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Jménem rady obce 
a zastupitelů bych chtěla 
poděkovat každému, kdo 
se podílel na rekonstrukci 
školy… byl to fofr, vše se ale 
stihlo a  nezbývá než všem 
žákům a  učitelům popřát, 
aby se jim v  opravené škole 
příjemně učilo.

Jolana Kobzová, 
místostarostka

více na str. 3

Loučení s létem, foto: Jolana Kobzová
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Uvítání prvňáčků

Skupinové foto účastníků zahájení šk. roku

fota: Jolana Kobzová, Marcela Macháčková
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Během letošních letních prázdnin 
probíhala rozsáhlá rekonstrukce 
budovy naší základní školy. Děti 
ukončily výuku již v pátek 12. červ-
na, následující týden pro ně učitel-
ky připravily různé výlety, výpra-
vy do přírody a sportovní aktivity 
v terénu nebo za nepříznivého po-
časí i na sále kulturního domu.

Již v den uzavření budovy 12. 
června bylo provedeno přestěho-
vání vybavení a nábytku z přízemí 
do vyšších pater školy. V  pondělí 
15. června začalo vybourání pří-
ček a  podlah v  přízemí. Násled-
ně byla realizována nová izolace 
podlah a  obvodového zdiva.  Na 
stejných místech vyrostly nové 
vnitřní příčky, nově se provedla 
elektroinstalace, rozvody topení, 
odpadů, položily se nové podlaho-
vé krytiny včetně obkladů podlah 
v  chodbách a  stěn toalet, sanitár-
ní technika byla použita původní. 
Současně s  rekonstrukcí přízemí 
probíhala i  výměna střešní kryti-
ny včetně zateplení střechy z  její 
vnější strany, tím došlo k  mini-
málnímu porušení podkrovních 
místností. Při jednom velkém 
nepořádku se nechaly vymalovat 
i  chodby a  učebny v  poschodích, 
i zde byly vyměněny některé pod-
lahové krytiny, do šatny a kabinetů 
v přízemí byl zakoupen nový poli-
cový nábytek, aby byl tento prostor 
co nejlépe využit. Následovalo vel-
ké uklízení, aby se vše stihlo v ter-
mínech a nový školní rok mohl být 
1. září zahájen.  Zahájení školního 
roku, seznámení nového ředitele 
a dvou nových učitelek s žáky pro-
běhlo letos netradičně - před bu-
dovou školy, a to i díky krásnému 
počasí.  

Původně zamýšlená rekon-
strukce školy zahrnovala zateplení 
obvodových stěn. Od tohoto po-
stupu bylo upuštěno z důvodu vel-
ké vlhkosti obvodových stěn v pří-

fota: Jolana Kobzová

Zahájení nového školního roku v opravené škole
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Začátek nového školního roku 
bývá každoročně spojen s  řadou 
změn a  ani naše škola nezůsta-
la v  tomto směru pozadu. Právě 
naopak.  Ta na první pohled asi 
nejviditelnější se týká budovy zá-
kladní školy, která  během letních 
prázdnin prošla rozsáhlou rekon-
strukcí. Jejím cílem bylo vyřešit 
dlouholeté problémy s  vlhkostí 
budovy, současně však byla rea-
lizována také oprava střechy i ce-
lého přízemí budovy. Třídy, toa-
lety i společné prostory byly nově 
omítnuty a  vymalovány, nové 
jsou podlahy, sítě i  vybavení ně-
kterých interiérů. Škola se během 
letních prázdnin zmodernizovala 
a  také zkrásněla. Ocenit je třeba 
přístup i pracovní nasazení všech, 
kteří se v průběhu  letošního par-
ného léta na rekonstrukci podí-
leli. Věřím,  že žáci, jejich rodiče 
i  veřejnost pozitivně ocení změ-
ny, které ve škole nastaly. Velký 
dík patří vedení obce, a  to nejen 
za uskutečnění této akce, ale pře-
devším za velmi vstřícný přístup 
k  řešení všech problémů, které 
se v  průběhu celé rekonstrukce 

objevily.  Kdo alespoň občas ke 
konci prázdnin sledoval postup 
stavebních prací na budově ško-
ly i  jejím okolí, musel být pře-
kvapen, jak rychle byly směrem 
k  začátku nového školního roku 
dokončeny. Bez velkého nasaze-
ní všech pracovníků firem, které 
rekonstrukci prováděly, ale také 
zaměstnanců školy a  pracovníků 
obce, především společnosti Visi-
on, kteří nám v posledních dnech 
prázdnin velmi pomohli, bychom 
jen stěží zahájili nový školní rok 
v  řádném termínu. Všem za to 
patří velký dík.

Další změna se týkala perso-
nální oblasti. Od 1. 8. 2015 jsem 
převzal od paní Frebortové, která 
byla do té doby pověřena řízením 
školy, její  vedení.  Ke změnám 
navíc  došlo i   v  pedagogickém 
sboru mateřské i  základní školy.  
Na základě výsledků výběrových 
řízení, která jsme o  prázdninách 
uskutečnili, byly přijaty dvě nové 
paní učitelky do ZŠ (Mgr. Jana 
Nováčková a  Mgr. Olga Skalic-
ká) a  dvě učitelky do MŠ (paní 
Karolína Kotnourová a Lenka Já-

Nový školní rok na Základní škole a mateřské škole Rudoltice
nová).  Nově přijaté paní učitelky 
jsou pro svoji práci plně kvalifi-
kované a  věřím, že budou nejen 
posilou našich učitelských sborů, 
ale že také s  sebou přinesou no-
vou energii a  pozitivní přístup. 
Prioritou je stabilizace kolektivu 
zaměstnanců školy, aby již nedo-
cházelo k  tak častým změnám, 
jako tomu bylo v  minulosti. Dů-
ležitým úkolem bude také zastavit 
pokles počtu dětí a žáků a zajistit 
jejich opětovný nárůst, především 
v  ZŠ. Toho lze docílit především 
kvalitou naší výchovně-vzděláva-
cí práce, podnětným prostředím 
i pestrou nabídkou školních i mi-
moškolních aktivit a činností.  Pří-
kladem může být například obno-
vení v minulosti tolik oblíbených 
lyžařských pobytů na horách či 
pobytů s  vodáckým a  cyklistic-
kým zaměřením. Vedle klasických 
kroužků v rámci mimoškolní čin-
nosti, které budeme letos realizo-
vat ve spolupráci s DDM, nabíd-
neme žákům i možnost zúčastnit 
se nových sportovních kroužků 
v rámci školní družiny. 

Aby škola dokázala co nejlépe 

zemí a  z  obavy následné tvorby 
plísní v  přízemních učebnách. 
Zdivo se nechá minimálně rok 
vysychat a  následně bude opra-
vena i  venkovní fasáda tak, aby 
škola ladila svým vzhledem se 
sousední mateřskou školou. 

Jménem rady obce a  zastu-
pitelů bych chtěla poděkovat 
každému, kdo se na rekonstruk-
ci školy podílel. Během závěreč-
ných prací ve škole působilo až 
osm firem najednou, byl to fofr, 
vše se ale stihlo a  nezbývá než 
všem žákům a  učitelům popřát, 
aby se jim v opravené škole pří-
jemně učilo.

Jolana Kobzová
místostarostka

foto: Jolana Kobzová
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Rozdělení tříd

Základní škola
1. třída 12 žáků třídní učitelka: Mgr. Jarmila Nováčková
2. třída 10 žáků třídní učitelka: Mgr. Hana Hrdinová
3. třída 10 žáků třídní učitelka:  Pavla Pardubická, DiS
4. třída 8 žáků třídní učitelka: Mgr. Olga Skalická
5. třída 12 žáků třídní učitelka: Mgr. Jana Hejkrlíková
Celkem: 52 žáků
Mateřská škola
,,Berušky“ 21 dětí paní učitelky: Lenka Jánová a Hana Málková
,,Sluníčka“ 18 dětí paní učitelky: Dana Frebortová a Karolína 

Kotnourová
,,Motýlci“ 18 dětí paní učitelky: Martina Větrová, DiS a Alena 

Prícká
Celkem: 57 dětí

reagovat na potřeby dětí a  žáků, 
kteří ji navštěvují, je potřebná co 
nejlepší komunikace jak s  nimi, 
tak samozřejmě s  jejich rodiči. 
K tomu by měla sloužit vzájemná 
pravidelná setkávání i neformální 
akce, které chceme ve škole (i spo-
lečně s MŠ) realizovat. V této sou-
vislosti bych rád inicioval založení 
Spolku rodičů a přátel školy, který 
by mohl ještě více podpořit školní 
i mimoškolní činnosti a aktivity. 

Samozřejmostí je, že ve spo-

lupráci se zřizovatelem (vedením 
obce Rudoltice) budeme i nadále 
pokračovat v  postupné  moder-
nizaci školy a jejího vybavení tak, 
aby škola byla konkurenceschop-
ná a mohla svým vybavením po-
skytnout co nejlepší podmínky 
pro vzdělávání našich dětí a žáků.

A protože jsme právě zahájili 
nový školní rok, chtěl bych po-
přát všem našim dětem i žákům, 
aby se jim ve škole líbilo, rádi ji 
navštěvovali a  především získa-

li během roku co nejvíce nových 
poznatků a dovedností.  Jejich ro-
dičům pak spokojenost se školou, 
dobrou vzájemnou komunikaci 
a těm, kteří mají doma prvňáčky, 
také míru trpělivosti, neboť začát-
ky školní docházky nejsou vždy 
jednoduché. Svým kolegům přeji 
po celý školní rok hodně sil a ra-
dost z jejich práce
Mgr.  Pavel Dvořáček, ředitel školy

Sociální služba 
v Rudolticích 
Chtěla bych připomenout na-
šim občanům, zejména senio-
rům, že je možné od letošního 
léta využívat v naší obci pomoc 
při úklidu v  domácnosti, po-
moc s nákupy, s osobní hygie-
nou atd. 

Sociální péči zajišťuje paní 
Marie Šumová, kontakt je mož-
ný na obecním úřadě, více infor-
mací vč. ceníku naleznete také 
na webových stránkách obce: 
www.rudoltice.cz/socialni-sluzby.

J. Kobzová
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Milena Bártlová s pomocníky

Michaela Čadová

Změny v obecní 
knihovně
Je až nepochopitelné jak čas rychle 
letí, určitě ani  sama paní Kopecká 
nemůže uvěřit, že obecní knihovně 
věnovala neskutečných 41 let svého 
života. S pečlivostí a ochotou zajiš-
ťovala nejen knižní novinky dospě-
lým, ale i povinnou četbu školním 
dětem, většinu knih nosila v taškách 
a  vozila autobusem jako výpůjčku 
z  lanškrounské knihovny. Starala 
se o čistotu a pořádek v knihovně, 
knihám dávala obaly, všechny kni-
hy pečlivě evidovala a  co je důle-
žité, nebylo jí za těžko s  každým 
čtenářem prohodit vlídné slovo. Za 
její ochotu, čas a přístup k práci jí 
všichni čtenáři děkují, přejí poho-
du, přiměřeně práce na zahrádce, 
hlavně pevné zdraví a  všichni vě-
říme, že zůstane i nadále věrná své 
knihovně jako čtenářka.

Protože život přináší změny, 
chtěla bych Vám představit nové 
knihovnice, které budou určitě 
také splňovat všechna přání rudol-
tických čtenářů. Budou dvě, neboť 
v  dnešní době není snadné najít 
jednoho člověka, který by mohl 
v  knihovně působit každý týden 
po dva dny.

Paní Michaela Čadová je 
mladá maminka na mateřské do-
volené a  paní Milena Bártlová, 
věrná čtenářka naší knihovny. 
V  knihovně se budou střídat tak, 
aby to vyhovovalo jim oběma, 

provoz knihovny nebude ohrožen 
ani v případě nemoci či dovolené. 
K předání knihovny došlo v měsí-
ci srpnu a od středy 2. září byl za-
hájen provoz pod jejich vedením. 
Knihovna bude otevřená i  nadále  
každé pondělí a  středu vždy od 
15.00 do 18.00 hodin, tedy o  ho-
dinu déle. Za obec oběma novým 
knihovnicím přeji, aby je práce ba-
vila a měly knihovnu plnou spoko-
jených čtenářů.

J. Kobzová

Obecní knihovna sídlí 
v I. patře budovy místního 
kulturního domu čp. 95.
Výpůjční doba: 
pondělí, středa od 15 do 18 hod.
Změny výpůjční doby najdete 
webových stránkách www.rudol-
tice.cz. Budeme vás informovat 
o  novinkách a  případných změ-

nách spojených s  knihovnou. 
V  záložce Nové knihy budeme 
pravidelně několikrát do roka uvá-
dět soubory knih výměnného fon-
du a nové knihy.

Nově bude možné s knihovnou 
komunikovat i  prostřednictvím 
e-mailu knihovna@rudoltice.cz, 
kam nám můžete psát své dotazy, 
postřehy, prodlužovat výpůjční 
dobu, řešit meziknihovní výpůjční 
službu nebo dávat tipy na knížky, 
které byste chtěli v knihovně mít.
Na Vaši návštěvu se těší

Milena Bártlová 
a Michaela Čadová

knihovnice
„Kniha je nejmocnější zbraní ná-
roda. Národ, který si váží knih, 
váží si zároveň své duchovní ne-
závislosti a  neztratí ji, dokud 
bude mít svou literaturu.“ 

Karel Čapek
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Společenská kronika (*1)

Vítáme mezi námi
David Kozman, * 20. 4. 2015, Rudoltice 305
Natálie Mitvalská, * 22. 4. 2015, Rudoltice 620
Natálie Jašniaková, * 25. 5. 2015, Rudoltice 290
Veronika Langrová, *4. 6. 2015, Rudoltice 761
Tereza Braik, * 11. 6. 2015, Rudoltice 601
Hana Blažková, * 7. 7. 2015, Rudoltice 198
Štěpánka Šilarová, * 20. 7. 2015, Rudoltice 268
Adéla Stratílková, * 8. 8. 2015, Rudoltice 717
Adam Cink, * 9. 8. 2015, Rudoltice 63
Oskar Šembera, * 9. 8. 2015, Rudoltice 230
Ema Lichtenberková, * 14. 8. 2015, Rudoltice 31
Jaroslav Cvejn, * 14. 8. 2015, Rudoltice 63 

Rozloučili jsme se
Miloslav Jirásek
* 12. 5. 1938, Rudoltice 618, + 16. 7. 2015 - 77 let
Hilda Vyhnálková
* 26. 7. 1929, Rudoltice 160, + 15. 7. 2015 - 85 let
Gratulujeme jubilantům
Zdeňka Sychrová, 75 let, * 19. 6. 1940, Rudoltice 164
Helena Kopecká, 70 let, * 26. 6. 1945, Rudoltice 52
Anna Mertová, 80 let, * 21. 7. 1935, Rudoltice 262
Anna Bendová, 91 let, * 2. 8. 1924, Rudoltice 101
Metoděj Alexa, 85 let, * 7. 8. 1930, Rudoltice 107

Statistika obyvatelstva (*1)

počet obyvatel obce Rudoltice 
 » celkem: 1808

počet obyvatel na Zámečku
 » v bytových domech: 670
 » v rodinných domech: 59

průměrný věk
 » celkem 36,99
 » muži 35,67
 » ženy 38,32

počet přihlášených (*2): 50; počet odhlášených (*2): 48
počet narozených (*2): 16; počet zemřelých (*2): 8

(*1) k 15.8.2015; (*2) od 1. 1. 2015 do 15. 8. 2015

Oskar Šembera

Ema Lichtenberková
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Štěpánka Šilarová

Příměstský tábor 
Rudoltice 2015
I letošní léto jsme pro děti z Rudoltic a okolí uspo-
řádali dva týdny příměstského tábora. Děti měly 
možnost aktivně strávit 2x5 dní v kolektivu mladších 
i starších kamarádů. 

S  dětmi jsme společně zažili mnoho legrace při 
sportovních i  odpočinkových hrách, cvičení, lezení, 
jízdě na koloběžkách, kolečkových bruslích i kánoích 
a dalších aktivitách. Každý den jsme si zahráli jednu 
z táborových her, při kterých jsme si vyzkoušeli sto-
pování, spolupráci, rychlost, vytrvalost, důvtip, od-
had i paměť.

Při hrách jsme využili tělocvičnu i  místní spor-
toviště a  odpočinková místa - dětské hřiště u  čp. 5, 
hřišťátko na 1. sídlišti, park pod obecním úřadem, 
prostor u podjezdu a železničního mostu u nádraží, 
druhý rybník a přilehlé okolí.

Při pěším výletě děti vystoupily na dva blízké kop-
ce, Lískovec a Kypuši, vykoupaly se v Dlouhém rybní-
ce, prošly naši obec i blízké okolí. Bohužel v srpnovém 
termínu nám připravovaný výlet zhatil déšť.

Možnost zůstat přes noc  využila asi polovi-



/číslo 4 /2015 /září

/8

na účastníků. Každá skupinka dětí si postavila stan, 
v němž pak přespala. Na louce u rybníka tak děti za-
žily noc bez maminek i  vyzkoušely svoji šikovnost. 
Zůstala tam po nás jen ta pověstná zválená tráva.

O děti bylo postaráno vždy mezi 7:30 a 15:30 hod. 
po všech stránkách - program Daniel Žáček, dozor 
Radek Tejkl, stravování Jiří Žáček. Děti, dle svého vy-
jádření, byly spokojené a odjížděly nerady.

Doufám, že i příští rok bude o uskutečnění pří-
městského tábora z řad účastníků zájem, a děkuji tím-
to za podporu Obci Rudoltice, bez níž by tato akce 
byla v takovémto rozsahu jen těžko uskutečnitelná.
Příměstského tábora se zúčastnilo v termínu:
 » 13.–17. 7. 2015 29 dětí, z toho jen 5 z Rudoltic 

(+Lanškroun, Damníkov, Luková, D. Třešňovec 
a Moravská Třebová)

 » 17.–21. 8. 2015 12 dětí, z toho 6 z Rudoltic (+Lan-
škroun a Lubník)

Za pořadatele:  Pionýr, z.s. – Pionýrskou skupinu 
Vodní sporty

Daniel Žáček

fota: Daniel  Žáček
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Dotaz č. 1, dotaz položila zastu-
pitelka Bártlová.  Na minulém 
zasedání jsem předložila vedení 
obce seznam s  neurčitými usne-
sení rady obce. Bylo jich celkem 
26, nedostatečně informovala 
a  ve většině případů se jednalo 
o  usnesení, kterými bylo schvá-
leno uzavření nějaké smlouvy, 
např. z  usnesení o  schválení da-
rovacích smluv nevyplývalo, kte-
rý z  účastníků je dárcem a  kdo 
obdarovaným, v  jiných přípa-
dech z  usnesení nevyplývá cena. 
Usnesení by měla obsahovat 
tyto údaje: účastníky, předmět 

Interpelace členů zastupitelstva 
z veřejného zasedání dne 16. 6. 2015

smlouvy a  částku. Pokud tyto 
informace usnesení neobsahují, 
domnívám se, že nemají správ-
nou vypovídací hodnotu. Mohla 
by rada obce změnit tento systém 
a  schvalovat smlouvy stejně tak, 
jako jsme to dělali v  minulosti? 
Pokud ne, chtěla bych požádat 
o kopie smluv na základě sezna-
mu usnesení, který jsem předlo-
žila a budu tak činit pravidelně, 
což je z mého pohledu zbytečné. 

Odpověděl starosta obce. Ko-
pie smluv jsou přiloženy k zápisu 
z  jednání rady obce. Není pro-
blém je zastupitelce Bártlové po-

skytnout. Místostarostka Kobzová 
dále uvedla, že se samozřejmě rada 
obce může nad zněním usnesení 
zamyslet, příp. je vylepšit. Avšak 
také upozornila, že na vyžádání je 
možné kopie získat. Zastupitelka 
Bártlová reagovala tak, že ví, že si 
může o  kopie požádat, ale pova-
žuje to za zbytečný náklad obce. 
Opětovně se dotázala, zda je ze 
strany rady obce možné změnit 
systém schvalování usnesení. Dále 
podotkla, že usnesení, která byla 
okopírovaná ze zápisů z  jednání 
bývalé rady obce, jsou v  pořádku 
a v některých usneseních informa-
ce chybí. Starosta obce se domnívá, 
že smlouvy jsou v  usnesení vždy 
dostatečně identifikovány, avšak 
ne vždy stejně. Z  řad veřejnos-

Vážení spoluobčané, vážení čte-
náři,
čas prázdnin a dovolených je již za 
námi, léto pomalu končí, a tak mi 
dovolte vás opět krátce pozdravit.

Jsem moc ráda, že i  v  době 
letního odpočinku jsem se měla 
možnost s některými z vás setkat 
a krátce pohovořit o problémech, 
které vás trápí. Opakovaně řešíte 
problémy s  kvalitou nájemních 
bytů i s občanským soužitím v by-
tových domech. Trápí vás majitelé 
psů i koček, kteří se o své miláčky 
až tak dobře nestarají. Některým 
z  vás vadí celonoční svícení ve-
řejného osvětlení, a  stížnosti po-
dané na obec nejsou řešeny k vaší 
spokojenosti. Aktuálně vás straší 
údajná výstavba nové restaurace 
přímo na sídlišti Zámeček, ale ře-
šíte i opravy místních komunika-
cí v  obci. Jak jsem se dozvěděla, 
obdobnou zkušenost s rozhovory 
s vámi má i bývalá místostarostka 
a současná zastupitelka za KSČM 
paní Erika Kohoutová. 

V  minulém, tj. červencovém 

zpravodaji jsem společně se svou 
dcerou uveřejnila poděkování za 
dopis, který jsme od občanů ob-
držely po vydání květnového čís-
la. Původní článek, jenž byl do re-
dakce k otištění zaslán, obsahoval 
pro případ vaší potřeby i kontakt-
ní údaje přímo na mne, které ov-
šem ve zpravodaji z nějakého dů-
vodu otištěny nebyly. Snad to byla 
tisková chyba či opětovný nedo-
statek místa ve zpravodaji – nemá 
smysl se tím nijak zabývat. Snaha 
o  navazování osobního kontak-
tu ze strany některých z vás mne 
proto těší o to více. Je vidět, že po-
kud vás něco skutečně trápí, cestu 
k nám si nakonec sami najdete. 

Na veřejném zasedání zastu-
pitelstva dne 16. 6. 2015, které 
bylo svoláno jako náhradní za ne-
konané zasedání ze dne 8.6.2015, 
jsem na vedení obce a  společ-
nosti VISION Rudoltice opětov-
ně kladla několik dotazů v rámci 
svého práva na interpelace. Pro-
tože již výtah z  těchto interpe-
lací zaslala k  otištění do tohoto 

Letní pozdrav z Rudoltic
zpravodaje zastupitelka p. Erika 
Kohoutová, nebudu se jimi nijak 
blíže zaobírat. Ráda bych vás ov-
šem v této souvislosti informova-
la o tom, že z důvodu schvalování 
dle mého názoru ne zcela určitých 
usnesení rady obce, zejména po-
kud jde o  smlouvy (viz dotaz č. 
1 v  interpelacích členů zastupi-
telstva), byla v  letních měsících 
rozšířena funkčnost diskusních 
webových stránek www.rudoltic-
kadiskuse.cz. Na Rudoltické dis-
kuzi jsou tak nově zveřejňovány 
dokumenty – smlouvy, objednáv-
ky prací, výkazy o plnění rozpoč-
tu apod., o  které jsem obec a  její 
obchodní společnost jako zastu-
pitel obce požádala a do budouc-
na budu žádat, abych zvýšila sobě 
i  všem občanům informovanost 
o dění v obci a nakládání s rozpo-
čtem obce. Věřím, že této možnos-
ti budete plně využívat.

Přeji Vám krásný podzim.
Lenka Bártlová, NEZÁVISLÍ
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ti zaznělo, že souhlasí s  názorem 
zastupitelky Bártlové, pro občany 
je jednodušší přečíst si usnesení, 
nežli vyžadovat kopie smluv. Za-
stupitelka Bártlová upozornila na 
pravděpodobnou chybu v  usne-
sení rady obce č. RO/2/2015/1/27 
týkající se schválení smlouvy s Dr. 
Rajblem na pronájem ordinace. 

Dotaz č. 4, dotaz položila 
zastupitelka Bártlová. Ve svém 
článku jste (místostarostka Kob-
zová) také psala, že díky firmě 
Time4Fun byl levnější koncert 
pana Brichty? Kolik koncert 
pana Brichty stál? Místostarostka 
Kobzová odpověděla, že díky fir-
mě Time4Fun byli levnější všich-
ni účinkující, protože tato firma 
má s agenturami, které vystoupení 
zprostředkovávají, množstevní sle-
vy. Dále uvedla, že koncert pana 
Brichty stál cca 50 tis. Kč + zvukař, 
doprava. Částkou si ale nebyla jis-
ta. Starosta obce nabídl zastupitelce 
Bártlové, že jí přesné informace bu-
dou zjištěny a  dodány. Zastupitel-
ka Bártlová sdělila, že se taktéž na 
cenu koncertu pana Brichty poptá-
vala a dostala nabídku na 45 tis. Kč. 

Dotaz č. 5, dotaz položila 
zastupitelka Bártlová V položko-
vém rozpočtu na rok 2015 polož-
ka refundace zastupitelé, která 
tam v  minulosti nebyla. Na co 
je tato položka určena? Starosta 
obce odpověděl, že není schopen 
odpovědět ihned, ale informa-
ce zjistí a zastupitelce Bártlové jej 
předá. 

Dotaz č. 6, dotaz položila za-
stupitelka Bártlová. Máte před-
stavu o  rozpočtu stavby bazénu 
na prostranství mezi MŠ a  ZŠ. 
Jak bude stavba financována 
a jaké podmínky musí být splně-
ny z  hlediska záplavového úze-
mí? Starosta obce odpověděl, že 
na stavbu bazénu je v současnosti 
zadáno zpracování studie. Zastu-
pitelka Bártlová se opětovně dotá-
zala, zda je nějaká představa nebo 

vize o tom, jak bude stavba finan-
cována? Starosta obce odpověděl, 
že studie ještě není dokončena, 
takže žádná vize prozatím neexis-
tuje. Zastupitelka Bártlová se dále 
dotázala, zda byl zjišťován nějaký 
odhad nákladů na provoz v bazé-
nech v  okolí. Starosta obce sdělil, 
že náklady byly zjišťovány na ZŠ 
Dobrovského v  Lanškrouně, kde 
činí cca 1,8 mil. Kč ročně. Do dis-
kuze se zapojil také zastupitel Tejkl 
a  zajímalo ho, zda bude výstavba 
a  údržba realizována z  vlastních 
zdrojů. Starosta obce odpověděl, 
že momentálně je rozpracována 
studie, až bude studie dopracová-
na, mohou se odhadnout náklady 
na výstavbu a její následný provoz. 
Do doby, než bude studie hotová, 
lze tyto náklady těžko vyčíslit. Za-
stupitelku Bártlovou pouze zají-
malo, zda už existuje nějaká vize, 
z jakých prostředků bude stavba fi-
nancována, neboť se nebude jednat 
o malou částku. Starosta obce uve-
dl, že po zpracování studie bude 
možné vyčíslit náklady na stavbu 
a  provoz a  následně bude možné 
rozhodnout, z  jakých prostředků 
by se mohlo vše financovat. Dále 
sdělil, že pomocí studie bude zjiš-
těno také to, zda je vůbec možné 
stavbu na daném místě realizovat 
s  ohledem na záplavové území. 
Z řad veřejnosti byl položen dotaz, 
kolik taková studie stojí. Starosta 
obce odpověděl, že cca 40 tis. Kč. 

Dotaz č. 7, dotaz položila 
zastupitelka Bártlová Jak je to 
s koupí drážního domku čp. 217? 
Rada obce schválila usnesení s do-
poručením zastupitelstvu tento 
objekt koupit. Na dotaz odpověděl 
starosta obce. Starosta obce ne-
navrhl koupi domu do programu 
jednání zastupitelstva obce zařadit 
a neučinil tak, ani nikdo další. Pro 
tuto chvíli z prodeje sešlo. 

Dotaz č. 13, dotaz položi-
la zastupitelka Bártlová Kdo je 
novým správcem tělocvičny? Na 

dotaz odpověděl zastupitel Šrá-
mek. Na tuto činnost už je sepsá-
na smlouvy, jejíž kopii zastupitelce 
Bártlové také předloží. Zastupitel-
ku Bártlovou zajímalo, zda je tato 
informace tajná. Zastupitel Šrá-
mek odpověděl, že tato informace 
tajná není, ale stejně jako ona vyu-
žívá svých práv a kopie smlouvy ji 
bude poskytnuta v zákonné lhůtě. 

Dotaz č. 14, dotaz položila 
zastupitelka Bártlová Kdo je no-
vým správcem dětských hřišť? 
Zastupitel Šrámek odpověděl, 
že dětská hřiště nejsou ve správě 
spol. Vision. Na dotaz odpověděl 
starosta obce. Pan D. Ž. měl uza-
vřenou smlouvu s obcí a místo této 
smlouvy byla uzavřena nová do-
hoda o provedení práce na úpravu 
hřišť. Nabídl zastupitelce Bártlo-
vé, že dohoda jí bude poskytnuta, 
avšak s  odstraněnými osobními 
údaji. Zastupitelka Bártlová mu 
oponovala, neboť jako zastupitel 
má právo i na osobní údaje a je je-
nom na ní, jak s nimi pak naloží. 
Do diskuze se zapojila veřejnost 
a  dotazovala se, zda ani ona ne-
může znát jméno nového správce. 
Zastupitel Šrámek odpověděl, že 
jméno správce je veřejnosti již ur-
čitě známé, a to vzhledem k tomu, 
že je vyvěšeno přímo v tělocvičně. 
Dále sdělil, že veřejnosti rád odpo-
ví, zastupitelce Bártlové však niko-
liv. Zastupitelce Bártlové bude od-
povídat pouze písemně, jinak jsou 
informace používány proti němu. 
Správcem je pan P. Antl. Veřejnost 
se následně dotázala, kdo je tedy 
správcem tělocvičny. Zastupitel 
Šrámek odpověděl, že na zákla-
dě dohody o  provedení práce je 
správcem tělocvičny paní L. Ant-
lová. Z řad veřejnosti vzešel dotaz, 
zda paní Antlová nedělala správce 
tělocvičny již v minulosti a neby-
la z  nějakého důvodu odvolána? 
Zastupitel Šrámek uvedl, že paní 
A. byla správcem již v  minulosti. 
Není mu však známo, že by byla 
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Velký úspěch Filipa Heinigeho 
z Rudoltic-Zámečku
V Americe vybojovali zlatou a bronzové medaile

V horké srpnové sobotě jsem se 
měla možnost zúčastnit skromné, 
ale o to víc srdečné oslavy velké-
ho úspěchu jednoho obyvatele by-
tového domu na Zámečku, který 
absolvoval Světové hry speciálních 
olympiád v Los Angeles v USA a 
kromě fotek, zážitků a několika 
suvenýrů si dovezl ZLATOU ME-
DAILI za skok do dálky…
Článek v Orlickém deníku vše vy-
stihuje nejlépe…

Marcela Macháčková
Češi byli úspěšní
Světového klání se zúčastnilo při-
bližně sedm tisíc sportovců s růz-
nými formami mentálního po-
stižení z  více než 170 zemí světa. 
I  zásluhou Marie a  Filipa česká 
reprezentace dovezla domů re-
kordní počet medailí. Atletická 
sekce, do které oba patřili, se může 
pochlubit dvěma zlatými, čtyřmi 
stříbrnými a  třemi bronzovými 
medailemi. Marie Bartošová byla 

dvakrát dekorována bronzovou 
medailí, vyšel jí skok do dálky 
a běh na sto metrů, Filip Heinige 
je hrdým nositelem zlaté medaile 
za skok do dálky.

Aby dostali pozvánku do Los 
Angeles, přezdívaného jako Měs-
to andělů, museli mít nejen dobře 
natrénováno, ale i  trochu příslo-
večného štěstí. Počet členů české 
reprezentace v  jednotlivých disci-
plínách určují kvóty mezinárodní 
olympijské organizace. Sportovci 
se nominují na základě zlatých 
medailí z národní olympiády a na 
té se oběma členům ústeckého 
klubu Človíček dařilo. Štěstěna je 
neopustila, ani když se losovalo, 
kdo odletí za „velkou louži“ v bar-
vách českého týmu.
Nezkazit kvalifikaci
Na své cestě za medailí stejně jako 
sportovci bez hendikepu nemo-
hou pokazit kvalifikaci, ve finále 
pak navíc nesmí podat radikálně 
lepší výkon. „Při speciální olym-
piádě se sportovci utkávají ve své 
kategorii a  podle své výkonnosti. 
Nejdříve musí projít kvalifikací, 
v  ostrém závodě pak nesmí mít 
výsledek lepší o  víc než dvacet 
procent, protože by byli diskvalifi-
kováni. Bere se to tak, že v kvali-
fikaci podali horší výsledek proto, 
aby zvítězili. Dvacetiprocentní li-
mit počítá s vypětím, které závody 
představují a atmosférou na místě, 
která může sportovce vyhecovat. 
Neměl by však dosáhnout do jiné 
kategorie,“ vysvětluje princip her 
ředitelka Stacionáře v Ústí nad Or-
licí Radka Vašková.

Pro ústecký stacionář je účast 
dvou jejich sportovců a  zisk me-
dailí na světové speciální olympi-
ádě historickým úspěchem a zúro-

z nějakého důvodu odvolána. 
Dotaz č. 16, dotaz položila 

zastupitelka Bártlová. Proč vozí 
firma 2k2 hromadně hlínu na 
sídliště Zámeček? Bylo to v pon-
dělí 4. 5. 2015, jela jsem z  prá-
ce. Na dotaz odpověděl zastupi-
tel Šrámek. Musí se podívat, o co 
konkrétně v  tomto případě firmu 
2k2 požádal. Jak již uvedl, strojový 
park spol. Vision není dostatečný 
a  musíme spolupracovat s  jiný-
mi subjekty, aby bylo hotovo to, 
co je potřeba. Z řad veřejnosti byl 
položen dotaz, zda obec dispo-
nuje s  nějakou hlínou. Zastupitel 
Šrámek odpověděl, že netuší, zda 
zastupitelka Bártlová pozná, zda 
se jedná o čistou hlínu nebo něco 
jiného. V  uvedeném období byla 
budována parkoviště u BD v obci, 
je tedy možné, že hlína pocháze-
la odtud. Pokud je jeden traktor 
v  opravě a  druhý seká trávu, je 
potřeba využít spolupráce s jiným 
subjektem. Zastupitelka Bártlová 
se domnívá, že spol. Vision má 
uzavřenou s  firmou 2k2 nějakou 
smlouvu. Tuto skutečnost zastupi-
tel Šrámek odmítl. 

Erika Kohoutová, zastupitelka

Filip s Maruškou, foto: www.orlicky.denik.cz
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čením téměř dvacetileté práce 
s klienty. „Do Českého hnutí spe-
ciálních olympiád jsme se zaregis-
trovali v  roce 1996. Loni poprvé 
byla Jaruška Čermáková na světo-
vých hrách v Belgii, letos Maruška 
s Filipem až v Los Angeles. S kli-
enty sportujeme už devatenáct let, 
začínali jsme, když byli ještě malí. 
A dnes už to jsou sportovci, kteří si 
sami troufnou odletět do Ameriky 
a  takhle výborně reprezentovat,“ 
těší Radku Vaškovou.
Poprvé v moři
A pak už dostávají slovo oba drži-
telé medailí. Mluví hlavně Maru-
ška, Filip se světem komunikuje 
hlavně pomocí rukou. „Budu na 
to vzpomínat ještě hodně, hodně 
dlouho,“ říká Marie. „Dobrý to 
bylo,“ přikyvuje Filip. Ze světa si 
domů jako suvenýr přivezl i cédéč-
ko jedné raperské kapely, která se 
mu v USA velmi líbila. V Americe 
mohli oba závodníci poprvé v  ži-
votě okusit, jaké je moře. „Ze za-
čátku bylo studené, ale když jsem 
se namočila, tak už krásně teplou-
čké. Když zafoukalo, byly vlny, po-
čkali jsme si na ni, to byla sranda, 
hodně jsme se nasmáli,“ vzpomíná 
Maruška. Se slovy „Nejsem srab, 
voda je slaná, nebudu ji pít…“ se 
podle českých trenérů ponořil do 
mořské vody i neplavec Filip.

Během pobytu v  Los Angeles 
se česká výprava podívala i do Ho-
llywoodu. Ve slavné filmové čtvrti 

Filipa zaujalo auto jako Batman, 
Maruška zase vzpomíná na známý 
chodník slávy posetý hvězdami se 
jmény těch nejslavnějších celebrit. 
Cestou na sportoviště také čeští 
sportovci usazeni v  autobusu mí-
jeli kopec, na kterém je z velkých 
písmen složen nápis Hollywood. 
A  jednu slavnou osobnost viděli 
i na vlastní oči. Na sportovní klání 
se přišla podívat manželka americ-
kého prezidenta Michelle Obamo-
vá. „Já jsem ji viděla, krásná paní,“ 
dodává Maruška s obdivem.

Na své medaile jsou Marie 
i  Filip patřičně hrdí. „Je to velká 
radost. Bojovala jsem za to,“ při-
takává Maruška. Při speciálních 
olympiádách jsou sice jako v kla-
sickém sportu oceněni medailí 
první tři, nejsou tu však stupně 
vítězů, stužku jako výraz uznání 
dostane i dalších pět účastníků zá-
vodu.
Hodiny na cestách
Domů se oba reprezentanti ústec-
kého stacionáře vrátili plni zážitků, 
opálení, ale i velmi unavení. Cesta 
byla dlouhá, do Los Angeles trvala 
i s mezipřistáním šestatřicet hodin, 
zpět osmadvacet hodin. Hendi-
kepovaní sportovci přitom museli 
zvládnout i  mnohá úskalí, jakou 
při celních prohlídkách představu-
jí různé zostřené kontroly bagáže 
a cizojazyčně vedené pohovory, se 
kterými pomáhal doprovod. Celní 
kontrolou třeba neprošly džusy. 

„Napili jsme se a  museli je vyho-
dit,“ vzpomíná s  lítostí Maruška. 
S Filipem překonala strach z létá-
ní. „Houpalo to,“ naznačuje Filip 
rukou. Ještě jsou plni zážitků. Za 
to, že je mají, vděčí i pracovnicím 
stacionáře, které pomohly zařídit 
cestu, vyřídit potřebné dokumenty 
a  sbalit bagáže, pravidelně s  nimi 
trénují… „Za to chci tetám podě-
kovat, hlavně Hance, Bětce i Rad-
ce,“ dodává Maruška.

Atletických klání, v nichž Ma-
rie s Filipem reprezentovali Českou 
republiku na speciální olympiádě, 
se zúčastnilo celkem 953 atletů ze 
157 zemí. Českou šestičlennou at-
letickou sekci doprovázela do Los 
Angeles jako trenérka předsed-
kyně Českého hnutí speciálních 
olympiád Hana Válková. Výstižně 
shrnula, proč jsou pro sportovce 
s hendikepem taková setkání pří-
nosná: „Zvládnutí samostatného 
chování, jak pro každý všední den 
i sport v obrovském množství lidí 
a jazyků, poznání hodnoty vlastní-
ho úsilí, život ve skupině a vzájem-
ná pomoc,“ vypočítává v  bodech 
a ve svém bloku na závěr konsta-
tuje: „Doufám, že jsme přispěli 
k  přepsání učebnic psychopedie, 
kde se píše jen, co neumějí, co ne-
dokážou. My celou dobu píšeme, 
co všechno dokážou.“

 Autor: Dana Pokorná
Zdroj: www.orlicky.denik.cz

Z Filipovy oslavy u bytovky čp. 608

fota: Jitka Vykydalová

Maminka se Filipovi postarala o výborný dort
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Dne 22. 8. 2015 se již od časného 
rána konalo Myslivecké posezení, 
kde jinde než na „Myslivečáku“, 
pořadatel Myslivecké sdružení Ru-
doltice. Věnováno bylo nejen do-
spělým, ale hlavně dětem, všichni 
si mohli vyzkoušet své rybářské a 
střelecké dovednosti. Tentokrát se 
lovili kapříci, ale jen sportovně, 
po přeměření byli vráceni zpět do 
rybníka. Další možností bylo za-
hrát si na lovce formou střelby ze 
vzduchovky na plechovky  nebo 
papírové terče. K pohodě přispělo 
kromě příjemného počasí i skvělé 
občerstvení, podával se divočák na 
všechny možné způsoby: grilova-
ný, steak, špíz, hamburger a kdo 
nechtěl divočáka, v udírně se hou-
paly výborné klobásky. Sladkou 
tečkou za občerstvením se mohl 
stát domácí zákusek či cukroví 
spolu s kávou. Snad všichni odchá-
zeli spokojeni a všem organizáto-
rům patří dík za dobře odvedenou 
práci.

Na přání přítomných rybá-
řů je možné si nafocené rybářské 
úlovky prohlédnout či zkopíro-
vat v lepším rozlišení na adrese: 
www.prov1.rajce.idnes.cz

J. Kobzová

Myslivecké posezení
fota: Vladimír Provazník
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Právě stojíme na prahu nové se-
zóny, která by měla ukázat, zda 
jsme se v  loňském roce vydali 
správným směrem.

Jako obvykle musíme začít 
u  mládeže, která v  letošní sezó-
ně bude bojovat opět na mnoha 
frontách, což nám mohou jiné 
vesnice pouze slepě závidět.  I ve 
městech je situace taková, že se 
musejí spojovat, aby vůbec něco 
mohli hrát. Proto si velmi cením 
toho, že můžeme postavit soupis-
ky ve třech mládežnických kate-
goriích.  Nejmladší se z  loňské 
přípravky přesunuli do mladších 
žáků. Ti podobně jako přípravka 
nehrají ještě na celé hřiště a  zá-
pasy probíhají turnajovým způ-
sobem, kdy se hrají současně dvě 
utkání, tudíž jsou na jednom tur-
naji přítomny 4 týmy.  Zde bych 
chtěl vyzvednout hlavně svědo-
mitou práci Davida Vlčka, který 
již druhou sezónu poctivě při-
pravuje naše nejmladší naděje 
ve spolupráci s  Jiřím Pavlovem.  

Z  jeho svěřenců září napros-
té nadšení a  zaujetí pro hru, což 
prokazovali poměrně stabilními 
výkony na jaře.  Uvidíme, jak se 
jim povede ve vyšší kategorii, ale 
důležité je, že všichni chtějí hrát. 
A to je v těchto kategoriích určitě 
důležitější než to, zda jsme skon-
čili první nebo druzí na turnaji. 

V těchto kategoriích se navíc děti 
chtějí ukázat zejména rodičům, 
jak se jim daří. Proto je důležité, 
aby přítomnost Vás rodičů na zá-
pasech byla co nejhojnější. Bude-
me rádi, když je přijdete podpořit 
přímo na stadion. 

Starší žáci pod vedením Vla-
dimíra Řehoře a  Pavla Beneše se 
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Družstvo nejmenších, foto: Jan Habigar

Zprávy z hřiště
Utkání dorostu, foto: Jan Habigar
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Už počtvrté se rudoltický Zámeček 
přidal k ostatním památkám, které 
se účastnily této pěkné celostátní 
akce, celkem to letos bylo 80 hra-
dů a  zámků. Během příprav jsem 
ve věži a sklepení rozmístila něco 
přes 300 svíček, jen jejich zapalo-
vání trvalo skoro hodinu. Když se 
setmělo, vypadala věž osvětlená 
svíčkami velmi romanticky.

Doprovodný program byl le-
tos vylepšen dvěma novinkami. 
V  třetím patře si návštěvníci pod 
dohledem šermíře mohli vyrazit 
zámeckou pamětní minci, a  kdo 
měl zájem, dozvěděl se zajímavé 
informace o  vlastnostech kovů. 
Mnozí také využili možnosti dát 
si do návštěvní mapy špendlík do 
místa, odkud přijeli. Schodiště 
i místnosti věže byly osvětleny více 
než 200 svícemi, ostatní svítily ve 
sklepení.

Pod věží od 20 hodin zpíval 
ženský sbor z Lanškrouna pod ve-
dením paní J. Uhlířové, zájemci si 
mohli poslechnout pěkné skladby 

Hradozámecká noc na Zámečku se vydařila

začali připravovat na novou se-
zónu začátkem srpna, stejně jako 
dorostenci, kde trenéra Honzu 
Habigara nahradil  Jirka  Bártl. 
Chtěl bych touto cestou popřát 
novému trenérovi hodně úspěchů 
a  odcházejícímu trenérovi podě-
kovat za odvedenou práci.  Pevně 
věřím, že se i výsledky, které pro-
vázely obě kategorie v  loňském 
roce, zlepší, protože herně to ne-
vypadalo špatně, jen nám to tam 
„prostě nepadalo“. I  zde sestavo-
vání týmů probíhalo za neustálé-
ho vyjednávání s  okolními týmy, 
které neměly dostatek hráčů, aby 
sestavily celý tým, a  tak jsme se 
pokusili k  nám některé dostat 
na hostování. Stejnou cestou se 
vydali ti nejlepší z  našich hráčů, 
kterým jsme umožnili hostování 

v týmech, které hrají vyšší soutě-
že, abychom podpořili jejich vý-
konnostní růst.  První zápas se-
hráli dorostenci  23. 8. 

Muži již svoji sezónu zaháji-
li kanonádou proti Kerharticím 
a  všichni doufáme, že střelecká 
smůla z  minulého ročníku je za-
pomenuta  a   záchranářské práce 
z  minulého ročníku se nám vy-
hnou. Je to všechno o  poctivém 
přístupu na trénincích, snaze 
na sobě pracovat, a  pak se musí 
úspěch dostavit. Společně s trené-
rem  Pavlem Smejkalem věříme, 
že jsme se poctivě připravili a že 
to bude vidět i  na hřišti. Proto 
budeme velmi rádi, když nás při-
jdete na zápasy podpořit.  I když 
bylo léto velmi suché, investice do 
hnojení a likvidace plevelu uděla-

ly svoje a myslím, že nebudu pře-
hánět, když řeknu, že náš pažit je 
jeden z  nejlepších široko daleko.  
Proto věřím, že se na něm bude 
našim hráčům dařit. 

Pevně doufáme, že si najdete 
chvilku přijít buď podpořit naše 
fotbalové borce,  nebo si jenom 
prostě  posedět  u piva s klobásou.

Nakonec bych chtěl  podě-
kovat svým kolegům z  výboru, 
všem nadšencům, kteří nám při-
cházejí a přijdou pomoci na plá-
nované akce, vám rodičům, kteří  
jste ochotni jezdit s ratolestmi po 
zápasech, či je podporovat na do-
mácích akcích. Vám všem bych 
chtěl popřát hodně neopakovatel-
ných zážitků, protože ty jsou to, 
co můžeme sdílet společně.

Za TJ Sokol Serge Faltus

od různých autorů.
Na louce před věží se zabyd-

lela kejklířská skupina Ascarya, 
u  které si děti mohly vyzkoušet 
žonglování s  talíři a  další doved-
nosti. Velký zájem byl o prohlídku 
sklepení, kde průběžně probíhaly 
scénky a souboje ze života šermířů 
v podání členů skupiny historické-
ho šermu Garde Gris z  Pardubic. 
Toto oživení sklepních prostor 
se i  letos návštěvníkům velice lí-
bilo, měli dojem, jako kdyby tam 
šermíři opravdu láteřili a bojovali 
každý den.

Druhou letošní novinkou byl 
příchod zámecké Bílé paní, která 
se objevila za oknem prvního pat-
ra a později sešla i mezi návštěvní-
ky. Měla krásné bílé šaty a klobouk 
se závojem a v ruce svíci. To bylo 
něco pro děti, které se s ní rády fo-
tily a všude za ní chodily.

Tentokrát přálo i  počasí, byl 
teplý letní podvečer, a  tak přišlo 
za čtyři roky, kdy se Zámeček této 
akce Národního památkového 

ústavu účastní, nejvíce návštěvní-
ků, celkem jich bylo 377.

Byl to trochu větší nápor na 
občerstvení, než se čekalo, a  pro 
příště už víme, že bude třeba roz-
šířit nabídku, aby si návštěvníci 
mohli vybrat z více druhů dobrot. 

Všichni se těšili na ohnivou 
podívanou, která v podání kejklí-
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řů byla opět moc pěkná. Při je-
jich žonglování s ohnivými řetězy 
a  tyčemi se přihlížejícím doslova 
tajil dech a  vznikly zajímavé fo-
tografie. Některé z  nich budou 
opět vystaveny na Zámečku, nebo 
bude možno si je prohlédnout na 
stránkách obce Rudoltice, strán-
kách Zámečku www.novyzamek.
cz i na stránkách města Lanškrou-
na. Protože se s  kamerou přijela 
podívat i  regionální televize Oik, 
bude video z  akce na stránkách 
www.oik.cz. Také lanškrounský 
infokanál natočil reportáž, kterou 
bude možno si prohlédnout na 
www.lainfokanal.cz.

Děkuji za podporu této akce 
f. Omegatech, obci Rudoltice 
a všem, kteří Zámeček podporují.

Ráda bych také poděkovala 
Zdeně, Vladimírovi a  Lubošovi, 
díky nimž máme z této akce krás-
né fotografie.

Na příští rok bych ráda s po-
mocí dalších nadšenců připravi-
la lampionový průvod před věží 
a  další program, který ještě na 
Zámečku nebyl, a možná že příště 
přijde i kouzelník.

Už nyní jsem zvědavá, na koli-
kátém místě se Zámeček v letošní 
návštěvnosti mezi  památkami vět-
šinou spravovanými státem, umís-
tí, zatím byl vždy v  první třetině, 
což považuji za velký úspěch. Bylo 
to moc pěkné zakončení prázdnin 
na Zámečku. 

Na prohlídku se zájemci i dál 
mohou objednávat telefonicky na 
tel. 776 642 277, ráda je provedu, 
pracuji však na směny, tak je tře-
ba se předem domluvit. Stále se 
také na Zámečku sbírají v  rámci 
charitativní akce knoflíky, kdokoli 
chce, může na další Český rekord 
přispět jakýmikoli knoflíky, z kte-
rých vzniká na Zámečku unikátní 
expozice.

Krasava Šerkopová

fota: Zdena Lédlová, Vladimír Provazník
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Z historie obce po roce 1945 – xvii. část 
Pamětní kniha obce Rudoltice, 1990 n.
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.

ROk 1991   
Každý rok je třeba začít tím, aby-
chom věděli, co si můžeme v obci 
dovolit. Tím regulátorem je obec-
ní rozpočet. Ten letošní (1991) 
byl o  40 % krácen.  Celý příjem 
je asi 590 000 Kčs, celkové výdaje 
889 000 Kčs. Rezerva je daň z al-
koholu a  dislokační daň. Mám 
dojem, že by bylo zbytečné se 
k  jednotlivým kapitolám rozpoč-
tu číselně vracet. Rozhodující je, 
že uvedená čísla jsou při součas-
ných cenách naprosto nedosta-
tečná. Daně byly v  obci stanove-
ny takto: 1. pes 50 Kčs, další pes 
75 Kčs. Daň ze vstupného 10 %, 
daň z alkoholu a cigaret 5 % Jed-
nota,  2 % soukromníci. Abychom 
si udělali obrázek, že ani v  rámci 
okresu není dobrá finanční situ-
ace, uvádím rozpočet okresu ve 
školství 218 000 000 Kčs, ve zdra-
votnictví 225 mil Kčs, v  sociální 
sféře 29 mil. Kčs. Celkově schází 
50 mil. Kčs. Na rozestavěné stavby 
chybí x. Mezi dobré počiny obec-
ního úřadu patřilo schválení obec-
ní vyhlášky ekologické komise (p. 
Motyčka) O  klidu v  obci, pořád-
ku apod. Pasivita některých členů 
obecního úřadu je zřejmá, v každé 
skupině se takoví jedinci najdou.

Hlavní akcí je stále vodovod, 
i  když tato záležitost bude letos 
definitivně dokončena. Podařilo 
se spojit provizorní napojení z pů-
vodního vrtu (na louce u M. Ko-
peckého) s  vodou z  Trpíka a  po-
kračovat až na konec obce. Kdo 
chtěl, tak se mohl z okolojdoucích 
hlavních větví  připojit. Na obec-
ním úřadě byly k dispozici vodo-
měry. Přesné číslo lidí, kteří této 
možnosti využili, mně není zná-
mo, ale myslím si, že to bude okolo 

50 % všeho obyvatelstva. Vodovod 
není ještě řádně zaházen v  mís-
tech, kde podchází trať ve směru 
od Damníkova.

V  místnosti bývalé kuchyně 
Státního statku byla vybudována 
nová kuchyně jako společensky 
účelné místo. Denně se tam vaří 
asi 55 obědů pro důchodce, Stát-
ní statek a  ČSD. Obědy důchod-
cům roznáší Vančová ml., coby 
nezaměstnaná. Do kuchyně bylo 
zakoupeno nové nádobí a  strojní 
vybavení. Vedoucí a kuchařkou je 
tam paní Stejskalová – bývalá ku-
chařka ve Východočeských papír-
nách.

Oprava fary – na zdejší faru 
byla zavedena voda a  celá fara je 
nyní v  rekonstrukci. Opravu pro-
vádějí bratři Málkové z  Ostrova 
a  celou záležitost financuje far-
ní úřad. Již byla provedena nová 
hladká omítka, vyměněna okna, 
opravena střecha. Co se děje 
uvnitř, není vidět, ale i tam se pro-
vádějí rekonstrukční práce. Na 
podzim se objevilo lešení i u kos-
tela. Je opravována havarijní stře-
cha a okapy. To bylo z celého kos-
tela to nejzákladnější. Příští rok ve 
fotodokumentaci zobrazím celý 
opravený farní komplex. Na opra-
vené faře má bydlet příbuzný pana 
faráře Kacálka – Ing. Macháček.

Kravín, tzv. šestapadesátka, 
na konci obce má být z původní-
ho kravína přebudován na výkrm 
prasat.

Na místním nádraží ČSD 
se rovněž dělají dosti velké úpra-
vy. Měnila se okna, instalovalo 
ústřední topení, prováděly se ně-
které vnitřní úpravy.

Vodárna, která roky zásobo-
vala vodou obě sídliště a  některé 

hlavní budovy v  obci, se napoje-
ním vody z Trpíka stala zbytečnou.  
Nejspíš bude převedena na státní 
statek, protože voda z  obecního 
vodovodu je pro něj nerentabilní.

V  budově bývalých jeslí je 
letos již v  provozu několik pro-
spěšných obchodů a  služeb. Je tu 
řeznictví p. Vázlera, kde se prodá-
vá nejen maso, ale i pivo, lihoviny, 
pečivo, cukrovinky apod. Dále je 
tu drogerie p. Poláškové s běžným 
sortimentem a kadeřnictví  INKA, 
které má jedna  paní z Č. Třebové, 
jejíž jméno neznám.

V  roce 1991 byl prováděn 
v  Rudolticích nový telefonní ka-
belový rozvod v zemi. Hlavní vět-
ve jsou mimo obec. Přípojky byly 
kopány Romy ručně. Celá akce je 
již hotova. Byl to vůbec rok rozko-
paných Rudoltic – voda, telefon.

Paní Balská z Třebovic se stala 
novou vedoucí zdejší Jednoty. Pů-
vodní vedoucí  paní Grünwaldová 
prodává nyní v  Horní Dobrouči. 
Jednota se svými nejvyššími cena-
mi potravin v obci ztratila mnoho 
svých zákazníků. Ale to je již ne-
psaný zákon obchodu.

Dětská poradna byla opět 
přestěhována ze staré hospody 
do místnosti SPOZ v  Kulturním 
domě. Stalo se tak po úpravách, 
které prováděli pánové Kos a  Dr. 
Pelant.  Ze staré poradny bude asi 
sklad pro obchod pana Řehoře

Myslivecké sdružení v  Ru-
dolticích se osamostatnilo. Dříve 
k nim patřili i myslivci z Lanškrou-
na, Ostrova a  Horní Dobrouče. 
Nynější „Zámecký vrch“ má asi 
13 – 14 členů. Rozloha honitby 
se snížila a zdá se, že členové jsou 
spokojenější.

Obecní úřad má traktor, kte-
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rý je dobře využíván. Koupil ho 
již dříve bývalý MNV od Státních 
lesů. Naposledy se osvědčil při od-
klízení sněhu v obci.

V  obci je asi 20 nezaměstna-
ných. V rámci veřejně prospěšných 
prací v  obci pracuje několik neza-
městnaných. Dělají práce kolem vo-
dovodu, v Kulturním domě apod.

V  obci je asi 20 soukromní-
ků. Největší z nich je Jiří Dvořák, 
má stavební firmu – stavebniny, 
uhelné sklady a má zájem o zbytek 
Rychty – sýpku. Co by zde mělo 
být, nevím.

U Rychty je kontejnér na od-
pad. Dříve byl u  kostela, ale ten 
zmizel. Je problém při současné fi-
nanční situaci kontejnér zakoupit, 
neboť stojí 20 000 Kčs.  Smetiště 
u kostela by mělo sloužit pouze pro 
hřbitov, ale nedávno jsem tam ob-
jevil, že zde někteří lidé sypou i od-
pad domovní. Osobně bych to řešil 
cedulí a následnou pokutou. 

Veřejné osvětlení bylo zredu-
kováno a následně opět rozsvíceno 
po dotaci. Omezení muselo být, 
aby se  ušetřilo a mohly se zakoupit 
novodurové trubky. Obecní úřad 
měl úvěr 250 000 Kčs, byla zasta-
vena část školky. Po dotaci byl úvěr 
zrušen, ovšem nikdy nebyl čerpán.

Sám jsem členem ekologické 
komise. Na komisi přicházejí hlav-
ně žádosti občanů o  povolení ke 
kácení stromů. Jedná se o  stromy 
u potoka a o stromy, které nějakou 
formou překážejí. Většina případů, 
kromě několika nejkřiklavějších 
(lípy apod.) jsou vyřízeny kladně. 
Víme dobře, že vzhledu obce a zá-
měrům ekologického prostředí 
povolení žádosti v žádném případě 
nevadí.

Byl vyvezen septik z  jedno-
ho sídliště tak, jak bylo avizováno 
v  loňském zápise. Septiky se mají 
vyvážet 1x za dva roky.

Na naší základní škole byly 
sloučeny třídy, takže je to nyní 
dvoutřídka. Byl dán návrh na zří-

zení 5. třídy. Ředitelkou školy je 
paní Miluše Kuběnková z  Lan-
škrouna, učitelkou je paní Koso-
vá z Rudoltic a učitelem pan Josef 
Přibyl, bývalý redaktor okresních 
novin Jiskra Orlicka. Po revoluci 
musel toto zaměstnání ze známých 
důvodů opustit.

Některé autobusové, ale i vla-
kové spoje byly bez účasti obcí 
zrušeny. Známé připomínkovací 
řízení je bez účinku.

V  hospodě u  Burešů je nový 
hrací automat západní proveni-
ence. Z  úsporných důvodů se již 
netopí akumulátorovými kamny, 
ale uhlíkovým způsobem – kamny 
uprostřed lokálu.

Most na silnici do Damníkova 
byl šrafovitě natřen žlutou barvou. 
Zřejmě realizace nějakého nového 
předpisu.

O Vánocích vznikla v Rudolti-
cích nová tradice. Před mateřskou 
školkou byl postaven vánoční 
strom, který byl osazen blikající-
mi světélky. Strom byl vyzdoben 
řetězy, které zhotovily místní děti.  
Den před Štědrým dnem bylo pod 
strom svoláno shromáždění míst-
ních občanů. Celou atrakci zajistil 
hlavně pan Šrámek M. ml.

Státní statek neví, co dělat 
s  několika stohy, které zabírají 
úrodnou půdu. Jedná se o  stohy, 
které tvoří velké kulaté a  hranaté 
balíky omotané obrovským množ-
stvím motouzu, takže není možné 
je strojově rozmetat jako hnojivo. 
Spotřeba slámy není po redukci 
skotu nijak veliká, proto ty přebyt-
ky slámy.

Každý rok uvádím jména ma-
jitelů novostaveb. Staví p. Romek, 
Chládek, Brokeš, Duba, Hajnovič, 
Blažek J. a jeden zaměstnanec Tes-
ly, kterého neznám. Stavbu v roce 
1991 dokončil pan Blažek M.

Od 1. 10. 1991 byla MŠ bez-
platně převedena od Státního stat-
ku Lanškroun pod obecní úřad. 
Hodnota budovy je asi 3 mil. 

Kčs. Naplněnost mateřské školky 
značně poklesla asi hlavně tím, že 
je mnoho nezaměstnaných žen ve 
vesnici, které si děti předškolního 
věku nechávají doma. Polovina 
jednoho patra v MŠ bude po No-
vém roce sloužit ZŠ a ŠD. Do bu-
doucna se počítá, že se celé jedno 
patro MŠ použije pro ZŠ.

U  zastávky na horním konci 
(p.  Šilar) má být vybudována au-
tobusová točna. Žádost ČSAD Vy-
soké Mýto.

V obci máme již tři hospody. 
První je u Burešů, ta původní. Mi-
roslav Bureš je soukromník, budo-
vu má v  pronájmu. Druhou hos-
podou je chaloupka u Mir. Kubína, 
která byla otevřena právě před ro-
kem. Velmi milé prostředí. Miro-
slav Kubín ji během roku prodal 
p. Fr. Loskotovi i  s obytnou částí. 
Třetí hospodou je „Stará hospo-
da“, původní název u třetí zastávky 
ČSAD. Majitelem hospody a  ob-
chodu vedle je pan Ladislav Řehoř. 
O prosperitě všech tří hospod ne-
mám zatím žádných informací.

Školka byla převedena na 
obecní úřad. V zámyslu je umístit 
školu do budovy školky. Tím by 
zůstala stará škola volná a  bude 
nabídnuta k veřejnému užívání.

Na hřišti proběhly opět tra-
diční fotbalové turnaje Fr. Losko-
ta a letos zesnulého Jar. Martince. 
Turnaje vždy doprovázely nějaké 
společenské události (karneval, 
zábava).

Kriminalita v obci není nijak 
veliká. Nás se ten obrovský nárůst, 
který je vykazován v republice, ne-
dotkl. Nejvýraznější událostí byla 
rvačka se smrtí před hospodou p. 
Bureše.

Obecní úřad vlastní počítač 
AT 286, který stál 85 000 Kčs. Pou-
žívají se na něm programy evidenč-
ní – místní obyvatelé, obyvatelé 
s  přechodným pobytem, DKP, zá-
kladní prostředky, programy s po-
zemky, program na fakturaci apod. 
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Obecní úřad provedl i  počítačové 
školení pro pracovníky Jednoty 
(skladové hospodářství, inventari-
zace). Školení provedl odborník – 
zdejší starosta pan O. Kolomý.

Na tzv. Blažkovém kopci má 
být zahrádkářská kolonie. Roz-
hodlo o  tom referendum občanů 
obce. Pro zřízení bylo 224 hlasů, 
proti 70. Zatím je asi 24 zájemců, 
počítá se s asi 25 Kčs/m². Celá zále-
žitost je pro nějaké bližší zveřejňo-
vání příliš syrová, i když už schů-
ze zájemců o  zahrádky proběhla. 

V  ceně 25 Kčs/m² není zahrnuta 
cena za stavbu inženýrských sítí.

Obecní úřad zaslal na Okresní 
úřad v Ústí nad Orlicí žádost o na-
vrácení rudoltického Zámečku, 
který se nachází v  katastru obce 
Rudoltice. V  žádosti se uvádí, že 
Zámeček patřil vždy k Rudolticím. 
V 70. letech byl bezúplatně převe-
den do Lanškrouna, který ho pro-
dal jakési organizaci REDOS, jejíž 
legalita je nyní soudně zkoumána. 
V důsledku nových zákonů o ob-
cích a  majetku jsme rozhodnuti 

bojovat o jeho navrácení.
Od roku 1993 bude platit nový 

daňový systém, takže rok 1992 bude 
pro obecní úřad velmi napjatý.

Rok 1992 se počítá za přelomo-
vý v současné ekonomické reformě. 
Prognózuje se ještě větší pokles vý-
roby, větší nezaměstnanost a vyso-
ká inflace. Tímto nepříliš příjem-
ným sdělením rok 1991 končím. 

Pro rok 1991 nejsou archivo-
vány žádné fotografie.

Zpracovala
Marcela Macháčková

Loučení s létem 
Letošní krásné teplé léto končí, 
rozloučit se s  ním přišla spousta 
dětí a rodičů v pátek 4. září na fot-
balové hřiště TJ Sokol Rudoltice. 
Loučení to bylo veselé díky pří-
tomnosti klauna a zároveň adrena-
linové, na nafukovacích atrakcích 
se totiž mohly vydovádět všechny 
děti, malé i velké. Nechybělo ma-
lování na obličej, soutěže, kouzlení 
a  tancování. Při večerní diskotéce 
s  DJ Mirkem Karáskem si přišli 
na své i  dospěláci. Občerstvení 
zajišťovali již tradičně fotbalisté, 
finanční výtěžek budou moci po-
užít na vylepšení zázemí pro naše 

fotbalisty a  třeba poslouží i  pro 
budoucí společné akce. Každému, 
kdo se na pátečních přípravách 
podílel, bych chtěla touto cestou 
poděkovat, počasí nám přálo, ne-
zbývá než se těšit na příští letní 
prázdniny.

Jolana Kobzová

fota: Jolana Kobzová, Marcela Macháčková 



Zubní pohotovost
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 MUDr. Kopecký Milan Mladkov 133 465 635 441
3.–4. 10. 2015 MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103
10.–11. 10. 2015 MUDr. Machková Radka Žamberk, Školská 834 465 613 103
17.–18. 10. 2015 MUDr. Milota Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787
24.–25. 10. 2015 MUDr. Nováková Gabriela Lanškroun, Dukelských hrdinů 615 604 749 331
28. 10. 2015 MUDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 822
31. 10.–1. 11. 2015 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
7.–8. 11. 2015 MUDr. Špička Jan Králíky 414 465 631 154
14.–15. 11. 2015 MUDr. Špičková Marie Králíky 414 456 631 274
17. 11. 2015 MUDr. Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
21.–22. 11. 2015 MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
28.–29. 11. 2015 MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348

Vítání občánků
Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče 
dětí narozených v období od 1. dubna 
2015 do 31. srpna 2015 na slavnost-
ní vítání občánků, které se uskuteční 
v neděli 27. září 2015 od 14 hod. v sále 
Kulturního domu v Rudolticích.

Máte-li o  uvítání zájem, sdělte jej 
prosím pracovnici evidence obyvatel 
zdejšího obecního úřadu, telefonicky 
na tel. č. 465 323 124 případně písemně 
nebo e-mailem na ou@rudoltice.cz. Pro 
účely evidence budete požádáni o  jmé-
no a datum narození dítěte, Vaše jméno 
a vztah k dítěti a adresu, na kterou Vám 
bude zaslána těsně před konáním obřadu 
pozvánka. Uvedené údaje uvádějte i při 
písemném nebo e-mailovém kontaktu.

Obec Rudoltice

kalendář akcí na rok 2015
27. 9. Vítání občánků, 

začátek ve 14.00 hodin (obec)
3. 10. Den seniorů – zábavné vystoupení sku-

piny „Hašlerky“ - Hašlerovy písničky, 
začátek v 17.00 hodin (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)

prosinec Adventní/vánoční koncert v kostele 
(ZŠ MŠ)

12. 12. Vánoční odpoledne 
(kavárna Zámeček)

31. 12. Silvestr (kavárna Zámeček)
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