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18. ročník 
atletických 
přeborů
Dne 15. 6. 2016 proběhl již 18. ročník at-
letických přeborů na fotbalovém hřišti 
v Rudolticích. Letos závodilo 154 zá-
vodníků ze 7 škol. …Na závodníky 
čekaly, jako již tradičně, tyto disci-
plíny: Běh na 60 metrů, běh na 300, 
600, 900 metrů podle věku aj… Ru-
doltičtí závodníci získali 11 medailí, 
z toho 5 zlatých, 5 stříbrných a 1 bronzo-
vou. Všem účastníkům moc blahopřeje-
me a budeme se těšit příští rok.

Více na straně 8

Z obsahu:

s. 3 Rudoltická pouť

s. 5 Konec školního roku v ZŠ MŠ

s. 12 Z pera našich čtenářů

s. 14 Jak je to s cestovními doklady pro děti?

s. 15 Povodňový plán obce Rudoltice

s. 18 Nečekaně jsme se stali „milionáři“

s. 20 Akce v r. 2016 na Novém zámku u Lanškrouna

s. 26 Kalendář akcí v obci do konce r. 2016

+ PŘÍLOHA Usnesení RO a ZO



2
Rudoltická pouť 2016 strana 3 Foto Jolana Kobzová, Vladimír Provazník, Zdena Lédlová



Rudoltická 
pouť 2016

 

4. ČÍSLO    |    ČERVENEC  2016

3

Ve dnech 10. až 12. června 2016 se konala v naší obci tra-
diční Rudoltická pouť. Zahájena byla pátečním koncer-
tem, letos zazněly známé hity Janka Ledeckého, po kte-
rém následovala diskotéka s DJ Tomášem Borovičkou, 
letos zpestřená o videoprojekci. 
Hlavní sobotní a nedělní program probíhal na hřišti 
TJ Sokol, prostor na návsi zaplnily houpačky, kolotoče 
a další zajímavé atrakce. Stánkařů přijelo celkem 16,
většinou se zbožím vlastní výroby. Každým rokem se 
přihlásí se stánkem přes 30 zájemců, skutečný příjezd 
na pouť je pokaždé slabší, ale snad bylo i letos z čeho 
vybírat a nějakou maličkost pro potěšení si zakoupit.
Zábavný sobotní program na fotbalovém hřišti zahájily 
ve 13.30 hodin módní přehlídkou rudoltické maminky 
s dětmi, všem modely i nalíčení velmi slušelo, myslím, 
že tátové mohou být na co pyšní.  Následovalo taneční 
či gymnastické vystoupení dívčího dua TWIRL GIRLS 
z Moravské Třebové, které má velké úspěchy v celostát-
ních i mezinárodních soutěžích. Pouze betonový povrch 
na našem hřišti není pro tento druh umění ideální, snad 
nám jej děvčata odpustí. Jejich vystoupení bylo velmi 
hezké a celá sestava se opakovala i později odpoledne. 
Richard Nedvěd známý z televizních pořadů předvedl 
své zábavné kouzelnické show v 15.00 hodin. Do svého 
vystoupení zapojil také diváky a výsledek byl úžasný, 
myslím, že mnozí slzeli smíchy.  Během celého sobotní-
ho odpoledne probíhaly na zadním tréninkovém hřišti 
TJ Sokol soutěže pro děti, mohly si vyzkoušet své do-
vednosti v 10 disciplínách, odměnami jim byly sladkosti 
a výběr malého dárku. V 16.00 hodin pak proběhlo lo-
sování registračních lístečků a dětem bylo předáno 
celkem 10 hodnotných cen, hlavní cenou se stalo vel-
ké perníkové srdce, které pouti věnoval p. Dubský.  
Na závěr odpoledního programu se bavily zejména nej-
menší děti při vystoupení moderního loutkového di-
vadla nazvaného TOY MACHINE. Sobotní program do-
plňovaly fotbalové zápasy dorostu a mužů. O večerní 
pouťovou zábavu se postarala kapela NOA, vyvrchole-
ním byl ve 22.00 hodin vydařený ohňostroj. Chtěla bych 
jen zmínit, že jeho cena byla 15.000,- Kč, stotisícové od-
hady některých diváků byly velmi nadsazené.

Nedělní program byl branný a poučný. Děti z kroužku 
SDH Rudoltice dokázaly, že jsou jeden velký tým, kte-
rý se nezalekne žádné překážky, postavené terče doká-
zaly pokácet proudem vody v rekordních časech. My-
slivecké sdružení Rudoltice umožnilo dětem střelbu 
ze vzduchovek na kovový terč a papírové divočáky, 
a tak odměnou nebyl guláš z divočáka, ale sladkosti. 
Paní Jitka Sýkorová, zdravotnice z Českého červeného 
kříže, si letos vzala na pomoc kolegu, aby lépe zvládla 
nápor zájemců o poznatky v poskytování první pomo-
ci. Pozvání přijala také městská policie, aby seznámi-
la děti se svojí prací.  Hasičský záchranný sbor z Lan-
škrouna předvedl zájemcům vybavení hasičského vozu, 
děti mohly vylézt i na jeho střechu. Pokud by Vás za-
jímalo, kolik dětí se vejde do kabiny hasičského vozu, 
tak je to neuvěřitelných 31 dětí, možná se jedná o nový 
rekord.  Na závěr odpoledne se představilo pět psovodů 
ze psí školy EASY Luková s výcvikem svých pejsků, 
kromě klasických povelů jsme mohli vidět i tzv. agility, 
překonávání různých překážek samotnými pejsky.
Občerstvení zajistili tradičně členové TJ Sokol, Sdružení 
dobrovolných hasičů, nově zákusky a zmrzlinu prodá-
vala Eva s Luckou. Všechny programy konané na hřišti 
TJ Sokol byly zdarma a pouťové atrakce byly za přija-
telné ceny díky finanční dotaci z obce. Spojení mezi 
Zámečkem a obcí zajišťoval mikrobus, který jezdil zdar-
ma po oba dny vždy odpoledne v hodinových interva-
lech. Počasí pouti opět přálo, nepršelo ani nebylo velké 
horko, což přispělo k velké návštěvnosti.



4

Divadlo:
 Jak to 
 dělají andělé

 Sponzoři letošní pouti:
FOREZ, Ekola České Libchavy, Konzum, RK Mouřenín, 
KTV lineární technika, OMEGA tech, RK Mozaika, Vodo-
vody a kanalizace Jablonné n. O., ROADMEDIC, STAEL, 
Jan Frank, F+J elektro sdružení, Pavel Elner kominické 
služby, Zdeněk Nekovář, Vratislav Pecháček.

Na závěr krátká finanční rekapitulace.
Veškeré náklady na pouť činily v letošním roce 350.000,- 
Kč, na sponzorských darech obec získala 70.000,- Kč, 
celkem výdaje tedy činily 280.000,- Kč. Vysvětlení, proč 
obec na poslední chvíli rozhodla zrušit vstupné na kon-
cert Janka Ledeckého a zahrnout jej do celkových ná-
kladů za pouť, je jednoduché. Na podzim roku 2015 dala 
obec svolení ke vzniku nového hostince a herny na kři-
žovatce silnice I. třídy s tím, že pokud bude narušován 
pořádek a klid v obci, po roce provozu obec povolení zru-
ší. Půlroční provoz hostince a herny však proběhl v klidu 
a bez stížností. Ve dnech před konáním pouti obdržela 
obec na svůj účet ze zákona odměnu za půlroční provoz 
herny ve výši 245.303,- Kč. Částka pokryla téměř veške-

ré náklady pouti. Pokud obec obdrží obdobnou částku i 
za zbytek letošního roku, lze počítat s ročním pokrytím 
veškerých nákladů za kulturu (masopust, velikonoční 
výstava, pouť, vítání občánků, loučení s létem, Den se-
niorů, adventní program, zájezdy, dárky jubilantům atd.)
Za obec děkuji všem sponzorům a účinkujícím, ale také 
sl. Růženě Tesařové a Martinu Konečnému za jejich pro-
fesionální pomoc při organizaci a moderaci celé pouti. 
Nesmím zapomenout poděkovat i organizátorům, kte-
rých bylo hodně a nebudu je jmenovat, nerada bych 
na někoho zapomněla. Všichni věnovali pouti spoustu 
svého volného času a energie. Pro mnohé z nich byla 
odměnou „pouze“ spokojenost ve tvářích velkého počtu 
místních i přespolních návštěvníků. Snad si všichni lidé 
příjemně užili pouťového víkendu, potkali se se sousedy 
a třeba poznali i nové, vždyť jich máme v novostavbách 
opravdu hodně.

Jolana Kobzová
místostarostka 

V sobotu 7. května 2016 vystoupil na sále místního kulturní-
ho domu Spolek divadelních ochotníků z Dolní Čermné a za-
hrál komedii nazvanou „Jak to dělají andělé“. Humorný příběh, 
který se děl v dobách dávných, kdy na světě ještě vůbec 
nic nebylo. Mýtus o stvoření světa, o stvoření prvního člověka 
a jeho vyhnání z ráje. Hlediště nebylo zrovna přeplněné, neboť 
bylo krásné počasí a v televizi se večer hrál zápas v ledním hokeji,
ale myslím, že kdo přišel, nelitoval a dobře se bavil.

Jolana Kobzová
místostarostka

 Sponzoři letošní pouti: Sponzoři letošní pouti: Sponzoři letošní pouti:
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Základní škola  
a mateřská škola
Čas letí jako voda a už tu máme konec školního roku. 
Žáci ve škole píší poslední písemky a na poslední chvíli 
zlepšují známky. Krom učení jim paní učitelky zpestřují 
závěr roku výlety, vědomostními soutěžemi a řadou dal-
ších aktivit, o kterých si můžete přečíst níže či na webo-
vých stránkách www.zsrudoltice.cz.

My jsme se ve školce též nenudili. Vydali jsme se s dět-
mi na výlety, oslavili jsme den maminek a dětí, navští-
vili dopravní hřiště v Lanškrouně a mnoho dalšího. Kdo 
si o těchto aktivitách nestihl přečíst, nyní má možnost. 

Já bych na závěr chtěla popřát všem dětem a žákům 
krásné prázdniny plné sluníčka. Žákům, kteří odchází 
z naší školy, aby se jim dařilo v nové škole, a předško-
láčkům, ať jsou stále tak šikovní, zvídaví a veselí jako 
doposud. 

Dana Frebortová
vedoucí učitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní kolo přírodovědné soutěže
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se žáci 3. - 5. třídy postupně 
vystřídali v učebně 4. třídy, kde na ně čekaly nejen ob-
rázky bylin, dřevin a různých druhů živočichů, ale také 
živé vzorky ve skleničkách. Měli jsme zapůjčené také 
vycpaniny některých ptáků a savců. Nechyběly ani ne-
živé přírodniny.
Třeťáci  měli poznat 22 rostlin,  22 živočichů a  6 neži-
vých přírodnin. 4. a 5. třída 40 rostlin,
41 živočichů a 6 neživých přírodnin. Body děti získávaly 
za správné určení rodového i druhového jména rostliny 
či živočicha. Své znalosti porovnali se svými staršími 
spolužáky také dva šikovní druháčci: Virginie Meisner  
a Adam Jílek. A kdo zvítězil?

V kategorii ROSTLINY a NEŽIVÉ PŘÍRODNINY (3.třída):
1. Knápek Dominik                                                                                               
2. Motyčka Kryštof                                                                                            
3. Peškarová Karolína
 
V kategorii ŽIVOČICHOVÉ (3. třída):
1. Knápek Dominik                                             
2. Jílek Adam                                                        
3. Langšádl Vojtěch

V kategorii ROSTLINY a NEŽIVÉ PŘÍRODNINY 
(4.a 5. třída):
1. Minář Jakub
2. Říha Daniel
3. Langšádl Vladimír
 
V kategorii ŽIVOČICHOVÉ (4. a 5. třída):
1. Minář Jakub
2. Šabatová Adéla
3. Říha Daniel                                                                                           
 
Výsledky všech žáků, včetně počtu bodů, budou k dispo-
zici na nástěnce u schodů v přízemí škol

 
Mgr. Olga Skalická

Čarodějnický den ve škole
V pátek 29. dubna 2016 se v rudoltické škole místo ná-
sobilky, čtení a psaní děti, vlastně malí čarodějové  
a malé čarodějky, pod vedením největšího čaroděje a 
jeho čarodějných pomocnic učily různým prapodivným 
vědomostem. Skládaly rozbité zrcadlo, prolézaly veli-
kou pavučinou, učily se plivat kouzelnou fazolí, luštily 
zaklínadla, kreslily vlastní podobizny, lopatou házely 
předměty do starých kastrolů, „házely flintu do žita“, 
skákaly přes švihadlo, trefovaly se míčem na cíl a mno-
ho dalšího. Odměnou jim byl táborák a opečené buřtíky. 

Marcela Krystlová, DiS.
vychovatelka ŠD
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McDonald´s Cup
V úterý 3. května se družstvo chlapců naší školy zú-
častnilo okrskového kola McDonald´s Cupu v kopané,  
které se konal na fotbalovém stadionu v Jablonném nad 
Orlicí. Vedle našeho družstva se turnaje zúčastnily také 
výběry základních škol z Jablonného nad Orlicí, Králík  
a Výprachtic.  Hrálo se na polovině fotbalového hřiš-
tě systémem sedm hráčů + brankář, dvakrát 25 minut.  
Naše družstvo ve složení Dominik Kuběnka, Patrik Ku-
bát, Vojtěch Langšádl, Martin Krobot, Šimon Halbrštát,  
Daniel Říha, Jakub Minář, Vojtěch Pavlov, Jakub Tejkl, 
Vladimír Langšádl a Václav Janda (kapitán a nejlepší  
střelec) obsadilo po výborném výkonu nakonec pěk-
né 2. místo, když Jablonné nad Orlicí porazili 5:0,  
Výprachtice 6:0 a v teprve v bitvě o první postupové mís-
to prohráli přes řadu šancí v herně vyrovnaném zápase s 
Králíkami 6:1. S výkonem i přístupem našich hráčů jsem 
byl velmi spokojen a je jen škoda, že se nám nepodaři-
lo vítězné tažení turnajem dotáhnout až do úspěšného 
konce – postupu do okresního finále McDonald´s Cup.

Pavel Dvořáček
ředitel školy

Přespolní běh v Kypuši 11. 5. 2016
Početnou výpravu závodníků  ze všech tříd ZŠ autobus 
přiblížil do Ostrova. Po cyklostezce kolem rybníků jsme 
došli až k místu konání -  pod lanškrounskou sjezdovku. 
„Utábořili“ jsme se pod stromy a čas do startu „vyplni-
li“ obhlídkou závodní trasy i blízkého okolí, zahříváním 
svalstva a průzkumem dobrot v batůžcích. Sluníčko 
příjemně hřálo. První věková kategorie startovala v 10 
hodin. Přestože bojovný zápal nechyběl a děti do závo-
du  vložily všechny své síly, na stupně vítězů nedosáh-
ly. Dobrá nálada je však neopustila. Po vyhlášení vítězů 
jsme vyšplhali sjezdovku a seznámili se s rozhlednou 
Hláska. Turistické cesty i pěšinky kolem zahrádek a Zá-
mečku nás dovedly zpět ke škole.

 Mgr. Olga Skalická
učitelka ZŠ

Další úspěšné vaření ve 4. a 5. třídě
Po skvělých pomazánkách si žáci 4. a 5. třídy v hodině 
pracovních činností splnili další kuchařské přání - upéct 
si vlastní pizzu. Chlapci a děvčata pracovali v osvědče-
ných skupinkách, ve kterých se jeden na druhého může 
spolehnout. Všichni si vzorně přinesli ingredience dle 
receptů - a protože nikomu nechyběla chuť do práce, 
dílo se skvěle dařilo. Fantazii ve zdobení pizzy se meze 
nekladly, a tak si ve finále žáci pochutnali na pizze Ha-
wai, salámové, šunkové s rajčaty a sýrové. Veliké díky 
posíláme do školní kuchyně, kde nám paní kuchařky  
pizzy vzorně upekly a nic nespálily! Mňam a dobrou 
chuť! 

Mgr. Jarmila Nováčková
učitelka pracovních činností

Zájmový kroužek HRÁTKY S ANGLIČTINOU
V letošním školním roce navštěvovalo zájmový krou-
žek HRÁTKY S ANGLIČTINOU pod patronací DDM Da-
mián Lanškroun sedm žáků 1. a 2. třídy naší školy. Děti 
si hravou formou osvojily slovní zásobu s tématikou: 
NUMBERS, COLOURS, BODY, FACE, FRUIT, VEGETABLES, 
FOOD, TOYS a ANIMALS. Ke zpestření výuky přispěly 
pracovní učebnice s doplňkovým materiálem: CD-ROM, 
CD, DVD a flash cards a děti se tak zábavnou formou na-
učily nové pohybové hry, písničky a říkanky. Na závěr 
celoročního snažení na děti čekalo barevné vysvědčení 
s velikou jedničkou.

Mgr. Jarmila Nováčková
vedoucí zájmového kroužku
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Mezinárodní den dětí ve školní družině
Každoročně se slaví 1. června a má upozornit světovou 
veřejnost na práva a potřeby dětí. Děti ve školní druži-
ně oslavily svůj svátek kreslením obrázků na chodník  
na školní zahradě. Velikým překvapením a zároveň i ve-
likým zážitkem pro ně byla projížďka kolovým bagrem 
na louce mezi školou a školkou. Každý mohl objet něko-
lik koleček, ti odvážnější zkoušeli zvednout lžíci bagru 
nahoru. 

Marcela Krystlová, DiS.
vychovatelka ŠD

Promluvíme tancem
Naše škola přijala pozvání ZUŠ v Lanškrouně na pře-
hlídku tanečních vystoupení dětí různých věkových 
kategorií PROMLUVÍME TANCEM, tentokrát konané  
ve Sportcentru Forea 2. června 2016. Žáky program zau-
jal. Tanec i hudba se jim zamlouvaly. Mezi účinkujícími 
každý našel známého nebo kamaráda.
Po kulturním zážitku jsme si zamlsali na náměstí a pak 
se vydali pěšky lesní cestou přes Zámeček. (1. a 3. třída z 
časových důvodů cestovala do Rudoltic vlakem.)

Mgr. Olga Skalická
učitelka ZŠ

Netradiční odpoledne ve školní družině
Krásné slunečné červnové počasí přilákalo děti ze škol-
ní družiny na druhý rudoltický rybník, kde na ně čekal 
Dan Žáček a jeho lodě. Děti vybaveny vestou si vyzkou-
šely pádlování na raftu a odvážnější i na kánoích. Někte-
ří ze začátku pádlem „kvedlali polévku“, ale po krátkém 
tréninku se ze všech stali zkušení vodáci, lodě začaly 
poslouchat a pluly tam, kam měli jejich kormidelníci 
namířeno. Velmi děkuji Danovi a Míle Žáčkovým za je-
jich ochotu a trpělivost během tohoto krásného pohodo-
vého odpoledne. 

Marcela Krystlová, DiS.
vychovatelka ŠD
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18. ročník atletických přeborů
Dne 15. 6. 2016 proběhl již 18. ročník atletických přebo-
rů na fotbalovém hřišti v Rudolticích. Letos závodilo 154 
závodníků ze 7 škol. Sportovní zápolení začalo zahajo-
vacím aktem v 8.00 hod. 
Na závodníky čekaly, jako již tradičně, tyto disciplíny: 
Běh na 60 metrů, běh na 300, 600, 900 metrů podle věku, 
hod kriketovým míčkem a skok daleký. Všichni závod-
níci ze sebe vydali maximum energie. Rudoltičtí zá-
vodníci získali 11 medailí, z toho 5 zlatých, 5 stříbrných  
a 1 bronzovou. 
Všem účastníkům moc blahopřejeme a budeme se těšit 
příští rok.

Dana Frebortová
učitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Čarodějnický den u BERUŠEK
Páteční den se v naší školce nesl v duchu rejdění čaro-
dějnic a čarodějů. Většina dětí přišla v krásných stra-
šidelných kostýmech. Nic tedy nebránilo tomu začít 
čarodějnický rej v plné parádě! Děti si vyzkoušely let  
na koštěti, chytání pavouků do pavučin staré Pavouč-
nice, zatančily si na strašidelné písničky a řadu dalších 
soutěží a úkolů! Čarodějnické dopoledne nám zpříjem-
nila i maminka Kačenky a Nikolky výbornými dobrota-
mi, za které děkujeme! 
Čarodějnický den se moc povedl, děti odcházely s úsmě-
vem, což je pro paní učitelky vždy ta největší odměna!

Hana Málková
učitelka MŠ

Mobilní planetáruim
Začátkem května naši školku i školu navštívilo MO-
BILNÍ PLANETÁRIUM, které bylo umístěno v tělocvičně  
na obci. Děti ze školky byly rozděleny do dvou skupinek, 
aby měly dost místečka si k pohádce lehnout na žíněn-
ky připravené uvnitř planetária, kde je čekala pohádka 
Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu. Děti se sezná-
mily se souhvězdími a planetami v našem vesmíru. My-
slím, že děti odcházely plné zážitků a hlavně s novými 
informacemi.

Dana Frebortová
učitelka MŠ
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Srdíčkové odpoledne pro maminky
V úterý 10. května proběhlo na obecním úřadě SRDÍČ-
KOVÉ ODPOLEDNE věnované hlavně maminkám, které 
měly 8. května svátek. Letos jsme to pojali jako malou 
akademii, na kterou se chystaly děti ze všech tří odděle-
ní, ale prezentovaly se i kroužky, které v naší školce pro-
bíhají od října – Roztančené nožičky s tanečkem „Čoko, 
čoko“, Šikulové – výzdobou sálu a kroužek angličtiny  
s básničkami a tanečkem. Rodiče si mohli poslechnout 
pásmo básní, písní, ale také zhlédnout pohádku O řepě, 
kterou si připravily naše nejmenší děti z  oddělení Beru-
šek. Pohádku Boudo, budko nacvičila Sluníčka a kdo má 
rád tanec, tak ani ten nechyběl. Motýlci nám zatančili 
Mumuland od Petra Kotvalda.
Děti z naší školky jsou opravdu velmi šikovné,  
protože nejen že zvládly nacvičit tak náročný program, 
ale připravily si pro maminky přáníčka, dárečky a ob-
čerstvení s výzdobou.
Všem paním učitelkám děkuji za dobře odvedenou prá-
ci a děti si zaslouží opravdu velkou pochvalu za pěkná 
vystoupení.

Dana Frebortová
učitelka MŠ

Výlet Sluníček a Motýlků na zámek Potštejn
V úterý 17. května jsxme se vydali s Motýlky a Sluníč-
ky na celodenní výlet na zámek Potštejn. Před školkou  
na nás čekal krásný autobus s hodným panem řidičem  
a už jsme se mohli vydat na cestu. Ani jsme se nena-
dáli a už nás pan řidič vysadil u krásného potštejn-
ského zámku. Po nezbytné přestávce na svačinku nás  
na zámku přivítal neposlušný a neposedný šašek Klo-
pejtko, který nás zavedl do jídelny hraběte a hraběnky 
Chamaré. Děti si zde samy mohly na hraběte a hraběn-
ku zahrát, posadit se ke svátečnímu stolu a vyzkoušet 
si být hradním pánem. Děti spolu se šaškem navštívi-
ly také pánskou pracovnu, ale co se nestalo! Klopejtko 
s dětmi se nečekaně ztratil v čase a všichni jsme se 
ocitli v době středověku. Potkali jsme samotného krále 
Karla IV. i jeho čtyři ženy. Spolu s králem jsme si mohli 
vyzkoušet královskou korunu, šermování mečem, uká-
zali jsme si nejen, jak se v těchto dobách žilo, ale také 
jaké jsou rozdíly mezi hradem a zámkem i mnoho dal-
šího. Navštívili jsme zlatý salonek komnaty hraběn-
ky Anny Marie Harbuval Chamaré, dále její koupelnu  
i šatnu, kde sama hraběnka v barokním negližé ukazo-
vala dětem hygienické zvyky, způsob odívání a šlechtě-
ní vznešených dam tehdejší doby. Nakonec nás hraběn-
ka poslala na dobrodružnou stezku parkem, kde jsme 
museli plnit zadané úkoly jako třeba střelbu z kuše, jízdu 
na dřevěných konících, chůzi po kládě, cestu bludištěm 
Karla VI., ve kterém bylo mnoho zajímavých věcí (viděli 
jsme i korunovační klenoty) a ze kterého jsme si sami 
museli najít cestu ven. Po splnění všech úkolů jsme se 
již celí vyhladovělí odebrali na oběd a potom na dobrů-
tku do zámecké cukrárny. Před samotným odjezdem 
jsme se ještě všichni vyfotili u zámku a už nás čekala 
cesta zpátky. Výlet se nám vydařil a i počasí nám přálo. 
Domů jsme se vraceli unavení, ale plní nezapomenutel-
ných zážitků.

Alena Prícká
učitelka MŠ
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Berušky v Častolovicích
Ve čtvrtek 19. 5. jely děti z oddělení Berušek na tříd-
ní výlet do Častolovic. Přijel pro nás veselý notičkový 
autobus, který se dětem moc líbil. Vydali jsme se tedy  
na cestu.
Po dobrodružné cestě jsme si dali svačinku a šli se projít 
okolo zámku. V minizoo na nás už čekala zvířátka jako 
koza, lama, páv, poník a mnoho dalších zvířátek. Po leg-
rační procházce se zvířátky jsme si dopřáli i výbornou 
zmrzlinu, na kterou se děti celý den těšily! Následoval 
oběd a návštěva dětského hřiště s průlezkami, houpač-
kami a klouzačkou.
Po celou dobu výletu nám krásně svítilo sluníčko, vše se 
vydařilo podle plánů. I když cestou domů únavou usnuly 
všechny děti, myslím si, že jsme si společně užili krásné 
dopoledne plné pohody a legrace! 

Hana Málková
učitelka MŠ

Barevný týden v MŠ
Od 23. do 27. 5. 2016 proběhl ve školce barevný týden. 
Každý den měly děti za úkol si vzít na sebe oblečení, 
které odpovídá barvě dne. Všichni jsme začali barvou 
žlutou, pak modrou, zelenou a červenou. Týden nám 
uzavřel den barevný, kdy si děti mohly vzít oblečení  
ve své oblíbené barvě. 
Moc děkujeme za spolupráci rodičů a velké díky i naší 
provozní jídelny pí Jílkové, která pro děti připravila  
i jídelníček odpovídající barvám. Zároveň na děti čekala 
každý den krásně nazdobená jídelnička.

Dana Frebortová
učitelka MŠ

Dětský den v MŠ
Den dětí je den, který opravdu patří jen a jen dětem, 
a nejinak tomu bylo ani u nás ve školce. Ve středu  
1. 6. 2016 byla pro děti připravena dobrodružná ces-
ta značená barevnými fáborky kolem rybníků, lesem 
až na lesní paseku. Děti cestou pozorovaly přírodu, kvě-
tiny a zvládaly nerovný terén přírodou a hledaly cestu 
podle fáborků. Když jsme přišli na lesní paseku, čekaly 
na děti již stanoviště s řadou úkolů a soutěží vedených 
učitelkami.
Děti házely míčky na cíl, skládaly obrázky, chytaly míč-
ky, skládaly puzzle, házely kroužky na tyč a plnily dal-
ší úkoly. Za každý splněný úkol děti dostaly obrázek  
do připravené medaile zavěšené na krku.  Starší děti 
pomáhaly mladším a nakonec se všem podařilo splnit 
mnoho zadaných úkolů. Na závěr na všechny  čekala  
zasloužená odměna. Kdo splnil úkoly, šel si na kraj lesa 
pro odměnu od lesního skřítka. Odměnou pro děti bylo lí-
zátko a nafukovací míč. Také byla pro každého připrave-
na sladká odměna, pitíčko a sušenka. Počasí nám přálo,  
a tak si děti dopoledne pořádně užily. Proběhly se,  
zasoutěžily si, zkrátka všichni jsme  strávili pěkné do-
poledne. Velký dík patří všem, kteří se na uspořádání 
dětského dne podíleli.

 Za kolektiv MŠ Alena Prícká
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Předškoláci na dopravním hřišti v Lanškrouně
V úterý 7. 6. 2016 jsme se vypravili s dětmi ze třídy Sluní-
ček a Motýlků na dopravní hřiště v Lanškrouně, na které 
se děti již moc těšily.
Nejprve jsme před školkou naložili kola. Děti pak s  na-
balenými batůžky netrpělivě očekávaly příjezd autobu-
su. Po nekonečném čekání konečně dorazil a my jsme 
vyjeli směr Lanškroun. Tam nás čekala cesta městem 
k dopravnímu hřišti. Cestou autobusem se děti učily 
správnému chování v dopravním prostředku a cestou 
po městě i správnému chování na ulici, při chůzi na 
chodníku i při přecházení. Když jsme konečně dorazili 
na místo, posilnili jsme se dobrou svačinkou.
Po svačince jsme si všichni nejprve prošli celé hřiště, 
povídali si o značkách, semaforu a o všech pravidlech, 
zkrátka proběhlo krátké „školení“ a potom už – hurá  
na kola – samozřejmě s přilbou na hlavě. Děti si vyzkou-
šely své dovednosti v jízdě na kole za bedlivého dozoru 
svých paní učitelek. Děti se snažily dodržovat pravidla 
bezpečného provozu na silnici i pravidla bezpečnosti 
pro chodce. Na dopravním hřišti byl kromě dopravních 
značek i plně funkční semafor a semafor pro chodce,  
z čehož byly děti velmi nadšené. Semafory jsme zvládli 
bravurně, horší bylo udržet se v pravém jízdním pruhu. 
Děti musely nejen dodržovat správnou stranu směru 
jízdy, ale také reagovat na světelný signál semaforu  
či železničního přejezdu. Nechyběl ani kruhový objezd 
či parkoviště na zaparkování kol.
Na hřišti jsme strávili příjemné dopoledne a na zá-
věr byly všechny děti odměněny průkazem malého 
cyklisty. Zbývající čas do odjezdu jsme využili na dět-
ském hřišti na prolézačkách, houpačkách a kolotoči,  
kde se děti mohly vyřádit a pochutnat si na dobrůtce ze 
svého batůžku.
Do školky jsme odjížděli vláčkem z Lanškrouna plni do-
jmů a zážitků a děti si cestou nadšeně sdělovaly své zá-
žitky z pěkně prožitého dopoledne.

 

Alena Prícká
učitelka MŠ

Výprava Sluníček a Motýlků do kina
Středeční dopoledne (14. 6.) patřilo v naší MŠ jedné z po-
sledních cestovatelských výprav v tomto školním roce. 
Návštěva kina v Lanškrouně přeci nemohla chybět! Děti 
z oddělení Sluníček a Motýlků byly patřičně připraveny, 
takže jsme mohli vyrazit. Cesta tam autobusem, ces-
ta zpět vlakem. A jak již víme, už to je pro děti zážitek.  
V kině pro nás byla připravena pohádka Kung Fu Panda 
3.  Posilněny svačinkou děti usedly do křesel a bedlivě 
sledovaly putování hlavního hrdiny Pandy a jeho přá-
tel. Milý animovaný příběh z ne tolik známého prostředí 
Dálného východu, jehož základní dějovou linii tvořily 
základy tradiční čínské moudrosti, děti zaujal a jistě si  
z něj něco odnesly. 

Martina Větrová, DiS
učitelka MŠ

Berušky v kině
Ve čtvrtek 9. června se děti z oddělení Berušek vydaly na 
poslední výlet tohoto školního roku. Ráno jsme se rozje-
li autobusem do Lanškrouna, kde jsme navštívili kino, 
ve kterém na nás čekalo pásmo pohádek z Večerníčků. 
Viděli jsme například Kosí bratry, Maxipsa Fíka, Vílu 
Amálku a spoustu dalších krásných pohádek. A protože 
bylo hezké, slunečné počasí, výlet jsme zakončili výbor-
nou zmrzlinou, která byla odměnou pro všechny děti.
Cestu vláčkem zpátky do školky jsme i přes velkou úna-
vu zvládli na jedničku a doufáme, že se výlet dětem líbil 
tak moc jako nám.
Přejeme všem krásné prázdniny!

Paní učitelky Lenka a Hanka
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Z pera 
našich 
čtenářů
Autor básní Oleg Frajman

Mečbol – ukončovák

Jak tento výraz z angličtiny
přeložit a říci česky,
aby našemu uchu zněl hezky?
V čem význam toho slova vězí?
Poslední rozhodující bod 
ve sportu rozhodne o vítězi.
Hra spěje do finiše,
napětí sílí a davy šílí!!
Ptáte se mě na nejlepší ukončovák?
Přece ten památný a vítězný
Panenkův fotbalový bělehradský dloubák.

Autorka malby Ilona Kotíková-Nástrahová

Bdělý Big Brother 

Dávejme si pozor na Facebooku,
co tam bez rozmyslu
vkládáme jen tak od boku.
Dobrovolně odhalujeme
svoje soukromí,
aby každý viděl,
že jsme to právě my.
Aby kdekdo u počítače seděl,
na naši rodinu hleděl.
Aby kdokoliv se mohl podívat
a vždy bdělý Big Brother
nás mohl šmírovat. 

Outlet – Slevněnka 

Ví člověk zdejší,
levné věci nebývají nejlevnější.
Ceny jsou skoro jak zadarmo,
slevy však nebývají nadarmo.
Já už jsem to pochopil,
brzo po „výhodném“ nákupu řadu věcí vyhodil.
V letáku nás na oblečení nalákají,
ale v regálech někdy jak hadra vypadají.
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VÍTÁME MEZI NÁMI

Veronika Sejkorová 
* 9. 3. 2016  
Rudoltice 612

Jakub Jarmer
* 22. 3. 2016
Rudoltice 619

Elen Saňáková
* 18. 4. 2016
Rudoltice 605

Viktorie Heděncová
* 12. 5. 2016
Rudoltice 614

Nella Svátová
* 28. 5. 2016
Rudoltice 98

Samuel Beneš
* 5. 6. 2016
Rudoltice 611

Leontýna Benešová
* 5. 6. 2016
Rudoltice 611

Zdeněk Stránský
* 6. 6. 2016
Rudoltice 299

Natálie Mičová
* 15. 6. 2016
Rudoltice 262

GRATULUJEME 
JUBILANTŮM

Marie Stuchlíková - 92 let
* 1. 5. 1924
Rudoltice 130

Ludmila Valúšková - 75 let
* 2. 5. 1941
Rudoltice 157

Helena Králíková - 85 let
* 3. 5. 1931
Rudoltice 1

Květuše Alexová - 80 let
* 15. 5. 1936
Rudoltice 107

Jan Chládek - 70 let
* 16. 5. 1946
Rudoltice 261

Marta Bártlová - 70 let
* 28. 5. 1946
Rudoltice 105

Společenská 
kronika
K 15. 6. 2016

Statistika 
obyvatelstva 
K 15. 6. 2016

Počet obyvatel obce Rudoltice 
celkem k 15.6.2016:  1852

počet obyvatel na Zámečku
• v bytových domech: 689
• v rodinných domech: 76

průměrný věk
• celkem:  36,95
• muži:  35,87
• ženy:  38,03

počet přihlášených 
od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016: 37

počet odhlášených  
od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016: 31

počet narozených  
od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016: 18

počet zemřelých  
od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016: 1

Foto: Orlický deník, Elen SaňákováFoto: Orlický deník, Zdeněk StránskýFoto: Orlický deník, Natálie Mičová



Jak je to 
s cestovními 
doklady 
pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí 
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je po-
třeba zařídit při cestování sdětmi? Věděli jste například,  
že i děti mohou do členských států Evropské unie a dal-
ších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz? 

Cestovní pas i občanský průkaz 
jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a sním čeká mnohé rodiny 
cesta kmoři či do hor za hranice České republiky. Pro 
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí,  
že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, je-
likož v roce 2012 došlo nařízením Evrop-
ské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis  
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem nezna-
mená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti 
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě  
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnos-
ti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nesta-
bilní bezpečnostní situaci v některých zemích,  
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, sedá letos očekávat ná-
růst zájmu ocestování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat povětšině států Evropy pouze s ob-
čanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat  
do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Her-
cegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švý-
carska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu 
pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpra-
vidla rodič, kterému stačí sdítětem zajít nanejbližší 
obecní úřad obce srozšířenou působností. K žádosti,  
kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat 

fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu 
při podánížádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce  
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.  
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz 
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného 
listu.Lhůta pro vydání cestovního pasu neboobčanské-
ho průkazu činí maximálně 30 dnů. Vpřípadě vycesto-
vání vkratší lhůtě než 30 dnů jemožné požádat ovydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; 
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve 
výši 2000 Kč. Bližší informace kvyřizování osobních do-
kladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, 
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského 
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu 
a vycestování snezletilým dítětem. Je také třeba dát si 
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mo-
hou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti ces-
tovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukon-
čení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální 
doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším 
podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastu-
pitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt 
na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz  
v sekci „Cestujeme“ a dále včásti „Státy a území –infor-
mace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

PŘIJMEMEPŘIJMEME

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
kontakt: 606 045 305

více na www.qanto.cz - sekce kariéra

ŘIDIČE sk.C
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOZ

Nabízíme:
- mzdu 20.000 Kč - 25.000,-Kč
- odměňování dle výsledků a Vašeho výkonu
- příspěvek na dopravu do zaměstnání 
   ve výši 3.000 Kč
- levné volání za firemní ceny, 
   např. neomezený tarif za 299 Kč,
- do 15. dne v měsíci celá mzda na účet
- výhodnější ceny energií pro domácnosti
- osobní účet u partnerské banky ZDARMA
- příspěvek na stravování

Požadujeme:
- řidičské oprávnění skupiny C
- profesní průkaz
- kartu řidiče
- dopravně psychologické vyšetření
- praxe vítána
- pozitivní přístup k plnění zadaných úkolů
- trestní bezúhonost
- flexibilitu

Nabízíme:
- mzda až 20 000 Kč
  + další odměny dle odvedené práce
- levné volání za firemní ceny, 
   např. neomezený tarif za 299 Kč,
- do 15. dne v měsíci celá mzda na účet
- výhodnější ceny energií pro domácnosti
- osobní účet u partnerské banky ZDARMA
- příspěvek na stravování

Požadujeme:
- pozitivní přístup k plnění pracovních 
   úkolů
- trestní bezúhonost
- zodpovědnost a spolehlivost
- časová flexibilita

SKLADNÍKA/SKLADNICI
NA PROVOZOVNU

Velkoobchod Svitavy
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/04/28 
z 28. 4. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/04/28
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/04/28
Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a KTV, s.r.o., se sídlem Vodní 282, 563 01 Lan-
škroun, IČO 27462471, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar 
na zajištění Rudoltické pouti 2016 ve výši 1.000,- Kč, a rozhodla její 
uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a STAEL, s.r.o., Puškinova 444, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČO 28780434, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na po-
krytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 
2016 ve výši 5.000,- Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a Janem Frankem, F+J elektro Frank, Dobrovské-
ho 502, 56301 Lanškroun, IČO 10525335, jako objednatelem, jejímž 
předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání 
Rudoltické pouti 2016 za úplatu ve výši 1.000,-Kč bez DPH, a rozhodla 
její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398, jako objedna-
telem, jejímž předmětem je provedení reklamy objednatele u příle-
žitosti konání Rudoltické pouti 2016 za úplatu ve výši 3.000,-Kč bez 
DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

USNESENÍ č. RO/3/2016/04/28
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 612/12 a 613/13 a pově-
řuje starostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 v BD 
čp. 602 ze dne 25. 2. 2016.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka

Usnesení Rady
obce Rudoltice 
č. RO/2016/05/12 
z 12. 5. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/05/12
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/05/12
Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a Pavlem Elnerem, se sídlem Mistrovice 201, 561 
64 Jablonné nad Orlicí, IČO 11141883, jako dárcem, jejímž předmětem 
je finanční dar na zajištění Rudoltické pouti 2016 ve výši 2.000,- Kč,  
a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a EKOLA České Libchavy s.r.o., se sídlem České 
Libchavy čp. 172, 561 14, IČO 49813862, jako dárcem, jejímž předmě-
tem je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných  
v obci Rudoltice v roce 2016 ve výši 15.000,- Kč, a rozhodla její uza-
vření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a Danou Beranovou – Realitní a dražební spo-
lečnost Mozaika, se sídlem Žichlínek čp. 84, 563 01 Lanškroun, IČO 
40156095, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar na pokrytí 
nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2016 ve 
výši 5.000,- Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a Ing. Josefem Kořínkem, se sídlem Dvořákova 
167, 563 01 Lanškroun, IČO 17045941, jako dárcem, jejímž předmě-
tem je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných  
v obci Rudoltice v roce 2016 ve výši 5.000,- Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a KONZUMEM, obchodní družstvo, Tvardkova 1191, 
562 13 Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, jako objednatelem, jejímž před-
mětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudol-
tické pouti 2016 za úplatu ve výši 2.000,-Kč včetně DPH, a rozhodla 
její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a OMEGA tech s.r.o., se sídlem Nádražní 85, 563 
01 Lanškroun, IČO 25931890, jako objednatelem, jejímž předmětem je 
provedení reklamy objednatele u příležitosti konání Rudoltické pou-
ti 2016 za úplatu ve výši 2.000,-Kč bez DPH, a rozhodla její uzavření 
schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a Zdeňkem Nekovářem, se sídlem Tyršova 890/32, 
571 01 Moravská Třebová, IČO 66839548, jako objednatelem, jejímž 
předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti konání 
Rudoltické pouti 2016 za úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně DPH, a roz-
hodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a RK Mouřenín, spol. s r.o., se sídlem nám. Míru 
50, 568 02 Svitavy, IČO 25999885, jako dárcem, jejímž předmětem 
je finanční dar na zajištění Rudoltické pouti 2016 ve výši 5.000,- Kč,  
a rozhodla její uzavření schválit.

USNESENÍ č. RO/3/2016/05/12
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření mateřské školy ve dnech  
od 4. 7. do 8. 7.2016 a dále od 25. 7. do 29. 7.2016 z důvodu úklidu budo-
vy MŠ a vybírání dovolené zaměstnanců.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna 
dne 15. 6. 2016 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu pořádání atletic-
kých přeborů v Rudolticích. 

USNESENÍ č. RO/4/2016/05/12
Nové nájemní smlouvy
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 601/8, 602/8, 603/9, 
610/5, 612/10 a 613/13 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

Dohody o skončení nájmu
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu  
k bytu č. 13 v domě čp. 602 k datu 31. 5. 2016 a dohody o skončení 
nájmu k bytu č. 2 v domě čp. 603 k datu 31.5.2016 a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.

Výpověď z nájmu bytu
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10  
v domě čp. 604 ze dne 20. 4. 2016.
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Dohody o splátkách dluhu
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní L. A., trvale 
bytemXXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužní-
ka vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním 
služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 10 v bytovém 
domě čp. 617 v obci Rudoltice a rozhodlo její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní Z. G., tr-
vale bytem XXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada dlužného 
místního poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku  
ze psů za roky 2015-2016 a rozhodlo její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/05/26 
z 26. 5. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/05/26
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/05/26
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí 
Rudoltice jako dárcem a společností ACTIVITY Lanškroun o. s. se síd-
lem Svojsíkova 1088, 563 01 Lanškroun, IČO 22823662 jako obdarova-
ným, ve výši 5.000,- Kč.

USNESENÍ č. RO/3/2016/05/26
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí 
Rudoltice jako dárcem a Svazem tělesně postižených v České repub-
lice z. s. Místní organizace Lanškroun se sídlem Hradební ul., 563 01 
Lanškroun, IČO 75013851 jako obdarovaným, ve výši 3.500,- Kč.

USNESENÍ č. RO/4/2016/05/26
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu stavby  
a zřízení věcného břemena mezi panem B. J. trvale bytem XXXX  
a obcí, která se týká výstavby chodníku a splaškové kanalizace včet-
ně přípojek podél komunikace III/31513 a jejímž předmětem je vý-
stavba chodníku v rozsahu 2 m² na p.p.č. XXX, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu stavby  
a zřízení věcného břemena mezi panem M. J. trvale bytem XXXX  
a obcí, která se týká výstavby chodníku a splaškové kanalizace včet-
ně přípojek podél komunikace III/31513 a jejímž předmětem je vý-
stavba chodníku v rozsahu 3 m² na p.p.č. XXX, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/05/26
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o pojištění majetku 
č. 42717162-16 mezi Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, IČ 45272956 a obcí, která se týká pojištění nemovitostí 
ve vlastnictví obce a jejího majetku nyní rozšířena o škody způsobe-
né vandalismem, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2016/05/26
Rada obce Rudoltice rozhodla na základě výběrového řízení konané-

ho dne 25. 5. 2016 ve věci oprava místních komunikací a vytvoření 
nových povrchů komunikací v obci Rudoltice vybrat firmu Roadme-
dic s.r.o. Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484, zápis 
výběrového řízení je nedílnou součástí tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RO/7/2016/05/26
Rada obce Rudoltice rozhodla v poptávkovém řízení ve věci zhotove-
ní tří kusů nových roletových dveří v přísálí kulturního domu v obci 
Rudoltice vybrat firmu Miroslav Bureš se sídlem M. Alše 329, 563 01 
Lanškroun, IČO 44403275, cenová nabídka je nedílnou součástí toho-
to usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2016/05/26
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy o reklamě mezi obcí 
jako zhotovitelem a společností Roadmedic s.r.o. se sídlem Pod Se-
novou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČO 28586484,  jako objednatelem, 
jejímž předmětem je provedení reklamy objednatele u příležitosti 
konání Rudoltické pouti 2016 za úplatu ve výši 22.000,-Kč bez DPH,  
a rozhodla její uzavření schválit.

USNESENÍ č. RO/9/2016/05/26
Rada obce Rudoltice projednala nabídku společnosti Malované Mapy 
s.r.o. se sídlem Vodní 1972, 760 01 Zlín 1, IČO 24804584, jejímž před-
mětem je zhotovení leteckých snímků obce Rudoltice, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení a schvaluje jejich provedení v navrho-
vaném rozsahu standardní focení obce, kostela, fary, sídliště a věže 
Zámečku.

USNESENÍ č. RO/10/2016/05/26
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 619/13 a pověřuje sta-
rostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí pořizovací cenu kotle zn. BAXI, 
který je měněn za kotle zn. MORA v BD čp. 262. Rada obce Rudoltice 
bere na vědomí přehled zájemců o výměnu kotle a rozhodla výměnu 
realizovat nejpozději do 31. 5. 2016.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 262/9 
a 262/12, jejichž předmětem je výměna plynového kotle s ohřevem 
TUV zn. MORA za nový zn. BAXI a pověřuje starostu obce k jejich 
podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 12  
v bytovém domě čp. 616 ze dne 23. 5. 2016.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/06/09 
z 9. 6. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/06/09
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/06/09
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 ze dne  
9. 6. 2016, jehož předmětem je výměna zatahovacích dveří na sále 
kulturního domu, oprava hasičské zbrojnice a oprava místního roz-
hlasu, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/06/09
Rada obce Rudoltice projednala zvýšení členského příspěvku  
do svazku obcí Lanškrounsko na částku 35,- Kč za jednoho trvale ži-
jícího obyvatele v členské obci. 
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USNESENÍ č. RO/4/2016/06/09
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi paní L. P. bytem 
XXXX, rodné číslo XXXX a obcí, jejímž předmětem je vedení inženýr-
ské sítě umístěné na služebném pozemku p.p.č. XXX, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/06/09
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi spolkem TJ Sokol 
Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 64, 561 25 Rudoltice, IČO 68244908, 
a obcí, jejímž předmětem je vedení inženýrské sítě umístěné na slu-
žebném pozemku p.p.č. 2472/2, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2016/06/09
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách 
provedení stavby Pardubickým krajem IČO 70892822, se sídlem 
Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, zastoupený na zá-
kladě usnesení Rady Pardubického kraje č. R/1489/07 ze dne 10. 5. 
2007 JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru majetkového, 
stavebního řádu a investic, a Obcí Rudoltice, která se týká záměru 
realizovat stavbu „Rudoltice – chodník a splašková kanalizace, včet-
ně přípojek podél komunikace III/31513“, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2016/06/09
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi společ-
ností Roadmedic, s.r.o. se sídlem Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šum-
perk, zastoupenou jednatelem Přemyslem Stojaníkem, IČO 28586484 
a obcí, jejímž předmětem je vytvoření nových povrchů komunikací  
v obci Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi společ-
ností Roadmedic, s.r.o. se sídlem Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šum-
perk zastoupenou jednatelem Přemyslem Stojaníkem, IČO 28586484 
a obcí, jejímž předmětem jsou opravy místních komunikací v obci 
Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2016/06/09
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo ze dne 13. 10. 2015 mezi panem Danielem Slavíkem bytem 561 
64 Jablonné nad Orlicí, Lubník 714, IČ 88363813 a obcí, jehož předmě-
tem je úprava dodacích a platebních podmínek, a který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2016/06/09
Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí 
jako obdarovaným a Vratislavem Pecháčkem se sídlem Česká Třebo-
vá – Svinná 10, PSČ 560 02, IČO 61215147, jako dárcem, jejímž předmě-
tem je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných  
v obci Rudoltice v roce 2016 ve výši 1.000,- Kč, a rozhodla její uzavření 
schválit.

USNESENÍ č. RO/10/2016/06/09
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2  
v bytovém domě čp. 621 ze dne 6. 6. 2016 a výpověď z nájmu bytu č. 11 
v bytovém domě čp. 602 ze dne 1. 6. 2016.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní M. P., trvale 
bytem XXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužní-
ka vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním 
služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXXX v bytovém 
domě čp. XXXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka

Usnesení 
zastupitelstva obce 
č. OZ/5/5/2016 
z 5. 5. 2016
USNESENÍ č. ZO/1/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Daniela 
Žáčka a pana Miloslava Šrámka a zapisovatelkou Michaelu Zváro-
vou.

USNESENÍ č. ZO/2/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedá-
ní zastupitelstva:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2015
4) Účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2015
5) Prodej části p.p.č. 489/4, části p.p.č. 3446/17 a části p.p.č. 3446/12  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
6) Prodej části p.p.č. 489/4 a části p.p.č. 3446/12 v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna
7) Prodej části p.p.č. 3446/17 a části p.p.č. 3446/12 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna
8) Prodej části p.p.č. 3446/7 a části p.p.č. 3093/8 v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna
9) Prodej p.p.č. 4245/8 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
10) Prodej p.p.č. 4218/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Prodej p.p.č. 4218/14 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
12) Prodej p.p.č. 4218/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
13) Prodej p.p.č. 4245/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
14) Uznání a dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 13 v BD 
čp. 619
15) Různé
16) Diskuse

USNESENÍ č. ZO/3/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle § 17 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 
závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2015.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dob-
rovolných svazků obcí, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Rudoltice za rok 2015 ze dne 25. 2. 2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje celoroční hospodaření obce 
Rudoltice a závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2015 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015 bez výhrad.

USNESENÍ č. ZO/4/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje účetní závěrku obce Rudol-
tice včetně výsledku hospodaření obce Rudoltice (zisk 13 203 640,44 
Kč), za účetní období 2015, sestavenou ke dni 31. 12. 2015.

USNESENÍ č. ZO/5/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru 
prodeje části p.p.č. 489/4 (nově dle GP p.p.č. 489/4) o výměře 388 m2, 
části p.p.č. 3446/17 (dle GP díl „e“ nově součástí p.p.č. 3446/28) 125 m²  
a části p.p.č 3446/12 (dle GP díl „b“ nově součástí p.p.č.3446/28) o vý-
měře 88 m² v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního 
úřadu Rudoltice ve dnech 19. 4. 2016 - 5. 5. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 489/4 (dle 
GP nově p.p.č. 489/4) 
o výměře 388 m²  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, části p.p.č. 3446/17  
a části p.p.č. 3446/12 (dle GP nově p.p.č. 3446/28) o výměře 213 m²  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu Z. a J. B., bytem XXX, za cenu 
21.035,- Kč stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice 
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schváleného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m².

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této 
smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. ZO/6/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru 
prodeje části p.p.č. 489/4 (nově dle GP p.p.č. 489/6) o výměře 207 m²  
a části p.p.č 3446/12 (nově dle GP p.p.č. 3446/26) o výměře 149 m²   
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Ru-
doltice ve dnech 19. 4. 2016 - 5. 5. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 489/4 (dle 
GP nově p.p.č.489/6) 
o výměře 207 m²  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, části p.p.č. 3446/12 
(dle GP nově p.p.č. 3446/26.) o výměře 149 m²  v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna panu J. B., bytem XXX, za cenu 12.460,- Kč stanovenou dle 
odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem 
obce dne 23.11.2015, a to 35,- Kč/m².

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této 
smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. ZO/7/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru 
prodeje části p.p.č. 3446/17 (dle GP díl „f“ nově součástí p.p.č. 3446/27) 
o výměře 16 m2 a části p.p.č 3446/12 (dle GP díl „a“ nově součástí p.p.č. 
34446/27) o výměře 129 m²  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední 
desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 19. 4. 2016 - 5. 5. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 3446/17  
a části p.p.č. 3446/12 (dle GP nově p.p.č. 3446/27) o výměře 145 m2 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu M. K., trvale bytem XXX, za cel-
kovou cenu 5.075,- Kč stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku obce 
Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- 
Kč/m².

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této 
smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. ZO ZO/8/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru 
prodeje části p.p.č. 3093/8 
a části p.p.č. 3446/7 (dle GP nově p.p.č. 3446/25 a st.p.č. 830) o celkové 
výměře 86 m²  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obec-
ního úřadu Rudoltice ve dnech 10. 3. 2016 – 29. 3. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části 3093/8 a části 
p.p.č. 3446/7 (dle GP nově p.p.č. 3446/25 a st.p.č. 830) o celkové výmě-
ře 86 m²  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna manželům J. a P. Ch. trvale 
bytem XXX, za celkovou cenu 3.010,- Kč stanovenou dle odst. 1 písm. 
a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23. 
11. 2015, a to 35,- Kč/m².

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení této 
smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. ZO/9/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy  
a smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudoltice na stra-
ně jedné, jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva, a p. D. 
K., trvale bytem XXX a paní L. D., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/8 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve 
výši 267.060,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit.

USNESENÍ č. ZO/10/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy  
a smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudoltice na stra-
ně jedné, jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva, a p. M. 
B., trvale bytem XXX a paní T. B., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4218/7 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve 
výši 352.610,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit.

USNESENÍ č. ZO/11/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy  
a smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudoltice na stra-

ně jedné, jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva, a p. O. 
T., trvale bytem XXX a paní M. D., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4218/14 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve 
výši 245.310,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit.

USNESENÍ č. ZO/12/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a 
smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudoltice na stra-
ně jedné, jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva, a p. P. 
B., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a povinným z 
předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4218/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 362.810,- Kč včetně DPH, a 
rozhodlo její uzavření schválit.

USNESENÍ č. ZO/13/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a 
smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva, a p. J. a I. 
S., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícími a povinnými z 
předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je prodej p.p.č. 4245/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 299.670,- Kč včetně DPH, a 
rozhodlo její uzavření schválit.

USNESENÍ č. ZO/14/05/05/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh uznání a dohody o 
splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem 
a paní M. H., trvale bytem XXX, t. č. XXX, na straně druhé, jako dluž-
níkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s 
nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním 
bytu č. 13 v bytovém domě čp. 619 v obci Rudoltice a rozhodlo její 
uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu pod-
pisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta
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4. ČÍSLO    |    ČERVENEC  2016

ÚVOD
Povodňový plán obce Rudoltice je základním dokumen-
tem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním 
území obce. Povodňový plán obce Rudoltice řeší opat-
ření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových 
škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních 
toků ve správním území obce a zaplavením nemovi-
tostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvede-
ní úkolů a činností při provádění opatření k ochraně 
před povodněmi na úrovni povodňové komise obce Ru-
doltice. Povodňový plán bude přínosem při koordinač-
ní činnosti jednotlivých složek integrovaného systému 
a díky webovému rozhraní, kde bude umístěna grafická 
část povodňového plánu, bude přínosem pro samotnou 
obec a její obyvatele při vyhledávání informací i v době 
mimo povodňové situace.

Povodňový plán obce Rudoltice je zpracován v souladu 
s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími 
předpisy. Povodňový plán obce Rudoltice se skládá ze tří 
částí, a to z části textové (která se dále dělí na část úvod-
ní, věcnou, a organizační), grafické a příloh. Pro vlastní 
ochranu před povodní je nejdůležitější organizační část, 
která obsahuje úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany 
před povodněmi, a přílohová část, obsahující jmenné 
seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany 
před povodněmi. Povodňový plán je vytvářen s vazbou 
na systém POVIS.

Digitální povodňový plán umožňuje oproti klasické-
mu publikování (tištěná verze nebo elektronická ver-
ze) mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí 
odkazů – jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mezi 
grafickou částí (mapovými pohledy). Mapové podklady 
mohou zobrazit konkrétní navolený obsah jednotlivých 
prvků a tím vhodně pomoci při rychlém vyhledávání 
informací. Odkazem lze z databází mapového serveru 
zobrazit i potřebné informace (např. tabulky).

PŘÍSLUŠNÝ POVODŇOVÝ ORGÁN
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povod-
ňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnu-
je přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci 
a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně 
a v období následujícím bezprostředně po povodni 
včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních 
účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány 
se při své činnosti řídí povodňovými plány.

SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ

Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U dětského domova 263/4, 772 11 
Olomouc 

Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šum-
perk

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Hlásné profily
K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlás-
né profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledo-
vání průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří 
kategorií:

• Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané 
profily s vodoměrnými stanicemi na významných 
vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou ne-
zbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi 
na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpo-
vědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provo-
zované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, 
státní podnik).

• Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou pro-
fily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro ří-
zení opatření k ochraně před povodněmi na regi-
onální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými 
úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné 
služby.

• Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou úče-
lové profily na vodních tocích, které mohou zřídit 
a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci 
ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají 
lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří 
základ místních varovných systémů, pracujících 
na různé technické úrovni (manuálně nebo auto-
maticky) a poskytovat varování obyvatelstvu ze-
jména při přívalových povodních na malých tocích. 

Povodňový plán obce Rudoltice 
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Doporučené minimální vybavení: vodočetná 
lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. 
na pilíři mostu) odpovídající směrodatným li-
mitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA 
- zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo  
s římskými číslicemi.

Na území obce Rudoltice se nenachází měrný profil 
kategorie A ani B. Nejbližší měrný profil kategorie B,  
který by souvisel s povodím obce Rudoltice je možno najít  
na řece Moravská Sázava – hlásný profil Lupěné  
(Moravská Sázava). Stupně povodňové aktivity nejsou 
ale pro toto území definované.

Pro potřeby obce byl vybudován hlásný profil kategorie 
C, který se nachází na mostě přes vodní tok Rudoltičku 
(most vedoucí k obecnímu úřadu).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C 
Rudoltice, Rudoltička :

SPA    Vodní stav [cm]

Bdělost - zelená  140

Pohotovost - žlutá  160

Ohrožení - červená  180

ODTOKOVÉ POMĚRY
Vodní tok Rudoltička (Lukávka) má na území obce Ru-
doltice oficiálně stanovené záplavové území pro Q5, Q20 
a Q100, včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,0 - 7,346, 
které bylo vyhlášené Městským úřadem Lanškroun  
a nabývá platnosti od 22. 7. 2010 (č. j. MULA 19170/2010/
OŽP/RKo). 
Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole 
Charakteristika ohrožených objektů. 

Odtokové poměry dále ovlivňují:
• ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vod-

ních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky 
a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce 
mohou za určitých okolností tvořit překážku při od-
toku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezo-
vých profilů předměty plovoucími po hladině dojde 
ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému 
zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by moh-
lo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z 
toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, 
zejména mostní. Technicky lze snížení škod napo-
moci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovou-
cích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků  
a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních 
toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným 
zpevňováním erozí narušených břehů. 

• větší průmyslové areály a areály zemědělských 
družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpad-
ních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které 
mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území

• sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích ze-
jména v korytech drobných toků ale i v horských 
úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv 
půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě 
sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody 
na okolní pozemky

• výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní 
díla na tocích

CHARAKTERISTIKA OHROŽENÝCH OBJEKTŮ

Seznam ohrožených objektů
Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objek-
tů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkč-
ní kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně 
evakuovat. V obci Rudoltice je při povodni ohrožová-
no celkem 101 budov, které trvale obývá 413 obyvatel,  
z toho 42 patří do rizikové skupiny (70+, invalidé).

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí  
v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh po-
vodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu 
a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich 
vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické 
části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků 
a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo 
zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce 
Rudoltice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od práv-
nických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpra-
covány, jsou uloženy na obecním úřadě Rudoltice 
u předsedy povodňové komise obce.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI
Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preven-
tivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň  
a operativní opatření prováděná v době povodně.  
Do těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, 
údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících 
ochraně před povodněmi jakož i další investice vyvola-
né povodněmi.
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1. Přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku 
povodně
• stanovení záplavových území
• vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové 

aktivity
• povodňové plány
• povodňové prohlídky
• příprava předpovědní a hlásné povodňové služby
• organizační a technická příprava
• vytváření hmotných povodňových rezerv
• vyklízení záplavových území
• příprava účastníků povodňové ochrany
• činnost předpovědní povodňové služby
• činnost hlásné povodňové služby
• varování při nebezpečí povodně
• zřízení a činnost hlídkové služby
• evidenční a dokumentační práce

2. Opatření za povodně
• řízené ovlivňování odtokových poměrů
• povodňové zabezpečovací práce
• povodňové záchranné práce
• zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území  

zasaženém povodní

3. Součásti povodňových opatření
• dokumentační práce
• vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých 

povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících 
průběh povodně, účinnosti přijatých opatření

• návrhy na úpravu povodňových opatření

POVODŇOVÉ PROHLÍDKY
Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán obce 
Rudoltice, účastní se jí vybraní členové povodňové ko-
mise, ke spolupráci bude také přizván správce vodního 
toku – zástupce Lesy České republiky, s. p., Povodí Mo-
ravy, státní podnik. Zjišťuje se, zda na vodních tocích  
a v záplavových územích, případně na objektech nebo 
zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, 
které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škod-
livé následky.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně 
jednou ročně:
• před obdobím jarního tání (zpravidla únor, březen)
• před obdobím letních povodní (zpravidla konec  

května)

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v přípa-
dě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů)  
a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Úče-
lem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu.  

Kontroluje se výška hladiny vybraných vodních toků  
a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména 
v místech mostních objektů.

Povodňové prohlídky na vodních dílech
Protože na rybnících nejsou většinou instalována zaří-
zení pro měření a sledování technického stavu vodního 
díla, mají hlavní význam obchůzky konané obsluhou 
vodního díla. Obchůzky provádí obsluhovatel vodní-
ho díla 1x měsíčně. Sleduje celé vodní dílo a jeho blíz-
ké okolí, průtokové poměry, výskyt trhlin a viditelných 
deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů  
a zamokřených a zabahněných míst, vlivy provozu  
a prostředí na technický stav objektů.
Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím 
vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:
• vodního toku Rudoltička v intravilánu obce i nad 

ním, zejména stavu v okolí mostních objektů
• drobných vodních toků v intravilánu obce i nad ním, 

zejména v okolí propustků

Výsledek povodňové prohlídky:
• zpracování zápisů, případně pořízení další dokumen-

tace (foto, video) - zápis z povodňové prohlídky bude 
zaslán správci vodních toků (Lesy ČR - Detašované 
pracoviště Šumperk)

• přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění 
případných rizik při povodni (skládek, špatně zajiš-
těných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích 
křovin a dřevin a podobně).

• Možnost povodňového orgánu na základě povodňo-
vé prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a za-
řízení v záplavovém území k odstranění předmětů, 
skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit 
zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta 
níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené 
lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správ-
ním rozhodnutím.

• Přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapa-
city profilů.

Pokračování „Povodňový plán“ v dalším čísle
zpravodaje.
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Upozornění 
- čističky 
odpadních vod
Obecní úřad žádá všechny občany, kteří vyu-
žívají čističky odpadních vod v majetku obce 
Rudoltice a hradí stočné, aby do odpadů ne-
házeli hadry, záclony, hračky, dětské vlhče-
né ubrousky, dětské pleny, dámské vložky, 
dámské spodní prádlo, klobásy, jablka, mrkev, 
brambory atd. neboť těmito velkými předmě-
ty se ucpávají čerpadla, vyřadí se z provozu 
a hrozí ucpání celého potrubí. Všechny vy-
jmenované předměty se neustále v odpadech 
objevují v čističkách na Zámečku i v obci na 
obou sídlištích.

Výpůjční doba
během letních 
prázdnin 2016:
Obecní knihovna Rudoltice, v 1. patře budovy 
obecního úřadu, vchod z levé části budovy

Červenec:
otevřeno každé pondělí 
od 15:00 do 18:00 hodin, 
středa zavřeno.

Srpen:
zavřeno.

Nečekaně 
jsme se stali 
 „milionáři“
Na Novém zámku u Lanškrouna jsme se všemi, kteří se 
účastnili příprav už pátého ročníku charitativní akce 
Knoflíkiáda, ještě v pátek mysleli, že budeme dělat dva 
pokusy o nové České rekordy. Byl připraven pokus o vy-
tvoření drátovaného srdce s největším počtem smyček 
a jako druhý jsme tvořili Obří srdce z největšího počtu 
knoflíků.
Při sčítání všech knoflíků, které jsou na Zámečku jak 
navlečené na provázku z předchozích rekordů, tak vol-
né i na originálních výrobcích s knoflíky, jsem v sobotu 
ve tři ráno zjistila, že už konečně máme víc než milion 
knoflíků. Dopoledne jsem se s tímto zjištěním obrátila 
na ředitelství i komisařku agentury Dobrý den a oni po 
domluvě souhlasili, že nám umožní udělat ještě třetí po-
kus o další Český rekord s názvem „Nejvíce knoflíků na 
jednom místě“.
Trvalo to pět let, knoflíky se totiž začaly sbírat 10. 6. 2010. 
A dnes jich konečně máme 1 100 000 kusů! Tento počet 
byl tedy uznán jako rekord. I další dva pokusy o rekordy 
proběhly v pořádku a jsou uznány.

Druhý rekord - drátované srdce z největšího počtu smy-
ček je nakonec velké 51 x 55 cm a je vyrobeno z 66,20 
m měděného drátu různých průměrů a odstínů, z 1370 
smyček a ozdobných spirál, jeho výroba trvala 41,30 hod. 
a váží 0,85 kg.
Je to zatím mé největší srdce, které jsem vyrobila pro 
nadační fond NFOZP, který jej dá do aukce. Jsme všich-
ni zvědaví, kdo a za jakou částku jej nakonec koupí 
a tím přispěje na možnost zaměstnání pro lidi se zdra-
votním omezením. Tento fond různými způsoby pomá-
há zajistit nebo vytvořit pracovní místa pro handicapo-
vané. Vznikl v roce 2007, kdy byl také zahájen provoz 
Zámečku. Doufáme, že začínající dlouhodobá spoluprá-
ce pomůže potřebným. Navíc se lidé, kteří využijí na-
bídky zážitků na Zámečku, nebo si koupí ruční výrobky 
v katalogu na www.srdcerváči.cz také pobaví, nebo po-
těší své blízké pěkným a originálním dárkem.

Třetí rekord Obří srdce s nejvíce knoflíky nakonec mělo 
lem z 500 000 knoflíků, na šířku mělo 4,65 m a dlouhé 
bylo 7,60 m, s originálními knoflíky do něj vstoupilo při 
tvorbě rekordu 108 lidí a krásný lem vytvořilo svými 
motorkami 15 členů KČT Dolní Dobrouč. Nejen, že si 
k této příležitosti polepili knoflíky své přilby, ale také si 
po 50 kusech navlékli na provázek knoflíky, takže jich 
u sebe měli celkem 1750 ks, pěkně přispěli k úspěchu 
pokusu o tento rekord.
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Opravdu není obvyklé, aby se při jedné akci podaři-
lo udělat hned tři nové české rekordy zejména, když 
se ten třetí nahlásí v den konání akce. Jsem vděč-
ná agentuře Dobrý den, že nám to přesto umožnila. 
Komisařkou agentury Dobrý den, paní Lenkou Vratišov-
skou, která na pokusy dohlížela, je evidován i nejmenší 
knoflík velký 5 mm, největší 5,2 cm.
Máme tak již oficiálně potvrzeno, že jsme se na Zámeč-
ku stali opravdu milionáři, knoflíky se samozřejmě stále 
sbírají, to platí stále. Nyní budeme mít na Zámečku je-
den světový rekord a osm Českých rekordů, z toho dva 
drátenické, ostatní knoflíkové.

KNOFLÍKOVÉ SOUTĚŽE
Nakonec se v knoflíkových soutěžích sešly i krás-
né knoflíkové výrobky: děti ze ZŠ Liberec družstvo 
„Orlíci“ získaly několik cen, za nejzvláštnější knoflíko-
vé zvířátko hada Miroslav Lachman, za nejvíc knoflíků 
na srdíčku kategorie děti získala cenu Kristýna Šicová, 
která našila na srdíčko 336 knoflíků. Družstvo Orlíci 
získalo i cenu za nejvíce knoflíkových výrobků a krás-
nou knoflíkovou sovu.  Paní Alena Miřejovská dokáza-
la našít na malé dupačky 1346 knoflíků a získala cenu 
za dupačky s nejvíce knoflíky. Cenu za největší knoflí-
kové zvířátko získala Petra Klírová, která vyrobila z pev-
né látky a dřeva motýla a našila na něj 1300 stejných 
knoflíků, ty sbírala dva roky z vyřazených pracovních 
plášťů. 
Na motýla je přišívala měsíc, je to její druhý výrobek 
v rámci Knoflíkiády. Má uznaný již jeden rekord, největ-
ší Maxiknoflík 1,64 x 1,64 m, také její berušku jsme měli 
v letošním Obřím knoflíkovém srdci.
Členové klubu důchodců z Tatenic se také zapojili a vy-
tvořili přes metr vysoký strom, na který zavěsili 15 lát-
kových srdcí pošitých knoflíky z obou stran, na vršek 
stromu dali látkový čtyřlístek pošitý knoflíky a strom 
ozdobili i háčkovanými srdíčky s jedním knoflíčkem. 
Na tomto stromě pracovalo 17 členů ve věku od 62-91 
let, dohromady jim je 1228 let. To, že si dali takovou prá-
ci vyrobit něco tak pracného a zajímavého pro charitní 
akci, si zaslouží velikou úctu a jsem jim za jejich doslova 
nadšenou účast velice vděčná. Dvě klientky z chráně-
ného bydlení v Hrabyni, Alena Šroková s kamarádkou, 
vyrobily a přivezly krásného páva a ozdobný knoflík, 
Knoflíkiády se účastní od jejího začátku.

VÝTĚŽEK DOSTANE KUBÍČEK
Dalo to vše sice hodně práce a příprav, ale všichni jsme 
se pobavili. Podařilo se také vybrat pro částečně ochrnu-
tého Kubíčka Řehoře z Hradce Králové skromnou část-
ku 1600 Kč. Kubíček je po operaci ochrnuté a zkrácené 

Achillovy šlachy a nyní se zotavuje v lázních. Bude však 
potřebovat další ozdravný pobyt, který již pojišťovna 
nehradí, snad i tato malá vybraná částka mu pomůže. 
Tak jako na Zámečku po troškách přibývají knoflíky, 
tak třeba po částech se podaří do podzimu pro Kubíčka 
potřebnou částku dát dohromady. Ozdravný pobyt po-
třebuje dvakrát ročně, zejména nyní po operaci nohy, 
která bolí.

CO SE BUDE Z KNOFLÍKŮ VYRÁBĚT PŘÍŠTĚ
Na Zámečku máme první milion a v rekordu pokračuje-
me. Již nyní máme nakročeno k tomu druhému milionu 
a kolik knoflíků se nakonec v unikátní sbírce na Zámeč-
ku sejde, to si netroufne nikdo odhadnout. 
Na příští rok už je jasné, co se bude z knoflíků vyrábět. 
Kdo se bude chtít účastnit, může již nyní začít sbírat 
knoflíky a pak z nich vyrobit nějaké zvířátko, tentokrát 
však trojrozměrné. Hlavní téma je jednoduché. Příští 
rok máme již desáté výročí od otevření, a tak se budou 
vyrábět „knoflíkové dorty“ jedno-, dvou- nebo i třípatro-
vé. Záleží na každém tvůrci, fantazii se meze nekladou, 
ani velikosti a nápadům, jaký dort z knoflíků a pev-
nějšího materiálu, který nepodléhá vlhkosti, vytvoří. 
Jako základ na dorty se bude hodit třeba polystyren. 
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28. 5. 2016 proběhla KNOFLÍKIÁDA V.
  Byly vytvořeny 3 České rekordy
  a uznáno i 1 1000 000 knoflíků, 
  jejich sběr však stále 
  na Zámečku pokračuje.

5. 7. 2016 ZÁMECKÁ OSLAVA

13. 8. 2016 Sportovní odpoledne

27. 8. 2016 HRADOZÁMECKÁ NOC 

15. 10. 2016 Drakiáda

29. 10. 2016 Halloween

12. 11. 2016 Maškarní pro děti

5. 12. 2016 Mikuláš

17. 12. 2016 Santa-rosvícení stromečku

31. 12. 2016 SILVESTR 2016

Akce v roce 2016 
na Novém zámku 
u Lanškrouna

info: www.novyzamek.cz 
u kastelánky tel: 776 642 277, 
v kavárně na tel: 736 708 145 
nebo e mail: kastelankazam@seznam.cz

Stále se zde sbírají jakékoli knoflíky!!

 Pokud je použit silnější papír, je dobře 
ho nalakovat bezbarvým lakem, nejlépe ně-
kolika vrstvami, to se osvědčilo na Maxikno-
flíku.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří posílají a nosí knoflí-
ky, které dál mohou, i když přeneseně, po-
máhat handicapovaným, pro které jsme 
za těch 5 let získali nyní už 473 600 Kč. 
A to mě těší a jsem opravdu velice vděčná 
všem, kteří mi s pořádáním této akce i jinak 
na Zámečku pomáhají.  
Ráda bych zde jmenovala třeba Radka, 
který pomáhá vždy, a děvčata z Rudol-
tic, která pomohla i s přípravami kno-
flíků před akcí, paní Miřejovskou a Ná-
strahovou, které obětavě pomáhaly 
s přípravami i při akci, a jako vždy za krásné 
fotky velice děkuji kamarádce Zdeně Ledlo-
vé, která mi akce na Zámečku kvalitně fotí 
a od začátku s knoflíky pomáhá.
Ráda bych také poděkovala obci Rudoltice 
za finanční i jinou podporu, firmám Sane-
la a OmegaTech za dlouhodobou podporu 
akce i Zámečku, f. Alpha a městu Lanškroun 
za ceny do soutěží a všem ostatním spon-
zorům za podporu. Nakonec též děkuji 
za mediální podporu regionální televizi OIK 
a Orlickému deníku, kteří informují o všem, 
co se na Zámečku děje.

 Dobrovolná kastelánka Krasava Šerkopová

 *V sobotu 16. 7. od 16.30 hod. vystoupí na 
Zámečku Skupina historického šermu 
Rego z.s. s pohádkovým příběhem "Jiřík 
a černovláska"  

 Pokud je použit silnější papír, je dobře  Pokud je použit silnější papír, je dobře  Pokud je použit silnější papír, je dobře 



21

4. ČÍSLO    |    ČERVENEC  2016

Z historie obce
po roce 1945 
XXII. část
PAMĚTÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE
1990 n., s. 179 - 190
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.

Rok 1996
Na úvod zápisu uvádím několik úryvků z místního 
zpravodaje z dubna 1996, kde starosta obce pan Kolo-
mý osvětluje některé otázky. Patří sem výstavba 72 
obecních bytů, které by se nacházely v pěti objektech, 
a to převážně v horní části obce, která nejvíce potřebuje 
oživení. V současné době je akce na ministerstvu finan-
cí. V optimistickém případě by se v příštím roce dokon-
čilo 30 bytů (u prodejny KONZUM), v roce 1998 zbývají-
cích 41 bytů v horní části obce, místa jsou již vytipována. 
Finanční náročnost této akce je odhadována částkou 35 
mil., z čehož by 25 mil. mohlo být kryto státní dotací, 
zbytek musí hradit obec. 
Proč nové byty do obce? 71 bytů by ve spojení s plynofi-
kací obce přineslo přísun cca 200 nových obyvatel (pře-
vážně pracující mladé inteligence). Při výtěžnosti z daní 
3000,- Kč na osobu a rok dostaneme tak nový pravidelný 
roční přísun 600.000,- Kč do pokladny obce.
Do záměrů zapadá plně i přestavba školy, která se již 
v loňském roce slibně rozběhla postavením nové školní 
jídelny v mateřské školce. Na místě staré školní jídelny 
je dnes již připravována nová třída (zbourala se zeď dělí-
cí jídelnu a starou kuchyň). Objekt školy by měl obsaho-
vat celkem 4 třídy s tím, že původní malá prostřední tří-
da se přebuduje na sborovnu, která tolik v dnešní škole 
chybí. Je nutností v souvislosti s touto rekonstrukcí vy-
budovat nové inženýrské sítě, počítaje v to nové rozvo-
dy teplé vody, odpady, nové ústřední radiátorové topení. 
Náročnost této akce je opět vyjádřena základní jednotkou 
v milionech, dotace ze státu představuje 740.000,- Kč. 
V prostoru staré Rychty budou provedeny terénní úpra-
vy. Prostor by měl sloužit jako integrovaný školský 
areál, do kterého se počítá škola a školka bez součas-
ného plotu. Plot by byl podélně kolem hlavní silnice. 
Vchod do školy bude z boku od silnice, kde bude škola 
oddělena živým plotem. 

V následujících řádcích se starosta zmínil o připravo-
vané plynofikaci obce. Připomínám, že uvedené řádky 
byly psány v dubnu. Jak vypadala skutečnost, se poku-
sím nastínit na následujících stránkách.

Plynofikace
Hlavní událostí roku 1996 byla rozhodně plynofikace 
části obce, té horní. Akce skončila v listopadu v prostoru 
středu obce u školy. Zatím byly prostavěny 4 miliony Kč. 
Na celou dvouletou práci je počítáno s 9.5 mil. Kč. Bě-
hem prací se vyskytly nesmírné potíže. Výsledek práce 
je ovšem přesvědčivý. Plyn v domácnostech šetří práci 
obyvatel, je daleko výkonnější, v domech je více pořádku 
apod. Výkopové práce prováděl v první fázi pan Lešikar, 
po jistých problémech tuto činnost převzal podnikatel 
z Jakubovic. Celou akci zaštiťovala firma z Pardubic – 
autorizovaná firma v oboru plyn. Dělaly se dvě větve, 
s občasnými protlaky pod silnicí. Ne všichni občané 
využili možnosti připojení. Výkopové práce podél sil-
nice silně narušily vzhled obce. Úprava těchto příkopů 
si jistě vyžádá nemalé úsilí a prostředky. V této souvis-
losti vydal obecní úřad leták, který obyvatele informoval 
o pravidlech při  realizaci plynové přípojky. Z této infor-
mace uvádím:
• Středotlakou přípojkou se rozumí vedení od veřejné-

ho plynovodu po skříňku s plynoměrem do vlastního 
objektu

• Poplatek za realizaci středotlaké přípojky je stanoven 
částkou 70,- Kč za bm. V této částce zahrnuto zapís-
kování a ostatní provozní náklady s tím spojené, ni-
koliv však výkopové práce, uvedený poplatek musí 
zaplatit všichni odběratelé.

• Tato pravidla jsou v souladu s vytyčenými zásadami 
pro plynofikaci obce, došlo pouze k jejich konkretiza-
ci do korun. Nadále se bude vycházet z průvodního 
projektu trasy plynovodu. Paušální poplatek je nutno 
zaplatit předem hotově do pokladny OÚ, jinak nebu-
de umožněn odběr plynu. ….

Aby si čtenář uvědomil, odkud se plyn do obce dostává, 
musím připomenout některé hlavní události s tím spo-
jené. Zhruba před 10 lety byl plynofikován Lanškroun 
zemním plynem. Právě z této větve, která vede u bo-
žích muk nad horní částí vesnice se prováděla odboč-
ka do Rudoltic. Musela se vystavět redukční stanice, 
která mění tlak plynu na středotlaký.

Celou akci zajišťovala parta místních pracovníků 
pod vedením pana Motyčky. Odbornou účast dělala lan-
škrounská parta z plynáren. 
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 Problémů bylo jistě více než dost, ale čas na tyto 
problémy nafouká vrstvu vzpomínek. Jedno je již teď 
jisté, že zmíněná plynofikace je jedna z největších akcí, 
které byly kdy v Rudolticích uskutečněny. Srovnávat ji s 
něčím jiným snad ani nelze. Plynofikace v zásadě mění 
rytmus života lidí. Srovnávat se snad dá s elektrifikací, 
která ve zdejších poměrech probíhala ve 20. letech toho-
to století.
Bude plynu dost? Kdo bude naším dodavatelem do bu-
doucna? Takové a jiné otázky mě napadají při pomyš-
lení, že plyn bude v následující době naším hlavním 
energetickým zdrojem. Ale jak je to vše, plyn i elektrická 
energie, v případě války zranitelné. Jak by potom byly 
dobré klasické zdroje – uhlí a dřevo. Ale neuvažujme ka-
tastroficky. Vždyť žijeme v mírové době, kdy zmiňovaný 
plyn a elektrická energie vykonávají a jistě budou vyko-
návat moc a moc dobrou práci. 

Rekonstrukce školy
Celá oprava či rekonstrukce školy byla druhou největ-
ší stavební akcí v obci. Započalo se začátkem prázdnin 
a škola zažila tolik stavebních změn jako nikdy předtím 
za svou dlouholetou existenci. Byly vytvořeny nové tří-
dy, šatny, topení, stropy a mnoho dalších, v současnosti 
nezbytných úprav. Do začátku školního roku se nepoda-
řilo úpravy zdaleka dokončit. Proto byly děti umístěny 
v budově mateřské školy a na přísálí kulturního domu. 
Asi po jednom měsíci se podařilo dokončit část dolní 
části školy, takže mohl provizorní provoz začít. Část dětí 
ale ještě teď chodí do mateřské školy. Před příchodem 
nového roku se škola  zazimovala, aby se mohlo pra-
covat i v těchto mrazech. Nyní, začátkem roku 1997 už 
bude uvnitř opravdu vše dokončeno. Děti se budou moci 
přestěhovat do nových prostor.
V okolí školy, v prostoru bývalé sýpky, vzniká navážka. 
Poté bude skládka rozhrnuta a prostor využit k jiným 
účelům, tak jak se zmiňoval ve své zprávě starosta obce. 
Došlo i k zamezení vjezdů ke brodu přes potok.
Další podrobnosti a fotografie k přestavbě školy uvedu 
příští rok, kdy bude úplně vše, včetně fasády a okolí, 
dokončeno.
Celkový vzhled obce se nezměnil. Stále je zde mnoho 
lidí, kteří si na pořádek okolo vlastního domu moc nepo-
trpí. Ani onen „slavný“ vjezd do obce po hlavní silnici od 
Lanškrouna se nezměnil. Po obou stranách jsou ruiny 
domů, žádná novostavba se nerealizuje. 

Hospoda Na Křižovatce má tři zájemce. Budova patří 
obecnímu úřadu. Majitele ani účel, na který bude budova 
použita, neznám. 
Při průtržích mračen před dvěma roky byla poškozena 
hráz rybníka u kostela. V roce 1996 byla opravena Stát-
ním rybářstvím Litomyšl a rybník byl zčásti napuštěn.
Hřbitov byl tak jako v roce minulém pěkně upraven, 
trávník sestřihán, rovněž tak prostor u schodů a svah 
za cestou k silnici. Až se podaří dodělat okolí školy, 
bude celý prostor velmi vzhledným místem.
V Lanškrouně byla po 10 letech dokončena rekonstruk-
ce radnice. Stavba to byla velmi náročná. Radnice se 
přestavěla podle staré podoby na dvouhrbou budovu. 
Velmi náročné bylo odvodnění sklepů. Součástí těchto 
úprav je i nové vydláždění náměstí, výsadba okrasných 
stromů, osvětlení náměstí i noční osvícení budovy rad-
nice. ……..
Pracovníci „Zámeckého vrchu“ letos opět zorali většinu 
luk. Asi se tak snaží zlepšit pícniny, které na nich rostou. 
Většina luk je totiž po několika letech kyselá, což není 

 Problémů bylo jistě více než dost, ale čas na tyto  Problémů bylo jistě více než dost, ale čas na tyto  Problémů bylo jistě více než dost, ale čas na tyto 
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Oprava 
kostelních 
hodin
Jistě jste si všimli, že nám od 24. května v obci něco chy-
bí. Pohledem na věž kostela nezjistíme, kolik je hodin, 
a co je horší, ani pravidelný tlukot kostelních hodin 
nám v obci čas neodměřuje. Čtvery velké ciferníky kos-
telních hodin byly odborně horolezecky vybavenými 
pracovníky firmy TRIGORA PRO s.r.o. Lanškroun sňaty, 
aby mohly projít potřebnou rekonstrukcí a vrátily se 
nám ve své původní kráse. A kdy to bude? Prý nejpozději 
do konce července je tu máme zpátky, možná to bude 
i dříve. 
Do té doby se musíme spokojit s jinými časoměřiči. 

Zpracovala Marcela Macháčková    Foto Dominik Macháček

pro hovězí dobytek jistě vhodné.
Při mysliveckém honu bylo střeleno pouze 5 zajíců.
Do Rudoltic – ČD se má opět vrátit tzv. „traťovka“, 
která odpovídá za údržbu a opravu tratí. Před několi-
ka lety byla z důvodu reorganizací rozpuštěna a práci 
na trati prováděli lidé, např. z Krasíkova. Operativnost 
úplně zmizela, hlavně v zimě, kdy je třeba čelit sněhu, 
ledu apod.
Jedna zajímavost – v září Rudolticemi ranním rychlí-
kem Košičan projížděl po hlavní trati předseda vlády 
Václav Klaus. V salonním vagonu, připojeném na ko-
nec vlaku, jel z Prahy do Ostravy. Během cesty byly 
řešeny problémy Českých drah. Vedení dráhy, mini-
str a ostatní vysocí funkcionáři Klause doprovázeli. 
Do Ostravy dojel rychlík s 20minutovým zpožděním.
V květnu proběhl na místním hřišti fotbalový zá-
pas mezi jedenáctkou okresních rozhodčích a je-
denáctkou fotbalových internacionálů. Na vý-
sledku vůbec nezáleží, ale zápas přilákal velké 
množství diváků z okolí, hlavně z Lanškrouna. Bylo 
zajímavé vidět na vesnickém hřišti bývalé repre-
zentanty, které člověk tak důvěrně znal z televizní 
obrazovky. Do této kroniky se hráči podepsali a perem 
vedoucího poděkovali za pohostinnost. Z celé akce měli 
jistě radost také obchodníci a vůbec všichni, kteří něco 
prodávali. Počasí až na malou spršku zápasu přálo. 
Bylo to milé zpestření poklidného vesnického života.
Transformátor u pana Kristka byl opraven, dána nová 
fasáda. Opravu prováděla ČEZ. Poslední oprava byla 
dělána ve 30. letech.  V této souvislosti je třeba připo-
menout, že stejný transformátor stál u školy. Byl od-
straněn v 70. letech – odstřelen v rámci rekonstrukce 
sítě. Byla zbudována nová telefonní budka u autobuso-
vé zastávky u B. Šilara. V obci máme dvě, ta první je již 
několik let u prodejny Konzum. Za léta existence byla 
stará budka vyměněna za současnou moderní „čočku“. 
Tak vypadá i nová budka v horní části obce. 

Zpracovala Marcela Macháčková
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MDDr. Kopecký Milan Mladkov 133

MDDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834

MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834

MUDr. Milota Karel  Lanškroun, Svobody 356

MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815

MDDr. Nováková Klára Žamberk, Raisova 814

MDDr. Appl Martin  Dolní Čermná

MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

MUDr. Špička Jan  Králíky 414

MUDr. Špičková Marie Králíky 414

MUDr. Šrámek Petr  Letohrad, U Dvora 815

MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268

MUDr. Bílý Aleš  Lanškroun, Opletalova 567

MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151

MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 

MUDr. Vítková Eva  Červená Voda 333 (MOVIOM)

2. - 3. 7. 2016

5. 7. 2016

6. 7. 2016

9. - 10. 7. 2016

16. - 17. 7. 2016

23. - 24. 7. 2016

30. - 31. 7. 2016

6. -7. 8. 2016

13. - 14. 8. 2016

20. -21. 8. 2016

27. - 28. 8. 2016

3. - 4. 9. 2016

10. - 11. 9. 2016

17. - 18. 9. 2016

24. - 25. 9. 2016

28. 09. 2016

465 635 441

465 613 103

465 613 103

465 322 787

465 620 358

465 613 441

465 393 266

465 642 765

465 631 154

456 631 274

465 621 551

465 381 212

465 324 829

465 322 907

465 613 441

465 626 460

Rozpis LSPP stomatologie 
na rok 2016

Vtip: Drbny Beze slov Pavel Dvořáček
Autor vtipů
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Kalendář akcí na rok 2016:

5. 7. 2016 Zámecká oslava (Zámeček)

27. 8. 2016 Myslivecké posezení (Myslivecké sdružení Rudoltice)

27. 8. 2016

3. 9. 2016

1. 10. 2016

3. 12. 2016

Hradozámecká noc (Zámeček)

Loučení s létem (obec)

Oslava Mezinárodního dne seniorů - magie Ondřeje Sládka,  
k tanci a poslechu hudba Frimlovi Letohrad  (obec)             
Mikulášská nadílka pro děti (obec)

15. 10. 2016

3. 12. 2016

9. 12. – 11. 12. 2016

4. adventní týden 

Divadelní hra „Nejkrásnější válka“
komedie (Spolek ochotníků Divadla Ve středu)

Mikulášská nadílka pro děti (obec)

Vánoční ladění - výstava (obec)

Vánoční koncert 
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Oslava Mezinárodního dne seniorů - magie Ondřeje Sládka,  
k tanci a poslechu hudba Frimlovi Letohrad  (obec)             
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