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Vážení spoluobčané,
s právě končícím rokem mi do-
volte, abych Vám popřál pří-
jemný přicházející advent se 
všudypřítomnou pohodou a 
spokojeností. Končící rok vybízí 
ke krátkému zhodnocení a úvaze 
nad tím, co by se mohlo vylepšit 
v roce příštím.
… Závěrem Vám chci poděkovat 
za projevenou pozornost, po-
přát všem hodně štěstí v roce 
2016, radostnou oslavu Nového 
roku a hlavně všem přeji spoko-
jený život.

starosta obce Mgr. Ivo Kolomý
více na str. 3–5foto: Zdena Lédlová



/číslo 5 /2015 /listopad

/2

▲ ► Drakiáda - foto: Mgr. Jarmila Nováčková

▲ Investice v obci – zateplení ▲ Opravená učebna

▲ ▼ ► Damníkovský trojboj - foto: Mgr. Pavel Dvořáček

▲ Vyrábění rodičů s dětmi
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▲ Opravená učebna

▲ Parkoviště u obecního domu, fota: archiv OÚ

▲ Oprava silnice v obci

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s  právě končícím rokem mi do-
volte, abych Vám po-
přál příjemný při-
cházející advent se 
všudypřítomnou po-
hodou a  spokojeností. 
Končící rok vybízí ke 
krátkému zhodnoce-
ní a úvaze nad tím, co 
by se mohlo vylepšit 
v roce příštím.

Děkuji všem, kteří 
se podíleli na úspěšné rekonstruk-
ci naší školy a tím přispěli k větší 
spokojenosti dětí, rodičů, pedago-
gů a  všech ostatních pracovníků 
školy. Chci přislíbit, že i v příštím 
roce se investice do školy neza-
staví, a budu velmi rád, pokud se 
podaří přidat buď ve škole nebo 
ve školce aspoň jednu třídu nebo 
družinu, která odstraní přecháze-
ní mezi areály školy, školky a bu-
dovou obecního úřadu. Po vypra-
cování studie na stavbu školního 
bazénu v  prostoru mezi školou 
a školkou bylo radou obce schvá-
leno a  zadáno získání územního 
rozhodnutí pro tuto stavbu, jejíž 
součástí by mělo být rovněž více-
účelové školní hřiště.

Mé poděkování patří všem, 
kteří přispěli k  úspěšnému ukon-
čení dalších etap asfaltové pene-
trace a  vydláždění štěrkových 
parkovišť a  účelových obslužných 
komunikací v  naší obci. Za trpě-
livost děkuji všem občanům, kte-
rým tyto práce způsobily dočasné 
omezení. Věřím, že opravené cesty 
usnadní a zpříjemní bydlení a po-
hyb v naší obci. I v příštím roce je 
v plánu opravit další cesty, i když 
jejich rozsah už nebude tak vel-
ký jako letos. Předpokládám, že 
přesné postupy a konkrétní termí-
ny oprav komunikací budou opět 
průběžně schvalovány radou obce.

Doufám, že nové prvky a oplo-
cení dětského hřiště na „Zámečku“ 

udělaly radost dětem a jejich rodi-
čům, kteří se zde rozhodli strávit 
část svého volného času. V příštím 
roce se pokusíme rozšířit dětská 

hřiště na Zámečku 
i  v  původní zástavbě 
obce u  č. p. 5 o  další 
stanoviště, tentokrát se 
zaměříme na vybavení 
pro starší děti a  do-
spělé. Bude se jednat 
o  venkovní posilovací 
stroje a  o  stroje, které 
trénují vytrvalost.

Odpadové hospo-
dářství bylo v tomto roce doplně-
no o několik kontejnerů na různé 
druhy odpadů (např. drobný ko-
vový odpad nebo použitý textil). 
V příštím roce pak bude posíleno 
o  jeden až dva velké kontejnery 

na bioodpad. Dále se pokusíme 
vybudovat sběrné místo na velko-
objemový odpad jako je například 
starý nábytek.

O bytové domy se spolu s obcí 
a společností Vision starají i jejich 
obyvatelé a  domovní důvěrníci, 
kterým za to z mé strany patří vel-
ké poděkování. Obec se bude i na-
dále snažit většími či drobnějšími 
investicemi o  zlepšení bydlení 
v  těchto domech. Úspěšně pokra-
čuje výměna kotlů v pěti bytových 
domech v původní zástavbě obce. 
I  v  nadcházejícím roce předpo-
kládám výměnu kotlů minimálně 
stejným tempem jako dosud. Oby-
vatelům na Zámečku byly např. 
postaveny sušáky a menší pomoc-
né parkoviště, prostor mezi byto-
vými domy byl zpříjemněn nově 

▲ Vyrábění rodičů s dětmi
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osázenými stromy a keři. Předpo-
kládám, že i  zde budou v  příštím 
roce pokračovat tyto drobné in-
vestice, které přispějí ke zpříjem-
nění bydlení a  života v  této části 
naší obce.

O  zeleň, odhrnování sněhu, 
údržbu čističek a  kanalizace se 
úspěšně starala a věřím, že i nadále 
stejně tak dobře bude starat, spo-
lečnost Vision. Obzvlášť bych jim 
chtěl poděkovat za rizikové kácení 
všude tam, kde je to potřeba. Všem 
jejím pracovníkům a spolupracov-
níkům děkuji za přesně odvede-
nou práci. V  současné době tato 
společnost investuje především do 
svého technického vybavení, jehož 
asi zatím nejviditelnějším příspěv-
kem je nový víceúčelový traktor.

K lepšímu pohybu po obci jistě 
přispěje instalace několika (před-
poklad je čtyř až pěti) informativ-
ních radarů na měření rychlosti.

Moje osobní poděkování patří 
také pracovnicím obecního úřadu, 
se kterými se občané asi nejčastě-
ji setkávají při vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících ze života 
v obci.

Další osobní poděkování patří 
paní Anně Kopecké za dlouholeté 
vedení a  precizní předání obecní 
knihovny. Novým knihovnicím 
přeji, aby se jim jejich nová práce 
úspěšně dařila.

Rovněž patří poděkování les-
níkům, jejich spolupracovníkům 
a  mysliveckému sdružení, kteří 

▲ Oprava cesty v obci - k nádraží ČD

▲Stavba nových komunikací v bytové zóně Zámeček

▲ Stavba nových komunikací v bytové zóně Zámeček

▲ Zateplení obecních domů ▲ Rekonstrukce šatny v ZŠ
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Vážení spoluobčané,
v  letošním roce proběhlo v  naší 
obci mnoho kulturních akcí, těmi 
nejvýznamnějšími byla Tříkrálo-
vá charitativní sbírka, Masopust, 
Rudoltická pouť, Myslivecké pose-
zení, Loučení s  létem, oslava Dne 
seniorů, vítání občánků a  další. 
Při jednotlivých kulturních akcích 
obci pomáhali, nebo je celé orga-
nizovali základní a mateřská škola, 
TJ Sokol, dobrovolní hasiči, mys-
livecké sdružení, klub důchodců, 
majitelé restaurace na Zámečku, 
rudoltická farnost, pan René Žá-
ček, paní Krasava Šerkopová, paní 
Jitka Sýkorová, skupina Bachadej 
a další. Všem zúčastněným děku-
jeme za jejich pomoc a drahocen-
ný volný čas, který obci věnovali.

Blíží se konec roku a  s  ním 
i  krásný vánoční čas, kterému 

předchází advent. Obec by chtěla 
všechny občany vánočně naladit 
a  zejména hospodyňkám nabíd-
nout chvilku oddechu v  předvá-
nočním shonu. Na všechny ad-
ventní víkendy je nachystán 
program, jehož časový harmono-
gram naleznete v tomto čísle zpra-
vodaje v rubrice „Kalendář akcí“.

Dovolte mi pozvat vás na vá-
noční koncert dětí spojený s  roz-
svícením vánočního stromu na 
návsi, kde bude také živý betlém 
a k zahřátí vánoční punč.

Na sále kulturního domu pro-
běhne Country bál pro dospělé 
a  pro děti již tradiční Mikulášská 
nadílka. Nově chystáme zájezd do 
Olomouce na adventní trhy spoje-
né s možností nákupů, přihlášky je 
možné podat na obecním úřadě.

Koledy a  vánoční písně zazní 

se starají o  obecní les včetně les-
ní zvěře. Tak jako každý rok nám 
zpříjemní předvánoční shon pro-
dejem vánočních stromků. 
Všem členům a  spolupracovní-
kům komisí a výborů děkuji za od-
vedenou práci a přeji jim v příštím 
roce zrovna tolik elánu a chuti do 
nové práce, kolik měli v tomto prá-
vě končícím roce.

Osobně mám radost z  toho, 
že v obci vyrůstá, nebo se rekon-
struuje několik nových rodinných 
domů. Novým budoucím obyvate-
lům přeji, aby se jim u nás v obci 
líbilo a  spokojeně žilo. Věřím, že 
tento trend bude i  v  příštím roce 
pokračovat.

Za zmínku jistě stojí znovuo-
tevření restaurace u silnice I. třídy 
č. 43, která prochází naší obcí (re-
staurace Na křižovatce). Dle sděle-
ní provozovatele této provozovny 
budou její součástí video-loterijní 
terminály.

Poděkování samozřejmě také 
patří všem, kteří se podíleli a po-
dílí na přípravě a realizaci kultur-
ních, vzdělávacích, společenských 
a sportovních akcí. Domnívám se, 
že se jim to daří, a přeji jim, ať jsou 
tak úspěšní i nadále. Věřím, že se 
program připravený na letošní ad-
vent bude líbit a přítomné příjem-
ně pobaví.

Všechny investiční akce re-
alizované v  právě končícím roce 
byly financovány pouze z přímých 
finančních zdrojů obce Rudoltice. 
Žádný nový úvěr ani jinou finační 
výpomoc obec během právě uply-
nulého roku nečerpala. Dřívější 
úvěry na výstavbu i na cyklostezku 
jsou řádně spláceny.

Závěrem Vám chci poděkovat 
za projevenou pozornost, popřát 
všem hodně štěstí v  roce 2016, 
radostnou oslavu Nového roku 
a hlavně všem přeji spokojený ži-
vot.

starosta obce
Mgr. Ivo Kolomý

Uplynulý rok 2015 v kultuře

Oslava Dne seniorů 2015, foto: Jiří Kobza

▲ Rekonstrukce šatny v ZŠ
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Vážení čtenáři Rudoltického zpra-
vodaje,
školní rok je plném proudu a nyní 
možná nastala chvíle se krátce 
poohlédnout zpět a zhodnotit, co 
vše se v naší škole za uplynulé dva 
měsíce událo, a  také si připome-
nout, co nás v nejbližších měsících 
ještě čeká.

Když si vzpomenu na začátek 
letošního školního roku, vybavuje 
se mi především obava z toho, zda 
školu do prvního září stihneme po 
prázdninové rekonstrukci připra-
vit. Vše se nakonec i díky velkému 
úsilí pracovníků školy, řemeslníků 
i  zaměstnanců společnosti Vision 
podařilo a  první školní den jsme 
mohli přivítat všechny naše žáky 
i  jejich rodiče v  nově opravené 
škole. Vlastní zahájení letos pro-
běhlo poněkud netradičně  – spo-
lečným setkáním žáků, rodičů, pe-
dagogů a vedením obce v prostoru 
školní zahrady. Po proslovech, 
společné písničce i  fotografování 
jsme se všichni přesunuli do tříd, 
kde proběhlo první sdělování do-
jmů z prázdnin a kde také získali 
žáci od svých třídních učitelek zá-
kladní informace k novému školní-
mu roku. Zahajovací týden, hlavně 
v  první třídě, probíhal ještě podle 
upraveného rozvrhu, ale od toho 
druhého jsme již vyučovali podle 
platného rozvrhu. Nutno říct, že 
i  přes menší problémy některých 
žáků s „poprázdninovou“ aklimati-
zací na školní prostředí se vše brzy 
vrátilo do zavedených kolejí a  vý-
uka se rozběhla na plné obrátky.

První naší společnou akcí byl 
hned na počátku září seznamo-
vací výlet, kterého se zúčastnili 
všichni žáci i  pedagogové školy. 
Celá akce se uskutečnila na Střed-
ní veterinární a  zemědělské škole 

v  Lanškrouně, kde si pro nás její 
učitelé a studenti připravili pestrý 
a zajímavý program, který se nám 
všem velmi líbil a ze kterého jsme 
si odnesli mnoho zážitků. V  září 
jsme se také zúčastnili prvního 
sportovního klání – atletické sou-
těže Damníkovský trojboj, kde si 
naši žáci v  konkurenci okolních 
škol vedli velmi dobře. Sport a po-
hybové aktivity jsou koneckonců 
velmi důležitou součástí naší ško-
ly, což dokazuje i  letošní nabídka 
nových kroužků v  rámci školní 
družiny. Ty jsou svojí náplní zamě-
řeny na kolektivní sporty, různé 
pohybové aktivity a také například 
na základy karate a  sebeobrany. 
Zájem o ně nás ze strany žáků mile 
překvapil a díky tomu mohly záhy 
zahájit svoji činnost. Tím však na-
bídka zájmových mimoškolních 
aktivit nekončí, ba právě naopak. 
Ve spolupráci s  DDM Lanškroun 
jsme připravili širokou nabídku 
zájmových aktivit jak pro žáky ZŠ, 
tak i pro děti v MŠ. Ne všechny se 
nakonec z důvodu menšího zájmu 
podařilo uskutečnit, přesto si my-
slím, že možností smysluplného 
trávení volného času nabízí škola 
žákům i  v  letošním školním roce 
dostatek, za což je třeba také podě-
kovat všem, kteří se dětem ve svém 
volném čase věnují.

Jsem rád, že stejně dobře jako 
na základní škole zahájili nový 
školní rok také ve škole mateř-
ské. Jako loni i  letos zde probíhá 
vzdělávání ve třech třídách a vedle 
pravidelného školního programu 
již paní učitelky stihly od začátku 
školního roku připravit pro děti 
a  jejich rodiče řadu zajímavých 
akcí. Jen pro připomenutí to bylo 
například společné hraní rodi-
čů s  dětmi s  pracovním názvem 

na koncertě Lanškrounského žen-
ského pěveckého sboru.

Největší chystanou akcí je Vá-
noční ladění, což bude výstava 
ručně vyráběných vánočních de-
korací spojená s  dílničkami pro 
děti i  dospělé na sále kulturního 
domu, kde si bude moci každý 
návštěvník vlastnoručně vyrobit 
drobné vánoční dekorace nebo si 
zakoupit výrobky zručných souse-
dů. Tímto si dovoluji vyzvat děti 
a  také dospělé kutily, aby zapůj-
čili na víkendovou výstavku své 
výrobky, třeba adventní věnce, 
různé výrobky z  keramiky, dře-
va, textilu, skla, vlny, vánoční 
ozdoby z  papíru či přírodních 
materiálů, různá aranžmá, věci 
související s Vánocemi nebo i ta-
kové, které se vám povedly a rádi 
se jimi pochlubíte. Možná bude-
me všichni překvapeni, kolik ši-
kovných rukou v Rudolticích žije. 
Zvu vás tímto na Vánoční ladění 
na sále kulturního domu, k pose-
zení u rozsvíceného stromu za do-
provodu koled. Pro zahřátí bude 
připravený vánoční punč a cukro-
ví. Třeba se vám stane něco málo 
z  Vánočního ladění inspirací pro 
samotné vánoční svátky.

Je možná dobré připomenout 
našim občanům, zejména seni-
orům, že je možné od letošního 
léta využívat v  naší obci pomoc 
při úklidu v  domácnosti, pomoc 
s  nákupy, s  osobní hygienou atd. 
Tuto sociální péči zajišťuje paní 
Marie Šumová, kontakt je možný 
na obecním úřadě, více informací 
vč. ceníku naleznete také na webo-
vých stránkách obce: http://www.
rudoltice.cz/socialni-sluzby.

Jménem všech zastupitelů 
a  personálu obecního úřadu vám 
všem přeji krásný adventní čas, 
šťastné a  veselé prožití vánočních 
svátků a  pevné zdraví v  novém 
roce.

Jolana Kobzová
místostarostka

HLÁSÍ SE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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ky a  hodu kriketovým míčkem. 
Všichni zúčastnění soutěžili ve 
všech třech disciplínách a rozhod-
čí jejich výkony bodovali podle 
atletických tabulek. Ti s  nejvíce 
body v každé kategorii (žáci 2. - 3. 
ročník a 4. - 5. ročník) se umísti-
li na stupních vítězů. A  jak jsme 
dopadli my? Myslím, že výborně! 
Adam Rotter získal ve své katego-
rii 3. místo a Václav Janda dokonce 
zvítězil! Během slavnostního vy-
hlášení výsledků závodu pořadate-
lé v  čele s paní ředitelkou předali 
vítězům medaile, diplomy a věcné 
ceny. Ostatní startující obdrželi 
upomínkový list a sladkost. Všem 
našim žákům děkuji za reprezen-
taci školy, medailistům blahopřeji 
a  velké poděkování posílám také 
pořadatelům, kteří pro nás připra-
vili krásné sportovní odpoledne!

Pavel Dvořáček, ředitel školy

Drakiáda
V  neděli 27.  9.  2015 na místním 
fotbalovém hřišti bylo všechno 
trochu jinak. Nehrál se zde fotba-
lový zápas, ale nad zeleným trávní-
kem se vznášeli barevní draci. Pře-
hlídka to byla parádní, jeden drak 
hezčí než druhý. Devět dráčků vy-
robily se svými rodiči šikovné děti. 
Počasí závodníkům přálo, foukal 
vítr „tak akorát“. Soutěžilo se ve 
třech disciplínách. Nejvýše létající 
drak, nejzajímavější rudoltický 
drak a nejlepší dětský drakvodič. 
Všichni se velmi snažili, velcí i  ti 
nejmenší, někteří ovšem měli ve-
likou smůlu, protože se jim jejich 
draci porouchali a  i  přes veliké 
úsilí jejich majitelů létat nechtě-
li. Vysloužili si titul „Rudoltický 
smolař“. Snad budou mít příště 
větší štěstí. Porota měla velmi těž-
ké rozhodování. Vítězové obdrželi 
drobné ceny a  diplom. Sladkost, 
barevný usměvavý balónek a snad 
příjemný zážitek si domů odnesli 
všichni.

Marcela Krystlová, DiS.

a i z tohoto důvodu chci všem, kte-
ří se na nich budou podílet, popřát 
hodně sil a energie. A protože toto 
vydání Rudoltického zpravoda-
je vyjde již v  předvánočním čase, 
chtěl bych Vám všem popřát za 
sebe i  své kolegyně hodně poho-
dy, štěstí, klidné prožití vánočních 
svátků a úspěšný nový rok.

Pavel Dvořáček, ředitel školy

Seznamovací výlet
Výlet se uskutečnil dne 15.  září. 
V 8.05 hod. jsme vyjeli od základ-
ní školy. Jeli jsme do Střední země-
dělské školy v  Dolním Třešňovci. 
Jako první jsme obhlédli canis-
centrum. Bylo velice hezké. Potom 
jsme se šli kouknout do stáje ovcí 
a  skotu. Jako třetí jsme navštívili 
stáje koní a  jejich výuku. Potom 
jsme šli na svačinu. Když jsme do-
jedli, rozdělili jsme se na holky  – 
kluky. Kluci šli na jízdu traktorem, 
holky na výcvik psů. Pak se to vy-
měnilo. Nejvíce se mi líbil traktor 
Case. Byl to nezaměnitelný výlet.

Jan Dušek, 5. roč.
Výlet se uskutečnil v  úterý 

15. září. Jeli jsme do Dolního Třeš-
ňovce. Viděli jsme nedodělanou 
botanickou zahradu, potom jsme 
se šli podívat na psí útulek a také 
na hodně zvířat. Mně se nejvíc 
líbilo cvičení krásných tří psů. Je-
jich jména jsou Justin, Fery a Katy. 
Potom se mně líbila jízda na koni 
a  také jízda traktorem a  návštěva 
caniscentra. Na závěr jsme se roz-
loučili a jeli domů.

Klára Kačmariková, 5. roč.
Atletický trojboj pro žáky 
2. - 5. třídy v ZŠ a MŠ 
Damníkov
Ve středu 16.  9.  2015 jsme se na 
pozvání ZŠ a  MŠ Damníkov zú-
častnili již tradiční podzimní 
akce - Atletického trojboje pro 
žáky 2. - 5. třídy. Soutěžilo se ve 
třech atletických disciplínách, a to 
v běhu na 60 metrů, skoku do dál-

„Mami, tati, pojď si hrát“, závody 
odrážedel nazvané „Sraz motorká-
řů“ spojené s malováním na chod-
ník a  zakončené opékáním buřtů 
nebo také společné vyrábění rodi-
čů s dětmi. Jsem rád, že i na další 
měsíce mají paní učitelky připra-
veno mnoho podobných aktivit, 
a  tak se zcela jistě nemusí nikdo 
obávat, že by byla v MŠ nuda.

Vedle školních aktivit se naši 
žáci i  pedagogové stačili zapojit 
také do společenského života obce. 
V září se zúčastnili vítání občánků, 
začátkem října zase svým vystou-
pením zpestřili setkání seniorů 
v  sále obecního úřadu. Za připo-
menutí stojí též organizace tradič-
ní drakiády.

Školní rok je teprve na začátku, 
přesto si myslím, že rozjezd se nám 
docela podařil a věřím, že i nadále 
bude škola fungovat ke spokojenos-
ti všech dětí i jejich rodičů.

A co nás v nejbližších měsících 
čeká? 1.  prosince proběhne slav-
nostní rozsvěcování vánočního 
stromku spojené s písničkami i ří-
kankami na zimní i vánoční téma, 
kterého se zúčastní děti z MŠ i žáci 
ZŠ. 9. prosince se ve škole uskuteč-
ní Den otevřených dveří, kam by-
chom chtěli vedle široké veřejnosti 
pozvat především předškoláčky 
a  jejich rodiče a  ukázat jim vedle 
prostředí školy a  školní družiny, 
též výsledky činností našich žáků, 
a také je pozvat na ukázkovou ho-
dinu do první třídy. Hned po Vá-
nocích nás čeká plavecký výcvik 
a v únoru zase ten lyžařský. Aktivit 
a plánů máme před sebou hodně, 
tak doufejme, že se vše podaří, 

▲ Vyrábění rodičů s dětmi
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Dne 27.  10.  2015 byly slavnostně uděleny medaile 
občanům města, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět 
města a  těm, kteří významným způsobem přispěli 
k proslavení města Lanškrouna jak v České republi-
ce, tak v zahraničí. Rada města Lanškroun se v letoš-
ním roce rozhodla udělit pamětní medaili hned devíti 
osobnostem. Pamětní medaili z rukou starosty města 
Radima Vetchého převzala také paní Mgr. Dagmar 
Brýdlové.

Paní Dagmar Brýdlová se narodila v  roce 1945 
v Brně, kde po základní a střední škole úspěšně ab-
solvovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, obor 
biologie-chemie.

Po ukončení studia a svatbě se v roce 1967 se svým 
manželem Zdeňkem přestěhovala do Lanškrouna, 
kde nastoupila do chemické laboratoře v Tesle. V roce 
1968 se jim narodil první syn Zdeněk a v roce 1971 
syn Hynek.

Po ukončení mateřské dovolené nastoupila roku 
1972 jako vedoucí oddělení přírodovědy a  techniky 
do domu dětí a mládeže. Od té doby jsme mohli paní 
Brýdlovou potkávat na nejrůznějších akcích, které 
připravoval dům dětí a mládeže v našem městě. Její 
specializací byla především přírodověda. Organizo-
vala přírodovědné soutěže jako např. Poznávání rost-
lin a  živočichů, výukové ekologické programy, Den 
Země, soustředění a odborné semináře zaměřené na 
tuto problematiku.

Její pracovní aktivity a elán neskončily ani s od-
chodem do penze. Doposud je hlavní organizátorkou 
okresních kol Biologické olympiády kategorie „C“ 
a „D“, které pořádá Dům dětí a mládeže Lanškroun.

Dagmar Brýdlová několik let vedla zájmové kre-
ativní kroužky pro děti a kreativní dílny pro dospě-

Pamětní medaile města Lanškroun byla udělena
i občance Rudoltic

lé. Pod jejím vedením se zájemci naučili malovat na 
hedvábí, plést košíky z pedigu a novinových ruliček, 
vyrábět šperky a nahlédli do řady dalších tradičních 
i netradičních řemesel.

Většina z nás se jistě setkala s Dášou Brýdlovou 
jako s usměvavou paní s velkým elánem, bez kterého 
by nemohla po dobu 33 let vykonávat práci s dětmi 
a mládeží v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání. 
Z toho 25 let zastávala funkci ředitelky v Domě dětí 
a mládeže v Lanškrouně.

Ke koníčkům paní Brýdlové patří kreativní tvor-
ba, lyžování, cestování a  turistika, aktivně se věnuje 
práci na zahradě, především pěstování okrasných 
květin a kaktusů.

Dagmar Brýdlová žije se svým manželem v obci 
Rudoltice.

Rada města udělila pamětní medaili Dagmar 
Brýdlové za dlouholetou a příkladnou práci s mlá-
deží v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání.

www.lanskroun.eu

Vítání občánků
V neděli 27. září proběhlo v letošním roce již druhé 
vítání občánků. Počet vítaných dětí byl úctyhodný, 
v období od 1. dubna do 31. srpna se narodilo v naší 
obci 8 děvčátek a 6 chlapečků:
Hana Blažková, Tereza Braik, Jonáš Braný, Adam 
Cink, Jaroslav Cvejn, Tomáš Hlava, Natálie Jašnia-
ková, David Kozman, Veronika Langrová, Ema Li-
chtenberková, Natálie Mitvalská, Adéla Stratílková, 
Oskar Šembera, Štěpánka Šilarová.

Po úvodním slovu místostarostky obce přivítaly 
nové občánky písničkami a básničkami děti naší zá-
kladní školy pod vedením paní učitelky Pavly Pardu-
bické a  za kytarového doprovodu, o  který se posta-
ral pan Hostimil Tomášek. Slavnostní slovo přednesl 
starosta obce pan Ivo Kolomý, který předal mamin-
kám kytičku a každému dítěti finanční obnos ve výši 
5000,– Kč. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a na 
památku obdrželo každé miminko fotoalbum. Foto-
grafie pořídil pan Radek Lepka.

Obec Rudoltice přeje všem novým občánkům 
především pevné zdraví a hodně životního i rodinné-
ho štěstí.

Jolana Kobzová
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Slovo knihovnic(e)
z obecní knihovny
Není snadné psát Slovo knihovnic(e) po pouhých 
dvou měsících. Je to doba krátká, navíc navazovat 
na práci paní Kopecké je více než těžké. S paní Ko-
peckou jsem se v  knihovně nad knížkami setkala 
několikrát, vždy to bylo setkání příjemné a poučné, 
ona paní Kopecká totiž knížkami a knihovnou žila. 
Proto je pro mě ctí nastoupit na její místo a pokra-
čovat v tom, co začala - otevřít knihovnu všem, při-
lákat nové čtenáře, dát každému jednomu čtenáři 
najevo, že je důležitý, a  věnovat se mu, zaujmout 
děti a  ukázat jim, že knížka může být i  v  dnešní 
době přítelem a průvodcem.

Obecní knihovna Rudoltice patří na Lan-
škrounsku, alespoň podle počtu čtenářů, k větším. 
Snažíme se několikrát do roka obměňovat knížky 
z výměnného fondu Městské knihovny Lanškroun. 
Tyto knihy budou v  knihovně tak dlouho, dokud 
se budou půjčovat a číst. Seznam nových knížek je 
vždy uveřejněný na internetových stránkách obce. 
Do konce letošního roku proběhne ještě jedna vý-
měna.

V průběhu školního roku chodí čtenáři s poža-
davkem na půjčení doporučené četby.

Proto jsme požádaly Městskou knihovnu Lan-
škroun o  pořízení a  dlouhodobé zapůjčení někte-
rých těchto knih (namátkou Kytice, Ostře sledova-
né vlaky, Povídky malostranské, Mistr a Markétka, 
Alchymista, Egypťan Sinuhet nebo Zločin a trest).

Pokusíme se s  lanškrounskou knihovnou do-
mluvit obměnu dětských knížek, pořízení leporel 
pro nejmenší. Uvítáme vaše nápady, jaké dětské 
knížky pořídit do naší knihovny.

Budeme rády za inspiraci z vaší strany, uvítáme 
tipy na knížky, které byste si chtěli přečíst.

O  jejich zapůjčení nebo pořízení požádáme 
lanškrounskou knihovnu. Stejně tak budeme rády 
za vaše připomínky, nápady, jak knihovnu ještě 
více otevřít, přiblížit, čím obohatit nebo zaujmout.

Na závěr bych za nás obě poděkovala vám, 
čtenářům, za milé přijetí, za to, že do knihovny za 
námi chodíte často a s úsměvem, za to, že ke čtení 
vedete své děti. Pomalu se blíží konec roku, pro-
to vám přejeme klidné a  šťastné svátky vánoční 
a v novém roce osobní i pracovní úspěchy.

Michaela Čadová, Milena Bártlová

Společenská kronika (*1)

Vítáme mezi námi
Tomáš Hlava, * 27. 8. 2015, Rudoltice 243
Daniel Hradecký, * 1. 9. 2015, Rudoltice 622
Dominik Blažek, * 25. 9. 2015, Rudoltice 262
Štěpán Janovec, * 25. 9. 2015, Rudoltice 623
Zuzana Kučerová, * 29. 9. 2015, Rudoltice 736
Thomas Moravec, * 1. 10. 2015, Rudoltice 613

Rozloučili jsme se
Svatopluk Deml
*10. 10. 1944, Rudoltice 624, † 17. 9. 2015 - 70 let
Zdenka Křivohlávková
* 16. 12. 1932, Rudoltice 227, † 15. 10. 2015 - 82 let
Gratulujeme jubilantům
Jarmila Machová, 70 let, * 21. 8. 1945, Rudoltice 613
Emílie Minářová, 80 let, * 25. 8. 1935, Rudoltice 103
Ludmila Smolíková, 75 let, * 4. 9. 1940, Rudoltice 603
Hana Havlenová, 75 let, * 6. 9. 1940, Rudoltice 187 
Anna Hrabáčková, 92 let, * 12. 9. 1923, Rudoltice 256
Hana Cvejnová, 70 let, * 25. 9. 1945, Rudoltice 84
Jindřiška Hajnovičová, 75 let, * 26. 9. 1940, Rudoltice 163
Hana Štěpánová, 70 let, * 29. 9. 1945, Rudoltice 185
Eliška Zvárová, 85 let, * 4. 10. 1930, Rudoltice 53
Marie Čírtková, 70 let, * 8. 10. 1945, Rudoltice 224

Statistika obyvatelstva (*1)

počet obyvatel obce Rudoltice
celkem: 1830
počet obyvatel na Zámečku
v bytových domech: 673
v rodinných domech: 70
průměrný věk
celkem 36,89
muži 35,47
ženy 38,31
počet přihlášených(*2): 71
počet odhlášených(*2): 50
počet narozených(*2): 20
počet zemřelých(*2): 10

(*1)k 15. 10. 2015; (*2) od 1. 1. 2015 do 15. 10. 2015

Daniel Hradecký* Thomas Moravec*

*foto 1.: Lukáš Hradecký, foto 2.: www.orlickydenik.cz
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Možná to mnohým z vás při-
padalo na začátku podzimní se-
zóny podobně jako na jaře, kdy 
jsme končili na posledním místě 
u  mužů a  ani naše mládežnické 
týmy nebojovaly o  přední příč-
ky a krčily se na chvostu tabulek. 
Nevím, čím to je, ale naše roz-
jezdy jsou vždy pomalejší a  než 
se rozkoukáme, už to vypadá, že 
nám začíná ujíždět vlak, ale po-
tom najednou přepneme na vyš-
ší stupeň a jsme schopni bojovat 
i s těmi nejlepšími. Z našich mlá-
dežnických týmů je nejúspěšněj-
ší podobně jako v  loňské sezóně 
ta nejmladší kategorie. Vidíte na 
nich opravdové zaujetí pro hru 
a  většina z  nich kdyby mohla, 
byla by na hřišti každý den, což 
nás opravdu těší a  přejeme si, 
aby přitáhli i  svoje kamarády. 
Nejenom nejmladší kategorie, 
ale i  další mládežnické katego-
rie nejsou uzavřený spolek, kam 
se není možné dostat. Naopak 
jsou otevřené pro další kluky, ale 
i holky, kteří by si chtěli zkusit za-
hrát fotbal, potažmo se zapojit do 
tréninkového procesu nebo hrát 
zápasy. Opravdu budeme rádi, 
když si k  námnajdou cestu další 

Zprávy z hřiště TJ Sokol Rudoltice

adepti, a nebojte se, máme dosta-
tek trpělivosti. tohoto místa bych 
chtěl zejména poděkovat těm 
rodičům, kteří nejenom podpo-
rují svoje ratolesti na domácích 
nebo venkovních zápasech, ale 
zejména nám pomáhají s dopra-
vou na venkovní zápasy. Díky 
tomu můžeme dávat víc peněz 
do tréninkových pomůcek, míčů 
nebo nových dresů. Samozřejmě 
další peníze jdou do údržby hři-
ště, které vykazuje jedny z  nej-
lepších parametrů široko daleko. 
Za to bych chtěl velmi poděkovat 
všem lidem, kteří se starají o  to, 
aby hřiště bylo vždy perfektně 
připravené. Jsou to moji kolego-
vé z  výboru, kteří tráví každou 
volnou chvilku tím, aby se naše 
společné prostory neustále zlep-
šovaly. Možná i vám se přihodilo, 
že vás nebo vaše ratolesti napo-
menuli, aby nehráli tam, kde je 
nasetá nová tráva, nebo že ne-
mají chodit na označené natřené 
plochy. Nedivte se, stojí to spous-
tu námahy, za kterou nedostanou 
žádnou odměnu, pouze dobrý 
pocit, který jim zkazí, když vidí, 
že si někdo neváží jejich práce.

Ano, málem bych zapomněl 

na naše muže. Je vidět, že správ-
né doplnění týmu o dva zkušené 
borce a návrat „ztracených synů“ 
- bývalých dorostenců - nastar-
toval sběr bodů v  podzimních 
utkáních a  jejich součet je skoro 
srovnatelný s bodovým ziskem za 
celý loňský ročník. Ano, naše hra 
má stále výkyvy, po jasném vítěz-
ství následně jasně ztratíme, ale 
to, co se nám moc loni nedařilo, 
tak letos a hlavně i doma, se nám 
daří bavit diváky pěknou hrou, 
takže doufáme, že nás v  tomto 
ročníku nebudou trápit záchra-
nářské práce. Proto budeme rádi, 
když si na hřiště najdete cestu, 
abyste se pobavili s přáteli, popili 
a  snad i  náš tým se bude snažit 
vás pobavit.

Na závěr bych vám všem 
chtěl popřát klidné a  pohodové 
prožití vánočních svátků, načer-
pání nové energii a  úspěšné vy-
kročení do nového roku. Trené-
rům a  hráčům přeji, aby se jim 
podařilo nasbírat dostatek síly 
pro jarní boje, aby zahojili všech-
ny bolístky a  mohli se věnovat 
tomu, co je baví.

Za TJ Sokol Rudoltice
Serge Faltus
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Již 16. rokem pořádá Chari-
ta České republiky Tříkrálo-
vou sbírku na pomoc lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí, 
která je zcela v souladu s plat-
nými právními předpisy, ze-
jména se Zákonem 117/2001 
Sb. O veřejných sbírkách. 

Koná se ve většině obcí a měst České republiky vždy 
začátkem měsíce ledna. V naší obci proběhne v období 
od 2. do 10. ledna. Sbírku zajišťují dobrovolníci. Jako 

Název projektu Stručný popis projektu Předpokládaná částka, 
procenta z celkové 
částky

Dar na realizaci hu-
manitárních projektů v Indii

1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež 
v oblasti Bangalore - Karnataka, 2. projekt: Dětské večerní vzdělávání 
v oblasti Bangalore - Karnataka, 3. projekt: na mzdy řidiče a technika 
a na provoz a údržbu školního autobusu v oblasti Mansapur

5%
60 000 Kč

Občanská poradna (OP) Na zajištění služby, vybavení nové kanceláře. OP je nezávislým mís-
tem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, přijímá každého občana 
s jakýmkoliv dotazem.

50 000 Kč

Charitní pečovatelská služba Na zajištění služby, která poskytuje pomoc při zvládání činností, které 
si uživatel nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravot-
ního stavu. Podporuje uživatele se sníženou soběstačností tak, aby 
mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

200 000 Kč

Domácí hospicová péče Na zajištění služby umožňující těžce nemocnému strávit poslední dny 
života doma, v kruhu svých blízkých. Profesionální zdravotní péči 
doplňuje pomoc v sociálněprávní nebo duchovní oblasti.

150 000 Kč

Centrum „Pod střechou“ 
v Letohradě

Na zajištění služby.
Centrum provozuje svoji činnost od prosince 2003. Krytí nákladů 
vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod., pomoc 
uprchlíkům. Teenagerům v NZDM nabízí pomoc a prostor s cílem 
předcházet nudě, výtržnictví a dalším negativním jevům. V Centru na-
bízíme zájmové kroužky, pořádají se zde besedy přednášky, koncerty…

100 000 Kč

Sociální sprcha v Ústí nad 
Orlicí

Na zajištění provozu. Cílem této služby je zajistit okamžitou a účin-
nou pomoc lidem, kteří z různých důvodů nemají kde bydlet (teplo, 
jednorázově jídlo, pití) a snížit akutní zdravotní, hygienická a bezpeč-
nostní rizika osob žijících na okraji společnosti.

20 000 Kč

Název Charity Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí

Adresa Na Kopečku 356, Letohrad
Odpovědná osoba Ing. Marie Malá
Předpokládaná částka,
kterou Charita získá zpět

1 200 000 Kč

ZÁMĚRY na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2016

vždy děkujeme všem štědrým dárcům i těm, kteří nám 
příp. se sbírkou pomohou – koledníci vítáni!
Případné dotazy na tel. 776 559 793 (M. Macháčková)
Záměry TKS jsou seřazeny v přehledné tabulce.
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Sociální rehabilitace Lan-
škroun

Na zajištění služby (služba poskytovaná od 10/2013)
Služba je určena osobám od 18 – 64 let, které jsou: osobou v krizi, 
rodinou s dětmi/dítětem (úplné i neúplné), osoby do 26 let věku 
opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
(rovněž osoby z náhradní rodinné péče), osobou s lehkým mentálním 
postižením Poskytováním služby chceme dopomoci klientům k samo-
statnosti, nezávislosti a soběstačnosti. A to rozvojem jejich schopností 
a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 
samostatný život nezbytných činností. Sídlo střediska a zázemí pro 
pracovníky terénní i ambulantní formy služby je v Centru sociálních 
služeb, Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun. Stavba byla dokončena 
v roce 2012 a jejím vlastníkem je Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

60 000 Kč

Šance pro rodinu“ – sociálně 
aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

Na zajištění služby.Tuto službu provozujeme od ledna 2011. Posláním 
služby je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tak 
obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově svých základních 
funkcí. Své služby poskytujeme v domácím prostředí rodiny v oblasti 
orlickoústecka. Vycházíme přitom z individuálních potřeb rodiny.

50 000 Kč

Mimořádná situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů 
apod., pomoc uprchlíkům

36 000 Kč

Nízkoprahové centrum pro 
lidi bez domova Lanškroun

Na zajištění služby. Posláním NDC je poskytovat lidem bez přístřeší 
denní zázemí v bezpečném prostředí, nabízet individuální podporu 
v obtížné životní situaci a usilovat o pozitivní změnu v životě těchto 
lidí. Uživatelé mají k dispozici sprchový kout, WC a čisté oblečení ze 
šatníku. Sociální pracovníci poskytují poradenství o možnostech jak 
zlepšit svoji obtížnou situaci.

100 000 Kč

Přímá pomoc Jedná se o pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi. Vybraným 
občanům se poskytne tato přímá pomoc na základě sociálního šetření, 
které se provádí přímo v rodině. Při šetření se zjišťuje ekonomická situ-
ace rodiny, zjišťují se a doporučují možnosti získání sociálních dávek…

84 000 Kč

Centrum Kopretina Horní 
Sloupnice

Zajištění služby. Slouží zejména rodičům na mateřské dovolené nebo 
v domácnosti a neúplným rodinám. Rodiče s dětmi se mohou v cen-
tru scházet, vzdělávat, radit, předávat si zkušenosti. Pro děti se zde 
organizují vo lnočasové aktivity.

10 000 Kč

Fond na rozvoj a rozšíření 
stávajících projektů

Fond slouží na financování nových projektů a rozvoj stávajících pro-
jektů. Zajištění služby v Centru Kopretina Horní Sloupnice.

280 000 Kč

Z historie obce po roce 1945 – XVIII. část
pamětní kniha obce Rudoltice, 1990 nn.
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st., foto p. Josef Motyčka

Rok 1992
Nejdříve několik slov na úvod. 
S  měnící se společností se nutně 
musí měnit i život na obci. Všech-
no je jistě pomalejší, konzervativ-
nější, o  to vše hloubavější a  dů-
slednější. Už to jsou tři roky, co 
se vše začalo. Za tu dobu se událo 
mnoho pozitivního, ale i negativ-
ního, což s  sebou změna této dů-
ležitosti nese. V následujících ně-
kolika stranách si udělejte vlastní 
obrázek, co se podařilo a co ne, co 
se lidem mohlo líbit a co ne, a jaká 
bylo v danou dobu v obci nálada. 

Drtivá většina obyvatelstva eko-
nomickým otázkám strategického 
významu nerozumí. Proto je jistě 
občan roztrpčen neustálým zdra-
žováním, nejistotou o své pracovní 
místo atp. Prostý člověk chce zlep-
šení svého životního postavení 
okamžitě. A to mu dnešní situace 
nemůže nabídnout. Ale buďme 
optimisty, vše se v  dobré obrátí. 
Takto začínaly jiné, dnes již vyspě-
lé státy Západu.

Abyste si udělali obrázek, ko-
lik peněz se v  tomto roce v  obci 
točilo, uvádím jen několik základ-

ních čísel rozpočtu na rok 1992.
Příjmy celkem: 1.557,000,– 

(např. dotace okresního úřadu 
350.000,– , převod z r. 1991 781.000)

Výdaje celkem: 1.418,000,– 
(dokončení vodovodu 360.000, 
oprava komunikací 140.000, MŠ 
130.000 atd.)

Nerozepsaná rezerva:139.000,
V Rudolticích vychází ne-

pravidelně Rudoltický zpravodaj, 
několikastránková tiskovina, která 
všestranně informuje občany 
o dění v obci. V roce 1992 vyšel 
celkem 2x a bude jistě zajímavé 
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Zlatá svatba manželů Richterových z Německa

vám touto formou říci, co se má 
z pohledu obecního úřadu. Moje 
vlastní postřehy pak najdete v dal-
ších částech zápisu.

První číslo Zpravodaje v  roce 
1992 vyšlo v  dubnu. Kromě výše 
uvedeného rozpočtu v  něm byly 
následující materiály. Starosta zre-
kapituloval rok 1991, nastínil novou 
finanční politiku, obecních úřadů, 
tvrdě zhodnotil práci členů obecní-
ho zastupitelstva a  konstatoval, že 
z 11 zvolených lidí pracuje pouze 6.

V další části paní Bučková, ře-
ditelka mateřské školy, velmi po-
drobně informovala občany o ma-
teřské školce, o vlastním provozu, 
o  zaměstnancích a  o  vyhlídkách 
do budoucna a  dalších interních 
záležitostech.

Rovněž jsme byli informováni 
panem Motyčkou a panem Šrám-
kem ml. o práci jejich komisí, ko-
mise ochrany životního prostředí 
a komise kulturní a sportovní.

O založení ODS v obci infor-
moval pan František Kroul – před-
seda této strany. Strana má 11 čle-
nů. ODS se stala druhou stranou 
v obci po KSČM.

Další Zpravodaj vyšel kon-
cem roku 1992. Úvod připravil 
opět starosta obce RNDr. Kolo-
mý a  konstatoval, že vodovod je 
dokončen, že hospoda M. Bure-
še bude odkoupena pro potřeby 
obce. Zatím je pronajatá panu 
Venzarovi z Lanškrouna. Dlouho-
letý rudoltický hostinský M. Bureš 

Cena vody byla stanovena na 
4,50 Kč za kubík. Obecní úřad má 
nový počítač PC 386, ve škole je 
nový barevný televizor. Byl dán ná-
vrh na obecního policistu. Cena za 
odvoz jedné popelnice bude 20 Kčs. 
Bude se platit barevnými žetony. 
Na závěr zpravodaje byly otištěny 
příspěvky ředitelek MŠ a  ZŠ o  je-
jich zařízeních a ekonomické zhod-
nocení mateřské školy, která už rok 
je pod správou obecního úřadu.
Zlatá svatba manželů 
Richterových z Německa
Největší „mezinárodní“ akcí v Ru-
dolticích byla zlatá svatba manželů 
Richterových ze SRN. Ano, před 
padesáti lety se ve zdejším kostele 
vzali Walter a  Hermína Richtero-
vi, oba zdejší rodáci. To se psal rok 
1942, Rudoltice byly úplně němec-
ké, proto není divu, že v době od-
sunu museli oba do Německa. Tam 
se usadili v okolí Mnichova. Jejich 
zlatá svatba souvisí s opravou kos-
tela a  fary. Na tuto opravu byla 
z  popudu pana Waltera Richtera 
a  pana Franze Roba zorganizová-
na mezi bývalými obyvateli Rudol-
tic sbírka na tento účel. Sebralo se 
asi 60 000 marek a ve sbírce se po-
kračuje. Jedinou podmínkou bylo 
dokončení oprav do zlaté svatby. 
Obecní úřad se na celou akci řádně 
připravil. Manželům Richterovým 
byl zakoupen hodnotný dar a při-
praven klíč jako symbol čestného 
občanství obce. Při této příležitosti 

z  Rudoltic odešel. Po odkoupení 
ji má obec pronajmout výrobní 
firmě. Obec se bude podnikatel-
sky podílet (trvalý podíl akcií). 
Dále hovořil o Zámečku. Táhne se 
spor mezi Lanškrounem a firmou 
z  Hradce Králově. Po ukončení 
sporu Rudoltice zažádají o vrácení 
Zámečku pod Rudoltice. Objekt 
hájenky (p. Fridrich) patří rov-
něž obci. Obci patří i 129 ha lesa. 
Zájemci o  správu tohoto lesa již 
jsou  – Lesní akciová společnost 
a pan Dvořák.

V  roce 1993 začne evidence 
všech pozemků v obci. Každý kus 
pozemku by měl mít svého vlast-
níka (odkoupení), nebo hospoda-
ření v podnájmu či péči za úplatu.

Pod kulturním domem se bu-
duje nová kotelna, v  celém domě 
pak nové topení. Bude to vytápění 
kombinované. Tato základní re-
konstrukce se dělá proto, abychom 
mohli lépe využívat stávající prosto-
ry. Třeba tělocvična, kde je záměrem 
nabídnout ji německé firmě k mon-
tážní výrobě. Podmínkou je ovšem 
+22°C, což za stávajících podmínek 
nejsme schopni splnit. Bylo by to 
lákavé, neboť by to byl zdroj příjmů 
a zaměstnanost pro obec.

Vlastní nářadí z  tělocvičny by 
bylo na sále. K tomu účelu je navr-
ženo udělat nářaďovnu v zadní části 
jeviště. Do této části umístit i novou 
knihovnu a archiv obecního úřadu. 
Přestavba byla schválena a začne se 
po skončení plesové sezóny.
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má být opětovně vysvěcen kostel 
sv. Petra a Pavla. Celá slavnost byla 
stanovena na sobotu 27.  června. 
A  nyní již nechme sled událos-
tí tohoto dne do příštích stránek 
a vraťme se k opravě kostela a fary. 
Faru opravovala firma MAFA již 
v předešlém roce. Letos se vše do-
končovalo. Vlastní oprava kostela 
začala velmi pozdě, někdy v dub-
nu. Byl to zajímavý pohled vidět 
kostel celý opředený lešením. Na-
konec se vše zvládlo včas včetně 
okolních úprav. Stihlo se konečně 
opravit i márnici, která strašila na 

hřbitově skoro 30 let. Opravu már-
nice provedla firma Dvořák a ne-
zaměstnaní pracující pod obecním 
úřadem. Opravu kostela provedla 
hlavně firma Gebesan – Stránský. 
Fasádu, lešení, mytí střechy, nátě-
ry, vnitřní omítky, opravu scho-
dů, vstupní brány. Na opravách se 
podílelo ještě mnoho jiných pra-
covníků, jejichž vyjmenování by 
zabralo mnoho času. U vchodu do 
kostela je umístěna pamětní deska, 
která tuto opravu připomíná.

Jak již bylo řečeno, občané 
v  Německu získali 60 000 marek. 

Sbírka byla provedena v  okolí 
Mnichova, kde tito starousedlíci 
hlavně žijí, mezi dárci je také lich-
tenštejnský panovník Hans Adam 
von Liechtenstein. V  této souvis-
losti vyšel v krajském tisku článek 
„Zlatí svatebčané od Mnichova“ 
s  podtitulem „Na velkou slavnost 
se připravují občané Rudoltic“. 
V  sobotu odpoledne bude vysvě-
cen zdejší kostel sv. Petra a  Pav-
la spolu se znovuzprovozněnými 
varhanami. A nyní něco k vlastní 
sobotě 27. června 1992. Svatebča-
né z Německa přijeli ráno a vydali 
se na obchůzku svého bývalého ro-
diště. Po procházce obcí byli přijati 
oni a hlavně oslavenci na obecním 
úřadě. Na sále se sešel celý obecní 
úřad a němečtí hosté. Po vzájem-
ných proslovech a  přípitcích byly 
manželům Richterovým předány 
dary. Po malém občerstvení na 
sále byl připraven oběd v hospodě 
u  Bureše na křižovatce. Po obědě 
v  15.00 hod. začala vlastní zlatá 
svatba bohoslužbou v kostele.

Vysvěcení znovuzprovoz-
něných varhan a  slavnostní mši 
svatou celebroval P. František Lu-
keš  – kanovník královéhradecké 
kapituly a  probošt z  Poděbrad. 
Celá bohoslužba proběhla ve třech 
jazycích – česky, německy a latin-
sky. Na varhany hrál pan Ladislav 
Dařílek, který doprovázel sbor hu-
debníků a zpěváků z Lanškrouna. 
Zpívali německou mši. V  17.00 
proběhl ještě koncert duchov-
ní hudby. Zlatá svatba i  svěcení 
kostela se setkalo s  nebývalým 
zájmem místních občanů. Kostel 
byl beznadějně přeplněn, mnoho 
občanů stálo ještě před kostelem. 
V  letáčku, který vydal pan farář 
Kacálek, se apelovalo na laskavost 
a přátelství. K žádnému ani sebe-
menšímu incidentu národnostní-
ho charakteru nedošlo. Ke zdárné-
mu průběhu celé neobyčejné akce 
přispělo i velmi pěkné počasí.

V roce 1992 byl dokončen pří-

Oprava kostela a fary
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stavek za kulturním domem. Toto 
slovní spojení je ale nepravdivé, 
neboť vlastní přístavek už byl do-
končen vloni. Rozhodnutím obec-
ního úřadu byl však rozšířen o další 
místnosti z prostoru bývalé kotelny. 
Velká rekonstrukce stála mnoho 
úsilí, ale podařilo se vše ke konci 
roku dokončit. Stávající komplex 
sestává ze dvou místností s krbem, 
kuchyňky, chodby a dvou záchodů. 
Na výstavbě se podílel hlavně M. 
Šrámek ml. O  využití těchto pro-
stor se vedou polemiky. Od stálého 
užívání až po pronajímání. První 
návštěvníci zde byli po skončení se-
tkání pod stromečkem v prosinci.
A nyní některé události víceméně 
heslovitě:
 » Obecní úřad v  roce 1992 pro-
vedl prostřednictvím své party 
nezaměstnaných pod vedením 
pana Duchoně mnoho záslužné 
práce. Uvádím omítku přístav-
ku, omítku dvora KD, přístřešek 
KD, vydláždění dvora, pomoc 
při opravě márnice, úpravu před 
kostelem, přeložku u  pana Ně-
mečka, opravu (rozšíření) mostu 
u Josefa Sychry apod.

 » Poslední torzo z bývalé rychty – 
objekt sýpky – byl zbourán obec-
ním úřadem. O  místo projevil 
zájem podnikatel p. Dvořák, kte-
rý zde chce vybudovat prádelnu, 
mandlovnu a obchod průmyslo-
vým zbožím.

 » Lešení, které je u  nádraží, tam 
bude ještě nejméně rok. Omít-
ka nebyla v  roce 1992 udělána, 
dokonce nebyla ani odstraněna 
omítka stará.

 » Velkou akcí OÚ bylo v roce 1992 
upravení postranních cest za-
asfaltováním. Cesta z  nádraží 
kolem p. Jandery, Vlčka, Sychry 
až k silnici byla úplně obnovena 
(štěrk, asfalt).

 » I  v  roce 1992 se stavělo, i  když 
nesmírně draho. Jedná se o stav-
by, které již byly započaty dříve. 
O  jejich majitelích jsem již psal 

v roce minulém.
 » Došlo k  přečíslování účastníků 
telefonních přístrojů. Důvodem 
je přepojení na jinou ústřednu.

 » I  letos je přes zimu vypuštěný 
rybník. Důvod neznám.

 » V Rudolticích byly jeden čas tři 
hospody. Hospoda u Bureše (na 
křižovatce pod nádražím), býva-
lá hospůdka M. Kubína – nynější 
majitel Fr. Loskot a stará hospo-
da L. Řehoře. M. Bureš měl hos-
podu v pronájmu od Jednoty. Po 
25 letech odešel z Rudoltic. Ob-
jekt byl chvíli bez majitele. Jak 
jsem již informoval, v tuto dobu 
ho má pronajatý pan Venzara 
z  Lanškrouna. Do konce roku 
1992 hospoda ještě otevřena 
byla.

 » Léto bylo nesmírně horké a  su-
ché. Propuklo mnoho požá-
rů, i když jen v přírodě. Hořelo 
hlavně kolem trati, hořelo i obilí. 
Hasiči měli letos opravdu dost 
práce.

 » I  když obecní úřad dělá hodně 
pro obec, vzhled obce se příliš 
nezměnil. Je zde ještě mnoho ob-
čanů, kteří to s pořádkem nemy-
slí dobře. A celkový vzhled vzni-
ká upraveností každého obydlí 
obce. A to se nám v Rudolticích 

rozhodně ještě nepodařilo.
 » Je zde nový náčelník ČSD. Po 
mnoha letech činnosti odešel 
do důchodu náčelník pan Karel 
Dobeš.

 » U Staré hospody byla provedena 
úprava na parkovišti  – byl zde 
rozhrnut štěrk a  vysázeny stro-
my.

 » Z  rodinných důvodů požádal 
o uvolnění z obecního úřadu p. 
Z. Jašniak.

 » Pan Dvořák navrhne 2-3 typy 
autobusových čekáren.

 » Do MŠ v roce 1992/93 chodí 56 
dětí.

 » Obecní úřad chce trvalého zed-
níka.

 » O  hodiny na kostele se stará p. 
M. Blažek.

 » Zbytek materiálu z vodovodu byl 
prodán do Jablonného n. O.

 » O budovu jeslí projevil zájem p. 
J. Vázler.

 » Byla vytvořena rada obcí, které 
budou pečovat o vodovod. Je to 
jakási správní rada, která bude 
rozhodovat o  investicích, opra-
vách apod. (Rudoltice, Dam-
níkov, Luková, Trpík, Anenská 
Studánka).
Zpracovala Marcela Macháčková
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Tentokrát nepíši přímo o Zámeč-
ku, ale není to proto, že by neby-
lo co, to opravdu ne, ale proto, že 
na nové informace o  něčem vel-
mi zajímavém právě čekám, a tak 
jsem se rozhodla napsat o tom, co 
se právě v  říjnu rozběhlo v  rám-
ci Knoflíkiády, protože tato akce 
k Zámečku patří.

A příště se zase vrátím k Zá-
mečku samotnému a  dění přímo 
na Zámeckém vrchu.

Aby toho k  tomu příštímu 5. 
ročníku, kdy konečně snad bude-
me mít na Zámečku ten milion 
knoflíků, nebylo málo a tato akce 
dokázala pořádně pomoci těm, 
kdo to potřebují, těm nejmenším, 
tak jsem se 17.  6. byla domluvit 
s  panem primářem MUDr. Ry-
bou z dětského oddělení nemoc-
nice v Ústí nad Orlicí na tom, že 
zkusím v  rámci této akce sehnat 
prostředky od sponzorů a dalšími 
aktivitami na přístroj, který dět-
ské oddělení potřebuje nejvíce.

Při osobním setkání mě pan 
primář provedl celým krásným 
dětským oddělením, kde mají 

nemocné děti velmi pěkné pro-
středí. Později jsem se setkala 
i  s  ředitelem Orlickoústecké ne-
mocnice Jiřím Řezníčkem a  do-
mluvili jsme se na dalším postupu 
a také na tom, na jaký přístroj pro 
děti by bylo potřeba získat nema-
lé finanční prostředky. Správní 
radou nemocnice byl vybrán pro-
jekt porodnického oddělení, které 
potřebuje fetální monitor s funkcí 
STAN, který umožní snímat EKG 
ještě nenarozeného plodu, které 
je naprosto zásadní a  vypovídá 
i  o  stavu srdce, podle kterého je 
možno poznat riziko ohrožení 
miminka nedostatkem kyslíku 
a včas zasáhnout.

Jedná se o částku cca 800 000 
Kč, a  tak by se dalo říci, že když 
bude na Zámečku milion kno-
flíků, že pokud se to podaří, za 
každý knoflík by se také sehnala 
koruna pro potřebné. Zatím se 
od r. 2010 podařilo získat 470 000 
Kč pro handicapované, a když se 
sežene na tento přístroj a také sa-
mozřejmě pro Jakuba Řehoře ješ-
tě něco na rehabilitační pobyty, 

celková částka by ještě přesáhla 
ten milion.

Myslím si, že jsou u nás ještě 
firmy a lidé, kterým nejsou osudy 
ostatních lhostejné a  pomohou, 
jen je třeba je najít a oslovit, a co 
může být krásnější náplní chari-
tativní akce na Zámečku, i  když 
stále není opravený, než pomoc 
těm nejmenším, kteří to potřebu-
jí nejvíce, třebaže o tom nebudou 
ani vědět.

Větší děti hospitalizované na 
oddělení budou v  rámci ručních 
prací a využití volného času také 
vyrábět celý rok různé věci z kno-
flíků, i  srdce, které bude symbo-
lem tohoto záměru.

Provozovatelky divadélka 
Štaflička předběžně slíbily, že by 
mohly podle zámecké pohádky 
a  knoflíkové básničky vymyslet 
jako další představení „knoflíko-
vou pohádku“, kterou by mohly 
zahrát během roku a pak na Kno-
flíkiádě V. nejen na Zámečku, ale 
i  pro děti v  nemocnici, kterým 
by se takové představení jistě lí-
bilo. Možná vznikne i  písnička, 
alespoň doufám, protože by se 
k tomu pátému ročníku už hodilo 
mít i knoflíkovou písničku.

Dalším patronem se stal 
Bleskový Jack, jehož westernové 
dovednosti ke Knoflíkiádě patří, 
a jistě se najdou i další patroni to-
hoto projektu.

Patří k  tomu výzva na příští 
rok k  výrobě knoflíkových zví-
řátek, srdíček a  dalších soutěží, 
kterou začínám už zasílat různým 
organizacím pro handicapované.

Ráda bych s  tímto záměrem 
oslovila celý kraj i  okolí, jako to 
bylo při prvním a druhém roční-
ku Knoflíkiády a  tvorbě světové-
ho rekordu, kdy se zapojily školy 
a  organizace ze všech koutů ČR. 
Nyní se už přidala organizace pro 

Knoflíkiáda tentokrát pomůže i těm nejmenším
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Výzva
pro pamětníky
Bylo by velmi přínosné a obo-
hacující pro mladší genera-
ce obyvatel Rudoltic, kdyby 
se podařilo získat vzpomín-
ky pamětníků na život v  obci 
v  době po roce 1945 a  násle-
dujících obdobích. Zároveň 
bychom byli vděční za jaké-
koliv obrazové či jiné historic-
ké materiály z  minulosti naší 
obce  – též týkající se života 
spolkového apod. Předem dě-
kujeme. Kontakt: 776 559 793, 
dialog.machackova@centrum.cz

slabozraké a  nevidomé a  domov 
pro handicapované v  Anenské 
Studánce, což mě těší, a  jistě se 
přidají i  další organizace a  také 
Dětské domovy, to by bylo pěkné 
a  společnými silami vyzdobíme 
knoflíkový Zámeček a  ještě zís-
káme prostředky na tolik potřeb-
ný diagnostický přístroj, který 
bude na porodnickém oddělení 
ještě dlouho sloužit a  pomáhat 
maminkám, aby se jim narodilo 
zdravé miminko.

To je na tom to nejkrásnější 
a  já moc doufám, že se tento zá-
měr podaří a prostředky na fetál-
ní monitor STAN se získat do říj-
na 2016 podaří. Pokud by někdo 
z vás, kteří jste se to právě dočetli, 
byl ochoten pomoci, majitel firmy 
nebo kdokoli, můžete se ozvat na 
tel: 776 642 277 nebo e mailem na 
kastelankazam@seznam.cz a  já 
vám ráda podám podrobnější in-
formace.

7. 10. byl v rámci prvního Dne 
otevřených dveří Orlickoústecké 
nemocnice projekt za přítomnos-
ti krajských zastupitelů, starostů 
okolních měst a vedení nemocnice 
i nadace S námi je tu lépe projekt 
zahájen a nyní je zhruba rok na to, 
aby se potřebná částka sehnala.

Zajistím, aby i  ve 
zpravodaji byla infor-
mace, kdy přesně za rok 
bude Den otevřených 
dveří v  Ústecké nemoc-
nici i  jaký bude program, 
aby se zájemci mohli za-
jet podívat, byla možnost 
nechat si změřit tlak nebo 
udělat zkoušku na krevní 
skupinu, o  to byl poměr-
ně velký zájem.

Mám už i  první 
úspěch, dopravní společ-
nost Ivon Transport, která 
provozuje v našem regio-
nu autobusovou dopravu, 
mi slíbila, že budu moci 
informační letáky o  tom-

to projektu a sbírce na přístroj pro 
nemocnici umístit zdarma i  do 
autobusů a na autobusová nádra-
ží. To bude velká pomoc, protože 
tam si to přečte hodně cestujících 
- za to jsem vedení této společ-
nosti opravdu vděčná.

Znamená to sice, že se ani 
v  zimě opravdu nudit nebudu, 
a věřím, že se záměr podaří a díky 
Knoflíkiádě bude dlouhá léta 
v nemocnici pomáhat miminkům 
k lepšímu startu do života.

Myslivecké
sdružení Rudoltice
se omlouvá občanům, že se 
v tomto roce z důvodu nízkého 
stavu vody a jejího malého pří-
toku do rybníku způsobeného 
dlouhotrvajícím suchem neu-
skutečnil výlov kaprů v mysli-
veckého rybníčku.
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družstva, školy a organizace je třeba 
přihlásit nejpozději do 20. 4. 2016
Nasbírané volné knoflíky je 
možno dát, nebo zaslat na 
sběrná místa:

1. zasílací adresa - bude upřesněno 
na požádání
2. Zámeček Rudoltice, Infocent-
rum Lanškroun, Infocentrum Ústí 
nad Orlicí – osobní předání
Na obal je třeba připsat heslo: 
KNOFLÍKY, organizace, které pra-
cují s  handicapovanými získají za 
sběr knoflíků nebo výrobu zvířá-
tek různé materiály pro své tvoření 
(odřezky filcu různých barev, pa-
pírové různé tvary, barevné i bílé, 
odřezky a různé tvary z překližky 
a další materiály.
info na www.novyzamek.cz

Akci podporují sponzoři: OMEGA 
TECH, obec RUDOLTICE, město 
LANŠKROUN, f.SANELA a další
Mediální podpora: ORLICKÝ 
DENÍK

V rámci soutěží a vytvoření dalšího 
Českého rekordu při čtvrtém roč-
níku charitativní akce Knoflíki-
áda, můžeme složit 28.  5.  2016 
i obří knoflík i z Vámi vyrobených 
předmětů z knoflíků.Všichni, kteří 
rádi soutěží a tvoří, družstva, rodi-
ny i  jednotlivci se mohou zapojit 
a  vyhrát některou z  pěkných cen 
a pobavit se při výrobě i akci a při-
spět k výzdobě Zámečku.
Pravidla jsou jednoduchá:

1. Nasbírejte co nejvíc jakýchko-
li knoflíků a  zašlete, nebo dejte 
na sběrná místa (s kontaktem na 
dárce, zabalené v  obalu na další 
převoz, látková taška nebo pytel) 
V  rámci soutěží a  vytvoření dal-
šího Českého rekordu při pátém 
ročníku zábavné charitativní akce.

Výzva 2016 ze Zámečku v Rudolticích
„Nového zámku u Lanškrouna“ pro všechny, kteří rádi soutěží a vyrábí

Nasbírejte knoflíky a vyrobte z nich zvířátka

2. Vyrobte z části získaných kno-
flíků zvířátka, na pevném pod-
kladu nebo trojrozměrná.
Knoflíky je možno nalepit tavnou 
pistolí, nebo přidělat na pevnou 
podložku.
Ploché výrobky mohou mít stojá-
nek na opření nebo závěs.
Zvířátka by měla měřit nejmé-
ně 30 x 20 cm a  držet tvar, který 
může být různý, i trojrozměrný, ale 
nesmí se bortit. Na každý výrobek 
je třeba přidělat cedulku z tvrdého 
papíru se jménem autora nebo ná-
zvem družstva a počtem jednotli-
vých knoflíků na výrobku.
Je možno vyrobit i zvířátka a srdíč-
ka menší, která budou hodnocena 
zvlášť v další soutěži.
3. Vyrobte srdce polepené kno-
flíky  – dvoj. nebo trojrozměrné, 
nejméně 20x20 cm.
Ceny za první tři místa bu-
dou uděleny v soutěžích:
1. Nejhezčí - nejzajímavější zvířát-
ko - fantazii se meze nekladou
2. Největší zvířátko v jednom z roz-
měrů - na délku, výšku nebo šířku.
3. Největší knoflíkové srdce, od-
měna i  pro nejkrásnější srdce 
z knoflíků
4. Nejvíce nasbíraných knoflíků – 
soutěž jednotlivců i družstev
Další soutěž bude o  nejvíce 
knoflíků na dětských dupačkách. 
Odměnu dostanou i  nejkrásnější 
knoflíkové dupačky.

Oceněné i ostatní výrobky zů-
stanou Zámečku jako součást sbír-
ky knoflíků.

Jakékoli dotazy zodpoví na 
tel: 776 642 277 nebo e-mailu 
kastelankazam@seznam.cz, kas-
telánka K. Šerkopová. Všechna 
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Krádeže v obci
Nerada píši příspěvky na téma 
krádeže, ale když si někdo ne-
zvaný počká na podzim, až vše 
dozraje a pod rouškou tmy se ne-
stydí sklidit 20 silných celerů, ně-
kolik cuket a patizonů, půl řádku 
červené řepy, 10 hlávek zelí, okur-
ky a  papriky ze skleníku, vše ze 
zahrádky, která mu neříká pane, 
tak napsat tento krátký článek 
musím. Dle mého názoru se jed-
ná o promyšlenou krádež s plným 
vybavením, to už není klukovina 
z  hecu ani momentální chuť na 
něco dobrého.

Dalším případem, v  jiném 
rodinném domě, je krádež něko-
lika slepic z  kurníku na zahradě 
u  domu. Neumím si představit 
dotyčného zloděje jako občana, 
který čte Rudoltický zpravodaj, 
ale kdyby náhodou tentokrát vý-
jimečně četl, tak mu přeji hodně 
hořkou chuť.

Jolana Kobzová
Poděkování
Klubu důchodců
Klub důchodců děkuje vedení 
obce za zprostředkování oslavy 
ke Dni seniorů. Poděkování patří 
všem, které se podílely na přípra-
vě občerstvení. Mile překvapilo, 
že bylo pamatováno na diabetiky. 

Celý večer byl velmi příjemný.
Blíží se konec roku, tak je 

třeba poděkovat paní Janě Ře-
háčkové. Celý rok organizovala 
množství pěkných akcí, ať už za 
kulturou nebo poznáním.

Blanka Tejklová
V Rudolticích se lidem 
bude dařit lépe
Povinností každého občana je, aby 
chránil životní prostředí. Bylo zjiš-
těno, že i staré kotle škodí životní-
mu prostředí, proto jsem požádala 
Obecní úřad v Rudolticích o výmě-
nu starého plynového kotle za nový. 
Vlastníkem bytovek je obecní úřad.

Paní místostarostka Kobzová 
ochotně vyslechla můj požadavek 
a řekla mi, že vše potřebné zařídí.

Vážená paní místostarostko, 
děkuji Vám a „andělíčkovi“ Zváro-
vé a  panu Nádvorníkovi za brzké 
vyřízení mé žádosti.

Zjistila jsem, že všichni pra-
covníci pod vedením obecního 
úřadu jsou slušní pracovití lidé. 
Řemeslníci své řemeslo ovláda-
jí na výbornou. Výměna plyno-
vého kotle je práce náročná pro 
ruce i mozek. Všechny práce jsou 
důležité, i  když se někomu může 
zdát, že některá práce je snadná. 
Jaké mzdy mají, nevím, ale vím, 
že si všichni zaslouží vyšší mzdy, 

protože tito pracovníci nemohou 
dělat žádné chyby. Musí pracovat 
přesně.

Domnívám se, že mzdy a platy 
by se měly celostátně ve všech obo-
rech přehodnotit, protože některé 
profese a práce neodpovídají sku-
tečnosti. Než se náprava provede, 
tak by obec, která prosperuje, měla 
obdržet ze státního rozpočtu pení-
ze pro lidi, kteří odvádějí kvalitní 
práci. Stačí snížit počet poslanců 
a bude dostatek peněz. Pan mini-
str financí Ing. Babiš může spra-
vedlivě rozdělovat. Pan exministr 
financí Kalousek nám předvedl, 
jak uměl hospodařit. Ožebračoval 
poctivé lidi, kteří zažili válku a po 
válce dřeli za nízké mzdy a  nyní 
mají nízké důchody. Divím se, že 
ho vůbec někdo poslouchá.

Pan starosta Mgr. Ivo Kolomý 
je chytrý pracovitý člověk, který se 
řídí rozumem a citem pro sprave-
dlnost, proto také má veliké štěstí 
na pracovité, šikovné spolupra-
covníky. Poznala jsem, že v  Ru-
dolticích žijí lidé, kteří samostatně 
podnikají a  jsou rovněž šikovní 
a  pracovití, např. pánové Filípek 
a  Hudec a  ostatní. Tito pánové 
mají velké zkušenosti a znalosti.

Přeji všem hodně zdraví 
a chytrých nápadů.

Anna Mertová, Rudoltice

,No co je?! Kapry už neměli…“

Z dopisů čtenářů

Z oslavy Dne seniorů
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,Dědku sklerotickej! Naklepat jsi měl kapra a pak jít uříznout stromek…!“

Zubní pohotovost
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
5.–6. 12. 2015 MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
12.–13. 12. 2015 MUDr. Vítková Eva Červená Voda 333 (MO-

VIOM)
465 626 460

19.–20. 12. 2015 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 
622

465 642 765

24. 12. 2015 MUDr. Appl Martin Dolní Čermná 222 465 393 266
25. 12. 2015 MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829
26.–27. 12. 2015 MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupa-

liště 149
465 642 267

28. 12. 2015 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
29. 12. 2015 MDDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 567 456 324 829
30. 12. 2015 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 

837
465 676 818

31. 12. 2015 MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815 465 620 528
1. 1. 2016 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990
2.–3. 1. 2016 MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216
9.–10. 1. 2016 MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897
16.–17. 1. 2016 MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103

Cvičení žen
se Zuzkou 
Parentovou se 
koná

každý čtvrtek od 
17 do 18 hodin

v tělocvičně 
v budově OÚ.

Info na tel: 
736 228 646
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David Kozman

fo
to

: R
ad

ek
 L

ep
ka

Natálie Jašniaková

Tereza Braik

Hana Blažková

Natálie Mitvalská

Veronika Langrová

Jonáš Braný

Štěpánka Šilarová

Vítání občánků září  2015
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Adéla Stratílková

Ema Lichtenberková

Adam Cink

Jaroslav Cvejn

Oskar Šembera

Tomáš Hlava



Kalendář akcí na rok 2015
První adventní víkend:
28. 11. 2015 Zájezd na Vánoční trhy v Olomouci s možností nákupů v Šantovce (obec)

Čas odjezdu autobusu z jednotlivých autobusových zastávek:
Rudoltice, Zámeček ......................................7.45 hod.
Rudoltice, křižovatka ...................................7.50 hod.
Rudoltice, u školy .........................................7.53 hod.
Rudoltice, hostinec .......................................7.58 hod.
Rudoltice, u mostu .......................................8.00 hod.
Záloha při objednávce zájezdu 50,– Kč pro dospělého a vratná při nástupu 
do autobusu = DOPRAVA ZDARMA. Návrat v odpoledních hodinách.

28. 11. 2015
ve 20.00 hodin

Country bál na sále Kulturního domu Rudoltice
vstupné 70,– Kč.

1. 12. 2015
v 17.00 hodin

Vánoční zpívání a živý betlém dětí ZŠ a MŠ u rozsvíceného vánočního 
stromu před kostelem (ZŠ a MŠ, hasiči, obec)

Druhý adventní víkend:
5. 12. 2015
od 15.00 hodin

Mikulášská nadílka pro děti
na sále kulturního domu (obec)

5. 12. 2015 Mikulášská nadílka pro děti v kavárně na Zámečku

Třetí adventní víkend:
12. a 13. 12. 2015 vždy odpo-
ledne od 14.00 hodin

VÁNOČNÍ LADĚNÍ
na sále kulturního domu
výstava vánočních dekorací, dílničky pro děti i dospělé, prodejní výstava 
drobných dárků, posezení u vánočního stromečku
(ZŠ a MŠ, Klub důchodců, obec)

12. 12. 2015 Rozsvícení stromečku se Santa Clausem – kavárna Zámeček

Čtvrtý adventní víkend:
18. 12. 2015 v 17.00 hodin 
(pátek)

Vánoční koncert Lanškrounského ženského pěveckého sboru pod vede-
ním p. Uhlířové na sále kulturního domu (obec)

Vánoční čas:
24. 12. 2015 ve 22.00 hodin VÁNOČNÍ BOHOSLUžBA (řk. farnost)

25. 12. 2015 v 10.00 hodin VÁNOČNÍ MŠE (řk. farnost) Aktuálně: www.farnost.rudoltice.info

31. 12. 2015 Silvestrovské party
kavárna Zámeček

Kalendář akcí na rok 2016:
2. – 10. 1. 2016 Tříkrálová sbírka

23. 1. 2016 Sportovní ples

14. 2. 2016 Hasičský ples

20. 2. 2016 Masopust

10.–12. 6. 2016 Rudoltická pouť

1. 10. 2016 Oslava mezinárodního dne seniorů
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