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Obec Rudoltice oznamuje 
občanům, že je možné v naší 
obci od 1. června 2015 vyu-
žít sociální služby nabízené 
p. Marií Šumovou, bytem 
Rudoltice.
Sociální služby jsou určené 
zejména pro seniory a dlou-
hodobě nemocné občany, 
kteří potřebují pomoci.

více na str. 6

foto: Vladimír Provazník
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Ve dnech 12. až 14. června 2015 
proběhla v  naší obci již tradiční 
Rudoltická pouť.

Pouť zahájil páteční koncert 
Aleše Brichty, který svými hity 
oslovil snad všechny generace. 
Důkazem byla vysoká účast míst-
ních i přespolních fanoušků, pro-
dalo se rekordních 386 vstupenek. 
Jediné, co nepatrně narušilo ča-
sový harmonogram, byly autone-
hody na našich silnicích a  čekání 
v  kolonách, kvůli kterým zazněly 
známé hity i novinky z posledního 
alba Aleše Brichty s menším zpož-
děním. Jsem ráda, že Aleš Brichta 
naše pozvání přijal a stále koncer-
tuje navzdory svému zrakovému 
handicapu, který vzbuzuje v  ně-
kterých našich občanech podivné 
názory, které se nesluší více ko-
mentovat.

Koncert Aleše Brichty vystří-

dal na pódiu DJ Lukáš Mercl s ta-
kovou rychlostí, že nikdo z  divá-
ků nestihl opustit taneční parket 
a after party s Rádiem Černá Hora 
vypuklo od samého počátku v ne-
uvěřitelném tempu a skvělé náladě 
všech přítomných.

Na odpočinek nebylo moc 
času, neboť v  sobotu již od ran-
ních hodin bylo možné si s dětmi 
vyzkoušet různé pouťové atrakce 
a myslím, že si bylo z čeho vybírat.

Od 13.00 hodin začal zábavný 
program na hřišti TJ Sokol. Mo-
derátorem zábavného odpoledne 
byla agentura Time4Fun. Sobotní 
program tvořila jednotlivá vystou-
pení skupin jako Jumping Kids, 
cvičení dětí na trampolínách, vy-
stoupení klauna, který učil děti 
kouzlit a  trial show, vystoupení 
dvou nadšenců na kolách, kteří se 
nebáli se svými koly přeskočit lid-

ské překážky, tedy ležící dobrovol-
níky z řad diváků.

Pro nejmenší děti byly připra-
veny soutěže, cenami se staly dět-
ské penízky, za které bylo možné 
utrácet v obchůdku plných sladko-
stí a věcných odměn. Všechny děti 
vstoupily do slosování a v tombole 
jim byly předány hodnotné ceny 
v podobě stavebnic, hraček, spor-
tovního náčiní a  obrovského per-
níkového srdce jako hlavní ceny. 
Kromě soutěží byly připraveny 
pro děti i „dílničky“, kde si mohly 
vytvořit barevné magnetky nebo 
papírové ozdoby. Nechybělo ani 
již tradiční malování na obličej, po 
hřišti se tak brzy pohybovala růz-
ná zvířátka či strašidla.

Sobotní večer patřil pouťové 
zábavě, k tanci a poslechu hrála ka-
pela Zelená Pára z Brna, navzdory 
únavě z tepla byla i zde velká účast. 
Tečkou za sobotním dnem byl tra-
dičně ohňostroj.

Od nedělního rána byly opět 
v  provozu kolotoče, houpačky 
a  nafukovací hrady pro děti. Od-
polední program měl výstižný 
název BRANNĚ NEBRANÉ OD-
POLEDNE, kde od 13.00 hodin 
předvedli své dovednosti zástupci 
SDH Rudoltice, HZS Lanškroun, 
Městská policie Lanškroun a Čes-
ký červený kříž.  Na hřišti tak bylo 
možné spatřit vyprošťování osob 
z  havarovaného auta, nechyběla 
dokonale nalíčená zranění dobro-
volníků z řad dětí, o která se posta-
rala pro tuto věc zapálená pracov-
nice Českého červeného kříže paní 

Rudoltická pouť 2015

foto na str. 3–5: Jolana Kobzová, archiv OÚ
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Jitka Sýkorová. Předváděla první 
pomoc včetně odborného výkla-
du a  vždy nezapomněla do svého 
výkladu aktivně zapojit přihlížející 
děti. K brannému odpoledni patří 
i  střelba, tu zajistila skupina Air-
soft bez hranic. Díky kuličkovým 
zbraním si mohli dospěláci i  děti 
zastřílet na papírového bizona.

Spojení mezi Zámečkem 
a  obcí bylo letos po oba dny za-
jištěno autobusem. V  loňském 
roce obec vyplatila majiteli vláč-
ku částku 30 000,- Kč, méně, než 
bylo dodavatelem požadováno. 
Podmínkou majitele pro poskyt-
nutí vláčku na letošní pouť byla 
úhrada požadovaného zbytku pe-
něz ve výši 18 000,- Kč za loňský 
rok a částka 48 000,- pro rok 2015. 
Celková částka 66 000,- Kč se nám 
zdála být opravdu vysoká. Navíc 
lidé by museli platit opět jízdné, 
aby se náklady alespoň trochu sní-
žily. Letošní řešení s  autobusem 
za necelých 7000 Kč a  jízdné pro 
občany zdarma se nám zdálo být 
nejlepším řešením.

Krátce na vysvětlenou, proč 
nám s  organizací pomáhala opět 
agentura Time4Fun, přezdívaná 
v  Rudolticích příznačně Tajfun. 
Přezdívka je výstižná, neboť pra-
cují opravdu jako tajfun, rychle, 
spolehlivě a za příznivé ceny. Jed-
ná se o  agenturu zajišťující velké 
množství zábavných vystoupení 
a programů, díky kterým má mož-
nost získávat množstevní slevy od 
jednotlivých umělců. Honoráře 
zaplacené obcí všem umělcům 
a  agentuře Time4Fun se tak vy-
rovnají cenám, za které by sama 
obec zaplatila pouze umělcům. 
Díky pomoci agentury Time4Fun 
však obec šetří čas radních, který 
je možný věnovat například v  le-
tošním roce opravě školy, asfalti-
zacím cest, zateplením a úpravám 
okolí bytových domů, rozšíření 
dětského hřiště na Zámečku, vý-
sadbě stromů a  běžné údržbě ze-
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leně, přípravám investic plánova-
ných v dalších letech.

Výdaje na pouť byly srovna-
telné s  těmi loňskými. Rozdíl byl 
pouze ve výši sponzorských darů, 
které letos činily 53 000,- Kč, na 
vstupném koncertu Aleše Brichty 
se vybralo rekordních 38 600,- Kč. 
Sponzorům jako poděkování za 
jejich dary bylo předáno zdarma 
70 vstupenek.

Tímto bych chtěla poděkovat 
všem sponzorům, kterými v letoš-
ním roce byly firmy:

FOREZ s.r.o., Ostrov u  Lan-
škrouna, EKOLA České Libcha-

vy s.r.o.,  Antošovský Vlastimil, 
ADOS Sekerka – Antošovský, Mo-
ravská Třebová, VAK Jablonné nad 
Orlicí, a.s., Jan Frank, Lanškroun, 
Pavel Elner, kominické služby, 
Mistrovice, KONZUM, obchodní 
družstvo v Ústí nad Orlicí, STAEL 
s.r.o., Vysoké Mýto, Zámecký vrch, 
zemědělská společnost s.r.o., Ru-
doltice, RK Mozaika, Lanškroun, 
RK Mouřenín, Svitavy, Žáčkovi 
s.r.o., Rudoltice, DOLPRA s.r.o., 
Rudoltice, Ing. Josef Kořínek, Lan-
škroun, KTV s.r.o. Lanškroun, 
Elektro KSK spol. s.r.o., Lan-
škroun, EKO SYSTÉM-US spol. 

s.r.o., Lanškroun, DOLPRA s.r.o., 
Výprachtice.

Musím poděkovat nejen všem 
umělcům, ale samozřejmě organi-
zátorům, zejména TJ Sokol Rudolti-
ce, tedy sehranému týmu fotbalistů 
a jejich celým rodinám a samozřej-
mě našim dobrovolným hasičům, 
kteří se všichni jako jeden velký 
tým postarali již tradičně o občer-
stvení. Pochutnat si bylo možné na 
grilovaných kuřatech, makrelách, 
langoších, křapáčích a  steacích. Li-
monády, voda a pivo tekly proudem 
díky horkému počasí.

Nesmím zapomenout podě-
kovat starším dětem, absolventům 
naší základní školy, které se podíle-
ly na organizování soutěží pro své 
mladší kamarády. Dospělým děvča-
tům paní Hoškové, Pavle Málkové, 
Haně Málkové, Marcele Krystlové, 
Zdeňce Čírtkové, Romaně Urba-
nové a  Markétě Žáčkové za jejich 
čas věnovaný nejmenším dětem 
při soutěžích. Společnosti Vision za 
zajištění pouti po technické strán-
ce. Snad bych neměla zapomenout 
poděkovat i Tomu nahoře, který se 
postaral o krásné počasí, a jako zá-
zrakem se nám vyhýbaly všechny 
bouřky.

Nezbývá než se těšit na další 
tradiční Rudoltickou pouť.

Jolana Kobzová, místostarostka
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Chtěla bych Vám touto cestou 
oznámit, že dne 27. 5. 2015 pro-
běhlo konkursní řízení na místo 
ředitele/ředitelky naší Základní 
školy a  mateřské školy Rudolti-
ce. Přihlásili se celkem 3 zájem-
ci a  umístili se v  tomto pořadí: 
Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Sabina 
Kašparová a Mgr. Tomáš Táborský. 
Kandidáti získali od jednotlivých 
členů komise stejný počet hlasů. 
Výsledek konkursního řízení byl 
pro zřizovatele ZŠ a  MŠ Rudolti-
ce pouze doporučující. Rada obce 
Rudoltice na svém zasedání dne 
4. 6.2015 schválila do funkce ře-
ditele Základní školy a  mateřské 
školy Rudoltice pana Mgr. Pavla 
Dvořáčka, který se v konkursním 
řízení umístil na prvním místě, do 
funkce nastoupí od 1. srpna 2015.

Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 16. 6. 2015 schválilo 
výjimku z nejnižšího počtu žáků ve 
třídě a ve školním roce 2015/2016 
bude otevřeno opět 5 tříd. 

Stejně jako uplynulý školní rok 
tak i ten příští bude platit pravidlo, 
že za každý celý ukončený školní 
rok obdrží každé dítě 5000,- Kč 
určených na školní pomůcky nebo 
akce pořádané školou, podmínkou 
pro získání obnosu je bezdlužnost 
rodičů vůči obci.

Jolana Kobzová, místostarostka

Základní škola Rudoltice

Pavel Dvořáček o sobě  
Narodil se 24. 11. 1968 ve Svita-
vách. Vzdělání - ZŠ a Gymnázium 
ve Svitavách, Vysoká škola peda-
gogická v  Hradci Králové – obor 
Tělesná výchova, Pedagogika, Dě-
jepis. Působil jako učitel na Střední 
zemědělské škole v  Dolním Třeš-
ňovci, na gymnáziu a ZŠ Aloise Ji-
ráska,  jako ředitel Základní školy 
a  mateřské školy Štíty a  ZŠ Dob-
rovského v Lanškrouně. 

Koníčky – historie, sport – 
hlavně horské kolo a  malování 
(kreslení).  Dvořáček je ženatý 
a má jednu dceru.

Zdroj: www.lanskroun.eu

Obec Rudoltice oznamuje obča-
nům, že je možné v naší obci od 1. 
června 2015 využít sociální služby 
nabízené p. Marií Šumovou, by-
tem Rudoltice.

Sociální služby jsou určené ze-
jména pro seniory a  dlouhodobě 
nemocné občany, kteří potřebují 
pomoci při jídle a  pití, při oblé-
kání včetně speciálních pomůcek, 

při osobní hygieně, péči o  vlasy 
a  nehty, pomoc při přípravě jíd-
la atd. Dále služba zahrnuje úklid 
domácnosti, běžné nákupy a  po-
chůzky, zatápění v kamnech, pra-
ní a žehlení v bytě klienta, dohled 
nad uživatelem, obsluhu domácí-
ho mazlíčka atd.

V  případě zájmu o  tuto so-
ciální službu volejte na tel. č. 605 

042 233 nebo 602 129 935. Sazba 
za výše uvedené úkony činí 100,- 
Kč za hodinu. Uzavřená smlou-
va o  poskytnutí sociálních služeb 
mezi klientem a asistentkou bude 
předána na Úřad práce v  Lan-
škrouně a lze tak získat pro klienta 
z úřadu práce finanční podporu na 
úhradu těchto výdajů.

Jolana Kobzová, místostarostka

Sociální služby pro občany naší obce

Poděkování
Po vydání květnového čísla Rudol-
tického zpravodaje jsme obdržely 
poštou velmi milý, avšak poměr-
ně znepokojující dopis od občanů 
naší obce a  zároveň rodičů dětí, 
které navštěvují místní školu. Pro-
tože nebyl podepsán, rády bychom 
za něj poděkovaly touto cestou. 
Slova byla milá a  povzbuzující. 
Na znepokojivé informace o  dění 
ve škole lze v  tuto chvíli reagovat 
snad jen tak, že nám nezbývá, než 
věřit, že s  příchodem nového ře-
ditele školy se situace stabilizuje, 
a zřizovatel již nebude mít potřebu 
vícekrát odvolat bývalou ředitelku 
školy Mgr. Renatu Pávkovou. Do-
mníváme se totiž, že dvojí odvolá-
ní je více než dostatečné.

Těší nás, že naše články ve 
zpravodaji si občané čtou. Je to 
pro nás obě odměna za čas, který 
našim společným aktivitám věnu-
jeme. Chápeme, že každý nemá 
možnost diskutovat na webo-
vých stránkách Rudoltické disku-
ze (www.rudoltickadiskuze.cz), 
a proto samozřejmě i nadále nabí-
zíme své kontaktní údaje pro pří-
pad pomoci či potřeby se poradit.
Ještě jednou děkujeme.

Lenka Bártlová, zastupitelka obce 
za hnutí NEZÁVISLÍ

www.hnutinezavisli-rudoltice.cz
a

Natálie Bártlová
www.rudoltickadiskuze.cz 
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Ceník úhrad za poskytování sociálních služeb 
Sociální služby v obci Rudoltice poskytuje Marie Šumová, 
bytem Rudoltice 263, tel. č. 605 042 233.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-Kč/hodina 
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomů-
cek

100,-Kč/hodina 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru

100,-Kč/hodina 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-Kč/hodina 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygie-
nu
Pomoc při úkonech osobní hygieny 100,-Kč/hodina 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,-Kč/hodina 
Pomoc při využití WC 100,-Kč/hodina 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při přípravě jídla a pití 100,-Kč/hodina 
Příprava a podání jídla a pití 100,-Kč/hodina 
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
Běžný úklid a údržba domácnosti 100,-Kč/hodina 
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. 
sezónního úklidu, úklidu po malování

100,-Kč/hodina

Donáška vody 100,-Kč/hodina 
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 100,-Kč/hodina 
Běžné nákupy a pochůzky 100,-Kč/hodina 
Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a ne-
zbytného vybavení domácnost 

neposkytujeme

Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 
(pouze u klienta)

60,-Kč/kg 

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opra-
vy (pouze u klienta)

60,-Kč/kg 

Fakultativní úkony
Krátkodobý dohled nad uživatelem (do 2 hodin denně) 100,-Kč/hodina 
Dlouhodobý dohled nad uživatelem (od 2 hodin denně) 50,-Kč/hodina 
Obsluha domácího mazlíčka 100,-Kč/hodina 
Telefonické hovory k vyřízení záležitosti uživatele z tele-
fonu PS

5,-Kč/min. 

Kopie dokumentu 5,-Kč/kopie 
Doprava uživatelů neposkytujeme 
Použití vysavače pečovatelské služby k úklidu u uživatele neposkytujeme 
Soukromé administrativní úkony neposkytujeme
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři 
a doprovázení zpět

neposkytujeme 

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

neposkytujeme

Opoziční 
zastupitel míní, 
a vedení obce mění
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda a s měsícem čer-
vencem přichází nové číslo Rudol-
tického zpravodaje. Stejně tak jako 
v minulém – květnovém čísle jsem 
vám i  v  tomto zpravodaji chtěla 
přinést střípky z  červnového za-
sedání zastupitelstva, a to zejména 
naše další interpelace na vedení 
obce a obecní společnosti VISION 
Rudoltice. Avšak opoziční zastu-
pitel míní a vedení obce mění. Na 
pondělí 8. 6. 2015 bylo svoláno ve-
dením obce řádné, od voleb v po-
řadí již 4. veřejné zasedání zastu-
pitelstva, kde se měly projednávat 
běžné, nijak kontroverzní věci, jež 
náleží do pravomoci zastupitel-
stva. Prázdný sál a zhasnutá světla 
10 minut před začátkem jednání 
již ovšem signalizovalo, že červno-
vé zasedání bude mít „svá specifi-
ka“… a také, že mělo. Na zasedání 
se z celkového počtu 8 koaličních 
zastupitelů dostavili pouze tři, 
opozice byla až na jednoho v plné 
síle. Celkem nás tedy bylo 9 a za-
stupitelstvo bylo usnášeníschopné. 
Program zasedání však schválen 
nebyl. Starosta, místostarostka 
a zastupitel Řehoř se při hlasování 
o programu zdrželi. Nezbylo tedy, 
než jít domů. 

Vraťme se ale ještě na chvíli 
zpět k  programu tohoto zasedá-
ní. Program, který byl vedením 
obce zveřejněn na úřední desce, 
byl z naší strany přímo na zastupi-
telstvu doplněn o  několik dalších 
bodů, mj. i  o  vyplacení finanční 
částky z rozpočtu obce paní G. Ko-
lomé v rámci vypořádání dědictví 
po jejím zemřelém manželovi R. 
Kolomém. Tato záležitost se již na 
zastupitelstvu objevila podruhé, 
pokaždé ovšem zatím marně. Ješ-
tě ani jednou se ji totiž nepodařilo 
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do programu zastupitelstva zařa-
dit, i  přestože rozhodování o  ní 
plně náleží do pravomoci zastupi-
telstva. Důvodem je skutečnost, že 
vedení obce evidentně nesouhlasí 
s jejím projednáním.

Důvodů, proč zasedání zastu-
pitelstva dne 8. 6. 2015 skončilo 
rozchodem přítomných již po 10 
minutách, může být hned několik. 
Pokud to byl strach koalice z pro-
jednávání bodů programu v men-
šinovém složení vůči opozici, pak 
je to zarážející, neboť v  takovém 
případě výrazně selhala organiza-
ce zastupitelstva ze strany vedení 
obce. Pokud to byl strach koalice 
z dalších interpelací členů zastupi-
telstva, které by se mohly objevit 
v  mých materiálech právě do to-
hoto zpravodaje, pak je to úsměv-
né. Ptám se na běžný chod obce, 
o  kterém by měla být veřejnost 
pravidelně informována ze strany 
samotného vedení obce. Pokud to 
byl způsob, jak opakovaně zamezit 
paní G. Kolomé v  zařazení bodu 
o vypořádání dědictví po R. Kolo-
mém do programu zasedání, pak 
je to více než smutné. Jde o  blíz-
ké příbuzné starosty obce, který 
má na neprojednání tohoto bodu 
evidentní osobní zájem. Pokud by 
tomu tak nebylo, žádost by byla 
bez problémů do programu za-
sedání zařazena a  za samozřejmé 
neúčasti starosty pro jasný střet 
zájmů ostatními zastupiteli pro-
jednána a rozhodnuta. 

Více své myšlenky v  tom-
to zpravodaji rozvíjet nemohu. 
Rada obce na svém zasedání dne 
25. 5. 2015 omezila maximální 
rozsah příspěvků do zpravodaje 
na 2 strany A4 s  tím, že možnost 
vyššího počtu stran je možný jen 
po schválení radou obce nebo re-
dakce zpravodaje. S  ohledem na 
způsob otištění mého příspěvku 
v  květnovém zpravodaji, který se 
mnohým občanům bez silnějších 
dioptrií ani nepodařilo přečíst, po-

kud jej vůbec našli, asi nemá smysl 
polemizovat nad tím, zda by mi 
byla povolena výjimka v  rozsahu 
příspěvku, a  tak budu raději pro 
tuto chvíli končit. Co vám ovšem 
mohu slíbit, je to, že s interpelace-
mi zastupitelů se budete ve zpravo-
daji setkávat i nadále.

Přeji vám krásné prázdniny.
V Rudolticích dne 10. 6. 2015

Lenka Bártlová, zastupitelka obce
hnutí NEZÁVISLÍ

Ze školy a školky
Co nového ve škole
Na středu 20. 5. připravily naše 
děti program pro své maminky, 
babičky, tety, prostě maminky. 
Každá třída nacvičila vystoupení, 
dramatický kroužek scénku o paní 
učitelce Falešné a  paní učitelce 
Opravdové, pěvecký kroužek pís-
ničky Zdeňka Svěráka a  Jaroslava 
Uhlíře. Zazněly samozřejmě bás-
ničky, ale i taneček v podání 1. tří-
dy. Na závěr jsme požádali všechny 
přítomné, aby si s  námi zazpívali 
známý Valčíček od Jana Nedvěda, 
který začíná slovy Tuhle písničku 
chtěl bych ti lásko dát….. Myslím, 
že to bylo milé zakončení. Připo-
menout dětem, co pro ně znamená 
maminka, je stejně důležité, jako 

maminkám poděkovat za jejich 
péči. A to se povedlo.

I  letos se někteří žáci připra-
vovali na přírodovědnou soutěž, 
kterou pořádá Dům dětí a mláde-
že v  Lanškrouně. Nejlépe si vedl 
Dominik Lopuchovský a  Nikola 
Žabová, oba z 5. ročníku. Zabodo-
vala i Adéla Šabatová (4.) i Monika 
Janů (3.). Připravovat se na tako-
vouto soutěž je nutné, protože na 
slušné umístění nestačí jen běž-
né znalosti. Na 2. stupni se pořá-
dá pro žáky řada soutěží. Proto je 
dobře, když si i  žáci na 1. stupni 
vyzkouší, co soutěžení ve znalos-
tech a dovednostech obnáší.

Jako v  předešlých letech byla 
vyhlášena celoroční soutěž ve 
sběru starého papíru. Nejvíce na-
sbírala Natálie Žabová (5. ročník - 
442,5 kg), jako druhý byl Jan Antl 
(1. ročník – 362,5 kg), třetí Eliška 
Málková (4. ročník - 218 kg). Po-
chvalu si zaslouží nejen ti nejlepší, 
ale všichni, kteří se do sběru zapo-
jili.

Ve středu 10. 6. proběhl na 
místním hřišti 17. ročník atletic-
kých přeborů. Zúčastnilo se 7 škol, 
což čítalo 144 účastníků. Soutě-
žilo se v běhu (60 m, 300 m, 500 
m, 900 m), skoku do dálky a hodu 
kriketovým míčkem. Jedná o  or-
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ganizačně náročnou akci, kdy je 
potřeba značný počet pořadatelů. 
Přebory proběhly hladce, dařilo se 
vše skloubit. Přálo nám i  počasí. 
Naše škola může být velice spo-
kojená, neboť jsme získali 17 me-
dailí. Tři naši žáci měli dokonce po 
dvou medailích: Václav Janda (4.), 
Barbora Mrázková (5.), Vladimír 
Langšádl (4.), Filip Kollert (2.). 
V počtu medailí jsme skončili jako 
druzí za ZŠ Dobrovského.

Protože na budově školy bu-
dou probíhat náročné opravy a ne-
stihly by se za prázdniny, bylo třeba 
zkrátit výuku. Proto jsme v  pátek 
12. 6. dovyklidili celé přízemí. Ne-
šlo jen o nábytek ve třídách, se kte-
rým pomohli obecní zaměstnanci, 
ale i o kabinet tělesné výchovy, dále 
vybavení tříd, práce dala i obsáhlá 
knihovna. Část jsme přemístili do 
1. patra, část přečká opravy v pro-
storách připravených obecním 
úřadem. Protože jsme potřebovali 
stihnout učivo do tohoto data, od-
ložili jsme mimoškolní aktivity na 
dny od 15. do 24. 6. 2015. Středa 
24. 6. bude pro nás dnem, kdy naši 
žáci dostanou letošní závěrečné 
vysvědčení, zbylé červnové dny 
budou mít ředitelské volno, neboli 
jim začnou prázdniny.

A co čeká děti za aktivity? Poje-
dou do kina v Lanškrouně, dále na 
výlet do Janáčkova divadla v Brně, 
v  planetáriu zhlédnou výukový 
program Úžasné planety. V Pardu-
bicích navštíví představení „Ať žijí 
duchové“ ve Východočeském di-
vadle, v muzeu na zámku program 
pro školy o chování v přírodě, o její 
ochraně, o  trampingu.  Starší žáci 
pojedou do Prahy, kde je napláno-
vána návštěva Náprstkova muzea 
(africké kultury), projdou se histo-
rickou Prahou, lanovkou se podí-
vají na Petřín a nakonec si prohléd-
nou Vyšehrad. Jedno dopoledne si 
všichni zopakují znalosti z požární 
ochrany, základy první pomoci. 
Zároveň přijedou i policisté. Pouč-

ný program pro nás připravili mys-
livci, uvidíme hudební program Af-
rické bubny. Některé aktivity jsme 
rozdělili podle věku dětí. Zkrátka 
každý den bude něco nového. Jsme 
přesvědčeni, že čas, který nemůže-
me strávit v budově školy, plně vy-

užijeme. Tyto dny přinesou dětem 
nejen spoustu zážitků, ale získají 
množství nových informací, mno-
hé si prověří ve skutečném životě. 
V  neposlední řadě si děti prově-
ří svou samostatnost, pozornost 
i  vytrvalost. Neobvyklé zakončení 
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školního roku bude nakonec velice 
zajímavé. 

Nezbývá než popřát dětem 
šťastnou cestu při všech výletech, 
„přiměřené počasí“ při všech čin-
nostech a pak už jen hezky strávit 
prázdniny

Mgr. D. Rejentová

Atletické přebory ZŠ 
a MŠ Rudoltice
Rádi jsme uvítali znovu otevření 
tradice rudoltických atletických 
přeborů po roční pauze, kdy se 
opět soutěžilo ve sportovních dis-
ciplínách.

Přeboru se zúčastnili žáci 1. 
stupně z okolních obcí v těchto ka-
tegoriích: běh 60 m, skok daleký, 
hod a vytrvalostní běh.

Jménem ZŠ Lanškroun děku-
jeme za možnost účasti na soutěži 
a  velmi oceňujeme možnost dát 
šanci dětem se specifickými vzdě-
lávacími potřebami a  možnost 
porovnat síly se svými vrstevníky 
z okolních škol.

Kolektiv ZŠ Lanškroun

Jarní akce v MŠ
Jaro máme v plném proudu. Stejně 
tak program mateřské školy. Kon-

cem školního roku se to akcemi 
jen hemží.

Minule jsem vás informovala 
o  jarních akcích a zvala na násle-
dující. Nyní již můžeme zavzpo-
mínat na proběhnuté oslavy Dne 
Země, kdy jsme s dětmi zaseli ky-
tičky a také řeřichu. Vyhlásili jsme 
soutěž, kdo z dětí přesně odhadne, 
která z  rostlin nejdříve vyroste. 
A pokud jste hádali řeřichu, vyhrá-
li jste. Děti moc bavilo pozorovat, 
jak každý den rostlinka povyroste. 
Řeřichu už jsme snědli, ale kytičky 
pozorujeme stále. Nyní čekáme na 
první kvítek.

Oblíbenou akcí je pálení ča-
rodějnic. S  dětmi jsme se tématu 
věnovali celý týden. Nakonec jsme 
vyrobili – každé oddělení svoji 
vlastní - čarodějnici a  po zábav-
ném odpoledni plném soutěží na 
zahradě naší školky jsme nakonec 
čarodějnice upálili. Nejprve jsme 
si ale opekli špekáčky a pochutnali 
si. Ten den nám opravdu přálo jar-
ní počasí, takže jsme si celé zábav-
né odpoledne všichni užili. Děti, 
rodiče i paní učitelky.

Začátkem května jsme ve škol-
ce prošli barevným týdnem. Na 
každý den jsme měli zvolenu jinou 
barvu a podle ní se ve všem řídili. 
Oblečením, výtvarnými výrobky, 
výzdobou, ale také jídlem a pitím.

V  průběhu května proběhly 
postupně ve všech odděleních be-
sídky pro maminky. Děti si pro ně 
připravily láskyplné básničky, vese-
lé písničky a tanečky. A zatancovaly 
si i mamky! Vůbec žádná se nebála. 

Koncem května k  nám do 
školky zavítal velký a ctihodný ná-
čelník Tywa z indiánského kmene 
Tytykaka.  Rozdal dětem úkoly 
a chodil je pravidelně kontrolovat, 
zda úkoly správně plní. Odměnou 
jim totiž bude přijetí do kmene 
velkého náčelníka!  A  jak to celé 
dopadlo? Podívejte se na stránky 
naší školky, tam všechno najdete.

Také nás navštívila dvě námi 
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oblíbená divadélka, Jojo a  Malé 
Bo. Cestovali jsme s nimi po safari 
a chystali se na vstup do školy. Sa-
mozřejmě předškoláčci. A ti men-
ší se podívali, na co se mohou ve 
škole těšit. A že to panečku uteče!

V červnu ještě mnohé stihne-
me! Nejblíže nás čeká u  Motýlků 
slavnostní pasování na prvňáčky 
a  také znovuobnovené atletické 
přebory. Všem závodníkům přeje-
me hodně sportovního zdaru!

Krásné slunné prázdniny plné 
zážitků přeje dětem a  jejich rodi-
nám kolektiv učitelek a  v  září na 
shledanou.

Martina Větrová, DiS.

Indiánské odpoledne
První červnový pátek si děti v ru-
doltické školce náramně užily. Byl 
totiž vyvrcholením „Indiánského 
týdne“. Odpoledne se Berušky – 
kmen Rychlých svišťů, Sluníčka 
– kmen Sokolů a Motýlci – kmen 
Divokých motýlů sešli na zahra-
dě. Všichni na sobě měli krásná 
trička a  na hlavách čelenky, kte-
ré si v  průběhu týdne za pomoci 
paní učitelek vyrobili. Těm to ale 
slušelo! Plni očekávání vyhlíželi 
indiána, který je navštívil už v týd-
nu ve školce a dnes si přijel zkon-
trolovat, jestli splnili všechny jeho 

úkoly. A  dočkali se. Indián přijel 
na krásném velkém koni v  do-
provodu malého poníka. Děti se 
s ním pozdravily a zatancovaly mu 
indiánské tance. Indiánovi a určitě 
i všem přihlížejícím rodičům se to 
moc líbilo. A protože všichni spl-
nili své úkoly, došlo i na pasování 
do kmene Tytykaka. Všichni malí 
indiáni dostali krásný přívěšek. To 
bylo rozzářených očí, když jeden 
po druhém přistupovali ke statné-
mu muži a  byli odměňováni. Na 
závěr čekalo na děti další překva-
pení. Všichni odvážlivci se mohli 
svézt na koních. To byly ale fronty. 
Dostalo se na všechny. Někteří jeli 
i dvakrát, třikrát,… Celé odpoled-
ne se moc vydařilo, sluníčko krás-
ně svítilo a  děti odcházely domů 
sice znavené teplem, ale spokojené 
a plné nových zážitků.

Petra Mikulová (rodič)

1. červen 
Mezinárodní den dětí
V pondělí 1. června za dětmi přijel 
na návštěvu canisterapeutický pej-
sek „Čaky“. Předvedl jim, jak umí 
plnit pokyny a  povely, ale přede-
vším jim předvedl svoji mazlivou 
a klidnou povahu. Děti si ho moh-
ly hladit, nakrmit a  zkusit si, zda 
umí dát správně povel pejskovi 
tak, aby je poslechnul.

Poté se pod rukama dětí parko-
viště u školy proměnilo v malířské 
plátno a všude kvetly kytičky, svítila 
sluníčka a  místo opravdických aut 
bylo parkoviště plné malovaných 
aut, traktorů a kamionů. Odměnou 
na konec jim byl piknik na dekách. 
Maminky připravily dobrůtky a ží-
zeň zahnala coca cola. Jen poča-
sí nám moc nepřálo, prudký liják 
nás zahnal do školy. Obrázky hned 
umyla voda, ale vzpomínky na bá-
ječné odpoledne zůstanou.
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Barevný týden ve škole, 
ve školní družině 
a školní jídelně
Po celý týden probíhala mezi jed-
notlivými třídami soutěž o nejlep-
ší barevnou vyladěnost celé třídy, 
zapojily se i  paní učitelky. Každé 
ráno barevná hlídka prošla ce-
lou školu a  přidělila třídám body 
v  hodnotě od 1 do 10. Nejvíce 
bodů, a tudíž první místo, získala 
3. třída. V 1. třídě zase každý den 
ve volných chvilkách děti společně 
nakreslily veliký obrázek v  barvě 
konkrétního dne. V  pondělí na-
malovaly zeleného Shreka, v úterý 
modrého Šmoulu, ve středu červe-
né auto Blesk McQueen, ve čtvrtek 
bílého ducha a  v  pátek hnědého 
medvěda. Oceněny byly zvláštní 
prémií.

Jídelníček ve školní jídelně byl 
také barevný. Dětem moc chutna-
lo, ale ze všeho nejvíce je zaujalo 
modré pití, které pro ně připravi-
la paní Jílková výluhem z  byliny 
slezu maurského. Děti tak dlouho 
žadonily o  recept, až jim proces 
„výrobního tajemství“ musela pro-
zradit a ukázat.

Ve školní družině byl pro děti 
připraven na celý týden barevný 
program. V pondělí si vyrobily ze-
lené žabičky a zasoutěžily si v ža-
bích závodech. Skákaly přes švi-
hadlo, pod lanem, na balónech, …

Během modrého úterý se ru-
doltický potok Lukávka proměnil 
v  modromodré moře a  děti si na 
něm pouštěly vlastnoručně po-
skládané lodičky.

Nebudete tomu asi věřit, ale 
během červené středy přes zahra-
du školky přeletěly berušky a poz-
trácely svoje puntíky. Děti je mu-
sely posbírat a spočítat. Nejlepšími 
hledači  byly děti ze 3. třídy. Poté 
proběhla červená válka a  byly lo-
veny červené rybičky.

Během bílého čtvrtka jste na 
zahradě mohli vidět opravdové 

bílé mumie a (věřte nevěřte), pra-
vou zimní koulovačku. Jen tento-
krát „sníh“ vůbec nestudil.

V pátek si děti do hnědé hlíny 
zasadily semínko, o které se budou 
muset po celé léto pilně starat, od-
měnou jim budou malé okrasné 
dýně.

Barevný týden se dětem 
opravdu moc líbil a ptaly se, jaká 
barva bude pro ten další den, a tak 
v příštím roce si vše jistě zopaku-
jeme a přidáme další barvy a další 
nápady. 

Svatojánská  noc
5. června 2015
Tento rok si s námi počasí pohrá-
valo,  termín svatojánského no-
cování jsme museli  přeložit a  jak 
se nakonec ukázalo, vyplatilo se 
to. Sluníčko hřálo, a  tak našemu 
hravému a  tvořivému podvečeru 
nic nestálo v cestě. Děti na školní 
zahradě přivítal nový bílý party 
stan, který dětem půjčili a  posta-
vili manželé  Dan a Míla Žáčkovi. 
Děkujeme. Potom si každé dítko 
vlastnoručně ozdobilo bílý porce-
lánový hrníček, každý podle svého 
vkusu. Děvčátka většinou malovala 
kvítka a puntíky, kluci dávali před-
nost známým fotbalovým klubům. 
Hrníčky jim budou tento školní 
rok připomínat vždy, když z  nich 
budou o prázdninách pít čaj.

Potom se konalo velké fotba-
lové utkání, ve kterém proti sobě 
stály tým rodičů a  tým dětí. Ro-
diče bojovali statečně, ale proti 
mnohapočetné armádě dětských 
bojovníků neměli nejmenší šanci 
vyhrát ani přes okatou pomoc roz-
hodčího. Prohráli 1 : 0. 

Odměnou všem fotbalistům 
byly na ohni upečené buřtíky. Pak 
už se všichni oblékli a společně vy-
razili na Zámeček. Tam jako vždy 
vyslechli tajuplnou a „pravdivou“ 
historku o bezhlavém rytíři, který 
po nocích bloudí v  rudoltických 

lesích a marně hledá svoji dávno 
ztracenou hlavu. Děti se strašidel-
ného příběhu nezalekly a vyrazily 
ve skupinkách na stezku odvahy 
směrem k  rudoltickému hřbito-
vu. Po cestě o jejich bezpečí dbali 
nejen rodiče, ale sem tam i nějaké 
to strašidlo. Na hřbitově je přiví-
tala babka kořenářka a  u  márni-
ce svým podpisem husím brkem 
stvrdily svoji statečnost. Na po-
slední odvážlivce ti první čekali 
na kostelních schodech a  dlou-
hou chvíli si krátili hraním čer-
tových obrázků. Poté je všechny 
pozval pan Macháček do kostela 
na noční prohlídku. Po vstoupe-
ní do kostela nejen na děti dý-
chla zvláštní tajemná atmosféra. 
Všude byla tma a  pan Macháček 
baterkou osvětlil jednotlivé obra-
zy a sochy a krátce jim o nich po-
vyprávěl,  např. o sv. Janu, o Petru 
a Pavlovi, patronech rudoltického 
kostela, …Poté děti zaujaly kvě-
ty na stropě. Jsou to krásné žluté 
petrklíče, které mají středy květů 
ozdobené pravým zlatem. Ve dne 
si toho nikdo nevšimne, ale v od-
lesku světla baterky strop vypadal 
nádherně, jako noční obloha po-
setá zářivými hvězdami. 

Pak už všichni unaveni zalehli 
do spacáků, však už nebylo dlouho 
k půlnoci a spokojeně usnuli.

Marcela Krystlová, DiS.
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Půl roku v klubu 
důchodců
Začátkem letošního roku se naše 
řady rozšířily na 24 členů. Schází-
me se každé druhé úterý v měsíci. 
První akcí roku 2015 byla návštěva 
sázavské pekárny. Prohlédli jsme 
si výrobu chleba, pečiva a cukrář-
ských výrobků. Dostali jsme ob-
čerstvení a ochutnali různé druhy 
pečiva. 

V měsíci březnu jsme jeli vla-
kem jako každý rok na výstavu 
květin do Lysé nad Labem. V dub-
nu se konal zájezd s obcí do Olo-
mouce na výstavu „Flora“. V květ-
nu jsme uspořádali hned dvě akce. 
První zájezd se konal mikrobu-
sem na zámek v Boskovicích a do 
Doubravice, kde jsme si prohlídli 
pštrosí farmu. Druhou akcí byl zá-
jezd vlakem do Prahy na hru o ži-
votě skladatele Karla Hašlera od 
Pavla Kohouta ve Vinohradském 
divadle. Půlroční činnost jsme za-
končili posezením s  večeří a  po-
přáli si krásné a slunné prázdniny. 
Na viděnou 8. září!

Za Klub důchodců Rudoltice
Jana Řeháčková

Základní škola a mateřská škola Rudoltice vypisuje výběrové řízení na 
místo učitele(ky) 1. stupně základní školy

Nabízíme pracovní poměr na dobu určitou od 
25. 8. 2015 do 30. 6. 2016 se zkušební dobou na 3 
měsíce s možností prodloužení pracovní smlouvy.
Velikost úvazku 1,0 (22 hodin přímé pedagogické 
činnosti), platové zařazení  –  12. platová třída, plato-
vý stupeň – dle délky praxe.
Požadujeme: 
splnění kvalifikačních požadavků dle zákona 
563/2004 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2015, znalost 
práce na PC, s interaktivní tabulí a výukovými pro-
gramy, znalost tvorby digitálních výukových mate-

riálů, aktivní přístup k práci, nekonfliktní povahu, 
ochotu vzdělávat se
Výhodou je: praxe, znalost Aj, kvalifikace speciální 
pedagog, logopedický kurz, zkušenost se vzdělává-
ním žáků se SVP
V případě zájmu zašlete do 8. 7. 2015 strukturovaný 
životopis na e-mail: reditelka@zsrudoltice.cz, případ-
ně poštou na adresu Základní škola a mateřská škola 
Rudoltice, Rudoltice 200, 561 25 Rudoltice, k rukám 
ředitele.             
Tel:  465 324 724, 737 173 966

www.zamekboskovice.cz

www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura

www.pstrosifarmadoubravice.cz
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Jubilující 
železniční trať
Již od roku 1845 využívali obyva-
telé Lanškrouna služby železnice. 
Za tímto účelem jim sloužilo ná-
draží v  Žichlínku, případně za-
stávka v  Rudolticích. Ve městě se 
začala rozvíjet průmyslová výroba, 
vznikaly nové firmy a v závěru se-
dmdesátých let proběhla výstavba 
několika velkých továren. Několik 
kilometrů vzdálená železnice tak 
již přestala vyhovovat. Lanškroun-
ský rodák dvorní rada František 
Šulc, který působil ve Vídni, tehdy 
upozornil městskou radu na nový 
zákon o  místních drahách z  roku 
1880, který otevřel Lanškrounu 
novou možnost, jak získat přímé 
železniční spojení. Zástupci měs-
ta neváhali a  začali vyjednávat se 
společností Státní dráha (StEG), 
která provozovala trať z Olomouce 
do České Třebové, o  vybudování 
místní dráhy do Lanškrouna.

Vedení společnosti přistoupi-
lo k celé záležitosti velmi vstřícně 
a již v roce 1882 došlo ke sjednání 
podmínek, za kterých StEG vy-
buduje a  bude provozovat místní 
dráhu z  Rudoltic do Lanškrouna. 
Město se například zavázalo,  že 
bude podporovat výkup pozem-
ků pro zamýšlenou trať a případně 
i  působit na ty, kteří by se zdrá-
hali svou půdu prodat. Zajímavé 
bylo i  ustanovení, že město bude 
na věčné časy a  na své náklady 
udržovat ulici, která bude posta-
vena k  nádraží. Neméně důležitý 
byl i  finanční příspěvek 22 tisíc 
zlatých ve prospěch společnosti 
StEG. Až do 15. ledna 1884, kdy 
vstoupila v  platnost koncesní lis-
tina pro stavbu místní dráhy, se 
pracovalo na stavebním projektu 
a probíhala jednání o výkupu po-
zemků. Práce se rozběhly naplno 
po obdržení stavebního povolení. 
Stavbu místní dráhy, která probí-
hala od září 1884 do června 1885, 

prováděla italská firma ILOK 
a pracovali na ní především dělníci 
z okolních obcí, ale hojně také Ita-
lové. Důsledné využití všech úlev 
mělo za následek, že trať byla sta-
věna úsporně. Po dokončení po-
kládky kolejí následovala výstavba 
potřebných budov, k níž bylo při-
kročeno až v  roce 1885. Celkové 
náklady na stavbu trati činily 210 
tisíc zlatých. Slavnostní zahájení 
provozu proběhlo 1. června 1885 
za hojné účasti obyvatel města i ši-
rokého okolí. První vlak přivezla 
parní lokomotiva společnosti StEG 
kategorie IVc a přijela s ním řada 
význačných hostů. Provoz na trati 
zajišťovala až do svého postátnění 
v roce 1908 společnost StEG a po 
ní rakouské státní dráhy. K  další 
změně provozovatele došlo v roce 
1918, kdy se v závěru první světové 
války rozpadla rakousko-uherská 
monarchie. Trať se stala majetkem 
československé republiky a  no-
vým provozovatelem se staly ČSD. 
Nová železniční správa začala brzy 

hledat cesty k zefektivnění provo-
zu a zároveň se snažila nabídnout 
svým cestujícím větší počet spojů 
a  také lepší komfort. Jako možná 
cesta se ukázalo zavádění moto-
rových vozů. Místní dráha z  Ru-
doltic do Lanškrouna byla jednou 
z prvních, kde se tato nová vozidla 
objevila. Zkoušky s  motorovým 
vozem M 132.001 se uskutečnily 
na přelomu let 1927 a 1928. Od 2. 
února 1928 pak došlo k jeho nasa-
zení do běžného provozu. V letech 
1938–1945 se město Lanškroun 
a jeho okolí včetně železniční tratě 
staly součástí nacistické Třetí říše 
a  provoz na místní dráze nadále 
zajišťovala Německá říšská dráha. 
Po osvobození převzaly trať opět 
ČSD a  jejich prvořadým úkolem 
se stalo rychlé obnovení dopravy. 
Parní provoz na místní dráze byl 
ukončen v roce 1966 a v současné 
době jsou na ní používané moto-
rové lokomotivy a vozy.

Dušan Stolarik
Chornický železniční klub z. s.

130. výročí provozu železniční 
trati Rudoltice - Lanškroun
V sobotu 23. května jsme si připomněli 130. výročí zahájení provozu 
na trati Rudoltice v Čechách – Lanškroun. Chornický železniční klub 
nadšenců za podpory Českých drah připravil zvláštní jízdu historické 
soupravy vedené parní lokomotivou 423.009 z roku 1922, za kterou 
byly připojeny čtyři historické vozy včetně bufetového, kde si moh-
li cestující zakoupit upomínkové předměty. Atmosféru umocňoval 
i personál v historických uniformách, jízdenky byly jak jinak než do-
bové. Zájem lidí a zejména dětí byl velký v Rudolticích i v Lanškrouně.
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Sobota 23. května patřila tradič-
nímu již 34. ročníku Běhu do vr-
chu, který organizovalo Občanské 
sdružení ACTIVITY Lanškroun 
ve spolupráci s Rodinným centrem 
a DDM Damián za podpory Města 
Lanškroun, pana faráře Zbigniewa 
Czendlika a také za přispění menší 
finanční částky obce Rudoltice.

Startovalo se několikrát:
9.30 hod. dětské kategorie - první 
kategorie a dále vždy po 5 min.
11.30 hod. dospělí, dorost, junioři
12.30 hod. lidový běh

Vítězové si odnesli poháry, 
pro účastníky lidového běhu byla 
připravená bohatá tombola, na 
děti čekaly hodnotné ceny, ale kro-

mě běžeckého klání si užily také 
spoustu her a  soutěží, neboť tato 
sobota byla věnována právě dě-
tem, jejich dětskému dni.

Počasí všem běžcům přálo, 
občerstvení bylo zajištěno a všich-
ni tak strávili příjemný sportovní 
den.

Letošní červen začal teplým slu-
nečným počasím, a tak se v sobo-
tu na rudoltickém Zámečku při 
Knoflíkiádě zapotili nejen šermíři 
v  dobovém oblečení a  brnění, ale 
i  19letá kobylka Jitana z  matky 
Jizera, která předváděla se svojí 
jezdkyní Olgou Drábkovou ukáz-
ky drezury. Kobylce se na proslu-
něnou louku nejdříve ani moc ne-
chtělo, polévání vodou se jí ovšem 
velice líbilo a pak s  jezdkyní uká-
zaly všem, že opravdu umí, i když 
je horko.

Teplo bylo všem, i  když se 
diváci schovávali ve stínu, přes-
to si užívali programu, sledovali 
šermířské souboje, děti malovaly 
knoflíkové obrázky, mohly si vy-
zkoušet souboje měkčenými zbra-
němi, házení na terč a další doved-
nosti na víc jak deseti stanovištích, 
nebo si třeba potěžkat pravý meč. 
Šermířská skupina Garde Gris 
z  Pardubic přijela opravdu dobře 
připravená i  vybavená a  zajistila 
všem pěknou zábavu i podívanou. 

Dokonce jsme se stali s Kubíčkem, 
kterého Knoflíkiáda podporuje, 
čestnými členy této skupiny, z če-
hož bude mít velkou radost. Dou-
fám, že mu příště nyní zhoršený 
zdravotní stav umožní účast, letos 
s  ním bohužel přijet jeho rodina 
nemohla. 

Zato přijel jako zatím na každou 
Knoflíkiádu i Bleskový Jack s part-
nerkou a  všem ukázal, jak se stří-
lí z  pistole, práská bičem a  pracuje 

s lasem. To vše si mohli zájemci vy-
zkoušet a moc je to bavilo, bylo vi-
dět děti, které to zkoušely se zakou-
penými menšími lasy ještě dlouho 
po odjezdu Bleskového Jacka. 

Během programu se uskuteč-
nila i  jedna prohlídka Zámečku, 
jak už bývá zvykem, návštěvníci 
žasli v  prvním patře nad množ-
stvím knoflíků, které se podařilo 
od začátku této akce v  r. 2010 na 
Zámečku shromáždit a mohli ob-

Běh do vrchu

Na Knoflíkiádě IV. bylo horko i na koni
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divovat i nové předměty vyrobené 
letos do knoflíkových soutěží. Na-
konec bylo i vyhodnocení, na tře-
tím místě se umístila knoflíková 
kabelka Natalie Mülerové a druhé 
i první místo obsadily velmi pěkné 
výrobky dětí z  dětského domova 
v  Dolní Čermné. Druhá rodinná 
skupina vyrobila krásný knoflí-
kový strom a získala za něj druhé 
místo, první rodinná skupina po-
lepila malými knoflíčky do krás-
ných vzorů hned dvoje dětské bo-
tičky, jedny nazvali Veselé botičky 
a  druhé botičky Pro princeznu 
a všichni členové poroty, mezi kte-
ré patřil i moderátor a zpěvák Jiří 
Hurych, se shodli, že za oboje jim 
právem patří první místo. Mezi ce-
nami je i terč na házení šipek, dře-
věné hlavolamy i nějaká ta sladká 
odměna, a tak se děti budou za tu 
práci s knoflíky nyní moci zaslou-
ženě pobavit.

Část cen byla získána i  díky 
podpoře f. Sanela Lanškroun, která 
od začátku pořádání této akce pod-
poruje, a poděkování patří i všem 
ostatním, kteří na náklady akce 
přispěli nebo o ní informují, obci 
Rudoltice, f. OmegaTech, výrobní-
mu družstvu Solea Rybník i  zpra-
vodajskému infokanálu Lanškroun, 
bez jejichž podpory by pořádání 
této akce nebylo možné. Ráda bych 
poděkovala i  kamarádům Zdeně 

a  Vladimírovi, že opět přišli fotit 
a  pomohli i  s  přípravami a  všem 
ostatním, dětem i dospělým, kteří 
pomáhali při akci také.

Návštěvníci, i  když jich bylo 
méně než v  minulých letech, ne-
jen kvůli teplu, které spíš lákalo 
k  návštěvě koupaliště, ale i  proto, 
že v okolí bylo několik dalších akcí 
pro rodiny s dětmi, se také mohli 
seznámit v další Výzvě už na příští 
rok, co se tentokrát bude z knoflí-
ků vyrábět.

Je to zajímavé, ale i  když už 
máme nyní dokonce dvoje krás-
né botičky, na každé je přes 200 
knoflíků, zatím nemáme ani jedno 
knoflíky polepené nebo z knoflíků 
jinak vyrobené zvířátko.

Příští rok bude Knoflíkiáda 

28. května, kdy se uskuteční už 
pátý ročník, při kterém konečně 
bude vytvořen a oficiálně agentu-
rou Dobrý den jistě uznán další, 
v  pořadí už pátý Český rekord se 
zadáním Nejvíc knoflíků na jed-
nom místě. Krásně se to hodí, na 
pátém ročníku pátý rekord, i když 
máme na Zámečku i  v  Londýně 
uznaný rekord světový.

Na příští ročník bude námě-
tem hlavních knoflíkových soutěží 
výroba zvířátek, dá se třeba pole-
pit pevnější plyšové zvířátko, nebo 
vystřižené z tvrdého papíru, pole-
pit je možno i  zvířátko vyrobené 
z keramiky, fantazii se meze nekla-
dou. Druhou soutěží bude výroba 
knoflíkových srdcí, dvoj- i trojroz-
měrných, ani to na Zámečku ještě 
není, a  třetím úkolem bude výro-
ba knoflíkových motýlů. Na jejich 
výrobu poskytnu všem, kteří se 
přihlásí, podklad vyřezaný z poly-
karbonátových desek, je to jediný 
materiál, který vydrží zavěšení na 
vlhké zdi věže.

Podrobnosti výzvy si zájem-
ci budou moci přečíst na www.
novyzamek.cz , na stránkách obce 
Rudoltice, města Lanškrouna, 
v lanškrounském infocentru a v in-
focentru Ústí nad Orlicí,  výzva 
bude i průběžně zveřejňována růz-
nými způsoby. Tentokrát bych ve-
lice ráda zapojila i různé umělecké 
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školy, i  školy základní a  mateřské. 
Také v zařízeních pro handicapova-
né děti by se výrobou mohli poba-
vit, uvidíme, kdo se přidá.

Na příštím ročníku se také 
bude tvořit Obří knoflík, bude vý-
jimečný i tím, že se završí pětileté 
sbírání knoflíků, i když výroba za-
jímavých předmětů bude pokračo-
vat i dál.

Na Zámečku  díky všem, kteří 
se do Knoflíkiády zapojili, vzniká 
ojedinělá knoflíková expozice, kte-
rou nikde jinde možné vidět není. 
Je to samozřejmě pobídka i pro ná-
vštěvníky, aby se na tak zajímavou 
sbírku přijeli podívat, a mohou se 
zapojit do knoflíkování na příští 
rok. V sobotu třeba rodina Šafářo-
va, která před rokem darovala rov-
ný metrák knoflíků po svém dě-
dečkovi Hugovi, který měl přes 60 
let obchůdek s galanterií v Jablon-
ném nad Orlicí, přivezla do sbírky 
ještě dalších několik kilo knoflíků. 

Zámeček je v rámci možností 
a  nelehkých podmínek připraven 
zahájit už osmou sezonu a  ná-
vštěvníkům může nabídnout pro-
hlídku nových výrobků z knoflíků 
a nově instalovaných výrobků drá-
tenických, a  také prohlídku části 
starých mincí, z nichž některé byly 
při zemních pracích u věže naleze-
ny a  ještě nikde vystaveny nebyly, 
a  dalších zajímavostí, které v  da-
rovaných knoflících byly nalezeny, 
třeba i hodinky s perleťovým cifer-
níkem, malinká, ale ještě funkční 
harmonika a další „poklady“.

Zámecká kavárna spolehli-
vě nabízí občerstvení a  pod věží 
je příjemné posezení, kde si ná-
vštěvníci mohou povyprávět, co 
vše při prohlídce viděli, v horkých 
dnech je všem příjemné ochlazení 
ve sklepení, kde je nyní 8 stupňů 
a  tvoří se někdy v horkých dnech 
i mlha, která vytváří i zajímavé ob-
razce, jak se mohou návštěvníci na 
maxifotografiích přesvědčit.

Krasava Šerkopová
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1990
Události v  obci se nesly v  duchu 
změn, které nastaly v celé naší spo-
lečnosti. Občanské fórum, které za 
velkého zájmu obyvatelstva (zvláš-
tě na začátku roku) uspořádalo asi 
5 společných shromáždění. Vše 
vyvrcholilo komunálními volbami 
na podzim roku 1990, kde OF po-
stavilo do voleb 11 občanů, KSČ 5 
a 2 kandidáti byli nezávislí. 

K 1. 9. 1990 byly zrušeny jesle. 
Pracovnice jeslí, coby zaměstnan-
kyně ÚNZ, byly umístěny na zdra-
votnických zařízeních. Rada MNV, 
později již obecní zastupitelstvo, 
se rozhodly, že do budovy bude 
umístěno několik služeb, Jednak 
se zde přestěhuje pošta z  budovy 
„Staré hospody“, knihovna a  ka-
deřnice. Do této doby je v budově 
přestěhována pouze pošta.

Bylo zapojeno asi 30 no-
vých osvětlovacích těles místního 
osvětlení.  Jedná se o cesty k dom-
kům, které jsou vzdáleny od silni-
ce. Z důvodu šetření se bude vyřa-
zovat každé druhé světlo. Úspora 
elektrické energie jde do tisíců.

Přístavek – tak si mladí lidé 
v  Rudolticích nazvali svou novou 
klubovnu za kulturním domem. 
Se stavbou se začalo snad před 15 
lety. Původně to měla být nářaďov-
na pro vedlejší tělocvičnu, pak ješ-
tě něco. Nic se ale nedělo, stály jen 
obvodové zdi. Nakonec si mladí 
vymohli, že v přístavbě bude jejich 
klubovna. Ze své staré klubovny, ze 
které se museli vystěhovat, se bude 
připravovat nový obchod a pohos-
tinství. Velkým snažením několika 
jednotlivců se podařila dobrá věc.

Těsně před Silvestrem se pře-
stěhovali a  Silvestra již slavilo asi 
30 lidí v novém prostředí. Mají to 
moc hezké. Dvě místnosti, kuleč-

ník, bar. V létě chtějí ještě budovat 
sociální zařízení a různé drobnos-
ti.

Další akcí, kterou mladí do-
končili, je chatka u hřišťátka na I. 
sídlišti. Při příležitostech táborá-
ků, turnajů a nohejbale atd. slouží 
jako občerstvovací místo. Chatku 
stavěla parta nadšenců, stejných 
jako přístavbu.

V  roce 1990 se konalo mno-
ho burz spotřebního zboží 
(v Lanškrouně skoro každý týden). 
Jedna taková byla i u nás.  Tržištěm 
byla louka u Sychrů. Sám jsem tam 
nebyl, takže nemohu k  této udá-
losti nic bližšího říci.

Byla dokončena oprava hasič-
ské zbrojnice, natřena okna, vrata, 
okapy apod.

Byly vyměřeny pozemky pro 
výstavbu nových rodinných dom-
ků (pod St. Brokešem, pod Šu-
torem, u  Ventury, pod Cvejnem, 
u Štoska, u L. Merty).

Rozestavěny jsou dva domky 
– u bytovky státního statku a do-
mek Jiřího Blažka. V souvislosti se 
zdražením stavebního materiálu 
dochází ke stahování žádostí o vý-
stavbu u  lidí, kteří ještě nezačali. 
Navíc je pozastaven státní dotační 
příspěvek (120 – 140 000 Kčs).

Již dva roky se hovoří o opravě 
kostela a fary. Prý má přispět i pan 
Richter z SRN. Podle sdělení pana 
Motyčky není tato otázka ještě vy-
řešena.

Mladí lidé, konkrétně Šrámek 
M. ml., Jašniak Z. a  Toman M. 
mají zájem o opravu věžních  ho-
din. Tyto byly již před 10 lety opra-
veny. Protože zvonění rušilo míst-
ní občany, musely se hodiny opět 
vyřadit z  provozu (podle sdělení 
pana Kubína, který tehdy hodiny 
opravoval).

Jímky u sídlišť I. a  II. jsou už 
tak plné, že přetékají. Je třeba je 
vyvézt. Za 12 let existence sídlišť 
se ještě nevyvážely. Provede státní 
statek v  jarních měsících. V  roz-
počtu je s  touto položkou počítá-
no. Problémem je, kam obsah sep-
tiků vyvézt. Nejsou to jen kaly, ale 
také mnoho saponátů apod.

Do této kategorie patří i  tolik 
diskutované jímky na kejdu, které 
měly být u silnice do Ostrova. Ko-
nečný stav je takový, že příprava na 
stavbu je pozastavena. To je zhru-
ba to nejhlavnější v této otázce.

Agrostav vybudoval ve zmíně-
né lokalitě malý roztomilý rybní-
ček, který je hlavně rájem kluků.

Koncem roku začaly cho-
dit na adresy občanů nabídky na 
dovoz uhlí od Agrochemického 
podniku Lanškroun. Občané ne-
věděli, jestli jsou Uhelné sklady 
zrušeny, nebo co se vlastně děje. 
MNV věc neosvětlil. Objednávalo 
se u  ACHP a  přitom objednávky 
jsou ještě u uhelných skladů. Říká 
se, že ACHP bude mít problémy 
s  přistavováním vagonů. Celá věc 
je doposud neobjasněna. Celá 
tato duplicita, zvláště v souvislosti 
s  očekávaným zdražením paliva, 
na klidu jistě nepřidá.

I u nás v Rudolticích se začíná 
rozjíždět soukromý sektor. Prv-
ním větším soukromníkem je Josef 
Bednář, podnikatel v  tiskárenství 
a zpracování laminátu. Bývalá ko-
čárkárna je pronajata Zd. Tejklem 
za 40,- Kč měsíčně pro řezání kar-
tonáže na výrobu kazet. Řezačka je 
zapůjčena z VČP Lanškroun. Prá-
ce provádí manželka.

Protože se v celé nově se rodící 
společnosti dává důraz na ekologii, 
rozhodlo se místní zastupitelstvo 
přistupovat k  této otázce nejinak. 

Z historie obce po roce 1945 – XVI. část
Kronika obce Rudoltice, 1990 - 2010
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.



/19

V  květnu 2015 vyšla v  Ústí nad 
Orlicí ojedinělá kniha „Rok 1989 
v  dokumentech Komunistické 
strany Československa, okresního 
výboru Ústí nad Orlicí“ od Ra-
dima Duška. Rozsáhlá publikace 
"ROK 1989" dokládá událostí roku 
1989 na území celého okresu Ústí 
nad Orlicí. Více než 800 stran tex-
tu nabízí výlučně autentická fakta 
především k  vlastnímu hodno-
cení posledního roku totalitního 
režimu a  komunistické ideologie 
včetně základních přehledů všech 
organizací KSČ a vedoucích funk-
cionářů. Texty obohacují rozsáhlé 
obrazové a textové přílohy článků 
Jiskry Orlicka, fotografie jednoho 
z  posledních politických procesů 
v  Československu „Stárek - Vojt-
ková“, který probíhal u Okresního 
soudu v Ústí nad Orlicí, a soubor 
letáků a prohlášení z průběhu ce-
lého roku 1989.       

Kniha je výsledkem spoluprá-
ce Státního okresního archivu Ústí 

nad Orlicí, Konfederace politic-
kých vězňů, oblastní pobočky 66 
Ústí nad Orlicí, dokumentátora 
Ústavu pro studium totalitních re-
žimů a  představitele undergroun-
du Františka Stárka, Univerzitou 
Hradec Králové a  vydavatelství 
Oftis spol. s r. o. Ústí nad Orlicí.

Je k  zapůjčení též v  obecní 
knihovně v Rudolticích.

Prvním počinem bude vymezení 
již zmíněných jímek. Josef Motyč-
ka, předseda ekologické komise, 
mě požádal, abychom obešli ves-
nici a  zmapovali konkrétní místa 
nejvíce ekologicky škodlivá a este-
ticky nevzhledná. A takových  míst 
je u nás dost a dost. Tento rozbor 
pak zveřejníme. Před 15 lety jsme 
se o takovou věc již pokoušeli. Na-
razili jsme ovšem na odpor tehdej-
šího vedení KSČ.

Na tehdejším MNV byly pro-
vedeny úpravy. Byl umístěn nový 
nábytek, upravena vedlejší míst-
nost pro účely zasedací místnosti. 
Správce obecního úřadu a  paní 
Jašniaková sedí v  první místnosti 
(bývalá kancelář MNV).

Nejstarší občankou Rudoltic 
je paní Marie Prchlíková. V  roce 
1990 oslavila v  plné svěžesti své 
90. narozeniny. Fotografie z  této 
oslavy je jediným fotografickým 
dokladem za rok 1990.

Byla stanovena 5% daň z alko-
holu, daň ze psa je 90,- Kč.

Státní statek se snažil do ma-
teřské školy umístit zpracovatelský 
závod na mléčné výrobky. Obec-
ní zastupitelstvo chce dát budovu 
pod školskou správu Ústí nad Or-
licí, která by provoz školky dotova-
la. Státní statek tvrdí, že školka je 
jeho. Bylo zjištěno, že není.

Podle mého názoru je to to 
nejhlavnější, co se v  roce 1990 
událo.

Situace je stále bouřlivá, udá-
lostí je mnoho, proto věřím, že rok 
1991 bude úplnější.  Plněji vystih-
nu dobu, a  to je hlavním úkolem 
kroniky.
Zpracovala Marcela Macháčková, 

foto: Josef Motyčka

Nová kniha o roce 1989 
na Orlickoústecku

Obecní knihovna 
oznamuje, že bude 
v měsíci srpnu 
uzavřena.

Ozzy Osbourne 
revival koncert
Tým o.s. BACHADEJ oslavil 11. 
rok své existence v  sobotu 20. 
června soukromým sportovně 
zábavným odpolednem na hřišti 
TJ Sokol Rudoltice. Vyvrchole-
ním oslav se stal koncert skupiny 
Ozzy Osbourne revival – Crazy 
train přístupný široké veřejnosti, 
na kterém zazněly známé i  méně 
známé hity. Jako předskupina této 
kapely vystoupila skupina Taran-
tule z  Třebechovic pod Orebem. 
O  bohaté občerstvení se postaral 
kolektiv Romana Vymetálka ve 
spolupráci s hasiči Rudoltice. Jmé-
nem  organizátorů  patří všem dík 
za příkladnou spolupráci a poskyt-
nuté zázemí a nezbývá než se těšit 
na další akce, na které jste srdečně 
zváni.
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Gratulujeme jubilantům
Mikuláš Madi
75 let, *2. 4. 1940, Rudoltice 43
Josef Motyčka
80 let, *2. 4. 1935, Rudoltice 226
Jiří Malátek
70 let, *7. 4. 1945, Rudoltice 209
Karol Németh
75 let, *11. 4. 1940, Rudoltice 210
Marie Stuchlíková
91 let, *1. 5. 1924, Rudoltice 130
Ján Michalka
70 let, *26. 5. 1945, Rudoltice 609
Kamil Krejčíř
75 let, *28. 5. 1940, Rudoltice 192

Zubní pohotovost
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

1.-2.8.2015 MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829

8.-9.8.2015 MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267

15.-16.8.2015 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212

22.-23.8.2015 MDDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 567 456 324 829

29.-30.8.2015 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 818

5.-6.9.2015 MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815 465 620 358

12.-13.9.2015 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990

19.-20.9.2015 MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216

26.-27.9.2015 MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897

28.9.2015 MDDr. Kopecký Milan Mladkov 133 465 635 441

Marie Stuchlíková /foto: rodinný archív

Vítáme mezi námi
Údaje o narozených v měsíci 
dubnu a květnu r. 2015 nejsou 
známy, a to z důvodu překážek při 
získávání údajů z registru obyvatel 
a agendového informačního systé-
mu evidence obyvatel na straně 
jejich poskytovatele.

Opustili nás
V měsíci dubnu a květnu r. 2015 
není evidováno žádné úmrtí.

Statistika obyvatelstva
Statistika obyvatelstva k datu 31. 5. 2015 nemohla být zpracována, a to s ohledem na překážky při získávání 
údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel na straně poskytovatele 
těchto údajů.

Společenská kronika
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Místní akční skupina LANŠKROUNSKO, Z.S., nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ MAS LANŠKROUNSKO, z.s.
Vážené Lanškrounsko,
v  současné době intenzivně pra-
cujeme na přípravě Strategie ko-
munitně řízeného rozvoje (SC-
LLD) regionu. Na základě tohoto 
dokumentu bude do roku 2020 
komunitním způsobem přerozdě-
lována část finančních prostředků 
z operačních programů EU. Pokud 
projektový záměr nebude v soula-
du s SCLLD, nebude možné na něj 
čerpat dotaci z  prostředků urče-
ných pro komunitně řízený rozvoj 
(přes místní akční skupiny). Proto 
je důležité, aby tato strategie odrá-

žela skutečné potřeby subjektů pů-
sobících na Lanškrounsku.

Chtěli bychom Vás tedy po-
prosit, abyste věnovali pár minut 
svého času a  sdělili nám, jakým 
projektům byste se v následujících 
pěti letech chtěli věnovat (viz při-
ložený formulář). Mohou to být 
projekty jak investiční, tak nein-
vestiční a může jich být samozřej-
mě i více. Potenciálním žadatelem 
může být téměř kdokoliv – obec, 
živnostník, firma, nezisková orga-
nizace atd.

Vyplněné formuláře zasílejte 

na e-mail info@maslanskrounsko.
cz nebo ho vytištěný přinest do 
kancelář MAS Lanškrounsko, So-
kolská 288 Lanškroun (po telefo-
nické domluvě).

V  případě jakýchkoli dotazů 
se na mě obraťte.

Předem děkujeme za spolu-
práci.

Ing. Radka Báčová

MAS Lanškrounsko
info@maslanskrounsko.cz

+420 732 359 358
www.maslanskrounsko.cz

Změna výlukového jízdního řádu
V souvislosti s rekonstrukcí silnice II/313 v úseku Dolní Dobrouč - Horní Dobrouč musí být vedení linky 
č. 700911 Lanškroun – Letohrad opětovně upraveno.
S platností od 1. 7. 2015 došlo k následujícím změnám:
Ve směru Lanškroun →Rudoltice:
 » změna spoje č. 405, odjezd v 6.34 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.; spoj nově pojede v pracovních 

dnech s omezením v období od 1.7.15 do 31.8.15
 » nový spoj č. 407, odjezd v 7.34 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.
 » nový spoj č. 27, odjezd v 14.25 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.
 » nový spoj č. 529, odjezd v 14.34 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.
 » změna spoje č. 429, odjezd v 14.34 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.; spoj nově nepojede v období 

od 1.7.15 do 31.8.15
 » změna spoje č. 431, odjezd v 15.34 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.; spoj nově pojede v pracovních 

dnech bez omezení v období od 1.7.15 do 31.8.15
 » změna spoje č. 433, odjezd v 16.34 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.; spoj nově pojede v pracovních 

dnech s omezením v období od 1.7.15 do 31.8.15
 » zrušen spoj č. 45, odjez v 22.40 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.
 » změna spoje č. 43, odjezd v 22.40 hod. ze zastávky Lanškroun, aut. nádr.; spoj nově pojede v pracovních 

dnech bez omezení v období od 1.7.15 do 31.8.15
Ve směru Rudoltice →Lanškroun:
 » změna spoje č. 406, odjezd v 7.12 hod. ze zastávky Rudoltice, u mostu; spoj nově pojede v pracovních 

dnech s omezením v období od 1.7.15 do 31.8.15
 » nový spoj č. 408, odjezd v 8.12 hod. ze zastávky Rudoltice, u mostu
 » nový spoj č. 18, odjezd v 14.40 hod. ze zastávky Rudoltice, u mostu
 » změna spoje č. 422, odjezd v 15.21 hod. ze zastávky Rudoltice, u mostu; spoj nově pojede v pracovních 

dnech s omezením v období od 1.7.15 do 31.8.15
 » změna spoje č. 426, odjezd v 16.17 hod. ze zastávky Rudoltice, u mostu; spoj nově pojede v pracovních 

dnech bez omezení v období od 1.7.15 do 31.8.15
 » změna spoje č. 428, odjezd v 17.13 hod. ze zastávky Rudoltice, u mostu; spoj nově pojede v pracovních 

dnech s omezením v období od 1.7.15 do 31.8.15
Výlukový jízdní řád naleznete na www.rudoltice.cz/data/ext-887.pdf příp. si jej můžete vyzvednout na po-
datelně obecního úřadu.
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SKP Duha Lanškroun připravuje 
na dny 7. až 9. srpna 29. ročník 
cyklistického etapového závodu 
juniorů s mezinárodní účastí pod 
názvem „Regionem Orlicka“. 

Startují závodníci kategorie 
Juniorů a nejlepší z kategorie Ka-
detů. Pořadatel pozval i závodníky 
ze sousedních států. V loňském 28. 
ročníku startovalo 130 sportovců. 
O start v  letošním ročníku proje-
vili zájem i týmy z Belgie.

Pro závodníky je připraveno 
šest soutěží: Soutěž jednotlivců, 
Sprinterská soutěž, Soutěž o  nej-
lepšího vrchaře a Soutěž o nejlep-
šího závodníka roč. narození 1999, 
Soutěž o nejlepšího kadeta a Sou-

Force cup
V  sobotu 11. 7. se v  Lanškrouně 
uskuteční Force cup - cyklistický 
závod mužů v rámci Českého po-
háru. Start je naplánován na 13. 
hodinu na náměstí J. M. Marků, cíl 
bude na stejném místě v cca 17:30 
hodin. Délka závodu je 176, 5 km.

Trať závodu:
 » 3x okruh Lanškroun, Chudo-

ba, Cokytle, Strážná, Lubník, 
Sázava, Lanškroun, Rudoltice, 
odbočka Ostrov, Lanškroun. 
Délka okruhu je 42,3 km

 » 4x okruh Lanškroun, Rudol-
tice, odbočka Ostrov, Lan-
škroun. Délka okruhu je 12,4 
km.

Okruh bude jednosměrně 
uzavřen pro veřejnou dopravu 
v  délce kolony závodu od 13:00 
až do konce závodů.

těž družstev. Závod je součástí 
Českého poháru juniorů.

V  pátek 7. srpna bude závod 
zahájen na náměstí M. Marků v 16 
hodin a  I. etapa - „Rudoltická“, 
dlouhá 77 km, bude odstartována 
v 17:00. Trať je vedena po okruhu: 
Start: náměstí M. Marků, dále ul. 
Nádražní, Rudoltice, křiž. Ostrov, 
Lískový kopec, Lanškroun Dvořá-
kova, Lanškroun. Okruh absolvují 
závodníci 7x a v cíli na náměstí M. 
Marků jsou očekáváni v 18:45 ho-
din.

Další etapy vedou např. na Ne-
pomuky, Jablonné n. O., Letohrad, 
Žamberk, Ústí n/0, Českou Třebo-
vou.

Závod bude probíhat za běž-
ného silničního provozu, regula-
ce dopravy bude prováděna pří-
slušníky policie ČR a  pořadateli 
na motorkách. Další opatření pro 
bezpečnost a  plynulost silničního 
provozu budou řešena dle poža-
davků vzniklé situace pořadatelem 
závodu.

Zveme všechny příznivce 
cyklistiky ke zhlédnutí hodnot-
né sportovní podívané. Prosíme 
účastníky silničního provozu, kte-
ří se potkají na silnici s konvojem 
závodu, aby uposlechli pokynů 
policie a pořadatelů.

Cyklistický závod Regionem Orlicka

Regionem Orlicka 2013 /foto: www.cyklonovinky.cz
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Dům č. p. 261

Kalendář akcí na rok 2015
22. 8. Loučení s prázdninami (Myslivecké sdružení)
29. 8. Hradozámecká  noc (kastelánka Zámeček)
4. 9. Loučení s  létem (TJ Sokol, obec)
září Vítání občánků (obec)
3. 10. Den seniorů – zábavné vystoupení skupiny „Hašlerky“ – Hašlerovy Písničky (obec)
10. 10. Drakiáda na Zámečku (kavárna Zámeček)
24. 10. divadelní představení Ženitba od Gogola, dobrovolné vstupné na charitu Ukrajině 

(amatérské „Divadlo mezi světy“ z České Třebové)
31. 10. Halloween party na Zámečku (kavárna Zámeček)
5. 12. Mikulášská nadílka pro děti (obec)

Vzorná úprava pozemků nájemníky obecních domů

Dům č. p. 604 ZámečekDům č. p. 262
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