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VÍTE, ŽE...

● počet obyvatel se k 10. 12. 2007 zvýšil na 1476 ?

● průměrný věk se snížil na 33,96 let?

● počet přihlášených od 1. 1. do 10. 12. 2007 je 266?

● počet odhlášených od 1. 1. do 10. 12. 2007 je 58?

● počet narozených od 1. 1.do 10. 12. 2007 je 24?

● počet zemřelých od 1. 1. do 10. 12. 2007 je 10 ?

● počet obyvatel s bydlištěm Rudoltice – Zámeček je 472?

● od 15. 10. 2007 je starostou obce opět RNDr. Oldřich Kolomý (ODS)?

● funkci místostarostky vykonává nadále Lenka Bártlová (ČSSD)?
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

letošní poslední,  čtvrté číslo Rudoltického zpravodaje,  k Vám přichází  až v před-
vánočním čase. Ani poslední čtvrtletí starého roku nebylo skoupé na změny a události 
v naší obci, a tak není skoupé na čtení ani toto číslo.

V závěru si můžete přečíst o čem jiném než o Vánocích, a to o minulosti (jak se 
slavily staročeské Vánoce), přítomnosti (za pár dnů v Rudolticích) i budoucnosti (chystá 
se opět tradiční Tříkrálová sbírka a spolkové plesy).  Takže i nám nezbývá než Vám 
všem popřát jejich spokojené a klidné prožití a doufat, že nový rok 2008 přinese jen 
dobré zprávy!

Redakce RZ

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Vážení čtenáři,

letošní rok byl pro Rudoltice velice složitým obdobím. Těm z Vás, kteří pozorně 
sledují webové stránky naší obce, osobně dochází na zasedání obecního zastupi-
telstva či pravidelně sledují denní tisk, asi nebude žádnou novinkou, že od vydání 
posledního, tj. třetího čísla tohoto zpravodaje došlo k opětovné změně ve vedení 
naší obce, a to k návratu RNDr. Oldřicha Kolomého na post starosty. 

Jak k tomu došlo? Na konci měsíce září t. r. se zastupitelé včetně současného 
starosty sešli s poslancem Mgr. Radko Martínkem, bývalým ministrem pro místní 
rozvoj, který, řekla bych, v pravou chvíli nastínil pohled člověka, jež mj. stál i u sa-
mého zrodu obecní výstavby, přiblížil svůj názor na tehdejší situaci v obci, která 
byla, myslím si, v té době již zcela neudržitelná, a dle mého názoru svými slovy 
pomohl zastupitelům včetně současného starosty vidět mnoho věcí daleko střízli-
věji.  Mám všechny  důvody  se domnívat,  že  jeho návštěva  položila  základ  ná-
sledným jednáním zastupitelů a zástupců obecních firem, na kterých se všichni 
snažili najít společnou řeč, společnou cestu a tak dojít ke společnému cíli, neboť 
právě a jen obec je to, oč tu celou dobu běží.  Myslím si, že právě v tuto chvíli 
všichni zúčastnění pochopili, že je již nejvyšší čas učinit krok k její záchraně. Dnes 
již bývalá starostka p. Erika Kohoutová proto, dle mého názoru, ze všech těchto 
důvodů na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 15. 10. 2007 rezignovala na 
svou funkci a většina zastupitelů tak následně učinila krok k návratu staronového 
starosty.  Z kompromisů,  které byly učiněny na obou stranách,  jmenujme např. 
mně velice sympatickou nabídku p. starosty k zasvěcení zastupitele Dana Žáčka 
do „tajů ekonomie staveb“ nebo dnes již zcela legální zveřejňování zápisů ze za-
stupitelstva  na  webových  stránkách  naší  obce.  Naproti  tomu  je  také  již  plně 
v kompetenci starosty vedení účetní, ekonomické a bytové agendy a v neposlední 
řadě je zásadním ústupkem většiny zastupitelů ponechání výběru subdodavatelů 
obecní výstavby výhradně na společnosti VISION s. r. o.  Pevně věřím, že kroky, 
které  byly  v tomto směru  učiněny,  budou v konečném důsledku  především ku 
prospěchu naší obce. Jak dalece se moje víra naplní, budete moci posoudit hlavně 
vy, občané, v nadcházejícím období. 

Finanční situaci naší obce Vám přiblíží na jiném místě tohoto zpravodaje sta-
rosta RNDr. Oldřich Kolomý. Já bych se zde ráda zaměřila spíše na běžné dění ve 
vsi a alespoň stručně zmínila několik problémů, se kterými se v poslední době mu-
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síme potýkat.

V první řadě jsou to zvyšující se pohledávky obce, ať už se to týká plateb za 
odpady, vodné a stočné a nebo plateb za nájem obecních bytů a služeb s nimi 
spojených. Protože nelze v tomto směru opravdu hovořit o zanedbatelných část-
kách, důrazně touto cestou apeluji na všechny občany, kterých se tato nepříjemná 
otázka týká, a žádám je v tomto směru o nápravu.

Dále  obec v souvislosti  s obecními  bytovými  domy,  tzn.  domy jak v obytné 
zóně Zámeček, tak samozřejmě i domy v Rudolticích, velice často řeší otázku pro-
vozu čistíren odpadních vod. Dokument, který následuje ve zpravodaji  po mém 
příspěvku, zpracovaný p. Zdeňkem Nekovářem, odborným dohledem nad provo-
zem ČOV, alespoň ve stručnosti stanovuje základní pravidla pro bezproblémový 
chod  čistíren.  Ráda  bych  tedy  i  touto  cestou  požádala  o jejich  dodržování, 
abychom tak předešli naprosto zbytečnému zvyšování nákladů v souvislosti s od-
straňováním závad na jednotlivých zařízeních čistíren, nemluvě o ztěžování práce 
pracovníkům údržby těchto zařízení. 

Je zde také třeba zmínit již dlouhodobou potřebu obce zmapovat skutečné ve-
dení obecního vodovodního řádu. V současné době existují jisté plány, ve kterých 
místech by měl být vodovod položen, ovšem skutečnost je poněkud odlišná. Pan 
Hýbl, který je v této oblasti velkým pamětníkem, nabídl obci, resp. zodpovědné 
osobě, která bude obcí určena, možnost výkladu o jeho historii včetně pochůzky 
skutečnou  trasou,  příp.  její  části  jemu známou a  samozřejmě předání  v tomto 
směru veškerých svých vědomostí. Takovéto nabídky si samozřejmě obec velice 
cení, a proto touto cestou žádám občany, kteří by měli zájem v této oblasti pomo-
ci obci, aby se obrátili na obecní úřad nebo přímo na mě, a to buď telefonicky či 
osobně v době mých úředních hodin, tj. každé úterý a čtvrtek od 17. do 18. hodi-
ny. 

Na  závěr  si  povězme  něco  o cyklostezce,  která  bude  spojovat  vesnici 
s obytnou zónou Zámeček a následně s Lanškrounem. V dubnu r. 2006 bylo obcí 
Rudoltice zadáno zpracování studie „Cyklostezka Rudoltice-Lanškroun“ (do části 
obytné zóny Zámeček). Navazující část do Lanškrouna řeší město Lanškroun. Z té-
to  studie  vyplynuly  nároky na vykoupení  pozemků,  které  nebyly  ve vlastnictví 
obce,  což  obec  následně řešila  žádostí  o jejich  odkup na Pozemkový  fond ČR. 
V říjnu r. 2006 byl zpracován projekt pro vydání stavebního povolení. Stavební po-
volení však do současné doby na cyklostezku nemohlo být vydáno, neboť nejsou 
dosud vyřešeny majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků. Časová náročnost této 
věci vyplývá i z faktu, že někteří vlastníci těchto pozemků mají trvalý pobyt mimo 
území ČR. Obec na řešení této otázky samozřejmě neustále pracuje, o čemž svěd-
čí  i  nedávné schválení  nákupu tzv.  „finišéru“,  který  bude použit  nejen  k asfal-
tování místních obecních komunikací, ale samozřejmě také zmiňované cyklostez-
ky. Započetí její výstavby ve vsi, tzn. od domu Kotyzových směrem na Zámeček, 
obec plánuje v co nejkratším možném termínu.

Věřím, že těžké období, kterým si naše obec v letošním roce prošla, je již zcela 
za námi, a nadcházející rok bude pro nás pro všechny mnohem veselejším.

Závěrem bych Vám, čtenářům, ráda popřála veselé Vánoce, bohatého Ježíška 
a šťastný nový rok 2008.

Lenka Bártlová, místostarostka

Rudoltický zpravodaj 3 4/2007



ZÁCHOD NENÍ ODPADKOVÝ KOŠ

Odpadní vody z vašich bytů jsou odváděny kana-
lizačními přípojkami do veřejné kanalizace a dále na 
čistírnu odpadních vod. Provoz kanalizace a čistírny 
se řídí provozními řády, které jsou uloženy u majitele 
a provozovatele těchto zařízení, což je obec (město). 
Protože  ne každý z vás  má příležitost  si  tyto  doku-
menty přečíst,  uvádíme z nich některá  ustanovení  , 
která se týkají vás, jakožto uživatelů.

Odpadní  vody  vznikají  běžným  provozem 
domácnosti, tj. v kuchyni, koupelně a na záchodě. Na 
takovéto znečištění je čistírna konstruována a připra-
vena. Bohužel, v odpadních vodách se však vyskytují i 
látky,  které  nejsou odpadními  vodami  a  na čistírně 
způsobují  potíže,  poruchy  a  v konečném  důsledku 
zhoršení  čistícího  efektu  a  tím  celého  životního 
prostředí.

Odpadními vodami nejsou a do vod nepatří zejmé-
na: Dámské hygienické potřeby (vložky, tampó-
ny) a to ani jejich obaly, jakékoliv jiné plastové 

a  gumové  výrobky,  textilní,  ale  i  papírové  ubrousky  a  ručníky  (mají 
zvláštní úpravu a nerozloží se), kuchyňské zbytky, zejména tuky a oleje, 
obsahy popelníků a jiné pevné látky.

Všechny tyto vyjmenované látky jsou biologicky nerozložitelné, nebo se roz-
kládají velmi pomalu a dlouho, ucpávají kanalizaci a pokud přitečou s vodou na 
čistírnu,  namotávají  se na čerpadla,  zalepují  a ucpávají  další  technologická za-
řízení a způsobují poruchy. Každá porucha se musí dát opravit, a to stojí nemalé 
peníze, které se promítají do celkových nákladů na provoz a tím samozřejmě i do 
ceny stočného.

Dalšími nežádoucími látkami v odpadních vodách jsou minerální oleje (ropné 
látky), které narušují biologické procesy čistírny a zhoršují kvalitu vody na odtoku 
z čistírny  a  s tím  související  finanční  sankce,  což  se  opětovně  projeví  v ceně 
stočného. Do této kategorie patří se vším všudy i neřízené vypouštění sedimentů 
ze septiků.

Veškeré znečišťující látky, které je nutno z odpadních vod složitě odstraňovat jsou 
odpadem, který je nutno odpovídajícím  způsobem zlikvidovat. Pokud jsou nasáklé 
odpadní vodou jsou těžší, hůře se s nimi manipuluje a mohou být i infekční. Roz-
puštěné znečištění se přeměňuje do biologického kalu, který s obsahem přivádě-
ného  znečištění  neustále  narůstá  a  musí  se  odstraňovat.  Pokud  se  do  kalu 
dostanou nežádoucí látky, není možné kal použít jako hnojivo v zemědělství, ale 
musí se složitě a draze odvodňovat, obsahuje totiž 98 % vody, a potom uložit na 
drahé skládce.

Věříme, že nyní již odpadky nebudou končit v záchodové míse, nebo kana-
lizační vpusti, ale přímo v popelnici nebo v kontejneru, kam patří.

Zdeněk Nekovář
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NĚKOLIK SLOV K SITUACI V OBCI

Vážení spoluobčané, 

cítím v sobě povinnost informovat vás o současné 
situaci obce, především o její finanční situaci. Nebojte 
se, můj článek bude velice krátký, ne tak jako minule.

Tedy, nezbývá mně nic jiného než konstatovat, že 
obec se dostala z červených (záporných) čísel do ob-
lasti černých (kladných) čísel v otázce hotovosti, a to 
dokonce v řádu milionů. 

Horší je to trochu s image obce, která zatím stále 
není  tam,  kde  by  mohla  být,  i  když  určité  známky 
zlepšení  se  již  objevují  v podobě  zvýšeného  zájmu 
o parcely a pozemky na průmyslové zóně. Je však tře-
ba vydržet a být trpělivý, nejde všechno najednou.

Další zdroje, které jsou v očekávání příchodu na bankovní účet, jsou smluvně 
podepřeny. Nebylo třeba přitom otevřít ani žádný další bankovní úvěr. Obci se při 
těchto finančních pochodech vyplatilo, že jako první obec či město v okrese se 
stala od 1. 1. 2005 plátcem daně z přidané hodnoty. 

Jsem rád  tomu,  že  se konečně  přiblížila  doba,  kdy  se  moje  hypotézy  o fi-
nančním  rozkvětu  obce  začínají  objevovat  v rozpočtech  obce  jako  živá  realita 
v denní rutině jejích úředníků, a to zcela nezávisle na mé osobě. Zjednodušeně ře-
čeno, vize o bohaté budoucnosti obce se objevily již v tříletém rozpočtu obce na 
roky 2008-2010, v podobě volných financí na opravy komunikací a stavbu kana-
lizace, a to ve výši cca 20 mil. Kč na každý rok. O tom, že tato úvaha má reálný 
podklad, svědčí i to, že uvažujeme dokonce o nákupu finisheru (stroj na dělání ko-
berce na silnice) pro asfaltování obecních cest v ceně do 2 milionů Kč. Úvaha byla 
jednoduchá, celkem se má i se Zámečkem asfaltovat kolem 10 ha plochy, pokud 
si to budeme dělat sami, můžeme ušetřit cca 100 Kč za m2, tj. celkem 10 milionů. 
Rozdíl do plusu obce je min. 8 mil.Kč, nehledě na ostatní nepřímá aktiva, která se 
začínají projevovat již teď, tj. práce pro naše lidi a tím i bonusy na daních pro naši 
obec. Víte, že se letos podaří zřejmě dosáhnout příjmu na daních na jednoho obča-
na 7 500 Kč na osobu a rok, zatím to bylo cca 6 000 Kč. Je to díky veliké koncent-
raci  práceschopného  obyvatelstva,  které  díky  novým  obyvatelům  Zámečku 
máme. V roce 2008 budeme brát daně za 1 284 obyvatel, tj. cca o 207 lidí více, 
než v roce 2007, zkuste si vynásobit, o kolik je to více peněz.

Zde bych se rád trochu zastavil a uvedl jeden příklad. V novinách jsem četl, a 
bylo to uváděno jako mimořádně velká investice,  že město Vysoké Mýto hodlá 
v letech  2008-2010  investovat  do  oprav  místních  komunikací  celkem  cca  48 
mil. Kč. Uvědomte si prosím, jak velké peníze se u nás do cest chtějí dát, vždyť Vy-
soké Mýto má přes 12 000 obyvatel. 

Chtěl bych nastínit ještě něco kolem průmyslové zóny. Jeden zájemce již kou-
pil 1,4 ha, další zájemce zřejmě odkoupí 1 ha, zbývá cca 1,3 ha. Cítím, že budou 
rychle pryč, proto je třeba do změny územního plánu připravit její další rozšíření, 
minimálně na dvojnásobek. Vznikne tak do budoucnosti další zdroj příjmů do obce 
a pro občany možnost zaměstnání.
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Pro sportovce či pro děti i další občany mám čerstvou zprávu, obec koupila za 
cca 0,5 mil. pozemek na Zámečku „za kamením“ směrem k Lanškrounu o rozloze 
cca 2,5 ha, který je platným územním plánem určen pro sportoviště všeho druhu. 
V současné době probíhá převod na katastru nemovitostí. Co zde konkrétně bude, 
dávám do diskuse všem občanům, aquapark ne, protože ten má stát „na kamení”. 
Vyjádřete se prosím třeba na i na webu místo planých diskusí např. o uklízení sně-
hu, rád se připojím. Buďte ale při zemi, vše musí doprovázet finanční rozvaha, ne 
jen říše snů.

Ještě k otázce cyklostezky z Rudoltic na Zámeček, finanční zdroje na ní jsou 
díky plusovému hospodaření obce zajištěny a pokud to dovolí počasí,  začne se 
s prací ještě tuto zimu.

Závěrem bych chtěl  poděkovat zastupitelstvu za to, že mi nechává v rámci 
platných zákonů rozhodovací pravomoce. Zdá se mi, že konečně začíná fungovat 
model ten, že zastupitelstvo je jako parlament a starosta jako vláda, prakticky ře-
čeno, starostovi je vyhrazena moc exekutivní,  zastupitelstvu pak moc v podobě 
prodeje či nákupu majetku a v podobě vyhlášek, či nařízení obce. Musím zde vy-
jádřit jednu myšlenku, starosta se obecně nesmí zříkat své odpovědnosti a pravo-
mocí tím, že veškerá svá rozhodnutí deleguje na zastupitelstvo, tím se pak z obce 
stává neovladatelný „moloch”, který pak ani neví, kam si má večer ulehnout ke 
spánku. Musím zaklepat na dřevo, zatím je to dobrý.

Děkuji rovněž své zástupkyni, paní Lence Bártlové za to, že plní velice dobře 
roli jakéhosi hromosvodu obce, tj. snaží se, a musím konstatovat, že úspěšně, vy-
řizovat běžnou, ale časově náročnou, agendu obce. Tím mi nechává volný prostor 
na realizaci „vizí” a ostatních finančních záležitostí.

Poděkování patří i ostatním občanům, kteří mají se mnou trpělivost při vytvá-
ření finančních zdrojů pro obec, a nechtějí hned všechno najednou, to je nadlidský 
úkol, který patří do pohádek.

V Rudolticích dne 27. 11. 2007 

RNDr. Oldřich Kolomý, starosta

DODATEK Č. 5 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE OBCE RUDOLTICE Č. 2/2001 
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU

Zastupitelstvo obce Rudoltice na svém zasedání dne 29. 11. 2007 vydává pod-
le ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/200 Sb., o obcích, tento dodatek k výše uvedené obecně závazné 
vyhlášce č. 2/2001.

I.
V článku 3 – sazba poplatku, se mění odstavec č. 1 následovně:

Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl.  2 písm. a) a b) této vyhlášky  činí 
300 Kč a je tvořena:

a) z částky 50 Kč za kalendářní rok
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b) z částky 250 Kč za kalendářní  rok.  Tato částka je stanovena podle sku-
tečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu. Skutečné náklady činily 345 464,5 Kč a jsou rozúčtovány v příloze tohoto 
dodatku.

II.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008

RNDr. Oldřich Kolomý, starosta
Lenka Bártlová, místostarostka

ZPRÁVY Z KOMISÍ A VÝBORŮ

ZMĚNY VE SLOŽENÍ

Kontrolní výbor byl rozšířen o p. Eriku Kohoutovou.

Předseda komise stavební p. Libor Kocanda rezignoval na svou funkci, komise 
stavební přibírá tedy nové členy.

Do komise zdravotně – sociální přibyla nová členka paní Blanka Brokešová.

KOMISE BYTOVÉHO FONDU

Jednou z činností Komise bytového fondu (dále jen KBF), která pracuje při Obci 
Rudoltice, je i kontrola majetku obce, to znamená kontrola bytových domů, re-
spektive kontrola dodržování pravidel stanovených v domovním řádu a nájemních 
smlouvách.

Na dodržování pravidla č. 6 Domovního řádu se 
KBF zaměřila  dne 24. 11. 2007 při  kontrole,  kterou 
provedla  ve všech  bytových  domech  v lokalitě  Zá-
meček. Jednalo se o kontrolu užívání společných čás-
tí domů.

Dle ustanovení Domovního řádu mohou společné 
části domu všichni nájemci a osoby s nimi žijící uží-
vat  k účelům  odpovídajícím  jejich  určení.  Ve 
společných částech nelze umísťovat předměty, které 
nepatří k vybavení, nebo k zařízení domu.

Nájemci jsou povinni zejména:

- umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičů
- zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky vznětlivé, či jinak nebezpečné 

a nebylo užíváno otevřeného ohně
- zabezpečit,  aby věci uložené ve sklepech, či kójích, nebyly zdrojem šíření 

hmyzu, či hlodavců nebo zápachu.
Pokud je to účelné a možné, je vyhrazena místnost pro ukládání dět-

ských kočárků, jízdních kol, apod. V jiných společných částech není pří-
pustné je umísťovat. Odpadky se vysypávají do nádob k tomu určených, 
tzn. i tříděný odpad tak, aby byla zachována, co největší čistota. Větrání 
do vnitřních prostorů společných částí domu je zakázáno.

Ve společných částech domu, či v kójích, je zakázáno provádět činnosti, které 
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zapříčiňují zápach, či jiné hygienické problémy. O konkrétní činnosti, která je po-
volena a kde, může rozhodnout domovní samospráva.

KBF uspořádala  schůzi  všech domovních  důvěrníků  z lokality  Zámeček dne 
26.11.2007, na kterou byli pozváni všichni obyvatelé lokality Zámeček. Bohužel 
této schůze se zúčastnil pouze domovní důvěrník bytového domu č. 608 a jeden 
obyvatel  domu č. 614. Na této schůzi  měly být projednávány dotazy popřípadě 
stížnosti nájemníků, ale také připomínky zástupců obce. Jedním z důležitých připo-
mínek KBF mělo být právě chování se nájemníků ve společných prostorech domů. 
Schůze se za těchto okolností neuskutečnila. Z uvedených zjištěních bytové komi-
se vyplývají tyto závěry:

V mnoha bytových domech si nájemníci zřizují sklad nepotřebných věcí. Není 
možné dávat do bytovek skútry, mopedy a podobná silniční vozidla ( nájemníci 
jsou pak ohroženi požárem). Chodbička u bytů musí být široká minimálně 80 cm, 
aby v případě požáru mohli nájemníci bez problémů uniknout. To znamená někte-
ré široké botníky musí být odstraněny.

Dále je nutné popsat jmenovkami všechny zvonky a dveře od bytů, z důvodu 
identifikace například Českou poštou.

Je nutné odstranit zašpiněné zdi, dveře. Děti nesmějí používat hasicí přístroje 
jako hračku (některé z nich jsou vystříkané - je nutné je vyměnit!). 

Vyzýváme všechny nájemníky bytových domů na Zámečku, aby uvedené zá-
vady odstranili  nejpozději  do  konce roku 2007,  kdy proběhne další  kontrola. 
Pokud tyto závady nebudou odstraněny,  odstraní  je za nájemníky obec a poté 
vzniklé náklady z tohoto odstranění budou naúčtovány všem nájemníkům bytové-
ho domu, bez ohledu na to, čí budou věci, které se budou odstraňovat. To zna-
mená, že se všichni nájemníci bytového domu budou finančně podílet na vyklizení 
společných prostor. 

V této souvislosti je nutné, aby se obyvatelé Zámečku zamysleli nad tím, že 
nájemní smlouvu mají podepsanou na dobu určitou a pokud nebudou plnit své po-
vinnosti, které jim ukládá domovní řád a nájemní smlouva, potom jim nemusí být 
nájemní smlouva prodloužena. Připomínáme nájemníkům také ten fakt, že jednou 
z povinností  nájemníků,  která  vyplývá  z domovního  řádu  je  také  založení 
domovních samospráv!

Iva Skalická, 
předsedkyně bytové komise

Komise životního prostředí
Slíbený článek o septicích, čističkách odpadních vod a studnách nebyl dodán. 

Této problematice byla věnována beseda s občany, na které předseda komise ŽP 
a zaměstnanec MěÚ v Lanškrouně, odbor ŽP-vodoprávní úřad, Richard Kohout, po-
skytl informace ohledně právní legislativy shora uvedené tématiky (stavební zá-
kon č. 183/2006 Sb., vodní zákon č. 254/2001 Sb.). Případné dotazy zodpoví na 
svém tel. 775 134 906.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Veřejná zasedání OZ se konají pouze 1x za měsíc, a to zpravidla poslední čtvrtek 
v měsíci od 20 hodin v budově obecního úřadu v Rudolticích. Sledujte aktuální ozná-
mení na úřední desce (http://www.rudoltice.cz/uredni-deska/). 

Rudoltický zpravodaj 8 4/2007



INFORMACE Z OBECNÍ KNIHOVNY

OZ  schválilo  nový  způsob  získávání  knih  do  obecní 
knihovny, a to přechod na tzv.  výměnný systém z Městské 
knihovny  v  Lanškrouně.  V současné  době  bylo  doplňování 
knih nákupem omezeno možnými finančními prostředky. Pře-
chod na výměnný systém přinese výhodu širší výpůjční škály 
i  výpůjčních  možností.  Bez  nutnosti  investic  do  nákupu 
nových knih se rozšíří nabídka i frekvence výpůjček. 

Obecní  knihovna  Rudoltice  vyhlašuje  na  školní  rok 
2007/2008 čtenářskou soutěž Čtení je brána k vědění

Podmínky soutěže:
● Soutěž je určena pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ Rudoltice.
● Žáci 1. – 2. ročníku ZŠ si musí v období školního roku 2007/08 vypůjčit a 

přečíst buď s rodiči nebo sami nejméně 5 knih.
● Žáci 3. – 5. ročníku ZŠ si musí v období školního roku 2007/08 vypůjčit a 

přečíst nejméně 10 dětských nebo naučných knih.
● Soutěž začíná v pondělí 3. září 2007 ve výpůjční době obecní knihovny, tj. 

od 15 do 17 hod.
● S výsledky soutěže budou soutěžící žáci seznámení na konci školního roku 

2007/2008.
Každému, kdo splní podmínky soutěže, bude předán diplom a odměna.

Zápisné na kalendářní rok pro dětské čtenáře činí 20 Kč, pro dospělé čtenáře 
30 Kč, čtenářský průkaz 10 Kč. Přijďte rozšířit řady našich čtenářů, prozatím jich je 
přes 60.

Obecní knihovna poskytuje navíc užívání internetu zdarma.

Knihovnice paní Anna Kopecká se na vás těší v pondělí a ve středu od 15 do 
17 hodin, kdy je obecní knihovna otevřená.

ZŠ MŠ RUDOLTICE

Opět se setkáváme na stránkách Rudoltického zpravodaje. Nový školní rok při-
nesl i nové změny. Nové žáky, nové učitelky, nové podmínky ve školní družině, 
novou školskou reformu a celou řadu nových úkolů a nelehkých situací, které jsme 
zvládali i díky Vaší spolupráci, ochotě a pomoci. Z celého srdce Vám děkujeme.

Vzhledem ke zvýšenému počtu dětí v mateřské škole jsme byli nuceni rozšířit 
prostory mateřské školy a družinu přemístit do budovy základní školy, do třídy 
5. ročníku. Podařilo se nám vybudovat nové sociální zařízení a pořídit do mateřské 
školy nový koberec. Všem děkujeme za pomoc a spolupráci.

Vítání občánků, 9. 9.
Na začátku školního roku se náš pěvecký sbor pod obecním úřadě v Rudolti-

cích.  Nové občánky Rudoltic  jsme přivítali  9. září.  Narození  děťátka je vždy ra-
dostnou  událostí.  Přejeme  všem  dětem  mnoho  lásky,  radosti,  tepla  a  jistoty 
domova.
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Cyklistické závody v Lanškrouně, 12. 9.
Ve středu 12. září se devět statečných z naší ma-

teřské a základní školy vydalo na cyklistické závody 
do Lanškrouna.  Na startovní  čáru  se jako první  po-
stavily předškolní děti, poté druháci – Pavel Konušík a 
Verunka Blažková.  I  když chlapci  a děvčata závodili 
společně, neměli chlapci závod jednoznačně ve svých 
rukou. Pavlík po třech kolech dojel na 6. místě a Ve-
runka na 12. místě. Třeťáci museli zdolat čtyři kola. V 
zastoupení Markétky Kuběnkové a Radka Tejkla jsme 

získali pěkná umístění. Markétka dokonce vyhrála mezi děvčaty. Nicméně při mě-
ření sil spolu s chlapci byla čtvrtá. Ráďovi se podařilo vybojovat 7. místo. S ostat-
ními čtvrťáky se na okruh vydala Terezka Žáčková. Tu čekalo již pět kol a podařilo 
se jí získat 8. místo. Díky Radimu Ročkovi jsme vybojovali  medaili. Mezi páťáky 
dojel po šesti kolech na 3. místě. Hned za ním se umístil Denis Svatoš.

Návštěva ekologického střediska Kostelecké Horky, 18. 9.
V úterý 18. září jsme navštívili venkovské středis-

ko  ekologické  výchovy  Kostelecké  Horky.  Leží  mezi 
městy Choceň a Kostelec nad Orlicí. Obec je jednou 
z mála  obcí  v regionu  s rozptýlenou  venkovskou  zá-
stavbou, zelení a zachovaným přírodním prostředím, 
s mokřinami  a vzácnou  vegetací.  Program  probíhal 
v prostorách  tradičního  venkovského  statku  s rou-
beným domem. Tento bývalý největší statek v obci a 
jeho přilehlé zahrady slouží k výukovým ekologickým 
programům.  Naše  děti  z prvního  a  druhého  ročníku 

poznaly, jak se v dřívějších dobách pěstovalo a zpracovávalo obilí. Všemi smysly 
se učily rozeznávat jednotlivé druhy obilí, vlastnoručně si namlely mouku a udě-
laly si vlastní těsto na placky, které upekly v chlebové peci. Starší děti ze třetího, 
čtvrtého a pátého ročníku poznávaly vlnu a její zpracování. Zkusily si, jak těžké to 
měli tkalci a přadleny dříve. Děti pracovaly ve skupinách, s radostí spolupracovaly 
a vzájemně si pomáhaly. Radostná atmosféra nám vydržela po celou dobu našeho 
společného výletu.

Atletický trojboj v Damníkově, 19. 9.
Ve středu 19. září se jedenáct dětí z naší školy vydalo na atletický trojboj do 

Damníkova. Jeli jsme na kolech, cyklistickou stezkou přes Lukovou. Na atletický 
trojboj jsme tedy dorazili řádně rozhýbaní a natěšení. Mezi sportovci z Damníkova 
jsme se rozhodně neztratili a naši žáci vybojovali několik předních umístění. Sou-
těžilo se ve třech disciplínách: běh na 60 metrů, skok daleký a hod míčkem. Mezi 
prvňáčky se nejlépe dařilo Danielu Kutyňovi, 2. místo vybojoval Honzík Slavíček a 
3. místo získal Pavlík Štichauer. Bramborová medaile putovala do rukou Verunky 
Tenenkové. Další kategorie byla společná pro druháky a třeťáky. Mezi chlapci zví-
tězil Ráďa Tejkl a mezi děvčaty jsme získali také zlato. A to díky Markétce Kuběn-
kové. Také čtvrťáci a páťáci soutěžili společně. Mezi děvčaty se na 3. místě umísti-
la Šárka Junková, 4. místo vybojovala Petra Pabiánová a 6. místo získala Terezka 
Žáčková. V kategorii chlapců vyhrál Radim Roček.
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Běh ulicemi města v Lanškrouně, 27. 9.
Ve čtvrtek 27. září se 22 dětí naší školy vydalo za nepříznivého počasí na bě-

žecké závody do Lanškrouna. „Běh ulicemi města“ pořádala ZŠ A. Jiráska. I přes 
nepřízeň počasí se děti z naší školy opět „neztratily“ a vybojovaly přední umístění. 
Získali  jsme  dvě  medaile.  2. místo  vybojovala  Maruška  Pacholíková,  žákyně 
1. ročníku a 3. místo získala Verunka Maiová, žákyně 5. ročníku.

„Běh do sjezdovky“ v Lanškrouně, 10. 10.
Středa 10. října patřila opět sportu. Tentokrát se 

děti naší školy zúčastnily „Běhu do sjezdovky“ v Lan-
škrouně.  Mezi  velkým počtem přihlášených  dětí  vy-
bojovaly naše děti  cenné medaile.  Mirek Jursa v ka-
tegorii  druhých  ročníků  bronzovou  medaili  a  Radim 
Roček v kategorii pátých tříd získal zlato. Ani ostatní 
děti nezůstaly pozadu a dobíhaly takříkajíc „těsně pod 
bednou“. Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme 
za pěknou reprezentaci školy. Při této příležitosti patří velký dík rodičům za odvoz 
našich závodníků. Bez vaší pomoci bychom se závodů nemohli zúčastnit.

Drakiáda, 21. 10.
V neděli 21. října jsme uspořádali již třetí „Drakiá-

du“. I přes sychravé a chladné počasí přišlo soutěžit 
31 dětí se svými sourozenci, rodiči a prarodiči. Soutě-
žili jsme o nejmenšího, největšího a nejzajímavějšího 
draka. Příjemnou atmosféru podpořil vynikající mode-
rátor,  pan Jasanský.  Poděkování  patří  i  fotbalovému 
oddílu, panu Jílkovi a paní Nadě Řehořové.

Návštěva divadla v Šumperku
Tak jako každý rok, i v letošním školním roce měli naši žáci možnost zhlédnout 

celou řadu divadelních a filmových představení. Snad největší zážitek si děti při-
vezly z divadla v Šumperku. Krásný interiér divadla nabízí možnost prožít jeho cel-
kovou atmosféru, včetně společenského oblečení, divadelního prostředí i přímého 
kontaktu s herci. Pohádka „O líných strašidlech“ přinesla dětem nejen pobavení, 
ale i poučení. Dětské oči zářily nad vánočními nákupy a dárky, které po předsta-
vení děti pořizovaly nejen pro sebe, ale ti starší především pro své blízké. Také 
prváčci prožili zážitek z nakupování a úkolu se zhostili velice dobře. Přímo dojem-
ná byla pomoc kamarádovi,  který  si  zapomněl  peníze.  Vnímavost,  pozornost  a 
soucítění  jsou vzácné vlastnosti,  které září jako perlička rosy na rozvíjejícím se 
poupátku.

Projekt „Od adventu k Vánocům“
Již od začátku listopadu se všechny děti naší školy připravovaly na projekt „Od 

adventu k Vánocům“. Školou zněly vánoční koledy a písně. Dětské oči zářily plny 
očekávání a radosti nad přicházejícími vánočními svátky. Advent je dobou ticha a 
naděje. Přeji nám všem, aby v nadcházejících dnech k nám přicházela něžná a ko-
nejšivá láska. Ať přichází  ve vůni, v barvě, v písni, v doteku, v něžném pohledu 
očí. A přichází do našeho nitra ve štěstí i žalu, v každodenní práci.

Děkuji všem za pomoc a podporu naší škole. 
Mgr. Lenka Havlenová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Rudoltice
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CO SE DĚJE V ZIMĚ NA ZÁMEČKU

Zámeček se letos neuloží k zimnímu spánku, pořád se tam něco děje. V pátek 23. 11. 
přijeli  dělníci  snést  z věže  přes  200  kg  těžký  vrátek,  kterým  se  v létě  nahoru  vytahoval 
stavební materiál. V sobotu se pak v budově Zámečku i v okolí uskutečnilo společné cvičení 
hasičů 5.  okrsku. Účastnili  se členové Sborů dobrovolných hasičů Lanškroun, Dolní  Třeš-

ňovec,  Jedlí  a  Rudoltice.  Po  příjezdu  tří  hasičských 
vozů si účastníci nejdříve upravili cvičnou dráhu, kterou 
potom  jednotlivě  absolvovali  s těžkým  dýchacím  pří-
strojem na zádech. Nejdříve museli běžet a přitom roz-
víjet  dvě stříkací hadice, pak poponést padesátilitrový 
sud s vodou, vytáhnout  do výšky břemeno na laně a 
nakonec poklusem vyběhnout všech 110 schodů až do 
3. patra zámecké věže. Tam měli možnost si odpoči-
nout a vydýchat se, každý si tak mohl ověřit své fyzické 
možnosti.  Mezitím se několik účastníků pustilo do na-

sazování jak okna poškozeného před časem vichřicí, tak všech ostatních na boku věže, která 
nebylo možno nasadit jiným způsobem, protože jsou nad hlubokou šachtou. Po velkém úsilí 
se to podařilo, a tak má Zámeček už všechna okna zavřená a zabezpečená. Za to všem, kteří 
na tom pracovali za majitele i za sebe moc děkujeme.

Na zadní straně budovy i přes nepřízeň počasí začaly přípravné práce na vybudování ku-
chyňského přístavku a v jeho další výstavbě se bude dále pokračovat, aby jak se všichni těší-
me, bylo v příštím roce pro všechny návštěvníky možno se občerstvit a posedět v místní nové 
restauraci, ovšem se starou tradicí. První šenkovna byla ve věži otevřena už v roce 1802.

Kdo bude chtít, může si i v zimě udělat příjemnou procházku a výstavbu si prohlédnout. 

Kastelánka Krasava Šerkopová

VÝSLEDKY 1. KOLA RUDOLTICKÉ FOTOSOUTĚŽE

V minulém  čísle  Rudoltického  zpravodaje  jsme  vyhlásili  dlouhodobou  foto-
grafickou soutěž, jejíž jednotlivá kola se uzavírají vždy po dvou měsících. V 1. kole, 
které skončilo 30. listopadu 2007, se nám sešlo celkem 22 fotografií čtyř autorů.

Každý ze členů poroty, která měla složení Linda Páleníková, Jan Svatoš, Petr 
Macháček  (studenti  Katedry  fotografie  FAMU),  Lenka  Bártlová  (místostarostka 
obce) a Marcela Macháčková (kulturně-informační komise), obodoval pět fotografií 
v rozmezí 1-5 bodů. Výsledné pořadí vzniklo součtem hodnocení:

1. místo – Krasava Šerkopová: Slunce ve stromě – paprsek naděje
2. místo – Petr Konečný: Pro nikoho
3. místo – Martin Jambrich: Plešatec v aleji
4. místo – Jarča Burešová a Radek Matějka: Pod stromy
5. místo – Petr Konečný: Půlnoční expres

Tito jmenovaní si mohou vyzvednout na Obecním úřadě Rudoltice diplomy a 
ceny. Úplné pořadí naleznete na www.rudoltice.cz/fotosoutez/, kde si můžete také 
přečíst  komentáře některých členů poroty,  která se těší  na vaše další  snímky. 
2. kolo soutěže končí 31. ledna 2008.
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Krasava Šerkopová: Slunce ve stromě – paprsek naděje (1. 
místo)

Jarča Burešová a Radek Matějka: Pod 
stromy (4. místo)

Petr Konečný: Pro nikoho (2. místo)

Martin Jambrich: Plešatec 
v aleji (3. místo)

Petr Konečný: Půlnoční expres (5. místo)

Krasava Šerkopová: Říjen 
(6. místo)

Krasava Šerkopová: Po sklizni (7.-8. 
místo)

Krasava Šerkopová: Malí  
tkalci (7.-8. místo)



DOPRAVA

NOVÝ AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Od 9.  prosince  2007  platí  nový autobusový  jízdní  řád  autobusové  dopravy 
linky Ostrov – Rudoltice – Lanškroun. Ke stažení je na www.rudoltice.cz/sluzby/au-
tobusova-doprava/. 

DRÁHY? ZMĚNY K LEPŠÍMU

Pardubice - Od včerejšího dne jsou v prodeji nové vlakové jízdní řády, které za-
čnou platit 9. prosince. Jaké změny jsou v nich na první pohled vidět?

Ve spojích na delší vzdálenost je patrné, že bude jezdit víc vlaků. Při cestování 
uvnitř Pardubického kraje ale lidé změny moc nepocítí. Počet spojů se bude měnit 
jen minimálně.

Větší  počet  spojů  bude stavět  například  v České 
Třebové. Jeden z nich bude jezdit kolem půl jedenácté 
večer. Uleví se tak lidem, kteří jezdí do České Třebové 
na odpolední směny do místních firem.  „Mezi Morav-
skou Třebovou a Českou Třebovou pojedou dva nové 
vlaky. Stejně tak do Lanškrouna bude spojení z České 
Třebové rozšířeno o večerní vlak,“ říká zástupce kraj-
ského ředitele Českých drah Martin Štěpán. Méně spo-
jů než dosud bude jen na jedné regionální trati. Podle 

Štěpána je to kvůli neustálému úbytku cestujících na daném spoji. „Jedinou tratí 
v Pardubickém kraji, kde i přes stabilní jízdní řád dochází k trvalému poklesu ces-
tujících,  je lokálka z Chrudimi do Heřmanova Městce.  Nyní zde bude v provozu 
v pracovních dnech pět párů spojů, provoz o víkendech bude zajištěn i nadále tře-
mi páry vlaků,“ říká Štěpán.

Změny k lepšímu potěší cestující jedoucí delší trasy. Nejenže vlaků pojede víc, 
ale cestující  v nich budou mít větší  komfort.  „Regionální  doprava zaznamenává 
pouze dílčí změny, ale v dálkové dopravě dochází k rozšíření nabídky. Zvyšuje se 
jak počet rychlíků, tak vlaků vyšší kvality,“ tvrdí Štěpán.

Pro příklad: mezi druhou a čtvrtou hodinou odpoledne jezdí na trati Pardubice - 
Praha ve všedních dnech většinou šest spojů. S novým jízdním řádem jich pojede 
osm. Přibudou rychlíky a osobní vlaky nahradí expresy.

Do Prahy se mnohem snadněji než nyní dostanou kromě Pardubáků ještě na-
příklad lidé z Přelouče. „V Přelouči od nového jízdního řádu zastaví ještě více rych-
líků než je tomu dosud. V podstatě od 6 do 22 hodin zde bude zastavovat jak ve 
směru do Prahy, tak obráceně každou hodinu rychlík,“ řekl Štěpán.

Místo dnešních 59 spojů pojede 75 rychlíků či osobáků 6 expresů mezi Prahou 
a Brnem zastaví  pouze v Pardubicích  spojení  z Prahy do Hradce Králové bude 
s přestupem v Pardubicích na trati Praha – Česká Třebová pojede rychlík každou 
hodinu, po trase Praha – Ostrava pojedou denně tři vlaky vyšší kvality, ťrať Le-
tohrad – Lichkov bude opravena a elektrifikována.

Regionální mutace Mladá fronta DNES - Pardubický kraj, 20.11.2007 

Jan Horák
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VÁNOCE

VÁNOCE V RUDOLTICÍCH

Betlém v kostele a betlémské světlo
V místním  kostele  bude  ozvučený  betlém  přístupný  od 

24. 12. 2007 do 6. 1. 2008.

Na Štědrý den 24. 12. si budete moci odnést z kostela plamí-
nek betlémského světla,  které do Rudoltic dorazí  na své cestě 
z pravého  Betléma v Izraeli  díky  skautům z lanškrounského střediska Dikobraz. 
Další informace naleznete na www.betlemskesvetlo.cz.

Bohoslužby Římskokatolické farnosti Rudoltice se konají v kapli na faře a jejich 
aktuální pořad najdete ve vývěsce na kostele nebo na www.farnostla.cz/porad-bo-
hosluzeb/

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 

Začátkem ledna, již tradičně, zazvoní u vašich domovů tříkráloví koledníci. Za-
zpívají vám a budou koledovat o příspěvek na pomoc lidem, kteří žijí mezi námi, 
jsou opuštění, staří, nemocní nebo se mnohdy, ne vlastním zaviněním, dostali do 
těžké životní situace a není v jejich silách ji řešit. Tříkrálová sbírka, letos již osmá v 
pořadí, bude probíhat v termínu od 4. do 13. ledna 2008. Koledníkům budete moci 
přispět do zapečetěných pokladniček označených logem charity. Vedoucí kolední-
ků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku s údaji 
(jméno, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu). Průkazka bude opat-
řena číslem, které bude totožné s číslem na pokladničce, a je plnou mocí ke kole-
dování. 

V roce 2008 je obecným účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás 
i v zahraničí a podpora charitního díla. Na Ústeckoorlicku vás charita prosí o pří-
spěvek na provoz a realizaci těchto projektů: 

● Občanská poradna 
● Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
● Centrum „Pod Střechou“ 
● Pečovatelská služba v Domově pokojného stáří v Kerharticích 
● Mateřské centrum „Kopretina“ v Horní Sloupnici 
● Fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů 
● Přímá pomoc 
● Misijní dílo – sponzorování sirotků v misiích 
Tříkrálová koleda dává možnost každému z vás zapojit se do charitativní po-

moci, posiluje soucítění s lidmi potřebnými, podílí se na výchově malých i větších 
koledníků i na vnitřním růstu osobnosti nás všech. 

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte charitě pomáhat. 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

VÁNOČNÍ KONCERT
Ve čtvrtek 20.12. 2007 od 16 hodin jste srdečně zváni na do kostela sv. Petra a Pavla 
na  vánoční  koncert,  na  kterém  se  svými  koledami,  písněmi  a  básněmi  vystoupí 
členky souboru Domova u studánky, žáci ZŠ MŠ Rudoltice a hosté. 
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STAROČESKÉ VÁNOCE

Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, 
že peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi 
potřebné věci, které by se tak jako tak musely koupit. 

Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátel-
ství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám 
pod rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi 
napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. 
V bohatších domácnostech daly k bochníkům péct 
také pečlivě  upletené,  žloutkem potřené a más-
lem  pomaštěné  vánočky  z bílé  mouky,  hrozinek 
a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána praskal 
v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrove-
černí večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů 
polévek,  mezi  nimiž  nechyběla  bramboračka  a 
rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezi-
tím, co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích 
hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly bet-
lémy. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli „zlaté prasátko”. S přicházejícím 
soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se ob-
jeví  první  hvězdička.  S první  hvězdou  si  rodina  sedla  k slavnostnímu  stolu 
prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na 
uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve 
hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu a 
podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu ode-
brala z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a 

stáří  nabírali  ostatní.  Po  hrachu  se  podávaly 
polévky  pro  sílu,  čočka,  aby  byly  peníze,  kuba, 
masitý  pokrm  nebo  ryba  pro  radost.  Kosti  se 
dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odne-
sl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se 
na stole  objevila  vánočka a cukroví.  Pila  se bílá 
káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt 
pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil zvoneček, 
přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený 
jablíčky,  sušeným  ovocem,  cukrovím,  kostkami 

cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapáli-
ly  svíčky a všichni  zpívali  koledy.  Ty se pak u stromečku zpívaly  každý večer, 
dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily.

Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po sta-
rodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně (25. 12.) do nich kladli 
figurku novorozeňátka  a  přidávali  postavičky  anděla,  pastýřů  a  darovníků.  Po-
stavičky třech králů a jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 
6. ledna. 

O Štědrém  večeru  se  po  večeři  věštilo.  Na  stůl  se  postavilo  umývadlo  a 
pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes ra-
meno se směrem ke dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala 
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se  tam,  odkud  se  ozval  štěkot  psa.  Vyvrcholením  štědrovečerních  oslav  byla 
půlnoční mše. Lidé se scházeli  v kostele, kde vedle oltáře stály jesličky. Venku 
byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Var-
hany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali. Tak se 
o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že je příto-
men na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítě-
te a s nadějí hleděli do nového roku.

Podle V. Vavřinové: Malá encyklopedie Vánoc

UŽ ABY BYLO PO VÁNOCÍCH! (NĚKOLIK DOBŘE MÍNĚNÝCH RAD PRO 
DOBRÉ PROŽITÍ VÁNOC) ANEB NAPEČTE LETOS MÉNĚ CUKROVÍ!

To zase bude blázinec, už aby bylo po svátcích
Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát 

se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby bylo po svát-
cích - to zas bude blázinec.“ Jsou to hlavně ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž 
spočine velká práce spojená s přípravou svátků.

Slavit je umění, kterému se člověk musí učit
Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. 

Dětská  spontaneita,  s níž  jsme  slavívali  Vánoce, 
v člověku  nezůstává.  Slavení  má  svá  pravidla  a 
svůj  řád.  Naše  sváteční  dny  jsou  vrcholem  a 
plodem našich všedních dnů. Bez práce nejsou ko-
láče a  bez koláčů není  posvícení  právě tak,  jako 
není  posvícení  každý  den.  Svátky  jsou  vskutku 
úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké 
nekvalitě našich dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen 
nad rovinu všedních dní. Má to být den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky své-
ho života a radovat se z toho, co nám přináší.

Učit se být spolu
Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny 

nemáme dost  času.  To  neznamená  dohánět  všechny  resty,  či  svátky  prospat. 
Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat 
druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, 
zkrátka  být  spolu.  Možná,  že  nechuť,  s níž  někteří  mluví  o svátcích,  pramení 
z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám mohou 
Vánoce otevřít oči pro realitu…

Udělejte méně cukroví
Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mnozí se do tohoto 

ale  pouštějí  s přílišnou  důsledností,  okázalostí  a  perfekcionismem…  Udělejte 
o polovinu cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet se a také se 
radovat. A nebudete muset po Novém roce vypouštět záložky na sukni a povo-
lovat pásky u kalhot.

Podle P. Piťhy: Vánoce
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INZERCE

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, OBÁLKY A POHLEDNICE, celé sbírky, větší 
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Infor-
mace na tel.: 724 229 292

INZERCE V RUDOLTICKÉM ZPRAVODAJI

Inzeráty a oznámení přijímáme do rubrik: služby, práce, koupě, prodej, různé, 
pronájem, podnájem aj. Nesmí být v rozporu s platnými zákony ani s etickými zá-
sadami.

Nabízíme také zveřejnění podnikatelské inzerce – prezentaci firmy apod.

OBJEDNÁVKY INZERCE

Objednávky se přijímají osobně na obecním úřadě nebo e-mailem na adrese 
ou.rudoltice@tiscali.cz, inzerát bude zveřejněn až po jeho zaplacení. 

CENÍK INZERCE

Řádková
Každý 1 řádek (i započatý) na šířku stránky = 40,- Kč, rámeček = 50,- Kč

Plošná
1 cm2 = 10,- Kč
Celá strana 2 000,- Kč
½ strany 1 000,- Kč
¼ strany 500,- Kč
Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování 50-100 Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Platby ceny inzerátů lze provádět těmito způsoby:
- poštovní poukázkou
- bankovním převodem
- v hotovosti na obecním úřadě

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ
Sportovní ples – 19. 1. 2008
Ples TJ Sokol se bude konat v sobotu 19. ledna 2008. Začátek ve 20 hodin, vstupné 
40 Kč.
Hasičský ples – 16. 2. 2008
Sbor  dobrovolných  hasičů pořádá svůj  ples  v  sobotu 16. února 2008,  začátek  ve 
20 hodin. 
Cvičení žen začne opět 8. 1. 2008.
Další setkání důchodců se budou konat 9. 1.,13. 2. a 12. 3. v budově obecního úřadu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Od září do listopadu se v Rudolticích narodily tyto děti:

Marie Michalková ⁎ 5. 9. 2007 Rudoltice 610
Adam Prekop ⁎ 21. 10. 2007 Rudoltice 265
Adam Jílek ⁎ 26. 10. 2007 Rudoltice 131
Andrea Duspivová ⁎ 15. 11. 2007 Rudoltice 603
Jana Duspivová ⁎ 15. 11. 2007 Rudoltice 603
Karolína Tesarčíková ⁎ 16. 11. 2007 Rudoltice 608
Anna Matějková ⁎ 21. 11. 2007 Rudoltice 617

Manželství uzavřeli:

Lucie Hrabáčková a Jaroslav Vlk, Rudoltice 27, 1. 9. 2007
Jana Turková a Ivo Arban, Rudoltice 264, 15. 9. 2007
Petra Žáková a Jan Zíka, Rudoltice 617, 13. 10. 2007

Významná životní jubilea oslavily:

75 let 16. 12. Zdenka Křivohlávková, Rudoltice 227
80 let 30. 11. Anna Chromcová, Rudoltice 68
98 let 10. 12. Zdenka Malachtová, Rudoltice 162

SRDEČNĚ GRATULUJEME!

(Údaje zveřejněny s písemným souhlasem jmenovaných nebo jejich rodičů)

Rozloučili jsme se

Josef Ventura † 12. 10. Rudoltice 170
Božena Tomešová † 26. 10. Rudoltice 118
Jindřiška Minářová †   9. 11. Rudoltice 257
Ludmila Dvořáková † 27. 11. Rudoltice 132
Denisa Perchlíková † 30. 11. Rudoltice 607

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Jménem všech členů Zastupitelstva obce Rudoltice a neméně důležitého aparátu 
obecního úřadu přejeme všem občanům šťastné prožití vánočních svátků a do nové-
ho roku 2008 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.

RNDr. Oldřich Kolomý, starosta 
Lenka Bártlová , místostarostka

Rudoltický zpravodaj 19 4/2007



FOTO NA ZÁVĚR

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ,  4/2007,  vydává  Obec  Rudoltice,  561  25  Rudoltice  95, 
tel. 465 323 124, e-mail: ou.rudoltice@tiscali.cz, http://www.rudoltice.cz
Vychází 4x ročně. Příspěvky je možno zasílat na e-mail zpravodaj@rudoltice.cz
Redakční zpracování: Mgr. Marcela Macháčková, Petr Macháček
Barevné fotografie na obálce: Richard Kohout, Petr Macháček
Tisk DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná 
Náklad 600 ks. Neprodejné. Distribuce zdarma.

Rudoltický zpravodaj 20 4/2007

Redakce Rudoltického zpravodaje vám přeje krásné prožití vánočních svátků a zve vás na 
návštěvu kostela, kde bude vystaven tento nádherný betlém.                (Foto P. Macháček)


