studovat. A od těch samých lidí 
po roce 1989 jsme se mohli dočíst 
v  jejich volebním programu, jak 
najednou apelovali na rovné vzdě-
lání pro všechny.

Je to stejné jako se základní 
školou v Rudolticích. Nejdříve se-
sazení bývalé ředitelky p. Havleno-
vé. Mimochodem, byla to vzorová 
ukázka normalizačních praktik ze 
sedmdesátých let minulého století. 
Následně při odchodu sedmi uči-
telek z  jedenácti bylo prohlašová-
no, že žádná krize ve škole podle 
tehdejšího vedení není. A  nyní, 
kdy nejsou na radnici, najednou 
je ve škole krizový stav. Nechtějí 
si připustit, že problém ve škole 
vznikl za jejich vedení. Nahradit 
sedm kvalitních učitelek nelze ze 
dne na den. 

Další věc, která se řeší na in-
ternetu, je kriminalizace lidí, kteří 
se podíleli na výstavbě v Rudolti-
cích. Přestože minulé vedení vy-
naložilo nemalé prostředky obce, 
aby dokázalo své přesvědčení 
o špatném hospodaření při bytové 
výstavbě, neprokázalo se nic. Po-
mluvy ale žijí dál, některé jsou zra-
lé i na trestní oznámení, a to, když 

stále a jmenovitě píší o někom, že 
je zloděj.

Starost o  hospodaření obce 
mělo prokázat minulé vedení, když 
se pod cenou rozprodával jako ne-
potřebný majetek obce. Například 
dvě sady lešení v ceně 2,5 mil. Kč. 
- Prodáno za půl milionu. Dále, 
Tatra s vlekem, jeřáb, šalovací des-
ky atd. Obec měla vybavení na 
výstavbu, ale v  současnosti nemá 
pořádné vybavení ani na údržbu 
a opravy v obci.

Někteří lidé by se už konečně 
měli smířit s tím, že obec vede ně-
kdo jiný. Změna je i  v  tom, že se 
rozhodování vrátilo na zastupitel-
stvo a  radu. To znamená, že ne-
rozhoduje jenom starostka, ale že 
jakýkoliv návrh předložený do za-
stupitelstva může, ale  nemusí být 
schválen.

Každý, kdo chce něco vyko-
nat pro obec, hodně udělá, když 
bude udržovat pořádek kolem 
svého domu, případně když jde 
na procházku se psem, aby sebral, 
co z  jeho miláčka vypadne. Udr-
žovat obec čistou je lepší využití 
času než šířit pomluvy a nenávist. 
Chtěl jsem tím říct, když bude čis-
tá obec, vyčistí se i vztahy mezi je-
jími obyvateli.

Antonín Smolčák
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Den Země je den věnovaný Zemi, 
který se každoročně koná 22. 
dubna. Tento svátek je ovlivněn 
původními Dny Země, které se 
konaly při oslavách jarní rovno-
dennosti 21. března a  oslavovaly 
příchod jara. V  moderním pojetí 
jde o  ekologicky motivovaný svá-
tek, upozorňující lidi na dopady 
ničení životního prostředí. OSN 
začala tento svátek slavit v  roce 
1971. V  roce 1990 se k  Americe 
připojil i zbytek světa a 22. duben 
se stal Mezinárodním dnem Země. 
Dnes oslavuje Den Země více než 
miliarda lidí ve 175 státech světa. 

Den Země 
v Rudolticích

Den Země se tak stal největším 
svátkem, který slaví lidé společně 
na celé planetě bez ohledu na pů-
vod, víru či národnost.

Do oslav se zapojila i naše zá-
kladní a  mateřská škola za pod-
pory obce. Ve středu 22. dubna se 
nejednalo o  klasickou oslavu, ale 
o  naučnou vycházku do přírody, 
během které děti hledaly lístečky 
s otázkami týkající se ochrany pří-
rody. Aby nešly jen tak naprázdno, 
cestou sbíraly plastový odpad. Do-
šly až k bývalé skládce u měnírny, 
kde si prohlédly obrázky o ekolo-
gii, vyslechly slova R. Kohouta na 

téma černá skládka, třídění odpa-
du, znečišťování vod, ochrana pří-
rody. Aby se vycházka nestala jen 
nudnou teorií, byly obcí zakou-
peny listnaté stromy a  za pomoci 
všech přítomných dětí a pracovní-
ků obce byly vysázeny podél polní 
cesty za měnírnou, v blízkosti zli-
kvidované černé skládky. Byly tak 
alespoň částečně obnoveny polá-
mané nebo suché stromy vysázené 
podél polní cesty v minulosti. 

Obec Rudoltice děkuje všem 
dětem za jejich pomoc a učitelům 
za podporu celé akce.
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Vítání občánků
V neděli 26. dubna na sále míst-
ního kulturního domu proběh-
lo milé odpoledne, přivítáni byli 
nově narození občánci naší obce. 

Po úvodním slovu místosta-
rostky potěšily všechny přítomné 
hosty svým vystoupením plným 
písniček a básniček děti ze základ-
ní školy pod vedením paní učitelky 
Mgr. D. Rejentové a P. Pardubické, 
DiS., za které jim patří poděková-
ní.

Slavnostní slovo pronesl sta-
rosta Mgr. Ivo Kolomý, popřál 
všem dětem zdraví, život plný lás-
ky, štěstí a  rodinné pohody. Ná-
sledoval zápis rodičů do pamětní 
knihy, maminkám předání květin, 
novým občánkům na památku fo-
toalba a  finanční obnosy od obce 
uložené do přáníček vyrobených 
dětmi naší základní školy.

Přivítáno bylo celkem 6 děv-
čátek a 4 chlapci, děti narozené od 
1. září 2014 do 31. března 2015: 
Samuel Dajč, Barbora Hegerová, 
Jan Málek, Ester Mariková, 
Jan Parolek, Anna Skalická, 
Laura Smejkalová, Šarlota 
Ulrichová, Erika Vokálová, 
Matyáš Vrtilka.

Všem malým občánkům i ro-
dičům přejeme pevné zdraví, v ži-
votě hodně štěstí a lásky. 

Obec Rudoltice
(Fotografie k vítání občánků 
naleznete na str. 23, 
další na www.rudoltice.cz.)

Zájezd Flora Olomouc
Obec Rudoltice ve spolupráci 
s  klubem důchodců uspořádala 
dne 25. dubna zájezd na jarní vý-
stavu rostlin Flora Olomouc. Zá-
jezdu se zúčastnili nejen nadšení 
zahrádkáři, sadaři či kutilové, ale   
zejména milovníci květin a  ob-
divovatelé květinových aranžmá, 
kterých zde bylo k  vidění nepře-
berné množství. 

Všichni si mohli vychutnat 
jarní zahradu všemi smysly. Hlav-
ní květinová expozice nazvaná 
„Smyslů plná zahrada“ zahrnovala 
velké množství rozmanitých aran-

ží tisíců květů. „Zahrada odpočin-
ku, chutí a hudby“ byla doplněna 
vodními gejzíry, přehlídkou ro-
dodendronů, pokojových rostlin, 
okrasných stromů a keřů. V „Exo-
tické krajině Mexika“ si přišli na 
své kaktusáři, v  pavilonu E zase 
milovníci bonsají a  ve sklenících 
obdivovatelé exotických květin. 
Snad žádný účastník zájezdu neo-
dolal a  koupil si nějakou tu saze-
ničku květin, semínka zeleniny či 
nářadí pro svoji zahrádku.

Obec Rudoltice a klub důchodců
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Chtěl bych se s Vámi podělit o no-
vinky, které nás čekají ve zbytku 
jarní sezony.

Určitě musím začít u  mláde-
že, která bude bojovat na několika 
frontách. V první řadě se zmíním 
o  našich benjamíncích, kteří se 
pod vedením Davida Vlčka pilně 
připravovali na začátek sezóny. 
Nadšení a  zájem u  této kategorie 
je asi největší, protože s tréninko-
vými dávkami začali jako první 
již v  lednu, a kdyby to šlo, tak by 
určitě chodili každý den. Zejména 
tyto děti určitě očekávají, že neje-
nom rodiče, ale i kamarádi se při-
jdou podívat na jejich zápasy, aby 
je podpořili.

Starší žáci pod vedením Vladi-
míra Řehoře a Pavla Beneše a do-
rostenci na jaře pod vedením Hon-
zy Habigera začali s  trénováním 
v únoru.  Mají stejně jako muži co 
dohánět, protože jsou všichni na 
posledním místě. U žáků a doros-
tenců s napětím čekáme na první 
výhru, ale podle toho jak přistu-
povali k  tréninku, jsem i  letos 
přesvědčen, že se bude opakovat 

loňský rok, kdy podzimní výkony 
a jarní výkony byly jako noc a den. 

I  muži, kteří již odehráli dva 
zápasy, čekají na první jarní výhru, 
která by je posunula z nelichotivé-
ho posledního místa.  Všichni vě-
říme, společně s trenérem Pavlem 
Smejkalem, že se na nás konečně 
usměje i trochu toho sportovního 
štěstí a nějaké body urveme. Pro-
to bychom byli určitě rádi, kdyby 
i vaše hlasivky přišly podpořit naše 
borce, ať to budou žáci nebo muži.  
Abyste se cítili co nejlépe v našem 
stánku, připravili jsme i  letos ně-
kolik zlepšení.  Zvětšili jsme par-
kovací prostory za bránou, kde 
hlavně při zápasech bude možno 
zaparkovat.  Dokončili jsme vý-
měnu oken, čímž budova dostala 
opět nový vzhled.  Samozřejmě, že 
bylo nutné po dlouhé zimě probu-
dit i  náš trávník, bylo ho potřeba 
pohnojit, zatravnit  tak, aby vydr-
žel zápasovou zátěž v  jarní  sezó-
ně.  Tím samozřejmě naše snažení 
nekončí a  budeme nadále pokra-
čovat ve zlepšování podmínek jak 
pro hráče,  tak i pro ty, kteří sem 

najdou cestu. S  tím, abyste se zde 
cítili dobře, pomáhají jak členo-
vé výboru, a  to zejména Martin 
Kocanda společně s Milanem Mi-
nářem a  Honzou Habigerem, ale 
určitě i  obsluha našeho stánku - 
Petr Šimon.

Nejenom  fotbalem se bude-
me bavit na hřišti. Určitě budeme 
rádi, když společně s námi přijdete 
oslavit  tradiční Pálení čarodějnic, 
které bude 30. 4. 2015 od 18 hodin. 
Jako obvykle jsou první grilování, 
pití i  muzika zajištěny, takže si 
vezměte dobrou náladu a zahoďte 
starosti všedních dní a společně se 
sousedy se přijďte pobavit. 

Když pomineme tradiční 
pouť, na které se také spolupodí-
lí TJ Sokol a  která bude probíhat 
opět  částečně na hřišti,  rádi by-
chom vás po loňském úspěchu 
oslav Bachadejců pozvali společně 
s členy sdružení  Bachadej  na je-
jich tradiční divadlo a na Ozzy re-
vival koncert dne 20. 6. 2015 opět 
do našeho areálu.

Letos jsme se dohodli na zno-
vuoživení pořádání Memoriálu 

TJ SOKOL – Zprávy z hřiště
Utkání dorostu v Třebářově, foto: Jan Habiger
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Františka Loskota, který bude pro-
bíhat  4. 7. 2015 na hřišti a večer 
bude k  tanci a  poslechu hrát DJ 
Standa Celý.

Pevně doufáme, že si najdete 
chvilku přijít buď podpořit naše 
fotbalové borce,  nebo vás zaujala 

nějaká z plánovaných akcí,  anebo 
jen tak, sednout si na pivo s klobá-
sou.  

Ještě jednou bych chtěl po-
děkovat svým kolegům z  výboru, 
všem nadšencům, kteří nám při-
jdou pomoci na plánované akce, 

vám rodičům, kteří  jste ochotni 
jezdit s ratolestmi po zápasech, či 
je podporovat na domácích akcích 
a  popřát vám hodně neopakova-
telných zážitků, protože ty jsou to, 
co můžeme sdílet společně.

den datum čas starší žáci den datum čas dorost
Ne 19.4. 13:30 Radiměř So 18.04. 13:30 FC Jiskra
Ne 26.4. 13:00 Albrechtice So 25.04. 13:30 Libchavy
Ne 03.05. 13:30 Žichlínek So 02.05. 15:00 Žichlínek
Ne 10.05. 13:30 Tatenice So 09.05. 13:30 Rybník
Ne 17.05. 13:30 Dolní Čermná Ne 17.05. 13:00 Jaroměřice
Ne 24.05. 13:30 Boříkovice So 23.05. 13:30 Dolní Třešňovec
Ne 31.05. 10:00 Sebranice Ne 31.05. 12:15 Kunčina
Ne 07.06. 13:30 Kunčina Pá 05.06. 16:00 Staré Město

den datum čas muži den datum přípravka
So 18.04. 16:00 Rybník So 18.4. Tatenice, Semanín
So 25.04. 16:00 Boříkovice So 25.4. Řetová, Kerhartice, Ústí B
Ne 03.05. 16:00 Žichlínek Ne 3.5. Jiskra,Verměřovice,Lukavice
So 09.05. 16:00 Tatenice So 16.5. Rokytnice, Luková, Semanín
So 23.05. 16:00 Těchonín Ne 24.5. Semanín, Ústí B, Verměřovice
So 30.05. 17:00 Semanín So 30.5. Tatenice, Semanín, Rokytnice
Ne 07.06. 16:00 Dolní Dobrouč Ne 7.6. Luková, Tatenice, Jiskra
Ne 14.06. 16:00 Brandýs n. Orlicí Pozn. tučně vytištěné je zápas doma

Za TJ Sokol Serge Faltus

Plánované zápasy ve všech našich kategoriích jsou následující:
Zahájení utkání mužů v Žamberku, foto: Jan Habigar
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Zámeček je cílem výletů
Letos Zámeček přivítal jarní návštěvníky už několika 
pěknými akcemi v kavárně, která připravuje další, letos 
jich bude opravdu hodně. V příjemném a vytopeném 
prostředí je možno posedět, dát si něco dobrého a po-
bavit se, a  tak to má být. Návštěvníci budou už o ví-
kendech mít odpoledne i možnost prohlídky, i když je 
stále lépe si prohlídky domluvit předem, hlavně větší 
skupiny, jaká Zámeček navštívila třeba v sobotu 11. 4. 

Při zahájení sezony se přijeli podívat členové svazu 
motorkářů z České Třebové na svých krásných silných 
strojích. I oni obdivovali knoflíkovou sbírku, tolik kno-
flíků nikde jinde k vidění není a i tím se stává Zámeček 
pro návštěvníky atraktivním cílem výletů. Ještě pořád 
se knoflíky sbírají, do vyhodnocení Českého rekordu 
při Knoflíkiádě, která se koná 6. 6. 2015. Do té doby je 
však ještě čas na další zábavná setkání, pořádaná pro-
vozovateli kavárny, na která srdečně zvou návštěvníky 
z okolí i vzdálenějších míst.

Přípravy na Knoflíkiádu, při které by letos měl být 
na Zámečku komisařem agentury Dobrý den evidován 
už milion knoflíků, začaly už v zimě. Součástí progra-
mu bude jako vždy i vystoupení Bleskového Jacka s la-
sem, bičem a pistolemi, děti budou mít možnost sve-
zení na koních farmy Skuhrov a novinkou by mělo být 
vystoupení s prvky drezury koní s jezdkyněmi z okolí 
Lanškrouna, které se právě domlouvá. 

Různé soutěže a program pro děti by měla zajistit 
šermířská skupina, která také předvede bojové scény ze 
života šermířů.

Jedním z hlavních bodů letošní Knoflíkiády bude 
tvorba obřího knoflíku z knoflíků na prostranství před 
věží, pokud to počasí dovolí, jak doufám. Bude při 
tom potřeba i  spolupráce účastníků akce i účinkují-
cích a hlavně všech dětí, aby byl vytvořen co největší 
knoflík.

Krasava Šerkopová, kastelánka

 » Zámek postavil rod Liechtensteinů
 » Měl kdysi 4 nárožní věže a střed ještě 
o patro vyšší

 » V každém patře 14 sálů
 » Sklepení cca 2 800 m2

 » Byl postaven: 1699-1712
 » Poprvé vyhořel: 1714
 » Podruhé vyhořel: 1719
 » Potřetí vyhoře: 1754
 » Pivo se točí od r.: 1802
 » Hospůdka od r.: 1818
 » Prohlídky od 7. 7. 2007
 » Nejvíc knoflíků v republice

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

Vystaveny budou práce těchto dráteníků:
Ladislav Šlechta – mistr z Harachova 
Věra Studená – mistr z Kuklíku
Monika Sochůrková – mistr z Prahy
Lada Borecká – člen z Krchleb
Miroslav Chaloupka – člen z Neratova
Jaroslav Pahorecký – člen z Volar
Drahomír Verner – člen z Kuřimi 
Ladislav Lokajíček – člen z Mariánských Lázní
Hana Řepková – člen z Dolních Chabrů
Krasava Šerkopová – člen z Rudoltic
Ilona Pavlíčková – z Žichlínka
Dana Frydrychová – z Jedlí
Lenka Umlaufová – z České Třebové
Petra Jůzová – z Dolní Dobrouče

vernisáž v galerii Scarabeus v Praze

foto: archiv K. Šerkopové
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Zámeček – motorkáři drátenická výstava na Zámečku

Z historie obce 
70 let od ukončení 2. světové války
Vzpomínky bývalých rudoltických občanů  vyhnaných z Rudoltic v  l. 1945 - 1946

Farář Wenzel 
Schinkmann-Langner
Biskup mě poslal na první kaplan-
ské místo do České Třebové. Město 
leželo na německo-české jazykové 
hranici a bylo velkým železničním 
uzlem. Farní obec byla dvoujazyč-
ná a  duchovní péče i  náboženská 
výuka se prováděly česky i němec-
ky. Po dvou letech mě biskup pře-
ložil jako administrátora do Hlin-
ska ve vnitrozemí, což bylo malé 
a zcela české městečko. Tam jsem 
zůstal jen rok až do osudového 
roku 1938. V  září tohoto roku za 
mnou přijel český farář z Rudoltic 
a ptal se mě, zda bych byl ochoten 
si s ním kvůli naléhavé politické si-
tuaci vyměnit služební místo. Rád 
jsem souhlasil a přesunul jsem se 
10. října 1938 na svém motocyklu 
do Rudoltic. 

Tohoto dne byla právě němec-
ká města a vesnice Hřebečska ob-
sazena německým Wehrmachtem, 
včetně Rudoltic. Všude byl sly-
šet jásot a  nadšení. V  této krásné 
německé selské vesnici jsem měl 
nyní se svými farníky sdílet všech-
ny radosti i strasti až do roku 1946. 

Bohužel radost a  jásot nevydržely 
dlouho. O  necelý rok později za-
čala druhá světová válka a  muž-
ská část naší mládeže musela na 
frontu. Hned na začátku polské-
ho tažení byl znám první mrtvý 
(Rob z  horního konce), potom 
přišla zpráva o další oběti ve fran-
couzském tažení na začátku války 
v  Rusku. Zprávy o  mrtvých při-
bývaly a  každá rodina se obávala 
o život a zdraví svých otců a synů. 
Před kostelem stál krásný pomník 
padlým v první světové válce, kte-
rý navrhl Alois Hýbl. Zde byla ka-
ždému novému padlému hrdinovi 
věnována čestná vzpomínka a pak 
byla za něho v kostele sloužena zá-
dušní bohoslužba. Jména padlých 
se připevňovala na zvláštní desku. 
Na konci války se zde před váleč-
ným pomníkem loučila s obyvateli 
malá skupina německého vojen-
ského osazenstva. Německý dů-
stojník jim dodával odvahu. Mno-
hé ženy plakaly.

Potom přišel 9. květen 1945. 
Stál jsem odpoledne s řídícím uči-
telem Süßem dole na silnici u ško-
ly. Nad námi kroužila anglická 

a  americká bojová letadla a  sha-
zovala letáky, ve kterých bylo oby-
vatelstvo vyzýváno, aby zachovalo 
klid a  pořádek, že válka skončila. 
Tu přijížděl po silnici motocykl, 
náhle u  nás zabrzdil a  přijel až 
k nám. Před námi stál první oprav-
dový Rus. Chtěl benzín. Večer pak 
jely celé kolony ruských vojen-
ských nákladních aut s  rozsvíce-
nými reflektory od hlavní silnice 
nahoru na Ostrov a vojáci sborem 
vykřikovali: “Hitler kaputt, Hitler 
kaputt!” A potom přitáhla vojska. 
Příroda byla tohoto jara 1945 nád-
herně rozkvetlá jako nevěsta, třeš-
ňové stromy v  plném květu jako 
obrovské kytice. Ale obyvatelstvo 
vesnice a  celého Hřebečska upa-
dalo do paniky a  strachu. Hned 
druhý nebo třetí den přišla jedna 
žena s  pláčem na faru a  útržko-
vitě vyprávěla, že do jejich domu 
vtrhli Rusové, ji a ostatní členy ro-
diny ohrožovali revolverem a dce-
ru znásilnili. Poskytnout pomoc 
bylo nemožné a podat útěchu těž-
ké. Pokusil jsem se pak v 1. patře 
fary a na kostelním kůru vytvořit 
možnosti k přenocování pro ženy 
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a dívky, ale jistota nebyla zaručená 
nikde. Nakonec mě prosilo něko-
lik žen, které každou noc honili 
ruští vojáci,  abych šel za místním 
ruským velitelem a požádal ho, aby 
svým vojákům tyto noční hony na 
ženy a dívky zakázal. Bylo to sice 
málo nadějné, ale musel jsem se 
o  to aspoň pokusit. Se sevřeným 
srdcem jsem šel dolů na dolní ko-
nec do bytu velitele. Mluvil jsem 
nejdřív česky a  předložil svou 
prosbu. Ale on brzy řekl: “Mluvte 
německy, já rozumím německy!” 
Tak jsem mu svou prosbu opako-
val německy. Nedal najevo žádný 
nesouhlas. Nakonec řekl: “Přijďte 
odpoledne k  nám na velitelství!” 
Když jsem v udanou hodinu přišel, 
nechal svoji jednotku nastoupit 
a pak přede mnou a dvěma český-
mi policisty svým vojákům pořád-
ně vyčinil, neboť z  tváří vojáků 
mluvil hněv a  vztek. Uprostřed 
řeči náhle jeden mladý praporčík 
z  řady vojáků vystoupil a  hnal se 
se zdviženou zbraní na velitele a   
na mě. Dva četníci, kteří tam stáli, 
zpanikařili a  utekli. Velitel vytá-
hl rovněž zbraň a  tak tam stáli ti 
dva Rusové proto sobě a vzájemně 
na sebe něco křičeli. Pozvolna byl 
tón mírnější, praporčík svou zbraň 
zase zastrčil a šel zpět na své mís-
to. Velitel mi řekl: “Udělal jsem, co 
bylo v  mých silách.” Vděčně jsem 
mu potřásl rukou. A  myslím, že 
to od té doby opravdu bylo lepší. 
Ale musel jsem se obávat, že se mi 
ti vojáci budou mstít, vždyť přece 
věděli, kdo jsem a kde bydlím. Měl 
jsem na faře často ruské návštěvy, 
ale většinou jsem s nimi vycházel 
dobře. Jednou jsem musel jednu 
skupinu vést do kostela. Byli to asi 
Ukrajinci. Chovali se uctivě a před 
hlavním oltářem, když jsem pokle-
kal, dělali velké ortodoxní zname-
ní kříže. Horší bylo, když přišli na 
ubytování v opilém stavu.

V  těchto dnech plných hrůzy 

a  strachu se konal v  Lanškrouně 
„lidový soud“. Byl jsem náhodou 
tohoto dne ve městě a  chtěl jsem 
jít nahoru na náměstí, byl jsem 
však zadržen vojáky, kteří zatara-
sovali ulice. Nahoře na náměstí se 
odehrával hrůzyplný krvavý soud, 
při kterém padl za oběť českému 
teroru také náš Philipp Antl. A po-
tom přišel, krátce před naší pou-
tí sv. Petra a  Pavla den prvního 
“divokého” vyhnání z  naší obce. 
Veškeré obyvatelstvo vesnice se 
muselo shromáždit na velké louce 
před statkem Richarda Frodla na 
dolním konci. Čeští vojáci a party-
záni obyvatele hnali na shromaž-
diště  a obírali je přitom o šperky 

a  ozdoby, které si chtěli uschovat 
a tak zachránit. Byl jsem svědkem, 
jak nějaký voják jednu starou paní 
uhodil, protože si schovala několik 
stříbrných kousků do svých šatů. 
Odehrávaly se divoké scény. Jeden 
mladý český voják přišel ke mně 
a potichu mi řekl: ”Pane faráři, to 
je strašné. Jsem učitel z  Moravy 
a  dnes se stydím, že jsem Čech.” 
Ten se v  příštích letech musel asi 
ještě často stydět. Při tomto prv-
ním vyhnání byli vybíráni hlavně 
staří a  práce neschopní lidé, rov-
něž ženy s  malými dětmi. Bylo 
jim necháno jen málo času, aby 
si z  domu přinesli to nejnutnější, 
a potom se formoval bědný zástup 

▲ Lidový soud v Lanškrouně v květnu 1945

foto: www.kreis-landskron.de

▲ Kostel v Rudolticích, rok 1937
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na silnici na Lanškroun.  Všem 
nám krvácelo srdce...

V pozdním létě 1945 a na jaře 
a  v  létě 1946 odvážely potom vy-
sídlovací vlaky další vyhnance 
z  naší domovské obce na západ 
a sever rozbombardovaného a vy-
krváceného Německa. Nejdříve 
jsme doufali, že se jednotliví čle-
nové našeho vesnického spole-
čenství budou moci v  nové vlasti 
usadit v  co nejmenší vzdálenosti 
od sebe. Proto jsem chtěl jít do 
vyhnanství společně se svou farní 
obcí. Brzy jsme se doslechli o opa-
ku a poznávali pravou skutečnost. 
Pak jsem se rozhodl k vysídlení do 
Rakouska. Znal jsem tam totiž ze 

svých kaplanských dob vídeňské-
ho opata Dr. Hermanna Peichla, 
rodáka z Dolního Třešňovce, který 
každoročně přijížděl na návštěvu 
ke své sestře do České Třebové. 
Toho jsem požádal o přijetí na ně-
jaké faře v  jeho úředním okrsku. 
A on se mě ochotně ujal.

V těchto dnech a týdnech be-
znaděje byly pro mnohé starosti 
o  přežití a  pochybnosti a  obavy 
z  budoucnosti tak nesnesitelné, 
že sami se svým bezvýchodným 
životem skoncovali. Ze života od-
cházely společně celé rodiny. Je-
jich mrtvoly zabalené do velkých 
pláten jsme ukládali do domovské 
půdy ve stínu kostela. Celá obec se 

ve smutku shromažďovala  nad je-
jich hroby...

V  průběhu 1. poloviny roku 
1946 se německá obec v důsledku 
vyhnání stále zmenšovala a začát-
kem července byl také mně doru-
čen vysídlovací rozkaz. Poněvadž 
jsem vlastnil výjezdní povolení do 
Rakouska, odjel jsem 20. července 
1946 se svou hospodyní Annou 
Langerovou, rodačkou z Rudoltic, 
kaplanem Philippem Rührichem 
z  Lanškrouna a  svou matkou ná-
kladním autem do Vídně. Biskup 
nám německým kněžím na vládě 
vymohl povolení, abychom mohli 
vycestovat s  více zavazadly a  ná-
kladním autem. Zavazadla byla 
však nejdříve finančníky přesně 
zkontrolována a  potom zaplom-
bována. Při cestě Moravou a Dol-
ním Rakouskem jsme všude viděli 
stopy války, bídu a  nouzi. Z  Víd-
ně jsem jel po několika dnech do 
svého nového působiště v  Plat-
tu, malé obci v  dolnorakouském 
Weinviertelu. Zde jsme si mohli 
přes všechnu bídu po těch hrůzách 
posledních let trochu oddechnout. 
Se svými vyhnanými farníky jsem 
zůstal ve stálém korespondenčním 
spojení. Ale v  mnohých dopisech 
byla ruskou cenzurou vystříhána 
jistá místa...

Ida Janischová
1. září 1944 jsme se z  Rybníka 
přestěhovali do vlastního domu 
v Rudolticích. 9. května 1945 při-
šli Rusové, a 17. a 18. května řádil 
v Lanškrouně lidový soud. Mnozí 
muži byli tehdy na náměstí umu-
čeni k smrti všemi možnými způ-
soby. V  sobotu před Svatodušní 
nedělí bylo přivedeno několik 
mužů z  Rudoltic, byli biti a  náš 
soused Zandler zastřelen. Na Sva-
todušní pondělí, bylo to 21. května 
1945, byli naši muži shromážděni 
a asi 40 z nich (mezi nimi také můj 

▲ Lidový soud v Lanškrouně

▲ Deska padlým v 1. sv. válce - „Vlast svým synům“, Rudoltice
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Půjčovna 
kompenzačních 
pomůcek
PRoVoZní DoBA:
Po 9:30 – 15:30
Út 7:30 – 14:00
St zavřeno
Čt 9:30 – 15:30
Pá 7:30 – 14:00
733 611 556
pujcovna.lan@orlicko.cz
www.charita.uo.cz
Půjčujeme polohovací postele 
elektrické i mechanické, an-
tidekubitní matrace, chodítka, 
toaletní křesla, stolek k lůžku, 
sedačku na vanu koncentrátor 
kyslíku, motomed, polohovací 
klíny

Pravidelně každý první 
čtvrtek v měsíci 
od 9.30 do 15.30
pořádáme sbírku šatstva
(přijímáme i dětské oblečení, 
hračky, nepoškozené nádobí, 
obuv, větší zbytky látek, vlnu, 
pletací jehlice, hry a výukové 
knihy pro děti) Prádlo prosím 
dávejte do krabic nebo pytlů 
vyprané, použitelné -  zatuchlé 
prádlo z půd do sbírky nepatří.

nabídka sociální komise:
Pokud budete mít někdo 
problém s dopravou věcí do 
Lanškrouna, můžete zabalené 
věci do sbírky přinést na faru 
čp. 1, odkud budou na Charitu 
dopraveny.

Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí
Centrum sociálních 
služeb Lanškroun

Havlíčkova 1129, 
563 01  Lanškroun

muž Rudi) odvlečeni na práci na 
Sibiř. - Později jsem slyšela, že zů-
stali v lágru Orsinski. Rudi zemřel, 
jako mnoho jiných, na cestě ze Si-
biře domů, 29. 10. 1945 západně od 
Brestu Litowského. -  V této době 
vypuklo peklo, nikdo nevěděl, co 
příští den, příští hodina nebo mi-
nuta přinesou. Mnoho týdnů jsme 
se nesvlékali ke spánku, protože 
nás Češi nebo Rusi z  toho nebo 
jiného důvodu často v  noci obtě-
žovali…. 

 Josef Sator
O našem vyhnání mohu říci násle-
dující. Nejdříve jsme byli všichni 
26. června 1945 nahnáni do zahra-
dy Richarda Frodla. Nikdo nevěděl, 
co se vlastně bude dít. Shromáž-
dění byli rozdělení do tří skupin. 
Do skupiny starších, asi 140 osob, 
jsme patřili také my. Češi nás hnali 
pěšky přes Lanškroun do Jakubo-
vic. Později se říkalo, že půjdeme 
do tábora do Lanškrouna, přesto 
nás dovezli hned k lanškrounské-
mu nádraží. Tam jsme byli nalože-
ni do otevřených vagónů na uhlí. 
V Rudolticích jsme několik hodin 
stáli, ale nikdo nesměl vystupo-
vat. Dále pokračovala cesta přes 
Prahu do Teplic-Schönau. Potom 
jsme byli hnáni pěšky přes hranice 
do Saska. Tam jsme už byli volní. 

Od toho mála zavazadel nám Češi 
na hranicích ještě jednou odleh-
čili. V saské hraniční stanici bylo 
přeplněno uprchlíky, tak jsme jeli 
dalším vlakem dál. V každé stanici 
vystupovaly menší skupiny, neboť 
každý chtěl co možná nejdříve se-
hnat pevné ubytování. Tak jsme 
byli všichni rozptýleni a už jsme 
se nikdy nesešli. Emilie Antesová a 
Anna Bierová se během transpor-
tu ztratily, nikdo neví, kde zůstaly. 
Několik týdnů jsem se potloukali 
po silnici, potom jsem došli do tá-
bora ve Schmiedbergu. Konečně 
jsme měli pořádné místo k přespá-
ní, po dlouhé době jsme se najedli 
teplé polévky. Potravinové lístky 
jsme v šak žádné nemohli dostat, 
protože všechno bylo rozděleno. 
Pak nám jedna písařská síla po-
radila, abychom se zeptali na prá-
ci v lesním mlýně. Süss a já jsme 
tam dostali práci jako dřevorubci 
a také jsme tam byli ubytovaní. 
Avšak ti chudáci, kteří nemohli 
pracovat, museli táhnout dál. Také 
my jsme pak šli dále, až jsme přišli 
do Niederorly u Mühlhausenu v 
Duryňsku, kde jsme strávili deset 
let.

Z knihy Franz J. C. Gauglitz: 
Landskroner not und Tod, 

Wiesentheid 1997
Přeložila Mgr. Marcela Macháčková

▲ Skalka napravo pod kostelem
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Zubní pohotovost
1. 5. 2015 MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103

2.–3. 5. 2015 MDDr. Machková Radka Žamberk, Školská 834 465 613 103

8. 5. 2015 MUDr. Milota Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787

9.–10. 5. 2015 MUDr. Nováková Gabriela Lanškroun, Dukelských hrdinů 615 604 749 331

16.–17. 5. 2015 MDDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 822

23.–24. 5. 2015 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765

30.–31. 5. 2015 MUDr. Špička Jan Králíky 414 465 631 154

6.–7. 6. 2015 MUDr. Špičková Marie Králíky 414 456 631 274

13.–14. 6. 2015 MUDr. Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551

20.–21. 6. 2015 MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268 465 381 212

27.–28. 6. 2015 MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348

4.–5. 7. 2015 MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907

6. 7. 2015 MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441

11.-12.7.2015 MUDr. Vítková Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460

18.-19.7.2015 MDDr. Machková Radka Žamberk, Školská 834 465 613 103

25.-26.7.2015 MUDr. Appl Martin Dolní Čermná 222 465 393 266

Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat více spotřebičů

Největší český kolektivní systém 
pro sběr a recyklaci starého elek-
tra, ELEKTROWIN, funguje už 
desátým rokem. Za tu dobu předal 
k recyklaci přes 13 milionů spotře-
bičů o celkové hmotnosti přes 230 
000 tun, což představuje váhu 176 
245 automobilů Škoda Octavia, je-
jichž výroba by trvala zhruba 4,5 
roku.

Nepodařilo by se to bez ak-
tivní spolupráce všech občanů ani 
bez nejrůznějších projektů, které 
informují o možnostech zpětného 
odběru, upozorňují na význam re-
cyklace a podporují domácnosti, 

které se chtějí chovat ekologicky. 
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí 
a mládeže. Do nového ročníku 
vstoupil v září 2014 projekt Re-
cyklohraní aneb Ukliďme si 
svět, který organizuje společně 
s kolektivními systémy Asekol, 
Ekolamp a Ecobat. Dnešní děti 
začnou jednou rozhodovat, jak 
se bude v českých domácnostech 
i ve firmách zacházet s odpadem 
a kolik se ho vyprodukuje. Tento 
projekt si klade za cíl umožnit jim, 
aby se v budoucnu rozhodovaly 
správně.

Přímo na sběrných dvorech 
měst a obcí se děti učí třídit odpad 
v rámci projektu Zaskočte si pro 
radu, jak se zbavit odpadu. Mo-
hou s sebou přinést i drobné vy-
sloužilé spotřebiče, aby si vyzkou-
šely, kam je správně odložit. 
Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, 
abychom měli odevzdání spotře-
bičů k recyklaci pokud možno 
pohodlné. Proto vytvořil hustou 
sběrnou síť z více než 13 000 míst 
zpětného odběru, kterou neustále 
zkvalitňuje. 

Kromě sběrných dvorů měst 
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a obcí nebo kontejnerů v ulicích, 
u prodejců a na dalších místech ji 
doplňují také možnosti odevzdá-
vat spotřebiče při vytipovaných 
akcích. Obvykle to bývá navíc spo-
jeno také s odměnou.

Tradičně úspěšné jsou napří-
klad akce pořádané společně s nej-
většími zoologickými zahradami 
pod společným názvem S vyslou-
žilci do Zoo. Návštěvníci zoolo-
gických zahrad v určeném termí-
nu mohou za přinesený spotřebič 
získat slevu na vstupném.

Premiéru měl v roce 2013 
projekt s názvem Vlak do stanice 
Recyklace, realizovaný ve spolu-
práci se Zlínským krajem. Recy-
klační vlak jezdil na trase Otro-
kovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech 
pravidelných spojích denně. Ces-
tující, kteří tohoto vlaku využili, 
v něm mohli do sběrných košů 
odložit nepotřebný spotřebič, pří-
ležitost k tomu měli také přímo ve 
vybraných stanicích. Za odevzda-
né elektro navíc každý získal slo-
sovatelný kupon s možností vyhrát 
nový spotřebič. V roce 2014 pro-
jekt pokračoval v Kraji Vysočina a 
Libereckém, Středočeském i Kar-
lovarském kraji.

Jedinečnou možnost nabíd-
nout své letité domácí pomocníky 
jako exponát do sbírek Národního 
technického muzea v Praze nebo 
Východočeského muzea v Hradci 
Králové dostali loni účastníci zá-
řijových Železných týdnů. Z při-
nesených spotřebičů, které fungo-
valy také jako poukázka na slevu 
ze vstupného, si odborníci těchto 
muzeí vybrali ty nejzajímavější, 
které budou postupně vystaveny. 
Celkem se do akce zapojilo 12 re-
gionálních muzeí různého zamě-
ření. V liberecké IQLandii napří-
klad přinesené spotřebiče využili 
jako názorné pomůcky při recyk-
lačních workshopech.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě

Jeden z nejúspěšnějších projektů 
ELEKTROWINu nese název Re-
cyklujte s hasiči. Zapojilo se do 
něj už přes 1000 sborů dobrovol-
ných hasičů z celé ČR. Jubilejní ti-
sící byl loni na podzim sbor z Nové 
Vsi na Liberecku. Hasiči pomáha-
jí svým sousedům dopravit staré 
spotřebiče k recyklaci i tam, kde 
je na nejbližší sběrné místo stále 
ještě daleko. A to včetně velkých a 
těžkých kusů, které kvůli obtížné 
manipulaci dosud ležely někde v 

garáži nebo kůlně, ve sklepě či na 
půdě. 

Princip projektu je jednodu-
chý, zúčastněná SDH ve svých 
obcích organizují sběrové dny, 
během nichž občany buď sami na-
vštíví, nebo určí místo, kam lidé 
mohou svůj elektroodpad přinést.

Hasiči za svou záslužnou práci 
v tomto projektu sbírají finanční 
odměny, které jim pomáhají na-
příklad získat chybějící části vyba-
vení.
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Barbora Hegerová

Vítání občánků

Anna Skalická

Laura Smejkalová

Ester Mariková

Jan Parolek

Matyáš Vrtilka

Samuel Dajč

Šarlota Ulrychová

Erika Vokálová

Jan Málek

foto: Radek Lepka



Kalendář akcí na rok 2015
23. 5. Běh do vrchu a Dětský den 

(Activity Lanškroun)
30. 5. Dětský den na Zámečku 

(kavárna Zámeček)
6. 6. Knoflíkiáda (kastelánka Zámeček)

13. 6. Sportovní odpoledne na Zámečku 
(kavárna Zámeček)

13. – 14. 6. Rudoltická pouť (obec)

28. 6. Poutní mše k sv. Petru a Pavlovi 
(farnost)

20. 6. Divadlo Bachadej, Ozzi revival 
koncert (hřiště TJ Sokol)

4. 7. Memoriál Františka Loskota 
(TJ Sokol)

4. 7. Zámecká oslava (Zámeček)

29. 8. Hradozámecká  noc (kastelánka 
Zámeček)

Září Vítání občánků (obec)

3. 10. Den seniorů – zábavné vystoupe-
ní skupiny „Hašlerky“ - Hašlerovy 
písničky  (obec)

10. 10. Drakiáda na Zámečku 
(kavárna Zámeček)

31. 10. Halloween party na Zámečku 
(kavárna Zámeček)

5. 12. Mikulášská nadílka pro děti (obec)

Rudoltická pouť 12. – 14. 6. 2015

Po celé dny pouťové atrakce, stánky s občerstvením

PÁTEČní PRoGRAM:
19.00 hodin koncert ALEŠE BRICHTY 
Taneční after party s radiem Černá Hora 
a DJ Lukášem Merclem

SoBoTní oDPoLEDní PRoGRAM:
12.00 hodin Dětské soutěže, malování na obličej
14.00 hodin Trial show – exhibiční vystoupení 

mistrů České republiky v netradiční 
jízdě na horském kole a jednokolce

15.00 hodin Kouzelník a klaun
16.00 hodin Fotbalový zápas
20.00 hodin Pouťová taneční zábava 

s kapelou ZELENÁ PÁRA

nEDĚLní oDPoLEDní PRoGRAM
Od 13.00 hodin ukázka činností:

 » Městské policie Lanškroun
 » Hasičského záchranného sboru Lanškroun 
 » Sdružení dobrovolných hasičů Rudoltice
 » Českého červeného kříže
 » Airsoftové střelnice včetně ukázky zbraní
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