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Vážení 
spoluobčané,
dovolte mi seznámit Vás s některými 
rozpracovanými projekty, které by měly 
zpříjemnit život v naší obci….
Velkou radost mám ze stavebního po-
volení na další třídu ve školce, která 
by měla vrátit všechny děti pod jednu 
střechu. Realizaci této třídy navrhnu 
zastupitelům uskutečnit na jaře a v létě 
2017 tak, aby nový školní rok mohly děti  
ze školky zahájit již v nové třídě….
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit Vás s některými rozpracovanými 
projekty, které by měly zpříjemnit život v naší obci.
V první řadě jsem rád, že se podařilo zvýšit počet kon-
tejnerů na bioodpad a přidat kontejner na starý nábytek  
a lina, který je umístěn u ČOV (čističky odpadních vod 
pro druhé sídliště, vedle kontejneru na bioodpad).
Velkou radost mám ze stavebního povolení na další tří-
du ve školce, která by měla vrátit všechny děti  pod  jed-
nu střechu. Realizaci této třídy navrhnu zastupitelům 
uskutečnit na jaře a v létě 2017 tak, aby nový školní rok 
mohly děti ze školky zahájit již v nové třídě.
Územní rozhodnutí se snažíme získat pro kanalizaci  
a chodník od školy po silnici I. třídy. Projektová doku-
mentace pro toto územní rozhodnutí je již zpracována 
a bylo o něj již zažádáno.
Žádáme o stavební povolení na výstavbu nových kabi-
netů, sborovny, ředitelny a nové třídy ve škole. Výstav-
ba by měla proběhnout v křídle směrem k potoku, místo 
stávajících starých sklepů a skladů.
Nespí ani rekonstrukce domu č.p. 5 (objekt vedle dětské-
ho hřiště). 

Projektová dokumentace již byla zkonzultována s pa-
mátkáři a každým dnem bychom měli zažádat o sta-
vební povolení.
S objektem č.p. 5 souvisí také intenzifikace ČOV pro prv-
ní sídliště, která vyřeší kanalizaci školy, školky, fotba-
lového hřiště, zmíněného objektu  č.p. 5 a stavby, které 
nové splaškové vedení míjí.
Pokud se vše podaří vyřídit, je letos ještě v plánu drob-
né rozšíření veřejného osvětlení a dokončení prořezání 
potoka.
I v příštím roce plánuji navrhnout zastupitelům další 
etapu asfaltizace, abychom dořešili to, na co jsme letos 
zapomněli.
Je samozřejmě mnoho věcí, o nichž jsem se ve svém 
krátkém příspěvku nezmínil, ale které jsou průběž-
ně realizovány a za které jejich tvůrcům moc děkuji.  
Čtenářům děkuji za věnovaný čas a všem přeji radostný 
a spokojený život.

Mgr. Ivo Kolomý
starosta obce 
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Přízemí

První poschodí
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Myslivecké 
posezení

Loučení s létem 
2016
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V sobotu 27. srpna se konalo v pořadí již druhé Mys-
livecké posezení. Pro zpříjemnění celého dne mys-
livci nabízeli rybaření v jejich rybníčku nebo střelbu  
ze vzduchovky, zapojit se mohli děti i dospělí. Hlav-
ním lákadlem, proč se vypravit k mysliveckému ryb-
níčku, však byly grilované speciality. Podával se grilo-
vaný divočák, steak z divočáka, grilovaná žebra, špízy,  
hamburgery nebo klobásy, vše od dopoledních hodin, 
takže bylo možné zde poobědvat nebo povečeřet a ru-
doltické hospodyňky si mohly v sobotu odpočinout  
od vaření. Sladkou tečku po dobrém jídle nabízela Lucka 
s Evou, ke kávě napekly několik druhů cukroví a zákus-
ků. Celé akci počasí přálo a ve stínu u rybníčka bylo kaž-
dému moc dobře. Myslivcům patří dík za zorganizování 
velmi příjemného dne v závěru prázdnin.

Jolana Kobzová
místostarostka

Fotografie: Jolana Kobzová, Vladimír Provazník

Dne 3. září 2016 proběhlo na fotbalovém hřišti TJ Sokol 
Loučení s létem. Sešla se zde spousta dětí všech věko-
vých kategorií a věřím, že zde všechny děti i jejich ro-
diče strávili příjemné odpoledne. Děti se mohly vydo-
vádět na nafukovacích atrakcích, starší kluci si zahrát 
neobvyklý fotbal v nafukovacích koulích Bumper balls.  
Na taneční ploše se prohánělo několik autíček,  
která byla celé odpoledne plně využita. Zájem o jízdu 
byl tak velký, že se tvořila fronta dětí. Na louku za hřiš-
těm přijeli Kněžourovi z Ostrova předvést umění svých 
koní, seznámili diváky s lasováním a na závěr na ko-
ních svezli ty odvážnější děti. V podvečer vystřídala 
autíčka dětská diskotéka, večer si mohli zatančit i do-
spělí, k tanci hrál DJ Lukáš Mercl.  Dík patří fotbalistům,  
kteří se postarali o občerstvení, podávaly se výborné gri-
lované makrely, kuřata a klobásky. K příjemné atmosfé-
ře přispělo i krásné letní počasí, s letošním létem jsme 
se rozloučili pozitivně naladěni.

Jolana Kobzová
místostarostka Fotografie: Jolana Kobzová, Vladimír Provazník
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• Kam vyhodit nepotřebný nábytek, sedačky,   
matrace, lino a koberce?  
Nově od 1. září 2016 je v obci na 2. sídlišti u čistič-
ky odpadních vod na parcele číslo 93/1 (vedle Kosů) 
umístěn velkoobjemový kovový kontejner, do kte-
rého je možné vhazovat starý nepotřebný nábytek, 
sedačky, matrace, lino a koberce. Kontejner je určen 
pro obyvatele celé naší obce včetně sídliště Zámeček. 
 
Stejně jako v uplynulých letech bude i nadále zacho-
ván 2x ročně svoz tohoto velkoobjemového odpadu  
(nábytek, lino, koberce) a nebezpečného odpadu  
(chemikálie, pneu, barvy…) z jednotlivých míst  
v obci dle svozového plánu.  
 
Upozornění:  
Na stejném místě u ČOV na 2. sídlišti je vedle nově 
přistaveného velkoobjemového kovového kon-
tejneru pro starý nábytek přistaven také sezónně 
nízký kovový kontejner určený pouze pro biood-
pad. Každý kontejner s odpadem je vyvážen ji-
nou společností, proto platí, že odpad do těch-
to dvou kontejnerů nelze míchat dohromady!  

Do obou kontejnerů je rovněž přísně zakázá-
no vhazovat sklo, plast, papír, elektroniku, ba-
terie, chemikálie, barvy, kovy a stavební suť.  
Třídění těchto odpadů je řešeno v Obecně závazné 
vyhlášce obce o shromažďování a třídění odpadů.  
Mějme všichni na paměti, že likvidace špatně třídě-
ného odpadu nebo dokonce černé skládky stojí obec 
navíc nemalé peníze a ve výsledku okrádáme jen sami 
sebe. Chovejme se hospodárně, třiďme správně odpad! 

• Kam patří tetrapack krabice od mléka a nápojů? 
Pro naši obec Rudoltice platí, že tetrapack krabice  
od mléka a nápojů patří do žlutých kontejnerů pro sběr 
plastů. Tetrapack obaly jsou následně ze žlutých kon-
tejnerů vytříděny a dále recyklovány. Papír z modrých 
kontejnerů se již netřídí, vhodíte-li tetrapack krabice 
mezi papír, pak nejsou tyto tetrapack krabice recyklo-
vány efektivně, což je škoda. Chovejme se šetrně k pří-
rodě.

 

 

Jolana Kobzová
místostarostka

Odpadové hospodářství

Bc. Jana Skalická
pastorační asistentka, 
učitelka, Letohrad

16 LET
S VÁMI

WWW.KOALICEPK.CZ

HÁJÍME ZÁJMY
NAŠEHO VENKOVA

cermna_inz_skalicka  15.08.16  14:04  Stránka 1
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 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 
KRAJŮ
VOLBY DO 1/3 SENÁTU 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Rudoltice podle § 27 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
a podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů oznamuje, že volby do zastupitelstev krajů 
a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

V PÁTEK 7. ŘÍJNA 2016 OD 14.00 DO 22.00 HODIN
&

V SOBOTU 8. ŘÍJNA 2016 OD 8.00 DO 14.00 HODIN.

Případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR (nezíská-li 
žádný z kandidátů nadpoloviční většinu odevzdaných 
platných hlasů) se uskuteční

v pátek 14. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
&

v sobotu 15. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.

• Místem konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3  
Senátu PČR ve volebním okrsku č. 1 je volební míst-
nost v sále Kulturního domu v Rudolticích, Rudoltice 
čp. 95, pro voliče s trvalým pobytem v obci Rudoltice.

• Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem.

• Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nej-
později 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

• Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích 
lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do pro-
storu určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrs-
ková volební komise hlasování neumožní.

• Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku  
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí 
do volební schránky.

• Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost.

• Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostřed-
ním okolí odpovídá předseda okrskové volební komi-
se. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného 
průběhu hlasování jsou závazné pro všechny pří-
tomné.

 
Voličské průkazy – volby do zastupitelstev krajů
Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze v pří-
padě krajských voleb hlasovat na voličský průkaz. Na 
ten bude moci volič (pouze státní občan ČR s trvalým 
pobytem na území Pardubického kraje) hlasovat v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území Pardubického 
kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského 
úřadu v zahraničí. Voličské průkazy pro volby do za-
stupitelstev krajů mohou být vydávány již od okamžiku 
vyhlášení voleb, tedy od 6. května 2016.
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O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhláše-
ní voleb, a to následujícími způsoby:

• PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského 
průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému 
dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič 
zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději  
v termínu do pátku 30. září 2016. Žádost v listin-
né podobě musí být opatřena ověřeným podpisem 
voliče (= volič žádost obecnímu úřadu zaslal např.  
poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické po-
době, bude-li tato opatřena uznávaným elektronic-
kým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím 
datové schránky.

• OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost  
vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče 
o vydání voličského průkazu po prokázání jeho to-
tožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání 
voličského průkazu požádat nejpozději do středy 5. 
října 2016 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam 
voličů.

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT:

• osobně voliči

• osobě s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným 
podpisem voliče) k převzetí voličského průkazu,

• voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém 
předstihu zašle poštou.

POZOR !!! 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vy-
dat duplikát, neboť v takovém případě nelze eliminovat 
možnost jeho zneužití.

Voličské průkazy - senátní volby
Oproti režimu vydávání voličských průkazů pro hlaso-
vání v krajských volbách je v případě voleb do Senátu 
vydávání voličských průkazů zahájeno nejdříve ve čtvr-
tek 22. září 2016 (15. den přede dnem voleb). Na takový 
voličský průkaz může volič (státní občan ČR s trvalým 
pobytem na území daného volebního obvodu) hlaso-
vat pouze na území svého „domovského“ volebního 
obvodu (nejedná-li se o voliče s bydlištěm v zahraničí,  
kterému byl vydán voličský průkaz zastupitelským úřa-
dem - ten hlasuje na území ČR v jím vybraném senát-
ním volebním obvodu, ve kterém se volby konají).

Příklad:
Volič s trvalým pobytem v Přelouči (volební obvod  
č. 43 - Pardubice) požádal MěÚ Přelouč o vydání volič-
ského průkazu pro senátní volby. Na takový voličský 
průkaz může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku 
senátního volebního obvodu č. 43 - Pardubice, vylouče-
no je však hlasování v „cizím“ senátním obvodu č. 46 - 
Ústí nad Orlicí či v jakémkoliv jiném senátním obvodu, 
kde jsou letos volby do Senátu rovněž vyhlášeny.

POZOR !!!
Neurčí-li volič v žádosti o vydání voličského průkazu, 
pro které kolo senátních voleb jej chce vydat, obecní 
úřad (popř. zastupitelský úřad v případě státního obča-
na ČR s bydlištěm v zahraničí) mu v takovém případě 
vydá voličské průkazy pro obě kola voleb (jeden pro I. 
kolo, druhý pro II. kolo).

Mezi I. a II. kolem volby lze o vydání voličského průka-
zu pro II. kolo volby požádat pouze osobně, a to nejpoz-
ději do středy 12. října 2016 do 16 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vy-
dat duplikát, neboť v takovém případě nelze eliminovat 
možnost jeho zneužití.
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VÍTÁME MEZI NÁMI

Pavlína Kučerová 
* 3. 7. 2016 
Rudoltice 606

Aleš Jedlička 
* 9. 7. 2016 
Rudoltice 607

Společenská 
kronika
K 5. 8. 2016

Statistika 
obyvatelstva 
K 5. 8. 2016

počet obyvatel obce Rudoltice  
celkem k 5. 8. 2016:  1855

počet obyvatel na Zámečku
• v bytových domech: 692
• v rodinných domech: 79

průměrný věk
• celkem  36,97
• muži  35,85
• ženy  38,08

počet přihlášených  
od 1. 1. 2016 do 5. 8. 2016: 47

počet odhlášených  
od od 1. 1. 2016 do 5. 8. 2016: 39

počet narozených  
od 1. 1. 2016 do 5. 8. 2016: 21

počet zemřelých  
od 1. 1. 2016 do 5. 8. 2016: 2

Foto: Rodinný archiv, Pavlína Kučerová 

Foto: Rodinný archiv, Aleš Jedlička 

GRATULUJEME 
JUBILANTŮM

František Kroul - 80 let 
* 17. 6. 1936 
Rudoltice 36

Zdeněk Tejkl - 70 let 
* 23. 6. 1946 
Rudoltice 196

Alojz Valúšek - 80 let 
* 29. 7. 1936 
Rudoltice 157

Ludvík Čírtek - 70 let 
* 30. 7. 1946 
Rudoltice 224

Anneliese Motyčková - 75 let 
* 1. 8. 1941 
Rudoltice 226

Anna Bendová - 92 let 
* 2. 8. 1924 
Rudoltice 101

Bohuslav Šikula - 75 let 
* 8. 8. 1941 
Rudoltice 7

Josef Štěpán - 80 let 
* 8. 8. 1936 
Rudoltice 185

Boleslav Kubát - 70 let 
* 15. 8. 1946 
Rudoltice 262

Eliška Perchliková - 75 let
* 31. 8. 1941
Rudoltice 202

ROZLOUČILI JSME SE

Josef Fridrich 
* 26. 10. 1947 
+ 2. 7. 2016 (68 let) 
Rudoltice 44 

Josef Ullver 
* 27. 1. 1947 
+ 30. 8. 2016 (69 let )
Rudoltice 194 
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Nový školní rok zahájen
Ve čtvrtek 1. září jsme za krásného slunečného počasí 
zahájili nový školní rok 2016/2017. Slavnostní zaháje-
ní, kterého se zúčastnili žáci, jejich rodiče, pedagogové 
školy i zástupci vedení obce proběhlo stejně jako vloni  
na travnaté ploše vedle budovy základní školy. Po při-
vítání všech přítomných a po úvodních projevech  
došlo také na písničku i společné fotografování. Poté se 
již žáci přesunuli do tříd, kde je paní třídní učitelky se-
známily s důležitými informacemi k novému školnímu 
roku a popovídali si také o prázdninových zážitcích. 

Zatímco starší žáci si již pomalu připravovali na nový 
školní rok, prvňáčky čekalo ještě jedno přivítání,  
tentokrát v jejich nové, krásně nazdobené třídě, kde již 
měl každý z nich připraveny dárky, které jim věnovala 
škola i obec Rudoltice. Pan starosta předal prvňáčkům 
pamětní listy a popřál jim hodně školních úspěchů a ro-
dičům spokojenost se školou, kde se jejich děti budou 
v následujících letech vzdělávat. Pak si již slovo vzala 
paní třídní učitelka Mgr. Jana Hejkrlíková, která měla 
pro rodiče připravené důležité informace ohledně vzdě-
lávání jejich dětí i k organizaci školního roku. Všichni 
jsme moc rádi, že můžeme letos na naší škole přivítat 18 
nových žáčků v první třídě, a věříme, že i v příštích le-
tech bude o školu mezi rodiči předškoláků stejný zájem. 

I když jsme právě na začátku nového školního roku  
a před námi je spousta práce a plánů, chtěl bych se ještě 
v krátkosti ohlédnout za tím právě skončeným školním 
rokem 2015/2016. Jeho začátek pro nás nebyl úplně jed-
noduchý, neboť škola během letních prázdnin prochá-
zela rozsáhlou rekonstrukcí a nás i pracovníky obce 
stálo velké úsilí ji včas připravit na první školní den.  
To se ale nakonec podařilo, i když drobné úpravy pro-
bíhaly ve škole i během měsíce září.  Žáci, rodiče i ve-
řejnost přijali výsledky rekonstrukce školy pozitivně  
a musím říct, že i nám pedagogům se pracovalo v nově 
rekonstruovaných prostorách velmi příjemně.   

Změnami během prázdnin neprošla pouze budova  
základní školy, ale také pedagogický sbor v ZŠ i MŠ.  
Do školy nastoupilo 5 nových pedagogů, včetně mě,  
a jsem rád, že se nám všem podařilo se nejen zařadit  
do kolektivu a nalézt společnou řeč, ale především 
vzájemně spolupracovat.   Naším společným cílem 
bylo zajistit dětem i žákům kvalitní vzdělávání, bez-
pečné prostředí, školní i mimoškolní zájmové aktivity, 
zajímavé exkurze i účast na meziškolních soutěžích.  
V rámci toho jsme například nově zavedli ve školní 
družině sportovní kroužky, v MŠ i ZŠ realizovali ly-
žařský i plavecký výcvik a ve spolupráci s DDM Lan-
škroun nabídli také řadu zájmových kroužků a aktivit.  
Škola uspořádala Den otevřených dveří, jarní díl-
ny, úspěšný byl i netradiční zápis dětí do první třídy  
či atletické přebory, kterých se zúčastnilo mnoho škol  
ze širokého okolí. Nelze nepřipomenout také organiza-
ci akcí, které využívá i rudoltická veřejnost, jako jsou 
např. Drakiáda, Vánoční koncert či dětský karneval.  
Mnoho aktivit pro děti i jejich rodiče nabídla v průbě-
hu školního roku také mateřská škola. Jsem rád, že se 
výsledky našeho snažení promítly také do kladného 
hodnocení České školní inspekce, která v únoru tohoto 
roku provedla na škole pravidelnou komplexní kontrolu  
i do výsledků dotazníkového šetření, které jsme usku-
tečnili v závěru školního roku mezi rodiči dětí i žáků  
v MŠ a ZŠ. Objevily se z jejich strany i některé podněty 
ke zlepšení, kterými se zabýváme a v rámci možností  
je budeme také realizovat. Pokud se ohlédnu za mi-
nulým školním rokem, mohu konstatovat, že pro-
běhl úspěšně a v tom letošním máme zcela jistě  
na co navazovat.

Základní a mateřská  
škola Rudoltice

Upozorňuji tě, Bucháčku, že vše, co tu řekneš, 
může být použito proti tobě

Pavel Dvořáček
Autor vtipů
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Velkým pozitivem letošního školního roku je navýše-
ní počtu žáků v základní škole. Také v mateřské škole 
je situace s počty dětí mírně lepší než vloni a věříme,  
že se ještě v průběhu roku zlepší. I pro školní rok 2016/2017 
máme mnoho plánů a některé novinky a věříme,  
že se nám je opět podaří všechny uskutečnit především 
ke spokojenosti našich dětí a žáků.  Jako příklad bych 
uvedl nákup keramické pece, který bude realizován  
ve spolupráci s obcí Rudoltice, a vybudování keramic-
ké dílny v prostorách bývalé školní družiny v budově 
obecního úřadu. Již od konce září by měl zahájit v rámci 
školní družiny činnost keramický kroužek pro všechny 
věkové kategorie našich žáků a tyto prostory bychom 
chtěli využívat i ve výuce vyučovacího předmětu vý-
tvarná výchova. Ke konci školního roku plánujeme re-
alizovat přístavbu mateřské školy, kde by měla vznik-
nout nová třída, což umožní všem dětem v MŠ využívat 
výhod školního areálu, a rodičům zase odpadnou pro-
blémy s neustálými přesuny. Připravuje se také vybudo-
vání přístavby základní školy, která by měla být realizo-
vána následně po dokončení přístavby MŠ. V rámci ní 
by měla vzniknout nová učebna a také prostory pro díl-
nu, kterou bychom mohli využívat ve vyučovacím před-
mětu pracovní činnosti i pro technické vzdělávání žáků.  
Po jejím vybudování zde bude fungovat i keramická díl-
na. Škola se také v průběhu tohoto školního roku zapo-
jí do projektu MŠMT „Šablony do MŠ a ZŠ“ dotovaného  
z EU, jehož cílem je vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ  
za účelem podpory inkluzivního vzdělávání, 

rozvoje čtenářských, jazykových i matematických gra-
motností žáků. Celková finanční dotace tohoto projektu 
by se měla pohybovat okolo 600 000 Kč. Opět bychom 
chtěli uskutečnit plavecké i lyžařské výcviky, nabídnout 
tradiční i nové zájmové kroužky a uspořádat mnohé 
akce jak pro děti a žáky naší školy, tak i pro rudoltickou 
veřejnost. 

Závěrem bych se chtěl zmínit o velmi nadstandardní 
spolupráci školy s vedením obce i společnosti VISION  
a zároveň za ni poděkovat, neboť nám jejich podpo-
ra pomáhá v mnoha oblastech života školy. Věřím, 
že i díky ní a také práci všech zaměstnanců ško-
ly i našich spolupracovníků, kteří se podílí na mi-
moškolní zájmové činnosti, se bude školado budoucna  
i nadále rozvíjet a bude nabízet co nejlepší podmín-
ky pro vzdělávání a výchovu našich dětí a žáků.  
Za spolupráci také děkuji místnímu SDH  a TJ Sokol Ru-
doltice.

Všem zaměstnancům školy přeji do nového školního 
roku hodně sil, energie a radosti z práce a všem žákům 
naší školy hodně štěstí, spokojenosti a samé hezké 
známky.

 

Mgr. Pavel Dvořáček
ředitel školy

Základní škola

Třídy  Třídní učitelka   Počty žáků

I.  Mgr. Jana Hejkrlíková  18

II.  Mgr. Lenka Havlenová  11

III.  Mgr. Hana Hrdinová  11

IV.  Mgr. Pavla Pardubická, Dis. 9

V.  Mgr. Olga Skalická  7

Celkem:     56

Mateřská škola 

Třídy    Třídní učitelka     Počty dětí

Berušky   Dana Frebortová, Karolína Kotnourová  20

Sluníčka   Hana Málková, Jiřina Maiová, Dis.  20

Motýlci (v budově OÚ)  Martina Větrová, Dis., Alena Prícká  20

Celkem:         60
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Chalupářský kvíz
V naší obci se nachází několik romantických roubených chalup, ale také 
chalup postavených z vepřovic, kamene či cihel. Některé jsou krásně 
opravené, jiné na opravu čekají, ale i ty neobydlené a omšelé s popras-
kanou omítkou mají kouzlo dávných časů. Možná si ani neuvědomuje-
me, že jich je v naší obci tak velké množství a kde se všechny nachá-
zejí, neboť ty s pavučinami v oknech denně bez povšimnutí míjíme.  
Proto je zde malý kvíz:  „Uvědomíte si, v jakých místech obce se chalupy  
   na fotografiích nacházejí?“ 

Č. p. 4

Č. p. 9

Č. p. 74

Č. p. 91

Č. p. 6

Č. p. 35

Č. p. 82

Č. p. 5

Č. p. 22

Č. p. 79

Jolana Kobzová
místostarostka

Fotografie: Zdeňka Lédlová
Jolana Kobzová

Vladimír Provazník
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Č. p. 101

Č. p. 143

Č. p. 184

Č. p. 205

Č. p. 100

Č. p. 128

Č. p. 170

Č. p. 201

Č. p. 92

Č. p. 120

Č. p. 144

Č. p. 194
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Nabídka 
zájmových 
kroužků 
v Základní škole a mateřské škole Rudoltice   

ve školním roce 2016/2017

V základní škole:
V rámci školní družiny:

• Sportovní – pro žáky 3. – 5. třídy

• Keramika 1 – pro žáky 1. a 2. třídy

• Keramika 2 – pro žáky 3. – 5. třídy

V rámci DDM Lanškroun:

• Počítačový  – přednostně pro žáky 2. -3. třídy

• Outdoorový + lezení  –  pro žáky 1. - 5. třídy 

• Zdravotnický  –  pro žáky 1. - 5. třídy   

• Joga  a relaxace  – pro žáky 1. - 5. třídy  

• Hrátky s angličtinou – pro žáky 1. a 2. třídy  

• Kreativní – pro žáky 1. – 5. třídy 

• Přírodovědný– pro žáky 2. – 5. třídy 

• Sportovní – pro žáky 1. a 2.třídy

• Základy hry na klavír –  pro žáky 1. - 5. třídy 

• Pěvecký kroužek –  pro žáky 1. - 5. třídy

V mateřské škole:
V rámci DDM Lanškroun:

• „Sporťák“

• „Šikulové“ – výtvarný kroužek

• Dramatický kroužek

• Malí badatelé 

• Angličtina

• Kostička

Základní škola a mateřská škola Rudoltice nabízí
pro školní rok 2016/2017

Volná místa pro 
děti v mateřské 
škole 

• Informace na telefonním čísle:   

465 324 724  

737 173 966

• elektronicky na adrese reditel@zsrudoltice.cz

• více informací na www.zsrudoltice.cz

Je to prý nějaký japonský plemeno! Ani tam nechoďte, 
doktor dneska není zrovna ve formě

Pavel Dvořáček
Autor vtipů
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Přehled plánovaných akcí 
na školní rok 2016/2017
Z Á Ř Í

1. 9. 2016 MŠ  Mami, tati, 
    pojďte si hrát! 

6. 9. 2016 MŠ  Společná informativní  
    schůzka MŠ

10. 9. 2016 ZŠ  Společná třídní 
    schůzka ZŠ

14. 9. 2016 ZŠ  Damníkovský trojboj

15. 9. 2016 ZŠ  Seznamovací výlet 
    - loděnice

20. 9. 2016 MŠ  Pohádka z lesní školky

22. 9. 2016 MŠ  Muzikoterapeutická 
    indiánská pohádka

25. 9. 2016 ZŠ+MŠ  Drakiáda

25. 9. 2016 ZŠ  Vítání občánků

 

Ř Í J E N

1. 10. 2016 ZŠ  Vystoupení pro seniory

  ZŠ  Běh do sjezdovky

  ZŠ  Meziškolní turnaj ve  
    vybíjené

24. 10. 2016 MŠ  Vyšetření zraku

  MŠ  Sraz motorkářů (3-4letí)

  MŠ  Veselý chodníček
    (5-7letí)

  MŠ  Bramborová olympiáda

L I S T O P A D

  MŠ  Za zvířátky do lesa

3. 11. 2016 MŠ  Logopedická depistáž   

16. 11. 2016 ZŠ  Klasifikační 
    pedagogická rada

23. 11. 2016 ZŠ  Třídní schůzka

24. 11. 2016 MŠ  O dvanácti 
    měsíčkách 

  ZŠ  Divadelní představení

P R O S I N E C

7. 12. 2016 ZŠ+MŠ  Vánoční koncert 
    v kostele

5. 12. 2016 MŠ  Možná přijde i Mikuláš 

15. 12. 2016 MŠ  Jak čerti Jelito 
    a Kopyto vařili 
    vtipnou kaši

  MŠ  Informační schůzka  
    pro rodiče předškoláků

  MŠ  Vánoční besídky všech  
    oddělení

  ZŠ+MŠ  Čertovský den

  ZŠ+MŠ  Vánoční besídky

  ZŠ  Krmení zvířátek

  ZŠ  Kino 
    - vánoční představení

L E D E N

úterky (termín bude upřesněn)

  ZŠ+MŠ  Plavecký výcvik             

  MŠ  Návštěva předškoláků  
    ve škole

24. 1. 2017 MŠ  Perníková chaloupka

  ZŠ  Informativní schůzka 
    – lyžařský výcvik

25. 1. 2017 ZŠ  Klasifikační 
    pedagogická rada  

Ú N O R

  MŠ  Lyžařský kurz pro děti

  MŠ  Karnevalová párty 
    v pyžamech 

  ZŠ  Výchovný koncert

  ZŠ  Lyžařský kurz 
    pro žáky 4. a 5. ročníku

 Ani tam nechoďte, 
doktor dneska není zrovna ve formě
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B Ř E Z E N

  ZŠ  Evaluace 
    – testování žáků  
    (SCIO)

4. 3. 2017 ZŠ+MŠ  Karneval 

  ZŠ  Návštěva 
    místní knihovny

  ZŠ  Vítání občánků

  ZŠ  Jarní dílny

  ZŠ+MŠ  Výstava prací 
    z jarních dílen na obci

  ZŠ   Den otevřených dveří

  ZŠ  Vynášení Morany

 21. 3. 2017 MŠ  Popletená pohádka                                                       

   MŠ  Návštěva 
    místní knihovny

  MŠ  Jarní dílny 
    – Den otevřených 
    dveří v MŠ

 

D U B E N

11. 4. 2017 ZŠ  Zápis do 1. třídy

19. 4. 2017 ZŠ  Klasifikační 
    pedagogická rada

26. 4. 2017 ZŠ  Třídní schůzka             

  ZŠ  Čarodějnický den

  ZŠ  Noc s Andersenem

  ZŠ  Mc. Donald´s Cup

  ZŠ  Přírodovědná soutěž 
    – školní kolo

  MŠ  Čarodějnice

19. 4. 2017 MŠ  O statečném kapitánu  
     Ploutvičkovi

K V Ě T E N

  MŠ  Svátek maminek 
    – akademie

  MŠ  Barevný týden

  MŠ  Oprášíme kola a hurá  
    na projížďku po okolí

  MŠ  Focení dětí

3. 5. 2017 MŠ  Zápis dětí do MŠ

23. 5. 2017 MŠ  Vyprávění z pralesa

9. - 26. 5. 2017 ZŠ  Testování 5. tříd (ČŠI)

  ZŠ  Den matek

  ZŠ  Mc. Donald´s Cup

  ZŠ  Přírodovědná soutěž  
    DDM

  ZŠ  Přespolní běh 
    v Kypuši

  ZŠ  Dopravní hřiště

  ZŠ  Fotografování dětí 
    z MŠ a ZŠ

 

Č E R V E N

1. 6. 2017 ZŠ  Den dětí

7. 6. 2017 ZŠ  Atletické přebory

  ZŠ  Pasování na čtenáře

16. nebo 23. 6. 2017

  ZŠ  Svatojánská noc

21. 6. 2017 ZŠ  Klasifikační 
    pedagogická rada

  ZŠ  Školní jednodenní 
    výlety ZŠ a MŠ

27. 6. 2017 ZŠ  Beseda s policií, 
    hasiči, ČČK

  MŠ  Pohádkový les

  MŠ  Cesta kolem svět

  MŠ  Rozloučení 
    s předškoláky

  MŠ  Kino Lanškroun

  MŠ  Dopravní hřiště 
    Lanškroun

 

Celoroční akce  Sběr papíru

   Třídění odpadu

   Sběr víček
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Usnesení Rady  
obce Rudoltice  
č. RO/2016/06/23  
ze dne 23. 6. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/06/23
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.
 
USNESENÍ č. RO/2/2016/06/23
Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků, kteří absolvovali 
celé 2. pololetí školního roku 2015/2016 v Základní škole Rudoltice, a 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
Rada obce Rudoltice schvaluje vyplácení finančního příspěvku ro-
dičům dětí Základní školy Rudoltice ve výši 2.500,- Kč za 2. pololetí 
školního roku 2015/2016 za každé dítě, podmínkou vyplacení pří-
spěvku je docházka dítěte po celé 2. pololetí daného školního roku 
v Základní škole Rudoltice a bezdlužnost rodičů vůči obci. Nárok na 
výplatu částky 2.500,- Kč zaniká bez náhrady i v případě, kdy bude 
případný dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po rozhodném dni 
výplaty této částky.
Termín výplaty je stanoven na 27. 6. až 29. 6. 2016, zodpovídá Jarosla-
va Jašniaková, účetní obce.
 
USNESENÍ č. RO/3/2016/06/23
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi 
společností eCENTRE a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 
170 00 Praha 7 zastoupenou Ing. Luborem Alexem ředitelem výroby a 
provozu, IČO 27149862 a obcí,  jejímž předmětem je odstoupení od re-
alizace zadávacího řízení veřejné zakázky na službu „Svoz odpadu“, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 

USNESENÍ č. RO/4/2016/06/23
Rada obce Rudoltice projednala stávající stav rozhlasové ústředny a 
schvaluje její modernizaci, která představuje upgrade počítače, ovlá-
dacího software a prodloužení záruky na 3 roky dle cenové nabídky 
dodavatelské firmy Empoment s.r.o. se sídlem Železničního vojska 
1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 277721, a která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.
 

USNESENÍ č. RO/5/2016/06/23
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku 
12.000,- Kč, která bude vyplacena p. M. M., bytem XXXX, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
 

USNESENÍ č. RO/6/2016/06/23
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 617/13 a pověřuje sta-
rostu obce k jejímu podpisu.
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 604/13, 
608/13 a 619/9, dodatku č. 2 k NS č. 265/15 a 605/11, dodatek č. 3 k NS 
č. 614/5, dodatek č. 5 k NS č. 262/10 a 603/1, dodatek č. 7 k NS č. 621/7, 
dodatek č. 8 k NS č. 624/3, dodatek č. 9 k NS č. 621/10, dodatek č. 13 
k NS č. 619/7, dodatek č. 22 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k 
jejich podpisu.
 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a panem J. K., 
trvale bytem XXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků 
dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebí-
ráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXX v by-
tovém domě čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schvá-
lit. 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 S. B., trvale 
bytem XXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dluž-
níka vůči věřiteli, které vznikly na místním poplatku za svoz komu-
nálního odpadu v letech 2013-2016 a rozhodla její uzavření schválit. 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
 
USNESENÍ č. RO/7/2016/06/23
Rada obce Rudoltice souhlasí s nabídkou na vizualizaci objektu kry-
tého bazénu Rudoltice od společnosti GAVALEC AG architecture & 
planning,  IČ 672724461 ve variantě 3 v celkové ceně 22.000,- Kč bez 
DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/8/2016/06/23
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem 
MgA. Mikulášem Medlíkem, IČ 88237591, Lubná 220, 56963 Lubná na 
vypracování PD pro stavební povolení na stavbu školního hřiště, ob-
starání stavebního povolení na stavbu dětského hřiště (inženýring), 
a dále na koordinaci projektů pro zhotovení přeložek inženýrských 
sítí v celkové hodnotě 57.500,- Kč.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

 

Usnesení Rady
obce Rudoltice
 č. RO/2016/07/14 
ze dne 14. 7. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.
 
USNESENÍ č. RO/2/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje mimořádný členský příspěvek Dob-
rovolnému svazku obcí Lanškrounsko ve výši 5.472,- Kč, který bude 
použit na pořízení defibrilátoru pro HZS Lanškroun.
 
USNESENÍ č. RO/3/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č.17 ke smlouvě o 
dílo na služby spojené s tříděním odpadu mezi obcí a společností 
Ekola Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy čp. 172, PSČ 561 14, 
IČO 49813862, jehož předmětem je rozšíření počtu kontejnerů na ně-
kterých stanovištích a vybudování nového stanoviště pro sběrné ná-
doby, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/4/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy číslo Z_
S14_12_8120052476 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribuč-
ního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je uzavření do 
30 dnů od písemné výzvy provozovatele konečnou smlouvu o reali-
zaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/5/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16_SOBS01_4121202415 
mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/6/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-2012991/VB/1 Rudoltice 291, p. Fra-
jman – změna příkonu mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 
24729035, zastoupená společností K energo, s.r.o. se sídlem Nádražní 
346, 563 01 Lanškroun, IČO 27494683, jejímž předmětem je zřízení a 
vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy, a která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IV-12-2013969/VB/1 Rudoltice 1461_1, 
pí. Černohorská – nové OM mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 
24729035, zastoupená společností K energo, s.r.o. se sídlem Nádražní 
346, 563 01 Lanškroun, IČO 27494683, jejímž předmětem je zřízení a 
vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění 
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a provozování zařízení distribuční soustavy, a která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/7/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu mezi 
obcí a Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice, IČO 70892822, zastoupený Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 
00085031, jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozo-
vání stavby pod označením „Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková 
tlaková kanalizace“ na p. p. č. 3090/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/8/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 ze dne 
14. 7. 2016, jehož předmětem jsou digitalizace kronik, oprava rozhla-
su, kontejnery na bioodpad a kultura, a které je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/9/2016/07/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 4 k NS č. 601/2, 
601/3, 601/5, 601/11, 601/13, 602/4, 602/7, 602/10, 603/4, 603/5, 603/6, 
603/7, 603/12, 604/1, 604/2, 604/3, 604/6, 604/7, 604/12, 605/3, 605/4, 
605/5, 605/7, 605/8, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/8, 606/13, 607/3, 
607/5, 607/8, 607/9, 607/11, 607/13, 608/2, 608/5, 610/9 a 628/3, dodatku 
č. 5 k NS č. 602/2, 608/9 a 608/11, dodatku č. 8 k NS č. 601/7, 602/6 a 
609/7, dodatku č. 9 k NS č. 604/4, 605/6 a 607/2 a dodatku č. 23 k NS 
č. 614/11.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/13 a pověřuje sta-
rostu obce k jejímu podpisu.
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 263/7 a pověřuje sta-
rostu obce k jejímu podpisu. Rada obce Rudoltice schvaluje, že před 
podpisem této nájemní smlouvy bude ze strany nájemce složena 
kauce na nájemném, ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 1 v by-
tovém domě čp. 621 ze dne 29. 6. 2016.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/07/28 
ze dne 28. 7. 2016 
 
USNESENÍ č. RO/1/2016/07/28
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.
 
USNESENÍ č. RO/2/2016/07/28
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření objednávky mezi společ-
ností Time4Fun s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČO 
02855844 a obcí, jejímž předmětem je zajištění kulturního programu 
na akci „Loučení s létem“ konané na hřišti TJ Sokol dne 3. 9. 2016, v 
celkové výši 37.600,- Kč bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/07/28
Rada obce Rudoltice souhlasí s instalací dvou klimatizačních jedno-
tek do kanceláře obecního úřadu a na přísálí kulturního domu obce 
Rudoltice dle cenové nabídky ze dne  20. 7. 2016 od firmy BELLCOM 
s.r.o, se sídlem Na Větru 913, 56301 Lanškroun, IČO 64791700, v cel-
kové výši 62.043,- Kč bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/4/2016/07/28
Rada obce Rudoltice projednala předložené nabídky na nákup ha-

sičské stříkačky ve verzi sport a zásah určený pro kroužek mladých 
hasičů, a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
Rada obce Rudoltice souhlasí s nákupem hasičské stříkačky typ PS-
12 TAZ 1.6 pro SDH Rudoltice v celkové výši 115.000,-  Kč bez DPH ur-
čené pro soutěže mladých hasičů.
 
USNESENÍ č. RO/5/2016/07/28
Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky pro svoz nepotřeb-
ného nábytku, koberců atd. a rozhodla vybrat cenovou nabídku od 
společnosti Ekola České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy č. 
p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862, jejímž předmětem je svoz a pronájem 
kovového kontejneru o objemu 14 m³ určeného k celoročnímu sběru 
nepotřebného nábytku, koberců, linolea atd. umístěného v prostoru u 
čističky odpadních vod 2. sídliště, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/6/2016/07/28
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadního výboru pro 
lokalitu Zámeček ze dne 14. 7. 2016, vzala na vědomí výsledky lust-
race v CEE a schvaluje přidělení bytu žadatelům dle seznamu, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu úřadu sdělit 
neprodleně žadatelům stanovisko rady obce k jejich žádostem a dále 
zajistit provedení potřebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v 
okamžiku uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých žádostech.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/9 a pověřuje sta-
rostu obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 6 k NS č. 622/4, 
jehož předmětem je ukončení výkonu funkce domovního důvěrníka 
bytového domu čp. 622 ke dni 31. 7. 2016 a pověřuje starostu obce k 
jeho podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 7 v 
bytovém domě čp. 262 ze dne 27. 7. 2016.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní G. Š., 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. XX v bytovém 
domě čp. XX v obci Rudoltice a rozhodla 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 V. V., 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. XX v bytovém 
domě čp. XX v obci Rudoltice, a rozhodla 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 H. Š., 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. XX v bytovém 
domě čp. XX v obci Rudoltice a rozhodla 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 Š. 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. XX v bytovém 
domě čp. XX 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                                                                                   
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 Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/08/11 
ze dne 11. 8. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.
 
USNESENÍ č. RO/2/2016/08/11
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č.1170-
209/2016, kterým byla rozdělena p.p.č.3085/1 v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna na části p.p.č. 3085/1 o rozloze 2066 m² a  p.p.č. 3085/6 o roz-
loze 634 m², jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje zve-
řejnění záměru prodeje části p.p.č. 3085/1 (nově dle GP p.p.č. 3085/6) 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, o celkové výměře 634 m², a pověřuje 
obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/3/2016/08/11
Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky pro vypracování 
projektové dokumentace víceúčelového hřiště Rudoltice 1. sídliště a 
vybrala společnost PIKMA s.r.o. se sídlem Joukalova 1141/11, 635 00 
Brno – Bystrc, IČO 26888181 za celkovou cenu 138.243,- Kč vč. DPH.  

USNESENÍ č. RO/4/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpad-
ních vod kanalizací číslo 5/2016/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice 
a panem M. K., bytem XXXX, která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.
 
USNESENÍ č. RO/5/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje nákup párty stanu 6x12 m premium  
v celkové výši 28.400,- Kč vč. DPH pro Sbor dobrovolných hasičů Ru-
doltice, IČO 61238333. 
 
USNESENÍ č. RO/6/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o provedení zá-
chranného archeologického výzkumu týkajícího se intenzifikace 
ČOV Rudoltice a splaškové tlakové kanalizace, mezi obcí Rudoltice a 
Regionálním muzeem se sídlem Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČO 00372331, za celkovou cenu 15.000,- Kč.

USNESENÍ č. RO/7/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 ze dne 
11. 8. 2016,  jehož předmětem je příspěvek pro DSO Lanškrounsko, vý-
stavba komunikací, hasiči drobný majetek, stříkačka a služby, a které 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 ze dne 
11. 8. 2016,  jehož předmětem je výstavba komunikací, a které je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2016/08/11
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování finančních dotací 
poskytnutých obcí Rudoltice Římskokatolické farnosti Rudoltice, 
Sboru dobrovolných hasičů Rudoltice a PS vodní sporty Pionýr Ústí 
nad Orlicí se sídlem Rudoltice čp. 65, a která jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 604/10, 604/12 a 609/10 
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 602/9, 
607/4, 608/10, 610/6, 611/7, 613/1, 614/7,617/7, dodatku č. 2 k NS č. 619/4, 
619/12, 624/2, dodatku č. 3 k NS č. 606/9, 608/8, 623/8, dodatku č. 4 k 
NS č. 601/4, 616/6, dodatku č. 5 k NS č. 620/6, 623/3, 628/2, dodatku č. 
6 k NS č. 262/10, 608/3, 620/7, dodatku č. 8 k NS č. 276/1, dodatku č. 9 
k NS č. 624/3, dodatku č. 10 k NS č. 615/9 a 621/10 a dodatku č. 14 k NS 
č. 619/7 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 3 v 
bytovém domě čp. 613 ze dne 8. 8. 2016.
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k 
bytu č. 4 v bytovém domě čp. 626 ke dni 31. 8. 2016 a pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/08/25 
ze dne 25. 8. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/08/25
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.
 
USNESENÍ č. RO/2/2016/08/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-2014105/VB/1 Rudoltice, 4138/6, p. Ky-
selo, nové OM mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, 
jejímž předmětem je zřízení a vymezení věcného břemene – osob-
ní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/3/2016/08/25
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 ze dne 
25. 8. 2016,  jehož předmětem je dotace z Úřadu práce a rekonstrukce 
komunikací, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/4/2016/08/25
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a panem P. H., 
trvale 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 za roky 2007-2016 
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/2016/08/11 
ze dne 11. 8. 2016
 
USNESENÍ č. RO/1/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/08/11
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický plán č.1170-
209/2016, kterým byla rozdělena p.p.č.3085/1 v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna na části p.p.č. 3085/1 o rozloze 2066 m² a  p.p.č. 3085/6 o roz-
loze 634 m², jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje zve-
řejnění záměru prodeje části p.p.č. 3085/1 (nově dle GP p.p.č. 3085/6) 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, o celkové výměře 634 m², a pověřuje 
obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.
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USNESENÍ č. RO/3/2016/08/11
Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky pro vypracování 
projektové dokumentace víceúčelového hřiště Rudoltice 1. sídliště a 
vybrala společnost PIKMA s.r.o. se sídlem Joukalova 1141/11, 635 00 
Brno – Bystrc, IČO 26888181 za celkovou cenu 138.243,- Kč vč. DPH.  
 
USNESENÍ č. RO/4/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpad-
ních vod kanalizací číslo 5/2016/OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice 
a panem M. K., bytem XXXX, která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje nákup párty stanu 6x12 m premium  
v celkové výši 28.400,- Kč vč. DPH pro Sbor dobrovolných hasičů Ru-
doltice, IČO 61238333. 
 
USNESENÍ č. RO/6/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o provedení zá-
chranného archeologického výzkumu týkajícího se intenzifikace 
ČOV Rudoltice a splaškové tlakové kanalizace, mezi obcí Rudoltice a 
Regionálním muzeem se sídlem Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČO 00372331, za celkovou cenu 15.000,- Kč.

USNESENÍ č. RO/7/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 ze dne 
11. 8. 2016,  jehož předmětem je příspěvek pro DSO Lanškrounsko, vý-
stavba komunikací, hasiči drobný majetek, stříkačka a služby, a které 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 ze dne 
11. 8. 2016,  jehož předmětem je výstavba komunikací, a které je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2016/08/11
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyúčtování finančních dotací 
poskytnutých obcí Rudoltice Římskokatolické farnosti Rudoltice, 
Sboru dobrovolných hasičů Rudoltice a PS vodní sporty Pionýr Ústí 
nad Orlicí se sídlem Rudoltice čp. 65, a která jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2016/08/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 604/10, 604/12 a 609/10 
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 602/9, 
607/4, 608/10, 610/6, 611/7, 613/1, 614/7,617/7, dodatku č. 2 k NS č. 619/4, 
619/12, 624/2, dodatku č. 3 k NS č. 606/9, 608/8, 623/8, dodatku č. 4 k 
NS č. 601/4, 616/6, dodatku č. 5 k NS č. 620/6, 623/3, 628/2, dodatku č. 
6 k NS č. 262/10, 608/3, 620/7, dodatku č. 8 k NS č. 276/1, dodatku č. 9 
k NS č. 624/3, dodatku č. 10 k NS č. 615/9 a 621/10 a dodatku č. 14 k NS 
č. 619/7 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 3 v 
bytovém domě čp. 613 ze dne 8. 8. 2016.
 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k 
bytu č. 4 v bytovém domě čp. 626 ke dni 31. 8. 2016 a pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka  

Usnesení 
zastupitelstva obce 
č. OZ/27/6/2016 
ze dne 27. 6. 2016
 
Usnesení č. ZO/1/27/6/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Milo-
slava Šrámka a pana Daniela Žáčka a zapisovatelkou Michaelu Zvá-
rovou.

Usnesení č. ZO/2/27/6/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedá-
ní zastupitelstva:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Dohoda o narovnání dědictví po RNDr. O. K.
4) Prodej p.p.č. 4245/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
5) Prodej p.p.č. 4245/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
6) Prodej p.p.č. 4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
7) Prodej p.p.č. 4218/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
8) Různé
9) Diskuse
 
Usnesení č. ZO/3/27/6/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje návrh dohody o narovnání 
s paní M. K. týkající se pohledávky zůstavitele RNDr. O. K. za Obcí 
Rudoltice. Návrh dohody o narovnání je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Zastupitelstvo obce Rudoltice současně ruší své usnesení 
č. ZO/3/16/6/2015 ze dne 16. 6. 2015.
 
Usnesení č. ZO/4/27/6/2016
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 panem 
Z. B., trvale bytem XXX a paní S. P., 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. 4245/7 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve 
výši 268.030,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit.
 
Usnesení č. ZO/5/27/6/2016
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 panem 
Z. B., trvale bytem XXX a paní K. B., trvale bytem XXX, na straně dru-
hé, jako kupujícími a povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/4 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní cenu ve 
výši 306.340,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit.
 
Usnesení č. ZO/6/27/6/2016
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 panem 
J. J., 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. 4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 394.685,- Kč včetně DPH, a 
rozhodlo její uzavření schválit.
 
Usnesení č. ZO/7/27/6/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice revokuje své usnesení č. 
ZO/12/05/05/2016 ze dne 5. 5. 2016, týkající se prodeje p.p.č. 4218/9 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu P. B., bytem XXX. Zastupitelstvo 
obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodá-
vající a oprávněnou z předkupního práva, a panem P. B., bytem XXX a 
paní J. T., 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. 4218/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 362.810,- Kč včetně DPH, a 
rozhodlo její uzavření schválit.

 Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta     

                                                                                                                         
Jolana Kobzová, v. r. 

místostarostka 
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V pondělí 5. září se opět otevřely dveře místní knihov-
ny, po prázdninách se vracíme zpátky ve stejnou 
dobu, v pondělí a ve středu od 15 do 18 hodin. Jsou 
pro vás nachystané nové knížky z výměnného sou-
boru z Lanškrouna, tentokrát jich je rovnou 80.  
Jejich přehled najdete v souboru Nové knihy. 
Za zmínku stojí čtvrtý díl Husitské epopeje (v sou-
časnosti máme všechny čtyři díly), rozšířila se sbír-
ka dobrodružných knížek Karla Maye, o které je opět 
zájem. Konečně se nám podařilo získat knihu Pod-
váděná švédské spisovatelky Kateřiny Janouch, jed-
ná se o první díl několikadílné řady (Podváděná, Se-
sterstvo, Nalezenec, Tygří žena, Matčino srdce, Hra 
na schovávanou). Doposud jsme měli všechny díly 
kromě prvního, kterým je právě Podváděná. Pro děti 
jsme získali několik okénkových knížek, další příběhy 
Čtyřlístku, několik pohádkových knížek a po knížkách 
Anna & Elsa - Sláva naší královně a Vzpomínky a kouzla 
i další dva příběhy - Podivuhodný ledostroj a Žhavé dob-
rodružství (obojí vydané v letošním roce).

Novinkou bude postupný převod rudoltického knižního 
fondu do elektronické databáze, každá rudoltická kníž-
ka bude, tak jako jsou lanškrounské, opatřena čárovým 
kódem. Stejně tak dostane každý čtenář svůj čárový 
kód. Budou-li mít čtenáři zájem, zřídíme jim elektronic-
ký „účet“, kde budou mít přehled vypůjčených knížek, 
mohou si hlídat dobu výpůjčky apod. 
Postupně se přejde od ručního zapisování k elektronic-
kému načítání - čtenářů, knih půjčených i vrácených  
a také bude spuštěn katalog knih; registrovaní čtenáři  
i nečtenáři budou mít (kromě jiného) možnost zjis-
tit, jaké knížky máme v knihovně, které jsou naše  
a které máme půjčené z Lanškrouna. Tímto vás prosíme 
o trpělivost s námi, než si na nový systém načítání zvyk-
neme, bude nám to chvíli trvat. Děkujeme za pochopení 
a těšíme se na vaši návštěvu a příjemné chvíle strávené  
v knihovně.

Milena Bártlová
Michaela Čadová

Co nového nás 
čeká v knihovně

Pozvánka
Vítání občánků 
Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče dětí 
narozených v období od 1. dubna 2016 do 31. srpna 2016 
na slavnostní vítání občánků, 
které se uskuteční v neděli 25. září 2016 od 14 hod. 
v sále Kulturního domu v Rudolticích.

Máte-li o uvítání zájem, sdělte jej prosím pracovnici 
evidence obyvatel zdejšího obecního úřadu, telefonicky  
na tel. č. 465 323 124 případně písemně nebo e-mailem 
na ou@rudoltice.cz. Pro účely evidence budete požádáni 
o jméno a datum narození dítěte, Vaše jméno a vztah  
k dítěti, tel. kontakt a adresu, na kterou Vám bude zaslá-
na těsně před konáním obřadu pozvánka. Uvedené úda-
je uvádějte i při písemném nebo e-mailovém kontaktu.
Z důvodu změn v agendě evidence obyvatel, které pro-
vedlo Ministerstvo vnitra ČR (ochrana osobních údajů), 
obecní úřad již nemá dostatečné informace o rodičích 
narozených dětí a není tak možné zasílat pozvánky  
na vítání občánků rodičům automaticky.

Obecní úřad Rudoltice

http://goo.gl/Rua9CN

http://goo.gl/P94sEj
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Jubilejní 
návštěvník
byl chlapec 
z tábora
Rudoltice – Zámeček přivítal pětadvacetitisícího  
návštěvníka. Stal se jím jedenáctiletý Antonín Frelich  
ze Seloutek na Prostějovsku. Věž a sklepení, které zby-
ly z rozsáhlého barokního zámku rodu Lichtenštej-
nů, si na Zámecký vrch přišel prohlédnout s letním  
táborem.

 „Tonda", jak mu kamarádi říkají, dostal dárek. „Měl sa-
mozřejmě radost a vyfotil se i na ´knoflíkovém trůnu´  
a při prohlídce si ještě mohl ve třetím patře zdarma vy-
razit pamětní zámeckou minci. Po prohlídce věže jsme 
sešli všichni do sklepení, kde se dětem líbili skřítci hlí-
dající poklad, a v dalším sále na ně čekal starý pirát,  
od kterého v rámci táborové hry získaly mapu k další 
části svého programu, který pokračoval na lanškroun-
ských rybnících," popsala prohlídku s jubilejním ná-
vštěvníkem kastelánka Zámečku Krasava Šerkopová. 
Zámečkem se začalo provázet po částečných opra-
vách v červenci roku 2007. Podle slov kastelánky  
si ho za devět let provozu prohlédli návštěvníci nejrůz-
nějšího věku. 
„Nejmladší byla čtrnáctidenní holčička, nejstar-
šímu návštěvníku, který vyšel všechna tři patra,  
bylo jednadevadesát let. Jeden z návštěvníků se vrátil 
na Zámeček po čtyřiašedesáti letech, když tu byl v mlá-
dí," uvedla několik perliček z provozu Zámečku jeho 
kastelánka. A přidává další, jedna z návštěvnic přijela 
až z Egypta a co se vzdálenosti týče, rekord drží host, 
který přicestoval přímo z výzkumné stanice na sever-
ním pólu. „Různých dalších nej… má zřejmě i nejmenší 
zámek v republice víc, třeba nejmenší knoflík ve sbír-
kách měří pět milimetrů," dodává Krasava Šerkopová. 
Zve k návštěvě Zámečku, jehož součástí jsou i rozsáhlé 
podzemní prostory. V podzemí panuje teplota kolem 
desíti stupňů, takže v horkých letních dnech se tu lidé 
i příjemně ochladí. Proto se vyplatí vzít si na prohlídku 
s sebou, hlavně menším dětem, alespoň svetřík. 

Autor: Redakce
Zdroj: Orlický deník - www.goo.gl/F80fi6

Akce 
Hradozámecká 
noc
Nejvíce svíčkami byl i letos 
osvětlen rudoltický Zámeček

Při celostátní akci Hradozámecká noc v sobotu 27. 8. 
byl při páté účasti na této celostátní akci NPU osvětlen 
nejvíce svíčkami ze všech 96 památek, které se letos 
účastnily, Zámeček v Rudolticích. Při přípravě bylo roz-
místěno a před zahájením zapáleno 370 svíček, později 
při objevení zámecké Bílé paní ještě přibylo dalších 30, 
a tak letos na Zámečku celkem svítilo 400 svíček. 

Letos na tuto akci přišlo přesně 350 návštěvníků,  
skoro stejně jako vloni. V krásném letním podvečeru 
se návštěvníci po zahájení mohli projít po věži, nej-
dříve ještě za světla a později si mohli prohlédnout 
věž a osvětlené okolí i po setmění. Ve sklepení v ka-
ždou celou hodinu probíhala šermířská klání v pro-
vedení místní skupiny historického šermu Kronlad.  
V jednom z větších sklepních sálů si šermíři vytvořili 
ležení i sklad zbraní a osvětlili si vše velkými svícny  
vlastní výroby. Jejich maskot-kostlivec se líbil hlavně 
dětem a návštěvníkům se při soubojích někdy až tajil 
dech. V tajemném prostředí sklepních sálů měli diváci 
pocit, že se přenesli o staletí zpět do doby, kdy takto 
šermíři opravdu žili.  

Před věží v té době zatím při poslechu písní kape-
ly Melissa, která na tuto akci přijela až z Kutné Hory,  
zatím předváděli divákům své umění členové kej-
klířské skupiny Ascarya, děti si vše mohly vyzkoušet  
a bavili se přitom i jejich rodiče. Ostatní návštěvníci se 
buď mohli projít ve věži, nebo si jen tak s přáteli pose-
dět v příjemném letním podvečeru a dát si grilované 
makrely nebo klobásy, které na místě připravoval zá-
mecký hostinský.

Návštěvníci si u pokladny také mohli zakoupit ke-
ramické výrobky a výtěžek dostane opět Kubíček 
- Jakub Řehoř z Hradce Králové, kterého v rámci 
charitativní akce Knoflíkiády Zámeček podporuje. 
Velkou radost mi udělali pořadatelé Loučení s létem,  
které bylo na Knoflíku v Lanškrouně před Hrado-
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zámeckou nocí. Nejen, že mě na ni DJ Standa pozval,  
abych mohla návštěvníkům nabídnout také keramiku  
i krásné plyšáky a tak pro Kubíčka získat další prostředky,  
ale i celé dobrovolné vstupné mu věnoval. V pátek se  
podařilo pro Kubíčka získat krásných 1702 Kč a z Knoflíku 
přivezli pro Kubíčka dalších 911 Kč, které jejich návštěv-
níci ještě po mém odjezdu věnovali. To je krásná ukázka, 
jak může dobrý nápad a spolupráce mezi pořadateli růz-
ných akcí být přínosem pro dobrou věc. Kubíčkova rodi-
na bude mít velkou radost. U nás se také něco vybralo,  
a tak Kubíček bude mít další 3000 Kč na tolik potřebné 
rehabilitační pobyty. Ještě jednou velice děkuji Standovi  
i návštěvníkům obou našich akcí, kteří Kubíčkovi  
přispěli.

Po setmění přišly mezi děti čarodějnice, které jim roz-
daly drobnosti pro radost, a děti se s nimi rády vyfotily.  
Po posledním vystoupení šermířů se v okně prvního pa-
tra objevila očekávaná Bílá paní, která pak sešla mezi 
nás - prostý lid a nechala se s návštěvníky i dětmi vy-
fotit. Všichni už se těšili na zahájení ohnivé podívané,  
která tradičně ukončuje program na této akci a i le-
tos stála v podání kejklířské skupiny Ascarya za to.  
Diváci tajili dech při sledování odvážných kousků, kte-
ré kejklíři s ohněm umí, a při pohledu, jak jim jdou pla-
meny z úst, jim běhal mráz po zádech. Byla to krásná 
tečka nejen za touto akcí, ale i za letošní letní sezonou.  
To je samozřejmě povzbuzením pro účinkující i mě jako 
pořadatele a mohu jen doufat, že se Zámečku podaří pro 
takovéto kladně hodnocené akce získat příště ještě vět-
ší podporu. Velice děkuji zejména Zdeně, Alence, Iloně, 
Radkovi, Vladimírovi i panu učiteli za velkou pomoc  
a obětavost, s kterou pomohli u pokladny a s focením při 
akci i s přípravami.

Prázdniny končí, ale Zámeček je přístupný dál, pouze je 
třeba si prohlídku v odpoledních hodinách předem do-
mluvit na tel. 776 642 277. Na www.novyzamek.cz je ak-
tuální provozní doba i nejnovější informace o této i dal-
ších akcích.                      

Krasava Šerkopová

A jaká byla úspěšnost Hradozámecké noci v porovnání s 
ostatními památkami?
Zámeček se úspěšně dělí s počtem návštěvníků 350 o 29-
30. místo se státním zámkem Valtice, což je z 96 účast-
něných památek velmi pěkné. Měl více návštěvníků než 
třeba hrad Točník, Kost, Potštejn, zámek v Litomyšli nebo 
Nové Hrady a další známé památky. 

Fotografie: Zdeňka Lédlová, Vladimír Provazník
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Autor básně: 

Oleg Frajman 

Po prázdninách
 
Když odlétnou andílci,
bude prázdno doma
i smutno na duši a na líci.
 
Přijde čas čekání a stýskání,
děda s babičkou budou čekat
a snad nebude dlouho trvat,
kdy přijde čas dalšího setkání.

 

Až zlatíčka znovu přiletí,
dojde na úsměvy a objetí.
 
Co jim na očích uvidíme,
to všechno jim dáme.
Zmrzliny, výlety, blbinky,
rodičům je rozmazlíme.

Autorka básně: 

Ilona Kotíková-Nástrahová

Můj les

Ty starý lese,
ty pamětníku věků,
ve vzpomínkách ukrytých.
S moudrostí jiných světů,
do dřeva vyrytých.

Kořeny tvé se dotýkají
tam v lůnu matky s životem,
a větve tvé se kolíbají,
tancují s větrem
i s Marlotem.
Ty čaroději věků,
s lunou si spřádáš
tajemství své
a s prvním rozbřeskem
na tvém měchu,
vše spící zase obživne.
Žilky vláhy tě jak cévy
protínají,
struha se stává potokem.
Z potoka řeka,
ta vzácná tekutina,
živící celou zem.
Nádherně voníš tou
prapodivnou směsicí,
tou vůní starých časů,
země a jehličí.
Tou krví živou,
v tobě se rodící,
tou krví tvého života,
vonnou pryskyřicí.
Velikou lásku tobě
vyznávám.
Jako ta milenka 
tvé kmeny objímám.
Rozradostněná, že
paprsek slunce padá
na živnou zem,
v závoji oparu tvého
pak tančí každý den.
Ty starý lese,
příteli můj,
moudrý, voňavý, krásný,
buď stále svůj.

Z pera našich čtenářů

Autorka maleb: Ilona Kotíková-Nástrahová   Fotografie: Krasava Šerkopová
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Z historie obce
po roce 1945 
XXIII. část
PAMĚTÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE
1990 n., s. 211 – 240
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.
 
Rok 1997
Rok 1997 byl rokem velkých politických změn, klima-
tických anomálií a dalších událostí. O tom o všem si 
budeme psát na dalších stránkách letošního zápisu.  
Začnu jako jindy citací Rudoltického zpravodaje,  
ve kterém starosta obce Oldřich Kolomý hodnotí situaci 
a srozumitelnou formou informuje občany i stavu „své-
ho království“: 

„Vždyť jen plyn při velikosti naší obce s regulační stanicí 
na klíč představuje hodnotu cca 8.5 mil. Kč, připočítám-
-li k tomu generální přístavbu školy, dřívější výstavbu 
vodovodu a asfaltování cest, dojdu skutečně k cifrám  
v desítkách mil. Kč. Na druhé straně dotace ze strany 
státu na tyto akce představují cca 1,5 mil. Kč a více zřej-
mě nedostaneme. Je třeba si v této souvislosti připo-
menout fakta, co bylo z výše jmenovaných investičních 
záměrů v naší obci provedeno. Byl prakticky přiveden 
vodovod do obce, ale jeho skutečné rozdělení po vesni-
ci se dělo až v následujících letech. V hospodě u Řeho-
řů padla odvážná slova, že se do toho dáme, ať to stojí,  
co to stojí. Dílo se podařilo, voda tekla, teď se se stejným 
rozechvěním buduje plyn, mezitím se silou vůle ze-
vnitř opravila škola. I zde to nebylo jednoduché, kritiků  
ze strany občanů bylo více jak dost, co však chcete udě-
lat z dotace 740 000 Kč a k tomu všemu za dva měsíce 
prázdnin? Dělaly se zde nově všechny inženýrské sítě 
včetně vody, odpadů, elektroinstalace, topení, prakticky 
všechny omítky, nově vznikly troje záchody se sprchou, 
nemluvě o obkladech a dlažbě. Prakticky se dá říci,  
že ve škole zůstaly jen obvodové zdi, protože i stropy 
jsou v mnoha místnostech zcela nové i z hlediska vlast-
ní nosné konstrukce. Při takto pojatých investičních 
akcích musí nutně ´téci krev´, protože nejde použít stan-
dardní postup přes dodavatelskou firmu zcela na klíč. 
Přesto se dílo podařilo, snad zavládlo i rozladění občanů 
nad tím, že škola nebyla hotova k 1. září. O to více jsem 

byl opravdu dojat tím, že při generálním úklidu školy  
v lednu 97 se sešel rekordní počet Vás, občanů,  
kterým se podařilo objekt prakticky za jednu sobotu 
uvést do praktického provozu. Mým cílem je ukončit  
v roce 1997 plynofikaci, v roce 1998 pokračovat v asfalto-
vání s tím, že obec nebude zadlužena úvěry. To jí umožní 
při stávající dynamice čerpání zdrojů bez větších pro-
blémů vplout do 21. století jako obec, kde jsou dokonče-
ny všechny nezbytné inženýrské sítě a kde nastanou již 
problémy toho druhu jako postavit koupaliště či bazén. 
V letošním roce bude pokračovat plynofikace na zbyt-
ku vesnice, počítá se se započetím těchto prací v červ-
nu. Po zkušenostech v loňském roce by bylo nanejvýš, 
aby občané měli včas připraveny zabudované vstupní 
rysky pro plyn s tím, že pro připojování občanů budou 
platit stejná pravidla jako loni, tzn., že občan bude platit 
paušální částku za přípojku od hlavního řádu. Myslím, 
že mě pochopíte, když prohlásím, že obec bude trvat  
na tom, aby uvedená částka byla uhrazena dříve, než 
dojde k vlastní realizaci přípojky. Jedná se o 70 Kč za 
běžný metr.
K 1. červnu 1997 přestane provozovat autobusovou  
dopravu pro naši obec  společnost ČSAD BUS a bude 
nahrazena soukromou společností Bartáček z Ostrova.  
Je to zcela jistě průlom do veřejné dopravy v rámci ce-
lého okresu.
Pokud jsem napsal výše, že cílem zastupitelstva je  
dokončit plynofikaci, asfaltování cest a dokončení areá-
lu školního objektu s tím, že zde bude integrovaná škola  
s jedním ředitelem jak pro školu, tak i pro školku,  
to vše bez dluhů pro obec. Nad to vše se vyjímá obec-
ní hospoda Na Křižovatce, která je dosud mimo provoz 
a je ve vlastnictví obce. Obec ji před revolucí nevlastni-
la, koupila ji od Konzumu. Zde se nabízí volný kapitál, 
který bude moci obec využít pro svoji další ´civilizační 
potřebu´, která  nastane zřejmě již v roce 1998. Záměr ve-
dení obce se v tomto směru již zřejmě vykrystalizoval.  
Usiluje se o to, aby zde byla nadále hospoda s dobrým 
pivem a stravováním. 

V minulém zpravodaji jsem věnoval dost pozornosti 
otázce výstavby nových bytů. V současnosti je věc stá-
le nerozhodnuta, stále vyplňujeme další tabulky a le-
gislativní dokumenty pro ministerstvo pro regionální 
rozvoj a musíme doufat, že se věc zdárně podaří dovést  
až do konce. Věřte však, že tento problém je nesmír-
ně složitý a náročný, připomíná mi to však někdy 
tak, že se ´hloupý Honza uchází o místo posluchače  
na univerzitě´. Snad to zvládneme.“
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Pan starosta se vedle zavedení nové autobusové dopra-
vy zmiňoval o škole jako o velikém díle minulých let. 
V roce 1997 byly provedeny závěrečné venkovní práce, 
kdy byl kvůli bezpečnosti dětí uzavřen vchod od silni-
ce. Nyní se chodí od bývalé Rychty. Před školou bylo 
provedeno betonové dláždění ze šablon betonové barvy  
s výrazným panákem pro skákání dětí. Zdá se, že škola 
funguje ve všem, co bylo plánováno. Dlužno ještě připo-
menout, že po loňském odchodu paní ředitelky Kuběn-
kové se stal novým ředitelem syn místních občanů pan 
Milan Valúšek.

Jistě největší akcí letošního roku bylo dokončení ply-
novodu ve spodní části obce. Hlavní liniová část podél 
silnice byla kopána místními občany ručně za mzdu,  
aby se nepoškodilo okolí silnice. Ostatní, tak jako vlo-
ni, bylo kopáno panem Červenkou z Jakubovic techni-
kou. Vše se stihlo do podzimu, bylo řádně zkolaudováno  
a spuštěno ku spokojenosti občanů. Nejdelší výkop 
byl proveden až k dvoudomku Faltusová – Morávek.  
V této souvislosti se zmíním o málem tragickém případu 
na obecním úřadu, kdy se několik členů obecního zastu-
pitelstva málem otrávilo zplodinami ze špatného spalo-
vání plynu v plynové kotelně pod kancelářemi obecního 
úřadu. Dvakrát omdlela tajemnice obecního úřadu paní 
Jašniaková. Nikdo nevěděl, čím to je. Až když při spo-
lečné schůzi OÚ omdlel i starosta obce a ostatním bylo 
velmi nevolno, dostala situace spád. Bylo zjištěno to,  
co jsem již popsal. Byla provedena technická opatření 
a namontováno monitorovací zařízení, které registruje  
až 5 druhů škodlivých plynů.
V únoru proběhla na železnici celostátní stávka,  
který měla neblahý vliv na celý život republiky.  
Nejezdilo se ani na nejmenších tratích. Stávka trva-
la celý týden. Koleje byly za tu dobu úplně rezavé.  
Politický výsledek stávky byl více méně diskutabilní. 
Stávku vyvolaly drážní odbory v čele s velmi radikálním 
předsedou Duškem. V souvislosti s ČD se zmiňuji o tom, 
že se započalo s budováním již dříve avizované automa-
tizace na místním nádraží, kdy bude možno zrušit hrad-
la a výhybky budou ovládány z místnosti výpravčího. 
Byly vyměněny i semafory.
Plyn (Propan-Butan) se nyní dováží do vesnice 2x  
za měsíc. Poptávka po tomto druhu plynu se přiroze-
ně v souvislosti s plynofikací velmi snížila. Ale ještě 
je zde dost občanů, kteří si zemní plyn nedali zavést. 
V souvislosti s povodní, která se přehnala Rudolticemi  
v červencových dnech, a i když u nás nebyla z 
největších, předkládám některá rozhodnutí OÚ 

s tím související. V každém případě pomáhají obci.  
V prvé řadě je to opěrná zeď u pana Krystla u školy fi-
nancovaná obecním úřadem, dále opravená lávka  
u pana Křapa. Základy lávky byly zvednuty, aby agresiv-
ní voda nemohla tolik lávce ublížit. U Václava Kopecké-
ho se opravuje most. Ještě není v plné míře dokončen 
nájezd z nasypaného materiálu. Dokončeno bude v roce 
1998.
Do této kategorie informací patří i to, že velká voda strh-
la letitou lávku u pana Alojze Valúška. Koncem roku si 
ji okolní občané opravili sami z materiálu popadaného 
do potoka.
Byla dokončena autobusová točna v horní části obce  
u pana Šilara.
U mateřské školky na zahradě vyrostly nové „hradby“ 
– dřevěné koly, zapuštěné do země pro pobavení dětí. 
Jedná se o imitaci jakýchsi dřevěných tvrzí.
Rudoltický rybník, který byl dlouhou dobu prázdný  
a rychle zarostl všemožnými rostlinami, byl v roce 1997 
opět napuštěn. Stalo se tak po opravě a zpevnění hráze. 
Rybník patří ke koloritu této části obce. Druhý rybník, 
tzv. koupaliště, je přes zimu vypuštěný.
Ke zmiňovanému koloritu patří i místní hřbitov.  
I letos byl přičiněním pana Macháčka ve velmi pěkném 
stavu. Vše řádně, i několikrát do roka, vysekáno, rovněž 
tak skalky u vchodu a prostor kolem autobusové zastáv-
ky, včetně okolí fary. Rodině patří velké poděkování.
Fotbalisté provedli přístavbu kabin. Nechali si přivézt 
suť z bouračky. Z toho vybrali dobré cihly a provedli ná-
stavbu té nižší části kabin se střechou pro krytí hudby 
při veřejných hudebních produkcích. Zbytek suti byl 
převezen k panu Krystlovi jako vyplnění opěrné zdi pro-
ti povodni.
Fotbalisté také oslavovali – na rok 1997 připadlo 50.  
výročí založení místního fotbalového klubu. Mimo ostat-
ní akce proběhlo utkání XI. internacionálů Sparty Praha 
s hráči z okolí. Na hřišti se konaly již tradiční fotbalové 
turnaje.
SP Telecom hodlá provést telefonizaci obce kabely  
v zemi. V této záležitosti obcházel jejich pracovník 
účastníky sítě a snažil se dohodnout co nejkratší trasu 
výkopů pro kabel. Ne vždy mohl ovšem uspět. Liniová 
část z Lanškrouna do Rudoltic je již položena. Telecom 
ji dělal na podzim a táhne se zhruba podél státní silnice.
Myslivci měli slabý úlovek. Při hlavním honu ulovili 
pouze několik kusů zvěře. Vše souvisí s již mnohokrát 
zmiňovanou chemizací zemědělství.
Zámeček – tolikrát v kronice připomínaný – bude 
opraven.
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Zatím nemá cenu záležitost příliš rozvádět. Sdělím jen 
to nejdůležitější. Na Zámečku se pracuje, vyrostlo lešení, 
provádějí se základní sanační práce. Je navezena sta-
vební technika. Stavbu provádí jakási firma z Moravské 
Třebové, která v regionálním tisku uvedla, že zde budou 
reprezentační prostory a vinárna. Doplňuji ještě, že roz-
hlas v obci vysílal zprávu o možnostech práce na stav-
bě coby hlídač, včetně příznivých platových podmínek.  
Mě tato zpráva jako místního patriota velmi potěšila.
Hospoda – další velká causa v historii Rudoltic.  
Mnohokráte jsem psal, že tak pěkný barák není řádně 
využíván. Zájemců již bylo mnoho všelijakých, mnohé 
z nich odradil vysoký nájem. Poslední zpráva vypovídá, 
že hospoda Na Křižovatce bude pronajata firmou „Mo-
ravia Linen Business“, jmenovitě panem Pecháčkem z 
Štítů 17. 12. 1997. Zatím vše nasvědčuje tomu, že hospoda 
bude co nejdříve otevřena. Těšíme se na čisté kulturní 
prostředí.
I prostor proti hospodě – dříve usedlost pana Loskota – 
má svá tajemství, která nedovedu rozřešit. V obci je stá-
le nehezky – přetrvávají zde místa, která jsem kritizoval 
již několikrát. Občané se nezměnili, je až tristní se na 
tato místa dívat. Naopak zde žijí lidé, kteří vlastně fy-
zicky již nemohou, ale snaží se i přes svou slabost okolí 
svého obydlí stále držet v pěkném vzhledu. …….

Komentář k fotografiím:
Autobusová doprava v Rudolticích. Provozuje ji soukro-
má firma Bartáček z Ostrova. Na snímku je uprostřed ři-
dič pan Rudolf Matějíček, vlevo pan Miroslav Bartáček  
a vpravo starosta obce pan Kolomý. Druhý snímek uka-
zuje nastupující děti na zastávce U školy.

V Lanškrouně bylo opraveno náměstí a rekonstruována 
radnice. Stavební akce byla letos v létě dokončena vel-
kolepými oslavami. Celé náměstí je krásně vydlážděné, 
radnice osvětlena, zasázeny stromy, opraveny fasády 
domů, vytvořeny pěší zóny. Budova radnice je dána do 
původního stavu vzhledu dvouhrbé budovy. Ve sklep-
ních prostorách je vinárna. Náměstí je nejpěknější v ce-
lém okolí. Celá velkolepá akce trvala 10 let.
Po obrovských povodních se velmi těžko rozjížděla vla-
ková doprava, neboť byly strženy mosty jak ve směru na 
Olomouc, tak ve směru na Choceň. Opravy trvaly něko-
lik měsíců, jezdilo se provizorně po jedné koleji.
25. 9. 97 požádala místostarostka obce paní Komárková 
o uvolnění z funkce, a to z rodinných důvodů. Abdikace 
byla přijata. Na obecním úřadě nyní pracuje ve zdvojené 
funkci paní Jaroslava Jašniaková.

Další informace ze zápisů jsou k dispozici 
ve zdigitalizované podobě obecní kroniky 
na stránkách obce: 
http://www.rudoltice.cz/kroniky-obce

Zpracovala Marcela Macháčková

Fotografie: Josef Motyčka
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Pardubický kraj 
spustil 
slevový systém 
pro seniory  
Pardubice (15. 7. 2016) - Pardubický kraj spustil letos 
v červnu projekt Senior Pas. Ten poskytuje seniorům 
nad 55 let věku možnost čerpat slevy pět až pade-
sát procent u vybraných poskytovatelů v celé České  
republice a v Dolním Rakousku. 

Podstatou projektu je vytvoření a realizace systé-
mu poskytování slev a dalších výhod seniorům.  
„Projekt je zaměřen na snížení finančních výdajů se-
niorů při běžných nákupech a při provozování volno-
časových aktivit. Zajišťuje seniorům větší dostupnost 
kulturních, přírodních a jiných památek a také pod-
poruje drobné živnostníky. Vstup do projektu a vydání 
slevové karty Senior Pas je pro všechny zájemce zdar-
ma,“ informuje radní pro sociální péči a neziskový sek-
tor Pavel Šotola.

Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republi-
ce, ale také v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno 
více jak dva tisíce poskytovatelů slev. Seznam všech 
poskytovatelů slev je přehledně uveden na webových 
stránkách projektu www.seniorpasy.cz. 

V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát po-
skytovatelů, mezi které patří například Optik Otava, 
Solná jeskyně u Purkmistra, Wellness centrum Ječmí-
nek nebo Knihkupectví Kosmas. Velmi zajímavá je sle-
va, kterou poskytují České dráhy. Dávají až 36% slevu 
na In Kartu. 

V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje bude 
vydán tištěný katalog, ve kterém najdou senioři všech-
ny poskytovatele, kteří jsou v kraji do projektu zapojeni. 
Katalog poskytovatelů bude adresně distribuován drži-
telům karet přímo do poštovních schránek. Do konce 
roku 2016 bude probíhat další nábor poskytovatelů slev 
v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která posky-
tuje minimální slevu 5 %, je označena samolepkou pro-
jektu Senior Pas.

  

Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubic-
kém kraji a minimální věk 55 let. Registrace je možná 
pomocí registračního formuláře a také telefonickou 
formou na čísle 840 111 122. Další možností je registrace 
online přímo na stránkách projektu www.seniorpasy.
cz, nebo emailovou formou na adrese pardubice@seni-
orpasy.cz. Na základě registrace bude vystavena karta, 
která bude uživatelům doručena poštou, případně si ji 
mohou vyzvednout na výdejním místě v Pardubickém 
kraji.

Počet seniorů užívajících Senior Pas 
v Pardubickém kraji:   3517

Počet poskytovatelů slev  
v Pardubickém kraji:   80

Počet seniorů užívajících Senior Pas 
v celé České republice:  224 100

Počet poskytovatelů slev 
v celé České republice:  2 288

bezplatná linka: 840 111 122
e-mail: info@seniorpasy.cz
www.seniorpasy.cz 
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Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s.
Vážení odběratelé, 
s potěšením Vám sdělujeme, 
že zálohový způsob úhrady faktur za vodné a stočné 
(tj. SIPO nebo měsíční trvalé příkazy)
 zvolilo k 31. 7. 2016 již téměř:  14 000 domácností
     což činí
     80 % ze všech odběratelů - fyzických osob 

Za to Vám všem děkujeme.

Ti z Vás, kteří si dosud moderní způsob plateb nesjednali, 
znova žádáme, ať posoudí některé výhody tohoto systému:

• šetříte čas i peníze a nemusíte   
na pravidelné platby myslet,

• zrovnoměrníte rodinné výdaje,
• nastavení výše a frekvence záloh si na počátku určíte 

sami dle dosavadních odběrů,
• při následném vyúčtování systém nastaví výši zálohy  

na nové období, informaci o výši záloh Vám oznámíme  
ve vyúčtování,

• můžete kdykoliv požádat o změnu frekvence   
a výše záloh.

Chcete-li se připojit k dnes již standardnímu způsobu plateb formou záloh: 
• navštivte naše webové stránky www.vak.cz, sekci  

„Pro zákazníky“, „Formuláře ke smlouvě“,
• nebo se informujte na příslušném provozu   

VAK dle místa odběru vody,
• nebo se obraťte na zákaznické centrum společnosti  

v Jablonném nad Orlicí na adrese Slezská 350.   
Telefonní kontakty: 463 030 232  
    463 030 241  
    463 030 253.

15. 8. 2016
Vedení společnosti



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)

MUDr. Vlasatá Lenka Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

MUDr. Appl Martin  Dolní Čermná 222

MUDr. Bílý Aleš  Lanškroun, Opletalova 567

MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U Koupaliště 149

MUDr. Filipová Jitka  Lanškroun, Strážní 151

MDDr. Haltmar Petr  Lanškroun, Strážní 151

MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815

MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498

MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. května 2

MDDr. Kopecký Milan Mladkov 133

3. - 4. 9. 2016

10. - 11. 9. 2016

17. - 18. 9. 2016

24. - 25. 9. 2016

28. 09. 2016

1. - 2. 10. 2016

8. - 9. 10. 2016

15. - 16. 10. 2016

22. -23. 10. 2016

28. 10. 2016

29. - 30. 10. 2016

5. - 6. 11. 2016

12. - 13. 11. 2016

17. 11. 2016

19. - 20. 11. 2016

26. - 27. 11. 2016

465 381 212

465 324 829

465 322 907

465 613 441

465 626 460

465 642 765

465 393 266

465 324 829

465 642 267

465 325 212

465 325 212

465 676 818

465 620 528

465 622 216

465 322 897

465 635 441

Rozpis LSPP stomatologie 
na rok 2016
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Obec 
Rudoltice 
otevírá:
Keramický
kroužek
 
pro dospělé, seniory, maminky s dětmi a starší děti
(pro samotné děti zajistí keramický kroužek 
základní škola)

KDE:  v přístavku za tělocvičnou (bývalá družina)
KDY:  od října do konce února 

 10 lekcí každé druhé úterý vždy od 17.00 do 20.00 hodin 
(případně den i čas dle dohody) 

Cena kurzu 1200,- Kč 
(elektřina za pec, glazury, nářadí, lektor) 
+ cena za hlínu cca 120,- Kč/10 kg hlíny.

Zájemci se mohou hlásit v podatelně obecního úřadu 
nebo u místostarostky na tel. 602 129 935.



Obec Rudoltice 
Vás srdečně zve na oslavu 
Mezinárodního dne seniorů 
Kdy: 1. října 2016 od 16:30 hodin 
Kde: sál Kulturního domu v Rudolticích

Program:

 16:30 hodin hudební vystoupení dětí z naší základní školy 

 17:00 hodin taneční vystoupení členek Klubu seniorů ze sousedních Třebovic

 17:30 hodin vystoupení kouzelníka Ondřeje Sládka, mistra ČR v moderní magii

                  Na závěr taneční zábava - o hudbu a zpěv se postarají Frimlovi z Letohradu
 
Občerstvení zajištěno. 
Autobusová doprava zdarma, časy odjezdů autobusu z jednotlivých zastávek:

 15:50 hodin  Rudoltice, Zámeček

 15:54 hodin  Rudoltice, křižovatka 

 15:56 hodin  Rudoltice, u školy

 15:58 hodin   Rudoltice, hostinec

 16:00 hodin   Rudoltice, u mostu

 16:05 hodin  Rudoltice, kulturní dům      
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15. 10. 2016 Drakiáda

29. 10. 2016 Halloween

12. 11. 2016 Maškarní pro děti

5. 12. 2016 Mikuláš

17. 12. 2016 Santa-rozsvícení 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!!
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V Rudolticích 15. 10. 2016 v 19:30 hodin
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Kalendář akcí na rok 2016:

Kalendář akcí na rok 2017:

25. 9. 2016 14.00 hodin Vítání občánků (obec)

1. 10. 2016 16.30 hodin Den seniorů – vystoupení dětí ZŠ Rudoltice,   
    předtančení Klub seniorů z Třebovic, magie Ondřeje Sládka,   
    k tanci a poslechu hudba Frimlovi Letohrad (obec)

7. – 8. 10. 2016  Volby do zastupitelstev krajů a Senátu ČR

15. 10. 2016 19.30 hodin Divadelní hra „Nejkrásnější válka“   
    – komedie (Spolek ochotníků Divadla Ve středu)

1. – 13. 11. 2016  Výstava vtipů (Mgr. P. Dvořáček)   
   a obrazů (MgA. Š. Švarcová a Ilona Kotíková-Nástrahová)   
   na sále Kulturního domu v Rudolticích (obec)

3. 12. 2016 16.00 hodin Mikulášská nadílka pro děti (obec)

7. 12. 2016  Vánoční koncert ZŠ a MŠ v kostele, živý betlém,   
   zpívání u rozsvíceného stromu (ZŠ a MŠ, obec)

9. – 11. 12.2016  Vánoční ladění - výstava (obec)  

4. adventní týden Vánoční koncert (obec)

18. 2. 2017 Masopust (obec)

4. 3. 2017 Dětský karneval (ZŠ a MŠ)

7. – 9. 4. 2017  Velikonoční výstava (obec)

9. – 11. 6. 2017  Rudoltická pouť (obec)
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Upravené 
okolí domů
Každý občan určitě pocítí pohlazení na duši při pohle-
du na krásně upravené a rozkvetlé předzahrádky domů 
v naší obci či plná okna barevných muškátů. Potěšení 
se násobí, když se jedná o upravené domy, jejichž oby-
vatelé nejsou vlastníky, ale nájemníky. 
Mám na mysli bytové domy s upravenými předzahrád-
kami doplněnými třeba o posezení s lavičkami vybu-
dovanými na vlastní náklady nájemníků. Následující 
obrázky jsou toho důkazem. Obci nezbývá, než těm-
to lidem poděkovat za ochotu a nadšení, s jakými se  
o domy starají, např. manželům Chládkovým z č.p. 261, 
jehož okolí pod jejich rukama opravdu jenom vzkvétá. 
Pochvalu by však mohli dostat i mnozí majitelé rodin-
ných domů, kteří příkladně pečují o zeleň i květinovou 
výzdobu, jako např. rodina Mrázkova zvelebující kromě 
svého i nezištně pozemky pod nádražím ČD. Velký dík 
patří též např. p. Němečkové s rodinnými příslušníky 
za úklid kostelních schodů. Všechna jména uvést ne-
můžeme, obrázky bytových domů především ze Zá-
mečku snad své šikovné zahradníky prozradí samy.

Na sídlišti Zámeček se snad brzy bytové domy ponoří 
i do větší zeleně, neboť v loňském roce vysázené stro-
my se z velké části ujaly. Bydlení zde lidem zpříjem-
ní výstavba chodníku vedoucího od silnice I. třídy ke 
Konzumu. V současné době je projektová dokumentace 
připravená a vyřizuje se stavební povolení.

 

Jolana Kobzová
Marcela Macháčková

To je naše nová posila. 
Dělá krevní zkoušky 
přímo na místě.

Pavel Dvořáček
Autor vtipů
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Upravené okolí domů Fotografie: Marcela Macháčková, Jolana Kobzová

č.p. 613

č.p. 618

č.p. 621

č.p. 620

č.p. 604

č.p. 261

č.p. 618 č.p. 613

č.p. 624
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