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Zprávy 
ze ZŠ & MŠ
Atletický trojboj pro nejmladší žactvo
Ve středu 14. září 2016 vyrazilo třináct 
sportovců z naší školy na kole na Atle-
tický trojboj do Damníkova. Soutě žilo 
se ve skoku do dálky, běhu na 60 metrů 
a hodu kri ketovým míčkem. Závodu se 
zúčastnili kluci a holky ze školy z Lu-
kové, Třebovic, Tatenic, Damníkova a 
Rudoltic. Naši závodníci vybojovali dvě 
medaile.

Více na straně 12
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Asfaltizace

Asfaltizace Opravený domek u čp. 264 a 265

Fotografie: Jolana Kobzová
místostarostka

Revitalizace aleje



Bazén - zpředu

Projekty 
v naší obci
Navazuji na článek starosty Iva Kolomého v minulém 
čísle zpravodaje, ve kterém se zmínil o již realizovaných 
nebo chystaných investicích. Jeho slova dokumentují 
přiložené fotografie týkající se oprav komunikací, dále 
dokončená rekonstrukce „domečku“ u bytového domu 
č. p. 264 a 265, který bude sloužit nájemníkům těchto 
dvou bytových domů. Na podzim bylo započato s revi-
talizací aleje na Zámečku, v první fázi dostala obec svo-
lení ke kácení poškozených stromů a výsadbě nových 
pro část aleje v blízkosti chemického skladu.
Jak již bylo zmíněno, obec připravuje dokumentaci pro 
rekonstrukci památkově chráněného domu č. p. 5. Plá-
nuje do něho přemístit obecní knihovnu z důvodu lep-
ší dostupnosti (část domu směrem k dětskému hřišti), 
dále prostor třeba pro klubovnu zájmových organizací 
(část domu k hasičské zbrojnici). V prostorách dvora 
je počítáno se společenskou místností, jejíž součástí 
bude i venkovní posezení uprostřed dvora, počítáno je 
také s vybavenou kuchyní, vše s kapacitou pro zhruba 
30 lidí. Prostor by tak mohl sloužit nejen pro rodinné 
oslavy, ale mohlo by zde být otevřené stálé občerstve-
ní či cukrárna určená nejen pro návštěvníky dětské-
ho hřiště. Ve dvoře budou toalety přístupné z dětské-
ho hřiště, které nahradí stávající budku před domem. 
Stodola směrem k potoku zůstane jako sklad nářadí a 
zahradní techniky pro potřeby obce. Více v přiložené 
dokumentaci.
Dokumentace týkající se nástavby budovy MŠ byla zve-
řejněna v minulém čísle zpravodaje, připravuje se také 
dokumentace pro přístavbu k budově základní školy. 

K praktickému využití se nabízí prostor mezi oběma 
školními budovami. Obec nechala vypracovat doku-
mentaci pro výstavbu sportovního hřiště určeného pro 
potřeby školy i veřejnosti. Vedle tohoto hřiště směrem 
k budově mateřské školy zbyde místo, na kterém je 
uvažováno s výstavbou plaveckého bazénu, o něm více 
v přiložené dokumentaci.
Dalšími projekty v přípravných fázích jsou vybudování 
kanalizace a chodníku vedoucího od budovy základní 
školy k silnici I. třídy a také chodník od silnice I. třídy 
k sídlišti Zámeček. Ke svému finále se blíží dokumen-
tace pro vybudování splaškové tlakové kanalizace pro 
budovy ZŠ, MŠ, TJ Sokol, přilehlé domy a dům čp. 5 s 
napojením do ČOV na 1. sídlišti. Započato bylo také s 
vypracováním dokumentace pro možnou obnovu ve-
řejného sportovního hřiště na 1. sídlišti v obci. Ve vý-
hledu se nezapomnělo ani na rekonstrukci či výstavbu 
nové hasičské zbrojnice. 
Jednotlivé hotové projekty budou postupně zveřejňo-
vány ve zpravodaji, nebo je možné nahlédnout do do-
kumentace v podatelně obecního úřadu. 
Práce spojené s vypracování projektů a dokumentace 
jsou velmi zdlouhavé, letošní rok byl zasvěcen právě 
jim. Projekty budou realizovány postupně, v závislos-
ti na získaných stavebních povoleních, na potřebnosti 
jednotlivých staveb a finančních možnostech obce. 

Autorka článku: Jolana Kobzová
místostarostka
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Bazén - první 
nadzemní podlaží

Bazén - první 
přízemní podlaží

Bazén - boční 
pohledy

Bazén - průřez
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Bazén - pohled 
z ptačí perspektivy



Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Volnočasové centrum v hospodářském

Pohledy JV, JZ - navrhovaný stav

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

stavení č.p. 5 v Rudolticích

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Jihovýchodní pohled

Jihozápadní pohled

Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Volnočasové centrum v hospodářském

Pohledy SZ, SV - navrhovaný stav

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

stavení č.p. 5 v Rudolticích

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Severozápadní pohled

Severovýchodní pohled

Opravený dům č.p. 5 
- Jihovýchodní pohled

Opravený dům č.p. 5 
- Jihozápadní pohled

Opravený dům č.p. 5 
- severozápadní pohled

Opravený dům č.p. 5 
- severovýchodní pohled
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Zájezd na Hrnčířský 
jarmark v Kunštátě
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V sobotu 17. září 2016 obec Rudoltice uspořádala zá-
jezd do Kunštátu na tradiční Hrnčířský jarmark. 
Stánky s keramickými výrobky zaplnily celé náměstí 
Krále Jiřího v Kunštátě a přilehlé uličky. Každému ná-
vštěvníkovi zrak přecházel z té záplavy keramických 
výrobků jak dekorativních, tak i užitkových v podobě 
forem na pečení, pekáčů, hrnců, talířů, konvic a hrníč-
ků. Myslím, že žádný návštěvník neodjížděl s prázdnou 
a nějaký výrobek si zakoupil. Zájezdu se zúčastnily i bu-

doucí rudoltické keramičky, které na jarmarku hledaly 
inspiraci pro svoje výrobky. Ty si budou moci vyrobit 
v letos nově otevřeném keramickém kroužku v naší 
obci. Po celý den jarmark doprovázel zábavný program, 
zajištěno bylo bohaté občerstvení, počasí akci přálo 
a myslím, že se všichni vraceli domů spokojeni.

Autorka článku i fotografií: Jolana Kobzová                                                                                                                             

Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Volnočasové centrum v hospodářském

Půdorys 1. NP - navrhovaný stav

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

stavení č.p. 5 v Rudolticích

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

15 x 205/210

vstupní chodba, schodiště1.01

1.02

1.03

č. název místnosti plocha

čítárna

13,45

17,70

21,80

povrch podlahy

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažbaknihovna

1.04 14,80keramická dlažbakeramická dílna

1.05 12,40keramická dlažbakeramická dílna

1.06 chodba sociálního zařízení

1.07 1,35keramická dlažbapředchodbička wc muži

1.08 1,65keramická dlažbawc muži

1.09 1,35keramická dlažbapředchodbička wc ženy

1.10 1,65keramická dlažbawc ženy

2,30keramická dlažba

1.11 6,55keramická dlažbakotelna

1.01

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.02
1.03

1.09

1.11

1.16

1.17

1.15

1.13
1.14

1.13 5,60keramická dlažbasklad

1.14 keramická dlažbašatna personálu

1.15 keramická dlažba

1.16

keramická dlažbapředchodbička wc ženy

1.17

keramická dlažbawc ženy

1.12 33,20keramická dlažbaklubovna

1.12

2,50

4,55

1,60

A

A

1.10

1.18

1.19

1.20

1.21

1.25

1.26

1.18

1,60keramická dlažbawc ženy

1.19

předchodbička wc muži keramická dlažba 2,10

keramická dlažba

1.20

wc muži pisoáry 2,70

1.21

keramická dlažbawc muži 2,00

1.22

betonová dlažbavolnočasový prostor - dvůr 77,20

1.23

stávající cihelné zdivo

zdivo z cihelných bloků Porotherm 40 Profi Dryfix 

zdivo z cihelných příčkovek Porotherm 8 Profi Dryfix

dvorní zápraží ze štípaných opukových kamenů

reliéfní betonová zámková dlažba okrové barvy

1.22

1.23

1.24

1.24

1.25

1.26 udusaná hlínastodola 100,30

kuchyň, zázemí klubovny 14,10

keramická dlažbapředchodbička wc personál 1,85

keramická dlažbawc personál 1,50

keramická dlažbaúklidová komora 1,85

plochy se sadovými úpravami

Opravený dům č.p. 5 
- Půdorys
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Podzimní vítání občánků
V neděli 25. září se konalo na sále místního kulturního 
domu vítání občánků narozených od 1. dubna do 31. srp-
na 2016, celkem bylo přivítáno 9 děvčátek a 5 chlapečků:

Samuel a Leontýna Benešovi, Markéta Glesnerová, 
Viktorie Heděncová, Aleš Jedlička, Pavlína Kučerová, 
Nella Langrová, Natálie Mičová, Matěj Perchlik, 
Elen Saňáková, Zdeněk Stránský, Nella Svátová, 
Nikol Svojanovská, Tomáš Vašek.

Nové občánky, rodiče i ostatní hosty přivítaly děti ze zá-
kladní školy svým hudebním vystoupením za doprovo-
du paní učitelky Pardubické. Polovinu účinkujících dětí 
tvořili noví prvňáčci, vystupovali však stejně profesio-
nálně jako jejich starší zkušenější spolužáci.  
Zazpíval také Miroslav Svatoš za kytarového doprovodu 
pana Hostimila Tomáška. Všem účinkujícím patří podě-
kování.

Starosta Ivo Kolomý přivítal nové občánky i rodiče, po-
přál všem pevné zdraví a spokojený život plný lásky 
a štěstí. 

Maminkám předal malou kytičku a každému novému 
občánkovi finanční obnos ve výši 5000,- Kč. Rodiče se 
zapsali do pamětní knihy a každé miminko obdrželo na 
památku malý věcný dárek.

Obec Rudoltice přeje všem novým občánkům i jejich ro-
dičům pevné zdraví a hodně lásky, v životě také štěstí 
a spokojenost.

Autor fotografie: Radek Lepka

V sobotu 15. října zavítal do naší obce lanškrounský 
amatérský divadelní spolek „Ve středu“. Na sále místní-
ho kulturního domu předvedl svoji již desátou premiéru, 
tentokrát komedii s názvem Nejkrásnější válka. Děj hry 
diváky zavedl do poloviny 5. století př. n. l., do období 
peloponéských válek, kdy spolu válčily Athény se Spar-
tou. Válečné strádání mužů i žen bylo vyjádřeno úžas-
ně vtipnou formou, odměnou byl všem hercům potlesk 
nadšených diváků. Hru režírovala paní Růžena Šteflová.
Jsem ráda, že herci velmi pozitivně hodnotili dovyba-
vení jeviště o zadní černou oporu a jeho nové osvětlení, 
snad i divákům se dobře sedělo na nových židlích. Ce-
lému spolku patří poklona před jejich výkonem a velký 
dík, neboť všichni diváci odcházeli do svých domovů 
dobře naladěni. 

Divadlo „Ve středu“ 
Komedie Nejkrásnější válka

Autorka článku i fotografie: Jolana Kobzová
místostarostka                                                                                                                             
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Oslava dne 
seniorů
V sobotu dne 1. října 2016 se konala na sále místního 
kulturního domu oslava Mezinárodního dne seniorů. 
I v letošním roce byl pro seniory nachystán bohatý pro-
gram. Jako první vystoupily děti z naší základní školy, 
vystoupení s nimi nacvičila paní učitelka Pardubická. 
S dětmi si zazpíval i starší žák Mirda Svatoš. 
Děti na jevišti vystřídaly členky Klubu seniorů z Třebo-
vic, své vystoupení zahájily klasickým kouskem, krát-
kou ukázkou z baletu Labutí jezero, a dále pokračovaly 
svěžím a vtipným rock and rollem. 
Po krátké přestávce se na jevišti objevil kouzelník Ond-
řej Sládek, mistr České republiky v moderní magii, zná-
mý také z televizních soutěží, na jehož vystoupení si 
počkaly i děti ze základní školy.  V první části vystoupe-
ní bylo možné obdivovat klasické kouzelnické kousky, 
ve druhé části obcházel diváky v hledišti, kde jim před-
váděl mikromagii a naučil je i některým trikům. 
V podvečer se mikrofonu ujala paní Frimlová se svým 
uměleckým kolegou, ti hráli a zpívali k tanci i poslechu 
až do večerních hodin. 
Myslím, že se oslava vydařila a všichni odcházeli domů 
spokojeni. 

Autorka článku: Jolana Kobzová
místostarostka                                                                                                                            
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Keramika 
v Rudolticích
Vedení naší obce schválilo nákup pece na vypalová-
ní keramiky a po dohodě se základní školou upravilo 
místnost družiny za tělocvičnou na keramickou dílnu. 
Od října letošního roku tak mohl být v naší obci otevřen 
keramický kroužek.   
Zájem o výrobu keramiky je velký, dílnu využívají nejen 
děti z družiny, ale také děti z výtvarného kroužku pod 
vedením paní Lucky Antl, modelovat z hlíny si vyzkou-
ší děti ve škole při výtvarné výchově i děti v mateřské 
škole. 

Dospělých zájemkyň se přihlásilo tolik, že musely být 
otevřeny dva kurzy, v pondělí a v úterý, vždy po 14 
dnech, aby se stihlo nechat všechny výrobky vyschnout 
a vypálit v peci. Doufám, že se malí i velcí rudoltičtí vý-
tvarníci pochlubí svými výrobky na vánoční výstavě. 

Autorka článku i fotografie: Jolana Kobzová
místostarostka                                                                                                                             
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Výsledky voleb 
do zastupitelstva 

Pardubického kraje

Voliči 
v seznamu Volební účast Platné hlasy

Vydané 
obálky

Odevzdané 
obálky

Procento 
platných 

hlasů

1 377 307 22,29 % 303 297 98,02 %

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016

Česká strana sociálně demokratická   71  23,9 %

ANO 2011      63  21,21 %

Komunistická strana Čech a Moravy   37  12,45 %

Koalice pro Pardubický kraj    26  8,75 %

Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD)   24  8,08 %

Občanská demokratická strana   19  6,39 %

Pro otevřený kraj     19  6,39 %

TOP 09       13  4,37 %

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ    5  1,68 %

Svobodní a Soukromníci    5  1,68 %

OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE   4  1,34 %

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI   4  1,34 %

VÝCHODOČEŠI, NEZÁVISLÍ,  PATRIOTI   3  1,01 %

Komunistická strana Československa   2  0,67 %

Úsvit s Blokem proti islamizmu   1  0,33 %

DSSS-NE imigr. nepřizp. dikt. EU!   1  0,33 %

1.

2.

3.

4.

5.

6.-7.

6.-7.

8.

9.-10.

9.-10.

11.-12.

11.-12.

13.

14.

15.-16.

15.-16.

 Výsledková listina

 Pořadí:       Název:

Platné hlasy

Celkem : V procentech:

OBEC: RUDOLTICE

Výsledky voleb 
do 1/3 Senátu Parlamentu 

České republiky
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY - OBEC: RUDOLTICE (OBVOD: 46 - ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

PRVNÍ KOLO HLASOVÁNÍ



Výsledky voleb 
do zastupitelstva 

Pardubického kraje
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016

Česká strana sociálně demokratická   71  23,9 %

ANO 2011      63  21,21 %

Komunistická strana Čech a Moravy   37  12,45 %

Koalice pro Pardubický kraj    26  8,75 %

Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD)   24  8,08 %

Občanská demokratická strana   19  6,39 %

Pro otevřený kraj     19  6,39 %

TOP 09       13  4,37 %

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ    5  1,68 %

Svobodní a Soukromníci    5  1,68 %

OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE   4  1,34 %

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI   4  1,34 %

VÝCHODOČEŠI, NEZÁVISLÍ,  PATRIOTI   3  1,01 %

Komunistická strana Československa   2  0,67 %

Úsvit s Blokem proti islamizmu   1  0,33 %

DSSS-NE imigr. nepřizp. dikt. EU!   1  0,33 %
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Výsledky voleb 
do 1/3 Senátu Parlamentu 

České republiky
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016

Kandidát

Číslo:     Příjmení, jméno, tituly:
Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů
v 1. kole

Počty hlasů
v 2. kole

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY - OBEC: RUDOLTICE (OBVOD: 46 - ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

Voliči 
v seznamu Volební účast Platné hlasy

Vydané 
obálky

Odevzdané 
obálky

Procento 
platných 

hlasů

PRVNÍ KOLO HLASOVÁNÍ

Voliči 
v seznamu Volební účast Platné hlasy

Vydané 
obálky

Odevzdané 
obálky

Procento 
platných 

hlasů

1 377 102 7,42 % 102 101 99,02 %

DRUHÉ KOLO HLASOVÁNÍ

 1.    Šilar Petr Ing.  KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 72 = 27,16 % 55 = 54,45 %

 2.    Lipavský Jan Mgr.  ANO 2011 ANO 2011 BEZPP  56 = 21,13 % 46 = 45,54 %

1 377 298 21,67 % 286 265 92,66 %

Za sebe i za SPD TOMIO OKAMURA mi dovolte poděkovat vám všem, 
kteří jste nás svým hlasem podpořili ve volbách.

NIKOLIV MY…TO VY JSTE ZVÍTĚZILI 

Dál budeme tvrdě prosazovat, že naše peníze patří nám Čechům
a teprve potom, po uvážení, těm ostatním. 

WWW.SPD.CZ

Každý váš hlas byl důležitou kapkou, jež mění malý potůček v řeku, 
kterou pak nejde zastavit.

kandidát Oleg Frajman, email: o.frajman@seznam.cz
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Zprávy 
ze ZŠ & MŠ 

Atletický trojboj pro nejmladší žactvo 

Ve středu 14. září 2016 vyrazilo třináct sportovců z naší 
školy na kole na Atletický trojboj do Damníkova. Soutě-
žilo se ve skoku do dálky, běhu na 60 metrů a hodu kri-
ketovým míčkem. Závodu se zúčastnili kluci  a holky ze 
školy z Lukové, Třebovic, Tatenic, Damníkova a Rudoltic. 
Naši závodníci vybojovali dvě medaile.
1. místo v kategorii chlapci 2. a 3. ročník – Adam Prekop
3. místo v kategorii děvčata 2. a 3. ročník – Sofie Tejklová
Všem závodníkům patří velká pochvala za sportovní 
nasazení a reprezentaci školy. Rodičům děkujeme za 
pomoc s dopravou a příští rok se těšíme na další ročník.

Autorka článku: Mgr. Lenka Havlenová

Seznamovací výlet

Ve čtvrtek 15. září 2016 nastoupila celá naše škola do au-
tobusu, který nás převezl na okraj Ostrova k cyklostezce. 
Po ní jsme se vydali do Přírodního parku Lanškrounské 
rybníky, kudy vede naučná stezka o fauně a flóře tam-
ní oblasti. Okolí rybníků bylo vyhlášeno za chráněnou 
oblast klidu. Nejstarší zpráva o počátcích lanškrounské-
ho rybníkářství je z roku 1433. Poslední, Sluneční ryb-
ník, byl vybudován až po 2. světové válce v roce 1965. 
Nad prvním rybníkem zvaným Plockův, nás přivítala 
mlha, lehce se vznášející nad hladinou. „Jé, to je jako 
v pohádce!“ volaly nejmenší děti. Poté jsme vstoupili 
do lesa. 

Pěšinkou jsme po hřebeni vystoupali až nad lanškroun-
skou sjezdovku, kde se nám z Hlásky nabídl krás-
ný výhled na Olšový rybník a vzdálené Orlické hory. 
Posilněni svačinou jsme se vydali dále směrem do Obo-
ry a do restaurace Up Obora Hurt. Děti si zde odpočinu-
ly, osvěžily se, zakoupily spoustu dobrůtek, pohrály si 
ve stínu stromů, zasportovaly. A pak zase batůžky 
na záda, a vyrazili jsme přes zahrádkářskou oblast 
na Lískovém kopci směrem na Zámeček a do školy 
 na oběd. Cesta byla dlouhá, ale zajímavá a tak ani ni-
koho nenapadlo, že by mohly nohy bolet. Počasí nám 
opravdu přálo, svítilo sluníčko, panovala příjemná ka-
marádská nálada a všichni si společný výlet užili. 

Autorka článku: Marcela Krystlová, DiS.

Drakiáda

Krásné slunečné nedělní počasí přivítalo 25. září 2016 
na fotbalovém hřišti 39 malých drakvodičů. A všichni 
hned na trávník a začali trénovat. To byla parádní pře-
hlídka! Ve vzduchu se vznášeli draci různých barev a 
tvarů, kupovaní, ale i ti doma vyrobení a krásně poma-
lovaní. Vítr vál jen zlehounka, a tak dostat dráčka do 
vzduchu znamenalo pořádně se proběhnout. Snažili se 
dospělí i děti. Porota tradičně neměla jednoduchou prá-
ci, ale nakonec snad správně vybrali ty nejlepší v jed-
notlivých kategoriích.

V kategorii NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DRAK zvítězili: 
1. Světlana Pospíšilová
2. Jana Řehořová
3. Mikuláš Frebort
4. Alena Řehořová
5. Alice Jessica Beránková.
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V kategorii NEJVÝŠE LÉTAJÍCÍ DRAK zvítězili: 
1. Eliška Řehořová
2. Matyáš Jílek
3. Dominik Prokop
4. Apolena Kopecká
5. Karolína Tejklová.   

V kategorii NEJLEPŠÍ DĚTSKÝ DRAKVODIČ zvítězili: 
1. Zuzana Plocová
2. Ondřej Ploc
3. Michaela  Krobotová
4. Klára Mikulová
5. Bořek Tejkl.

Jako v loňském roce i letos byla udělena cena SMO-
LAŘ. Získal ji Michal  Špika, kterému se drak porouchal 
a už nelétal.
Bez odměny neodcházel nikdo, všichni si za svou snahu 
odnesli sladkost a drobné ceny

Autorka článku: Marcela Krystlová, DiS.

Mezinárodní den seniorů

Žáci ZŠ Rudoltice zahájili oslavu Mezinárodního dne 
seniorů, která proběhla v sobotu 1. října 2016 v sále 
rudoltického kulturního domu. Pochvala za tuto kul-
turní reprezentaci patří Janu Jiřímu Bártlovi, Zuzaně 
Formánkové, Kristýně Kočí, Tereze Minářové, Zuzaně 

Plocové, Karolíně Tejklové, Michaele Krobotové, Domi-
nice Onufrijové, Sofii Tejklové, Virginii Meister, Jolaně 
Podzimkové, Denise Hajzlerové a Michalu Menclovi.  
Svým krásným hlasem vypomohl a program zpestřil 
Miroslav Svatoš, bývalý žák naší školy, za kytarového 
doprovodu pana Hostimila Tomáška. Děkuji paní Kob-
zové za zprostředkované občerstvení a všem zúčastně-
ným za pěkný, téměř půlhodinový výkon.

Autorka článku: Mgr. Pavla Pardubická, DiS.

Běh do lanškrounské sjezdovky

Ve středu ráno 12. 10. 2016 se devatenáct vybraných 
sportovců z rudoltické ZŠ vypraviloautobusem do Lan-
škrouna.
Měli jsme časovou rezervu, a proto jsme částečně obešli 
náměstí J. M. Marků a poté nám bylo umožněno vystou-
pat do věže lanškrounské radnice. (Domluvila a klíče vy-
zvedla p. vychovatelka Krystlová). Krásný výhled, super 
zážitek pro všechny.
Poté jsme z města došli svižným krokem podél rybníků 
až ke sjezdovce. Patřili jsme k největším výpravám plně 
obsazeného závodu. Občerstvili jsme se pod stromy 
a rozcvičili se. Přijel nás povzbudit i pan ředitel.
Po náročném běhu na stupeň vítězů dosáhla jen Domi-
nika Onufriová z 2. třídy, která vybojovala stříbro, ale 
veliká pochvala patří všem zúčastněným žákům za bo-
jovnost a vytrvalost.
Vraceli jsme se pěšky s dobrou náladou kolem zahrádek 
přes Zámeček.

Autorka článku: Mgr. Olga Skalická

Základní škola a mateřská škola Rudoltice 
ve spolupráci s obcí Rudoltice Vás zve na

Vánoční koncert
ve středu 7. 12. 2016 v 16:30 hodin 
do kostela sv. Petra a Pavla

Vystoupení dětí a žáků školy, živý Betlém, 
občerstvení
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Nový školní 
rok 2016 
v MŠ Rudoltice
Nový školní rok nám začal ve čtvrtek 1. září 2016. Všich-
ni jsme se opět přivítali po prázdninách a seznámili 
jsme se s novými dětmi. Společně jsme jim pomohli 
ke snadnému zapojení do kolektivu. Ve školce máme 
tento rok zapsáno 61 dětí a ty jsou rozděleny do třech 
tříd: Berušek, Sluníček a Motýlků. 

Podzimní období v mateřské škole je časem opětovného 
setkání, seznamování s novými dětmi, časem společ-
ných her a zážitků. V letošním školním roce nám přálo 
počasí a bylo dlouhé babí léto, proto jsme trávili větši-
nu času venku. Děti si hrály, tvořily, cvičily, pozorovaly 
a využívaly nejrůznějších druhů přírodnin. 

Čas strávený v MŠ se snažíme dětem co nejvíce zpes-
třit nejrůznějšími kulturními akcemi, společnými ritu-
ály a jinými akcemi. Dovolte nám tedy malé ohlédnutí 
za uplynulými dny a pojďte se podívat, co pěkného jsme 
v naší školce prožili a jak je nám tu spolu dobře.

První akcí ve třídě Berušek bylo „Mámo, táto, pojď si 
hrát“, ve třídě Sluníček se daly děti do pečení jablečného 
štrůdlu i zeleninové pizzy. 

Ve třídě Motýlků zase děti ochutnávaly růz-
né druhy zeleniny a ovoce a také si upekly bram-
borové placky a vytvořily bramborové panáčky. 
Společnou akcí pro rodiče a děti bylo vyrábění 

z brambor s názvem „Strašáci Bramboráci“. V úterý 
20. září za dětmi přijelo divadélko JÓJO s „Pohádkou 
z lesní školky“ a ve čtvrtek 22. září k nám do školky 
přijela paní Mgr. Lenka Hradecká se svojí „Muzikote-
rapeutickou indiánskou pohádkou“. Druhý týden v říj-
nu navštívily děti ze třídy Motýlků a Sluníček výstavu 
Igráčků v Městském muzeu v Lanškrouně pod názvem 
„Fenomén Igráček“. Pořádané akce se dětem moc líbily. 
Děkujeme tímto i rodičům za jejich aktivitu.

A co nás čeká v nejbližší době? Vyšetření zraku dětí, 
logopedická depistáž, divadelní představení s názvem 
„O dvanácti měsíčkách“. Chystáme ještě mnoho jiných 
akcí, o kterých vás rádi budeme informovat. 

Nezbývá než popřát všem klidný a hlavně úspěšný nový 
školní rok.

Za kolektiv MŠ: Alena Prícká, učitelka Motýlků
Fotografie: Archiv ZŠ a MŠ

Keramický 
kroužek v ZŠ
V pondělí 3. října 2016 zahájil v základní škole svoji čin-
nost keramický kroužek.  Děti se seznámily s prostředím 
keramické dílny, s různým nářadím, s hlínou a hned se 
daly do práce. Jejich první prací byly otisky listů. Práce 
je velmi bavila a lístků byly za chvilku plné regály. Po 
prvním výpalu si lístky obarví burelem a glazurou. Práce 
s keramickou hlínou učí děti trpělivosti a představivosti. 
Odměnou za jejich snahu je krásný originální výrobek. 
Na jejich první dílka se můžete přijít podívat v prosinci 
na Vánoční výstavu. 

Autorka článku: Marcela Krystlová, DiS.
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ČESKÁ REPUBLIKA

Rozsudek
jménem republiky
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsed-
kyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a 
JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D., v právní věci žalobkyně: obec 
Rudoltice, se sídlem Rudoltice 95, proti žalovanému Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem Brno, třída Kpt. 
Jaroše 7, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže ze dne 6. 1. 2014, č. j. ÚOHS-R77/2013/
VZ- 141/2013/310/MMl,

takto:

I. Žaloba se zamítá.
II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci
[1] Výrokem I. rozhodnutí ze dne 4. 3. 2013, č. j. ÚOHS-

-S340/2012/VZ- 3979/2013/523/MSc, žalovaný deklaro-
val, že žalobkyně se coby zadavatelka dopustila správní-
ho deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni 
zahájení zadávacího řízení (dále též „zákon o veřejných 
zakázkách“), tím, že nedodržela postup stanovený v § 
13 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, když nestano-
vila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v sou-
ladu s pravidly stanovenými v zákoně o veřejných za-
kázkách a následně nedodržela postup stanovený v § 
21 zákona o veřejných zakázkách, neboť uzavřela dne  
5. 6. 2008 smlouvu o poskytování právních služeb s advo-
kátkou Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, aniž by použila 
příslušný druh zadávacího řízení, přičemž výše uvedený 
postup zadavatelky mohl podstatně ovlivnit výběr nej-
vhodnější nabídky. Výrokem II. pak žalovaný uložil žalob-
kyni za spáchání předmětného správního deliktu pokutu 
ve výši 100 000 Kč.

[2] Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně rozklad, 
který však předseda Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže (dále též „předseda Úřadu“) v záhlaví označeným roz-
hodnutím zamítl a rozhodnutí žalovaného potvrdil.

II. Shrnutí argumentů obsažených v žalobě
[3] Ve včas podané žalobě žalobkyně namítla, že závěry 

správních orgánů popírají právo každého na právní po-
moc od počátku řízení (čl. 37 Listiny základních práv 
a svobod), právo každého na svobodnou volbu advo-
káta (§ 2a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), a právo 
obce na samostatnou správu svých záležitostí (§ 7 odst.  
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Podává se zejména 
otázka, zda obec jako jednotka územní samosprávy má 
právo na svobodnou volbu advokáta, a to zejména z hle-
diska hlavního atributu vztahu advokát–klient je otázka 
důvěry. Sám žalovaný přitom shledal, že žalobkyně nemě-
la žádný úmysl porušit či obcházet zákon.

[4] V červenci 2008, tedy cca v polovině volebního období došlo  
ke změně na pozici starosty obce. Zastupitelé měli podezření,  
že starosta před nimi řadu věcí tají a rozhoduje sám. Po-
sléze bylo podáno trestní oznámení. Už v té době bylo 
využíváno služeb advokátky Mgr. Hamplové, která je vý-
raznou a letitou specialistkou na územní samosprávu. 
Její role byla v dané chvíli pro žalobkyni nezastupitelnou. 
Žalobkyně by nezvolila žádného jiného advokáta např. jen 
kvůli ceně. Znalosti, zkušenosti a specializaci této advo-
kátky žalobkyně potřebovala okamžitě. Důležitá byla též 
místní dostupnost. Požadované specifické oblasti práva 
se v České republice v daném rozsahu a objemu věnu-
je právě jen kancelář jmenované advokátky. Žalobkyně s 
advokátkou uzavřela zcela klasickou smlouvu o poskyto-
vání právních služeb. Odměna byla předpokládána řádově 
v desítkách tisíc korun za jednotlivé případy, eventuálně 
statisíce za rok. Na podobný rozsah by poptávkové řízení 
nebylo povinné, přesto ho obec udělala. Teprve následně  
po uzavření smlouvy začaly přicházet negativní dopady. 
Starostka ani zastupitelstvo tehdy nemohly předpokládat, 
v jakém bude žalobkyně ohrožení. Vedení obce tak např. 
nic nevědělo o probíhající kontrole finančního úřadu. Bý-
valý starosta o ní nikoho neinformoval a na obci o ní ne-
byly žádné podklady. Běželo pouze řízení u žalovaného 
ohledně výběru společností. Po vydání citelných plateb-
ních výměrů pak žalobkyně musela jednat okamžitě. Ža-
lobkyně tedy neměla jak vytušit existenci kontroly a tudíž 
ani nemohla očekávat uložené vrácení dotací a penalizaci.

[5] První informací o proběhlé kontrole byly až čty-
ři platební výměry na více než 130 milionů Kč. Poté 
žalobkyně musela jednat ihned, tj. do 30 dnů, a to 
bez jakýchkoli podkladů. Jednala tedy neodklad-
ně a využila uzavřenou smlouvu o právních službách.  
Šlo o ojedinělou situaci, nikoli o plánované právní služby.  
Nikdo nemohl předpokládat, na jakou částku budou pla-
tební výměry znít. Jmenovaná advokátka v dané lhůtě po-
dala čtyři rozsáhlá odvolání.

[6] Žalobkyně nechtěla přijmout žádný závazek k vysoké od-
měně. Tuto vůli nikdy neprojevila. Neexistuje tak žádná 
předpokládaná hodnota plnění, kterou by bylo možno sta-
novit v době převzetí zastoupení. Starostka se tedy s advo-
kátkou dohodla, že zastoupení bude probíhat na základě 
záloh a odměn ve výši maximálně desítek tisíc korun dle 
již uzavřené smlouvy, a to i pokud věc skončí neúspěšně a 
bez ohledu na objem práce a faktickou hodnotu věci. Při-
tom advokátní tarif hovoří o mnohem vyšších odměnách.

[7] Důvodem postupu žalobkyně byla jednak nutnost neod-
kladného jednání ve velmi složité a pro obec likvidační 
věci, jednak neochota zavazovat se k plnění dle advokát-
ního tarifu. Formální lpění na textu zákona by žalobkyni 
vedlo k tomu, že by byla ohrožena nestihnutím termínu 
pro realizaci právní obrany, byla by nucena přijmout ne-
specializovanou službu od jí de facto nevybraného ad-
vokáta, musela by přijmout závazek vysoké odměny bez 
ohledu na výsledek věci. Takový důsledek lze považovat 
za absurdní, jdoucí proti smyslu a účelu právní normy.

[8] I za sjednanou nízkou odměnu Mgr. Hamplová zastoupe-
ní obce převzala a následně realizovala vysoce náročné a 
úspěšné právní zastoupení. Dne 15. 4. 2009 Ministerstvo 
financí na základě žádosti prominulo část penále ve výši 
55 466 677 Kč, stále však bylo třeba uhradit přes 80 milionů 
Kč, tedy částku pro obec stále likvidační. 

 Posléze jmenovaná advokátka podala druhou, jinak nepří-
pustnou, žádost o prominutí, s cílem snížit uloženou po-
vinnost alespoň na 20 milionů Kč, na základě znaleckého 
posudku o ceně budov, tedy na základě nové skutečnosti.  
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Až po desítkách hodin strávených přípravou se sta-
rostkou se starostka rozhodla, že advokátce by za její 
vysoce profesionální přístup a nadstandardní péči 
měla náležet odměna dohodou dle hodnoty věci,  
a to s orientačním využitím položek advokátního tarifu v 
objemu do 5 % „zachráněné“ částky. Současně starostka 
sdělila, že návrh odměny předloží zastupitelstvu pouze v 
případě, pokud žalobkyně bude hradit maximálně 20 mili-
onů Kč, vyšší částka by ji totiž zlikvidovala. Jednalo se tak 
o rozhodnutí čistě motivační, neboť vyhovění další žádosti 
nebylo lze předpokládat. Odměna tedy byla toliko hypote-
tická, ve fázi příslibu a nezávazná.

[9] Pokud by obec postupovala dle názoru žalovaného, 
musela by hradit odměnu vždy a bez ohledu na vý-
sledek věci. Žalobkyně až s odstupem doby a po na-
prosto ojedinělém výsledku přijala rozhodnutí odmě-
nit advokátku za daný výkon přiměřenou částkou.  
Advokátkou zvolený procesní postup se ukázal býti zcela 
klíčovým – na základě precizní a rozvinuté právní argu-
mentace ministerstvo žalobkyni prominulo veškeré ulože-
né odvody až na částku 680 410 Kč. Advokátka tedy obci 
zcela nečekaně a nepředvídatelně zachránila částku 135 
399 590 Kč. Tím padla i povinnost vést soudní spory, čímž 
došlo k dalším úsporám.

[10] Vzhledem k tomu starostka předložila zastupitelstvu návrh  
na odměnu ke schválení do rozpočtu za rok 2009. Zastu-
pitelstvo ji schválilo. Dle přesvědčení žalobkyně by jiný 
právní zástupce takového výsledku nikdy nedosáhl. Je 
tedy odhodlána i dále svěřovat právní zastoupení Mgr. 
Hamplové. Pro právní služby je důležitá zkušenost a zna-
lost, nikoli nabídková cena. To vše pak musí být provázeno 
absolutní důvěrou klienta v právního zástupce. Žalobky-
ně nezná žádného jiného advokáta, k němuž by mohla 
mít tak vysoký stupeň důvěry jako k Mgr. Hamplové. Tato 
důvěra je přitom podložena výsledky její práce, které obec 
ekonomicky zachránily.

[11] Důvěra mezi advokátem a klientem je tak vysokou hodnotou,  
že nikdo (a to ani stát prostřednictvím žalovaného) nemů-
že klienta nutit svěřit věc dalšímu advokátovi, má-li již 
navázánu spolupráci s advokátem jiným, nelze-li navíc 
předem předpokládat rozsah věci. Jde o specifický druh 
služeb na úrovni znalců či auditorů, kteří mají ze zákona 
výjimku, k čemuž musí být analogicky přihlédnuto.

[12] Žalobkyně též nemohla předpokládat, že obec její ve-
likosti bude řešit jednu z největších dotačních kauz  
v České republice. O hrozbě platebních výměrů vůbec 
nevěděla. I kdyby přitom žalobkyně od počátku chtě-
la uhradit advokátu odměnu, i tak by zvolila jmeno-
vanou advokátku a ne nahodilého advokáta vzešlého  
z nějakého výběrového řízení. Kdyby žalobkyně tušila, že 
za svůj vysoce hospodárný přístup dostane pokutu, mohla 
zákon obejít a dát advokátce z obecního rozpočtu dar za 
mimořádný přínos obci. Tak však neučinila a ex post od-
měnila dobře vykonanou práci.

[13] Žádný z kroků, které žalobkyně učinila se tak s ohle-
dem na uvedená specifika nemohl dostat do rozporu se 
zákonem o veřejných zakázkách. Obec navíc nemohla 
určit předpokládanou hodnotu zakázky, neboť nikdy ne-
chtěla vyplácet odměnu podle hodnoty věci. Nebyla též 
ohrožena ani soutěž u specifických právních služeb ad-
vokáta. Obec by si totiž nikdy nezvolila jiného advokáta  
v pro ni tak životně důležité věci.

[14] Danou věc nelze posuzovat tak formalisticky, jako by se 
jednalo o dlouhodobě plánovanou zakázku s odhadnutel-
ným objemem, předpokládaným vývojem a předvídatel-
ným výsledkem. Případ se tak zcela liší od jiných zakázek 
týkajících se standardních služeb. Zásadní otázky musela 

žalobkyně vyřešit během několika týdnů. V této věci tak 
v žádném případě nemohl být sjednáván jiný právní zá-
stupce, neboť obec již advokátku měla a této plně důvěřo-
vala. Postupovala přitom zcela transparentně. Posuzovat 
případ zpětně pohledem zákona o veřejných zakázkách je 
zavádějící. Šlo o specifický případ, který v tuzemsku nemá 
srovnání. V případě neúspěchu by navíc odměna nebyla 
nikdy vyplacena.

[15] Z uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby soud roz-
hodnutí předsedy Úřadu zrušil.

III. Vyjádření žalovaného k žalobě
[16] Ve vyjádření k žalobě žalovaný odkázala na obsah odů-

vodnění rozhodnutí žalovaného i předsedy Úřadu a zdů-
raznil podstatu v nich užité argumentace. Navrhl, aby 
soud žalobu zamítl.

IV. Posouzení věci soudem
[17] Soud, v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jedná-

ní, přezkoumal v mezích žalobních bodů napadené roz-
hodnutí předsedy Úřadu, jakož i předcházející rozhodnutí 
žalovaného včetně řízení předcházejících jejich vydání, a 
shledal, že žaloba není důvodná. 

[18] Soud se v dané věci ztotožnil s právním hodnocením po-
daným předsedou Úřadu v odůvodnění žalobou napadené-
ho rozhodnutí. Na argumentaci použitou předsedou Úřadu 
pak soud výslovně odkazuje též vzhledem k obsahové po-
dobnosti rozkladových námitek a žalobních bodů.

[19] Jak vyplynulo ze správního spisu, žalobkyně dne 21. 4. 
2008 oslovila tři advokátní kanceláře s žádostí o zaslání 
nabídky na poskytování právních služeb. Dne 5. 6. 2008 
pak uzavřela smlouvu o poskytnutí právních služeb s ad-
vokátkou Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou. Dne 17. 10. 2008 
žalobkyně obdržela čtyři platební výměry Finančního 
úřadu v Ústí nad Orlicí na odvod za porušení rozpočtové 
kázně a související penále v celkové výši 136 080 000 Kč. 
Následně Ministerstvo financí rozhodnutími ze dne 15. 4. 
2009 a 9. 11. 2009 žalobkyni prominulo celkem částku 135 
399 600 Kč. Dne 20. 1. 2010 vystavila jmenovaná advokátka 
žalobkyni fakturu č. 30042010 na částku 4 739 000 Kč bez 
DPH (5 686 800 Kč s DPH), tj. 3,5 % z prominuté částky. Dle 
přehledu faktur vystavených jmenovanou advokátkou ža-
lobkyni na základě smlouvy ze dne 5. 6. 2008 byla v letech 
2008–2012 celkem fakturována částka 6 220 265 Kč (v roce 
2008 částka 146 483 Kč, v roce 2009 částka 863 370 Kč, v 
roce 2010 částka 5 137 912 Kč, v roce 2011 částka 42 500 Kč 
a v roce 2012 částka 30 000 Kč).

[20] Podle § 2 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách je územní 
samosprávný celek veřejným zadavatelem. Dle Podle § 13 
odst. 1 téhož zákona se předpokládanou hodnotou veřej-
né zakázky pro účely tohoto zákona rozumí zadavatelem 
předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z pl-
nění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit 
pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zaháje-
ním. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhod-
ná cena bez daně z přidané hodnoty. 

 Podle § 13 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách před-
pokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pra-
vidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů  
a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu 
plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stano-
ví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informa-
cí získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, 
popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným 
vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokláda-
né hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení či výzvy  
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.
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[21] V daném případě žalobkyně v prvé řadě poukazuje na 
skutečnost, že byla omezena ve svobodném výběru advo-
káta. Podle § 2a zákona o advokacii má každý právo na 
svobodnou volbu advokáta; tím není dotčeno ustanovení § 
18 odst. 2 a zvláštní právní předpisy upravující ustanovení 
advokáta soudem. Zdejší soud však nemá za to, že by si 
žalobkyně nemohla vzhledem k závěrům žalovaného ad-
vokáta volně vybrat. Jak uvedeno již výše, žalobkyně je ve-
řejným zadavatelem. Hodlá-li uzavřít smlouvu na právní 
služby, je povinna postupovat podle celého komplexu no-
rem, které se k případnému uzavření takové smlouvy váží. 
Vydává-li tedy obec veřejné prostředky na právní služby 
poskytované advokátem, nevztahuje se na ni pouze zákon 
o advokacii, ale též povinnosti plynoucí ze zákona o veřej-
ných zakázkách.

[22] Argumentace žalobkyně, že v případě provedené-
ho zadávacího řízení by byla nucena akceptovat ad-
vokáta jí nechtěného a tomu hradit příliš vysokou 
odměnu, je zcela zavádějící. Je totiž primárně na za-
davateli, jakým způsobem vymezí v zadávacích pod-
mínkách svoje požadavky např. na specializaci, zku-
šenosti či dosavadní praxi uchazečů; stejně tak může 
zadavatel v zadávacích podmínkách a posléze ve smlou-
vě s vybraným uchazečem realizovat svoji představu o 
platebních podmínkách za dodané služby. V této souvis-
losti soud považuje za poněkud nadnesené tvrzení žalob-
kyně o jedinečnosti smluvené advokátky, jakož i o tom,  
že by právní potřeby žalobkyně vyžadovaly znalost speci-
fické oblasti práva. Stejně tak nemůže povinnost postupo-
vat také dle zákona o veřejných zakázkách anulovat pou-
hý vztah důvěry mezi advokátem a jeho klientem. Důvěra 
v tomto vztahu je nepochybně podstatná, nelze však mít 
za to, že v daném případě by nemohla vzniknout také k 
jinému advokátovi.

[23] Poukazuje-li pak žalobkyně na porušení své samostatné pů-
sobnosti, považuje soud za nezbytné citovat § 7 odst. 1 zákona  
o obcích v jeho úplnosti: „Obec spravuje své záležitosti sa-
mostatně (dále jen ‚samostatná působnost‘). Státní orgány 
a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasaho-
vat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, 
který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může 
být omezen jen zákonem.“ Je zřejmé, že sám zákon o ob-
cích počítá s existencí jiných zákonů, jež musí obce do-
držovat, a to i při výkonu samostatné působnosti. Jedním 
z těchto zákonů je zcela nepochybně i zákon o veřejných 
zakázkách. Dohled nad jeho prováděním pak má žalovaný.

[24] Co se týče samotných specifických okolností, za nichž 
jmenovaná advokátka prováděla pro žalobkyni právní 
služby, nutno v prvé řadě konstatovat, že správní orgány 
přihlížely ke všem skutkovým okolnostem. Tyto též správ-
ně vyhodnotily. Deliktní odpovědnost dle § 120 zákona o 
veřejných zakázkách je odpovědností objektivní. Z hledis-
ka obce coby osoby delikventa je pak nutno mít za to, že 
její vědomí je kontinuální. Přestože tedy mezi jednotlivý-
mi představiteli obce mohly vzniknout vztahy faktické ne-
informovanosti, z vnějšího pohledu je informovanost obce 
nedotčena. Žalobkyně tedy nemohla účinně argumentovat 
tím, že „nevěděla“ o probíhající kontrole ze strany finanční-
ho úřadu či vůbec o problémech s dotacemi.

[25] I pokud by přitom soud přihlédl k tvrzení, že předmětné 
platební výměry byly pro obec jakýmsi bleskem z čistého 
nebe, nebylo by možno akceptovat neprovedení zadávací-
ho řízení. Zákon o veřejných zakázkách ostatně upravuje i 
postupy týkající se akutní potřeby zadání veřejné zakázky. 
Tak tomu ovšem v daném případě ani nebylo. Podle daňo-
vého řádu je možné podat proti platebnímu výměru i blan-
ketní odvolání, lze si pak představit vstřícný přístup ze 

strany finanční správy, která by v souladu se základními 
zásadami daňového řízení žalobkyni umožnila účinnou 
právní obranu poskytnutou profesionálem (stanovení lhů-
ty pro doplnění odvolání, které lze navíc doplňovat až do 
skončení řízení, posečkání, splátkování). Žalobkyně tedy 
objektivně nebyla pod takovým tlakem času či okolností, 
jak jej vykreslila v podané žalobě.

[26] Poukazuje-li pak žalobkyně na to, že úspěch ve věci 
nebylo lze předpokládat, že pouze s tímto úspěchem 
byla (a to až posléze) spojena nějaká blíže neurčená od-
měna, či že původní vize spolupráce obec–advokátka 
neměla atakovat zákonné limity veřejných zakázek, 
nutno uvést, že tyto okolnosti nejsou z hlediska otáz-
ky samotného spáchání správního deliktu podstatné.  
Zásadní je zde skutečnost, že žalobkyně vynaložila částku 
zhruba 6 miliónů korun z veřejných prostředků jako odmě-
nu za právní zastoupení, a to zcela mimo režim zákona o 
veřejných zakázkách. Jak uvedeno již výše, problematiku 
nastavení odměny mohla žalobkyně účinně řešit v zadá-
vacích podmínkách. Navíc již samotné finančním úřadem 
požadované částky byly jednoznačnou indicií, že v přípa-
dě použití profesionálních právních služeb mohou výda-
je veřejných prostředků překročit limitní částky uvedené  
v zákoně o veřejných zakázkách. Za této situace měla ža-
lobkyně nepochybně přikročit ke stanovení hodnoty za-
kázky ve smyslu § 13 zákona o veřejných zakázkách.

V. Závěr a náklady řízení
[27] Soud tedy shledal námitky žalobkyně neopodstatněnými.  

Jelikož v řízení nevyšly najevo ani žádné vady, k nimž 
musí soud přihlížet z úřední povinnosti, zamítl žalobu jako 
nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s.

[28] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1  
s. ř. s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník,  
který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů 
řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účast-
níkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně ve věci 
úspěch neměla (žaloba byla jako nedůvodná zamítnuta), a 
nemá proto právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému 
správnímu orgánu, kterému by jinak jakožto úspěšnému 
účastníku řízení právo na náhradu nákladů řízení příslu-
šelo, náklady řízení nad rámec jeho běžné administrativní 
činnosti nevznikly.

Poučení: 
Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě 
dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává  
u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti 
musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-
-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj 
jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělá-
ní, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon 
advokacie.

V Brně dne 31. srpna 2016
JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.

předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: 
Dana Janků

Digitálně podepsala Dana Janků 
Datum: 2016.09.30 13:46:33 +02‘00‘
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Usnesení Rady obce Ru-
doltice č. RO/2016/08/25 
z 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 Ru-
doltice, 4138/6, p. Kyselo, nové OM mezi obcí a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplic-
ká 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, jejímž předmětem je 
zřízení a vymezení věcného břemene – osobní 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 to-
hoto 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 dluž-
níkem, 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 uza-
vření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

Usnesení Rady obce Ru-
doltice č. RO/2016/09/08 
z 8. 9. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o podmín-
kách zřízení stavby mezi obcí a Správou a údržbou silnic Par-
dubického kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Doubra-
vice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031, jejímž předmětem je 
zvláštní užívání silničního pozemku pro umístění inženýr-
ských sítí, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o prove-
dení uměleckého vystoupení mezi obcí a panem Ondřejem 
Sládkem bytem Nerudova 973, 735 81 Bohumín, IČO 76473759, 
za celkovou cenu 14.500 Kč, jejímž předmětem je umělecké 
kouzelnické vystoupení a interaktivní mikromagie mezi hos-
ty a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/4/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Podlicenční smlou-
vy mezi obcí a společností Malované mapy s.r.o. se sídlem 
Vodní 1972, 760 01 Zlín, IČO 24804584, jejímž předmětem je 
udělení oprávnění – podlicence k užití fotografií Obce Rudol-
tice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy 
mezi obcí a společností Ekola České Libchavy s.r.o. se síd-
lem České Libchavy č. p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862, jejímž 
předmětem je pronájem velkoobjemového kontejneru AVIA 
14 m³ uzavřený, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o dílo na služby spojené s odstraňováním odpadu 
mezi obcí a společností Ekola České Libchavy s.r.o. se síd-
lem České Libchavy č. p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862, je-
hož předmětem je specifikace velkoobjemového kontejneru  
a cena za přepravu a odstraňování odpadu, a který je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 



Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke Ná-
jemní smlouvě ze dne 29. 6. 2006 mezi obcí a společností Eko-
la České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy č. p. 172, 
PSČ 561 14, IČO 49813862, jehož předmětem je seznam prona-
jatých odpadních nádob a který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi 
obcí a společností Pikma s.r.o. se sídlem Joukalova 1141/11, 
635 00 Brno - Bystrc, IČO 26888181, za celkovou cenu 114.250,- 
Kč bez DPH, jejímž předmětem je zpracování projektové do-
kumentace pro „Víceúčelové hřiště – Rudoltice 1. sídliště“,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/7/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Ná-
jemní smlouvě č. 99 N 12/50 mezi obcí a Státním pozemko-
vým úřadem ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3, IČO 01312774, kterým se mění předmět nájmu a výše roční-
ho nájemného a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Ná-
jemní smlouvě č. 109 N 10/50 mezi obcí a Státním pozemko-
vým úřadem ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3, IČO 01312774, kterým se mění předmět nájmu a výše roční-
ho nájemného a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/8/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje platový výměr pro ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ru-
doltice Mgr. Pavla Dvořáčka, který nabývá účinnosti dnem  
1. 9. 2016.

USNESENÍ č. RO/9/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 
ze dne 8. 9. 2016, jehož předmětem je rekonstrukce komuni-
kací a kultura, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2016/09/08

Rada obce Rudoltice se seznámila s cenovými nabídkami 
firem na dodávku pece pro vypalování keramiky, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení a rozhodla vybrat komo-
rovou pec od firmy Glazur servis se sídlem Na Horce 278, 679 
11 Doubravice nad Svitavou, IČO44087292, typ pece CL 280-
5 včetně zakládacího setu, regulátoru a malého válcovacího 
stolu za celkovou cenu 181.125,- Kč, která bude sloužit pro úče-
ly Základní školy a mateřské školy Rudoltice a dále pro veřej-
nost obce formou návštěvy keramického kurzu.

USNESENÍ č. RO/11/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup 3 světel a 2 reflektorů 
pro osvětlení jeviště, 4 ks kovových regálů pro vybavení kera-
mické dílny dle cenových nabídek, které jsou nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/12/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje zadat vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení na vybudování „Volnoča-
sového centra v hospodářském stavení č.p. 5 v Rudolticích“, 
které je ve vlastnictví obce, panu Martinu Hlaváčkovi se síd-
lem Bezděkov 1344, 560 02 Česká Třebová, IČO 76266435, dle 
předložené cenové nabídky v celkové výši 98 200,- Kč bez 
DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/13/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje zadat vypracování projektové 
dokumentace pro vynucenou překládku telekomunikačního 
kabelu mezi mateřskou a základní školou společnosti Čes-
ká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov,  IČO 04084063, dle předložené 
cenové nabídky v celkové výši 16.740,- Kč bez DPH, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.          

USNESENÍ č. RO/14/2016/09/08

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 603/2 a 626/4  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 
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Usnesení Rady obce Ru-
doltice č. RO/2016/09/22 
z 22. 9. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/09/22

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/09/22

Rada obce Rudoltice se seznámila s předloženou dokumen-
tací týkající se výstavby dopravní a technické infrastruktury 
pro lokalitu obytné zóny Pod Zámečkem v Rudolticích vypra-
covanou společností BKN s.r.o. se sídlem Vladislavova 29/1, 
566 01 Vysoké Mýto, IČO 15028909 a rozhodla nevydat stano-
visko do doby, než bude předložená dokumentace doplněná 
ze strany investora o uzavřené smlouvy o smlouvách budou-
cích řešících služebnosti.

USNESENÍ č. RO/3/2016/09/22

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy  
na částku 2.000,- Kč, která bude vyplacena sdružení „Babybox 
pro odložené děti – STATIM“, z. s. se sídlem Pod Oborou 88, 
104 00 Praha 10, IČO 27006891, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/4/2016/09/22

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu 
č. 10 v bytovém domě čp. 618 ze dne 29. 8. 2016 a výpověď  
z nájmu bytu č. 11 v bytovém domě čp. 611 ze dne 20. 9. 2016.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 262/7 a pověřu-
je starostu obce k jejímu podpisu. Rada obce Rudoltice schva-
luje, že před podpisem této nájemní smlouvy bude ze strany 
nájemce složena kauce na nájemném ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

Usnesení Rady obce Ru-
doltice č. RO/2016/10/06 
z 6. 10. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/10/06

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/10/06

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016 
ze dne 6. 10. 2016, jehož předmětem jsou volby do zastupitel-
stev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, a kte-
ré je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/10/06

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup chladničky pro výva-
řovnu v budově obecního úřadu za pořizovací cenu do 6.000,- 
Kč jako náhradu za stávající poškozenou chladničku nevyho-
vující i hygienickým normám. 

USNESENÍ č. RO/4/2016/10/06

Rada obce Rudoltice schvaluje vydání Výzvy o zahájení za-
dávacího řízení, jehož předmětem je veřejná zakázka malého 
rozsahu s názvem Dětské hřiště Rudoltice, přílohou je za-
dávací dokumentace, zadavatelem je Obec Rudoltic, a která  
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje členy hodnotící komise pro 
výběrové řízení Dětské hřiště Rudoltice: pana Michala Petrá-
ně, paní Jolanu Kobzovou a paní Marcelu Macháčkovou, a tři 
náhradníky: pan Ivo Kolomý, pan Jaroslav Suchý, pan Pavel 
Řehoř.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k podpisu Smlou-
vy o dílo Dětské hřiště Rudoltice, která bude uzavřená mezi 
obcí a  vítěznou firmou. 
 

USNESENÍ č. RO/5/2016/10/06

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo  
č. 201620 mezi obcí a PhDr. Janou Staňkovou se sídlem Kna-
povec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 74616510, jejímž před-
mětem je administrace projektu Dovybavení dětského hřiště  
v obci Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 
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Usnesení zastupitelstva 
obce č. OZ/26/09/2016 z 
26. 9. 2016
Usnesení č. ZO/1/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu paní 
Jolanu Kobzovou a pana 
Ing. Jana Tejkla a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.

Návrh usnesení č. ZO/2/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program 
zasedání zastupitelstva:

• Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

• Schválení programu

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systé-

mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se sta-

vebním odpadem na území obce Rudoltice

• ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků

• Rozpočtové opatření č. 10/2016/OZ

• Koupě části p.p.č. 695/1 a části p.p.č. 696/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna 

• Úplatný převod pozemků p.p.č. 900 a p.p.č. 907/3 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna 

• Prodej části p.p.č. 3085/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

• Prodej p.p.č. 4245/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

• Prodej p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

• Prodej p.p.č. 4245/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

• Různé

• Diskuse

Návrh usnesení č. ZO/3/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2016 o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usne-
sení, a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřej-
nit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Rudoltice na fyzické i elektronické 
úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Návrh usnesení č. ZO/4/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost Základní 
školy a mateřské školy Rudoltice, jež je nedílnou součástí to-
hoto usnesení a jejímž předmětem je udělení výjimky z nej-
nižšího počtu žáků ve třídě, a tuto výjimku schvaluje podle § 
23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon) na školní rok 2016/2017.

Obec Rudoltice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků  
v souladu se školským zákonem a prováděcím právním před-
pisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělá-
vací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským nor-
mativem.

Návrh usnesení č. ZO/5/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření 
č. 10/2016/OZ týkající se oprav a výstavby komunikací, nein-
vestičního příspěvku pro Základní školu a mateřskou školu 
Rudoltice, a kterým se zapojují do rozpočtu finanční prostřed-
ky z minulých let ve výši 4 500 000 Kč.

Návrh usnesení č. ZO/6/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlou-
vy mezi panem J. B., trvale bytem XXX, panem S. B., trvale by-
tem XXX a paní J. B., trvale bytem XXX, na straně jedné, jako 
prodávající, a obcí Rudoltice na straně druhé, jako kupující, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je koupě části p.p.č. 695/1 (nově dle GP p.p.č. 695/8) 
o výměře 15 m2 a části p.p.č. 696/1 (nově dle GP p.p.č. 696/6)  
o výměře 73 m2 vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzá-
jemně ujednanou kupní cenu ve výši 3.080,- Kč, a rozhodlo 
její uzavření schválit, a to s ohledem na skutečnost, že před-
mětné pozemkové parcely jsou dlouhodobě využívány jako 
veřejná komunikace k nádraží Českých drah.

Návrh usnesení č. ZO/7/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s podáním žádosti 
o úplatný převod zemědělského pozemku p.p.č. 900 a p.p.č. 
907/3 podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Návrh usnesení č. ZO/8/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění zá-
měru prodeje části p.p.č. 3085/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrou-
na na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 19. 8. 
2016 – 5. 9. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p.p.č. 
3085/1 (dle GP nově p.p.č. 3085/6) o výměře 634 m2 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna Mgr. L. H., trvale bytem XXX, za cel-
kovou kupní cenu ve výši 22.190,- 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 vyhoto-
vení této smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

Návrh usnesení č. ZO/9/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlou-
vy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudol-
tice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou z před-
kupního práva, a manželi O. a S. H., oba trvale bytem XXX, 
na straně druhé, jako kupujícími a povinnými z předkupního 
práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž před-
mětem je prodej p.p.č. 4245/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 259.650,- Kč včet-
ně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit.

Návrh usnesení č. ZO/10/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlou-
vy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudol-
tice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou z před-
kupního práva, a panem M. K., trvale bytem XXX a slečnou 
K. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícími a 
povinnými z předkupního práva, jež je nedílnou součástí to-
hoto usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/3 v 
k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kupní 
cenu ve výši 263.850,- Kč včetně DPH, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Návrh usnesení č. ZO/11/26/9/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlou-
vy a smlouvy o věcném předkupním právu mezi obcí Rudol-
tice na straně jedné, jako prodávající a oprávněnou z před-
kupního práva, a manželi Ing. I. a J. M., oba trvale bytem XXX, 
na straně druhé, jako kupujícími a povinnými z předkupního 
práva, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž před-
mětem je prodej p.p.č. 4245/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 236.930,- Kč včet-
ně DPH, a rozhodlo její uzavření schválit.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 
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Informace ze 
školní jídelny
Základní škola a mateřská škola Rudoltice 
nabízí od 5. 9. 2016 možnost stravování 
pro veřejnost.

Cena oběda, který se skládá z polévky, 
hlavního chodu, doplňku a nápoje, 
činí 62,-- Kč.

Oběd si můžete vyzvednout v jídlonosiči, 
nebo se stravovat přímo ve školní jídelně.
Výdej stravy je od 11:00 - do 11:45.

Bližší informace na tel. čísle 607 415 427.
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Podzimní dění na Zámečku
Ani na podzim se návštěvníci Zámečku nebudou nudit. 
Při prohlídkách uvádím i letos nově zjištěné informace 
z historie, které dříve známy nebyly. Na příští rok se už 
připravují různé výstavy nebo další informační materiá-
ly, konkrétní informace budou postupně uveřejněny.
Zámeček letos navštívil i Stanislav Motl a díl pořadu 
Stopy, fakta, tajemství byl v Českém rozhlase nedávno 
odvysílán, je možno si ho na stránkách tohoto pořadu 
najít. Redakce Českého rozhlasu mě také pozvala do 
pořadu Zálety Aleny Zárybnické, kde jsem odpovídala 
na otázky a vyprávěla o historii i současnosti Zámeč-
ku. Také je možno si to na stránkách tohoto pořadu po-
slechnout z archivu.
Celostátní média byla na Zámečku letos na jaře přítom-
na  průzkumu podzemí a ten bude nyní pokračovat. Při-
pravují se průzkumné vrty v místech, kde by měly být 
další podzemní prostory pod bývalým zámkem pod pod-
lahou přístupného sklepení. Na výsledky jsme všichni 
velice zvědaví a jistě pak budou zveřejněny. Desátý rok 
provozu Zámečku přináší nové informace, 

hlavně o podzemních prostorech a doufám, že se podaří 
zjistit, jak rozsáhlé podzemí se nám zatím ještě skrývá 
a vypátrat další podrobnosti z pohnuté historie zámku.

Děti se ani na podzim na Zámečku nenudí

Kavárna na Zámečku také na podzim připravila hned 
několik akcí, 15.10. byla Drakiáda. Pak děti budou vyrábět 
dýně na Halloween 29.10. Při této akci si děti mohly vy-
zdobit dýně i přímo na místě a rozsvítit si v nich svíčky. 
Na listopad se připravuje na 12.11. Maškarní pro děti, o 
hudbu se už tradičně postará oblíbený DJ Standa.
No a pak se všichni mohou těšit na Mikuláše, čerti si 
zařádí ve sklepení, ale hodné děti se jich bát nemusí. 
Mikuláš s andělem mívají pro děti drobný dárek,  a tak 
nakonec vše dobře dopadne.
Děti si slavnostně rozsvítí stromeček v zámecké kavár-
ně 17. 12. a pak už oslavíme konec tohoto roku, to je však 
ještě daleko. 

 „Zabavuji! Vrátím na konci školního roku!“

  „Víš, Nováku, 
   že by se to dalo posuzovat jako šikana pedagoga?!“

Autor vtipů: Pavel Dvořáček



Barvy podzimu 

Listí na stromech se barví do všech možných odstínů 
a procházky podzimní přírodou mají své kouzlo. Mám 
ráda toto období, kdy je na každém kroku možno vidět 
něco pěkného.
Některé stromy mají nádherně zbarvené listí, nebo je vi-
dět u cesty orosená pavučina a ze spadaného listí ještě 
sem tam vykoukne fialový květ. Pole už jsou sklizena a 
lesíky kolem nich hrají všemi barvami, červené a žluté 
listí se střídá se stále zelenými jehličnany a vytváří ko-
lem nás rozmanitou podívanou.
Z výšky zámecké věže je pěkný pohled na okolní příro-
du hýřící barvami a stojí za to vyjít těch 110 schodů a 
rozhlédnout se kolem. Až opadá listí, bude vidět více po-
drobností, které nyní skrývá a objeví se i nově postavené 
rodinné domky pod věží, které jinak vidět nejsou.
Podzim má velkou paletu barev a každý rok se můžeme 
těšit na pěknou podívanou i z oken Zámečku. 

3. drakiáda na Zámečku se účastníkům líbila

Třetí ročník této akce, kterou pořádají provozovate-
lé kavárny na Zámečku, byl 15. 10. trochu pozname-
nán bezvětřím. I když den předtím foukalo až moc 
a ještě dopoledne větřík byl, odpoledne utichl. Přesto se 

na Zámečku sešlo dost dětí i rodičů s různými draky. 
Po registraci se celkem 29 dětí s draky a po focení před 
věží všichni vypravili na pole u lesa, kde doufali najít 
alespoň nějaký vánek. Rodiče i děti se upřímně snažili 
a někomu skutečně draci vzlétli, někdo se pořádně pro-
běhl, ale všichni se dobře bavili. Někteří tatínkové měli 
s přípravou dost práce, ale všichni si zadováděli na čer-
stvém vzduchu a potom jim tím lépe chutnalo občers-
tvení. Tradičně výborné makrely a k tomu dobré pivo 
nebo kofola a další dobroty a posezení pod věží bylo pro 
všechny příjemným zakončením této pěkné podzimní 
akce. Při odchodu jsem zaslechla, že už se těší na příš-
tě, až bude zase foukat a draci si pořádně zalétají, a tak 
nezbývá, než si počkat a za rok se opět na Zámečku při 
drakiádě sejít. 

I prohlídka Zámečku je možná, po telefonické 
domluvě (tel. č. 776 642 277) nejlépe mezi 13-15.30 hod. 
ráda zájemce provedu. 

Pátrání na Zámečku v sobotu pokračovalo

Po domluvě přijel na Zámeček v sobotu 22. 10. dopisova-
tel časopisu Záhady Života s kolegou a skupina vedená 
známým Petrem Drbohlavem, která se zabývá různým 
pátráním, v podzemí i jiným a zkusili jsme se také pro-
vrtat jedním zazděným vchodem. Podařilo se na dvou 
místech provrtat 95 cm širokým zdivem, ale vždy se 
v pohledu malé kamery objevila zemina, takže tato 
místnost velmi pravděpodobně už patří k těm, kde byly 
při bourání zámku odstraněny klenby. 
Alespoň to nyní víme jistě.

Další informace se zpracovávají, o tom napíši zase příš-
tě. I letošní podzim je na Zámečku zajímavý a doufám, 
že se ještě na něco zajímavého při dalších průzkumech 
zase přijde.

Autorka článku a fotografií: Krasava Šerkopová
dobrovolná kastelánka 
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Z historie obce
po roce 1945 
XXIV. část
PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE
1990 n., s. 241 – 273
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.

1998

Události v naší obci

• Byla dokončena plynofikace mateřské školy za 819 
000,- včetně zateplení stropů a spojovací chodby. 
Úpravy byly prováděny v letních měsících v době 
prázdnin.

• Během roku byla prováděna příprava výstavby 71 
bytových jednotek. Stavební povolení na 5 domů, 
proběhla veřejná soutěž – zvítězila firma VALC s.r.o. 
Hradec Králové, podpis smlouvy 30. 12. 98, sepisování 
smluv s budoucími nájemníky (ke konci roku asi 50)

• Rekonstrukce jídelny obecního úřadu za 80 000 Kč. 
Kuchyň provozují pí Součková a Syrová z Krasíkova.

• Volby 1998, bylo jich hodně, ale pro naši obec měly 
vliv pouze ty komunální na podzim. O velkých pro-
blémech kolem nich, resp. s ustavováním nového 
zastupitelstva, vás budu ještě několikrát informovat. 

• První sníh napadl až kolem 10. prosince, tedy skoro o 
14 dní později než dlouhodobý průměr

• Zámeček – během roku 1998 se žádná stavební akti-
vita nekonala. Kde jsou ty chvíle, kdy jsem s optimis-
mem snil o budoucí podobě tohoto krásného místa. 
Zámeček patří Lanškrounu, proto jsem v obci žádné 
informace nedostal.

• Fa ALGIDA staví mrazírenské depo u dvojdomku 
Faltusová – Morávek. Zatím mají své zboží v Mrazír-
nách Lanškroun. Stavba sestává ze dvou hal a admi-
nistrativní budovy. Sklad přinese jistě místním lidem 
zaměstnání.

• Jediný nový domek v Rudolticích staví pan Josef 
Vázler. Roztomilý nízký domek ve své hrubé stavbě 
stojí vedle bytovky bývalého Státního statku.

• A teď opět k místním hospodám. Mám pro pivaře 
dvě zprávy. První je, že se opět otevřela hospoda Na 
křižovatce. Provozuje ji jistá firma ze Štítů. Zprvu 
měli potíže, zřejmě s hygienou, proto zde o sobotách 
prodávali pouze textil. Otevřeli na podzim, vyvařují. 
V souvislosti s výstavbou Algidy otevírají kvůli jíd-
lu již v 7.00 hod. Hospodu navštěvují i zaměstnanci 
Českých drah, případně projíždějící motoristé a řidiči 
TIR.

• Druhá je otevření hospody Na dvorku v kulturním 
domě. Dvorek v KD byl celý vydlážděn, udělána fasá-
da. Hospodu provozují mladí chlapci a využívají při-
rozeně přísálí kulturního domu.

• V této souvislosti je nutno upozornit na to, že byla 
provedena dlažba před vchodem do obecního úřadu.

• Sál kulturního domu slouží škole jako tělocvična. 
Potřebné nářadí se musí vždy při hodinách nanosit. 
Stávající tělocvičnu využívá fa Frajman.

• Byl zaveden nový autobusový spoj během dopoled-
ne. Zajistí dopravu hlavně starším lidem, kteří častěji 
navštěvují lékaře.

• Místní myslivci si před lety vybudovali malý rybní-
ček v horní části obce, u rašeliniště. Nasadili do něho 
i chovné ryby, neboť rybník je bohatě ozeleněn. I letos 
prováděli výlov a když zjistili, že je většina kaprů ma-
lých, tak je vrátili zpět.

• Proti Pirklovým v dolní části byl vybudován nový 
most. Most u Václava Kopeckého v horní části byl po 
dvou letech také dokončen. Opraveny byly lávky u 
Kristkových, Makovských a lávka u Stuchlíkových. 
Lávka u p. Křapa není dodělána, chybí provést násyp 
materiálu.

• Obecní úřad byl upozorněn, že ujíždí hráz u rybníka u 
kostela. Po několika předchozích problémech, kdy se 
hráz úplně protrhla, bylo přistoupeno k postupnému 
zasypávání. Nebezpečí již žádné nehrozí.

• Slečna Radka Žáčková koupila budovu jeslí za 300 
000,- Kč. Smlouva ukládá nové majitelce vůči OÚ 
jisté povinnosti. Budova má totiž na život v Rudolti-
cích velký vliv. Sídlí zde pošta, do letošního roku zde 
bylo kadeřnictví, drogerie a obchod paní Vázlerové – 
masna.

• Do Rudoltic po zrušení řeznictví dojíždí pojízdná pro-
dejna masa z Lanškrouna. Uvažuje se ale pro malý 
zájem o ukončení.

• Bytovka Státního statku čp. 12, která přešla na obecní 
úřad, má 6 bytů. Začalo se s jejich prodejem- Již bylo 
prodáno 5 bytů po 100 000,-.

• Obecní úřad má kromě jiných příjmů i příjem z pro-
deje programů pana Kolomého – starosty obce – na 
účetnictví a evidenci. Za posledních několik let část-
ka činí 500 000,-, za rok 1998 je to 90 000,- Kč. Je to 
jakýsi sponzorský dar, o kterém jistě většina lidí neví. 
Nechci se k situaci z důvodu skromnosti starosty ně-
jak více vyjadřovat. Bezpochyby patří této činnosti 
obdiv a dík. 

• Od 1. 7. 1998 patří mateřská škola pod základní školu. 
Má společného ředitele a nový společný název „Zá-
kladní škola a mateřská škola Rudoltice“. Ředitelem 
společného zařízení je místní rodák pan Mgr. Milan 
Valúšek.
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Výňatek z Rudoltického zpravodaje z prosince 1998

….My všichni jsme se po komunálních volbách (na pod-
zim 1998) stali svědky skoro až dramatických situací při 
volbě starosty obecního úřadu. Ta byla provedena až na 
druhém zasedání, ale složením čtyř poslaneckých man-
dátů v následujících dnech došlo k jakési politické krizi, 
jež měla pouze dvě východiska. Za prvé při nenastoupe-
ní alespoň jednoho náhradníka z řad KSČM a ČSSD by 
došlo k vyhlášení nových voleb, 

anebo v opačném případě by obecní zastupitelstvo pra-
covalo v minimálním počtu šesti lidí. Situace vyvrcho-
lila přijetím nabízeného mandátu panem Jiřím Hra-
báčkem, který svým svobodným rozhodnutím ukončil 
tuto nejasnou situaci v naší obci.

Nynější složení obecního zastupitelstva:
Oldřich Kolomý, Miloslav Šrámek, Tomáš Jón, Jaroslav 
Suchý, Jiří Hrabáček a Michal Urban.

Zpracovala: Marcela Macháčková

Firma je zapsána v rejstříku právnických osob MK v souladu se zá-
konem č. 3/2002 Sb., v platném znění Číslo evidence 8/1-04-723/1996, 
datum evidence dne 30. 10. 1996

 
Tisková zpráva ze dne: 21. 10. 2016
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již 
posedmnácté a její výtěžek je určen především na pod-
poru charitních služeb v našem regionu. Oblastní cha-
rita Ústí nad Orlicí zaměstnává cca 120 lidí a v celém 
okrese poskytuje už 25 let více než desítku služeb lidem 
všech generací. Našimi klienty jsou mladí i staří - lidé 
čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě, samo-
tě apod. Stabilní rodina je základ životní jistoty každého 
člověka, a právě podpora rodiny je jedním z hlavních 
cílů naší práce. I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří 
dárci naše služby na Orlickoústecku:
- Domácí hospicová péče - Pečovatelská služba - Rodin-
ná centra - Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Občan-
ská poradna - Zařízení pro osoby bez přístřeší - Dar na 
realizaci humanitárních projektů v Indii

Ve sbírce za rok 2016 se v orlickoústeckém okrese vy-
bralo 2.439.598,- Kč. 65 % výtěžku použila Oblastní cha-
rita v souladu se záměry zejména na zajištění domácí 
hospicové péče, pečovatelské služby, automobil pro pe-
čovatelky a další charitní služby. Další podíl z výtěžku je 
určen na projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahra-
niční humanitární fond CHČR (10 %), na režii TS (5 %) a 
projekty CHČR (5 %).

„Máme právo brát a povinnost dávat,“ tak formuloval 
své životní krédo prof. MUDr. Josef Koutecký, zakladatel 
české dětské onkologie. Až nám v lednu budou koled-
níci zpívat „štěstí, zdraví vinšujem vám...“, můžeme se 
nechat obdarovat jejich přáním. 

Naše společnost patří k té, která se může rozdělit s těmi, 
kdo v životě neměli takové štěstí. Proto nám i tentokrát 
koledníci nabídnou možnost přispět prostřednictvím 
organizací Charit potřebným.

Těšíme se na krátká setkání u vašich dveří.

Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na 
www.trikralovasbirka.cz, regionální informace k TS a k 
činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.
cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat 
koledníci.

Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz 

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická 
akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální 
veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města 
Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za 
přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zá-
stupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a 
jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). 
Veškerá dokumentace je po sbírce uložena na Diecé-
zní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle 
schválených záměrů použití.
Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou 
pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího 
skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem poklad-
ničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby 
prokazuje.

Tříkrálová sbírka 2017
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V době přípravy tohoto čísla RZ za-
tím nejsou známy konkrétní záměry 
Tříkrálové sbírky 2017 v našem regi-
onu, co je však jisté, že se sbírka opět 
bude v Rudolticích konat a že pro ni 
bude potřeba určitý počet dobrovol-
níků. Hlavní koledovací den bude so-
bota 7. 1. 2017, další dny podle potřeby 
a domluvy. Skupinky nejlépe složené 
ze tří dětí v kostýmech tří králů jsou 

doprovázeny jedním dospělým do-
provodem. Čím víc skupinek se vy-
tvoří, tím dříve jsme s koledováním 
po celé vesnici i se Zámečkem hoto-
vi! 

Za Vaši pomoc a ochotu Vám jsme 
předem vděční.
Marcela Macháčková, 
tel. 776 559 793

Blíží se 
Tříkrálová 
sbírka 
2017
Koledníci, hlaste se nám, 
prosíme!

Společenská 
kronika

Statistika 
obyvatelstva 

k 10. 10. 2016

Počet obyvatel obce Rudoltice 
celkem: 1846

Počet obyvatel na Zámečku
v bytových domech:  684
v rodinných domech:  79

Průměrný věk
celkem 37,07
muži 36,02
ženy 38,10

Počet přihlášených 
od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2016:  50

Počet odhlášených 
od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2016:  54

Počet narozených 
od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2016:  26

Počet zemřelých 
od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2016:  4

VÍTÁME MEZI NÁMI

Markéta Glesnerová
* 6. 8. 2016
Rudoltice 616

Nikol Svojanovská
* 29. 8. 2016
Rudoltice 617

Štěpánka Benešová
* 20. 9. 2016
Rudoltice 300

David Sodomka
* 30. 9. 2016
Rudoltice 150
Fotografie:
Orlický deník

Laura Horálková
* 3. 10. 2016
Rudoltice 626

GRATULUJEME JUBILANTŮM

Květuše Hrdá - 80 let
* 23. 2. 1936
Rudoltice 121

Stanislav Šebrle - 70 let
* 1. 9. 1946
Rudoltice 208 

Terezia Divíšková - 75 let
* 11. 9. 1941
Rudoltice 621

Anna Hrabáčková - 93 let
* 12. 9. 1923
Rudoltice 256

Bohuslav Kokeš - 70 let
* 3. 10. 1946
Rudoltice 239

ROZLOUČILI JSME SE

Věra Chládková
* 7. 5. 1949
† 6. 9. 2016
Rudoltice 613, 67 let
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Z dopisů našich 
čtenářů
Senioři, kde jste byli?
V sobotu 1. 10. 2016 proběhla v Kulturním domě Rudol-
tice oslava dne seniorů. Pěkný kulturní program zajis-
tily rudoltické děti a třebovické seniorky. Hezké bylo 
i vystoupení mladého šikovného kouzelníka, který ná-
sledně obešel všechny přítomné a u stolů ukazoval sku-
pinám zájemců, jak jednotlivá kouzla s kartami a min-
cemi provádí. Musím se ale vrátit k úvodnímu dotazu. 
Při mém příchodu vypadala oslava jako březnové MDŽ. 
Absolutní většinu přítomných tvořily ženy. Bylo pěkné 
počasí, tak je možné, že muži kopali brambory a dělali 
jiné podzimní práce, přijít se veselit se seniorkami ne-
měli čas. Škoda, zábava pokračovala tanečním vese-
lím, hudební skupina hrála klasické i moderní písničky, 
při kterých se dobře tančilo. Dobré bylo i pohoštění, 
které zajistil obecní úřad a místní restaurace, podávalo 
se několik druhů gulášů. 

Při ukončení pěkného večera dostali i poslední účastní-
ci pár kousků zákusků ke kávě domů. 
Za oslavu dne seniorů je potřeba organizátorům podě-
kovat.

Autor článku: Čenda Špičák

Poděkování za oslavu dne seniorů

Dne 1. října 2016 jsme se zúčastnili oslavy dne seniorů 
a tímto způsobem bychom chtěli poděkovat obci i paní 
Kobzové za zajištění zábavného programu, který se nám 
velice líbil. Jen nás mrzí malá účast ze strany seniorů.

Autorky článku: Skupina seniorek
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Život

Někdy se život
těžký zdá,
každý v něm
nějak proplouvá,
tak jako kousek
babího léta,
které si ve vzduchu
jenom tak létá
tak jako vlna 
v moři,
co potom břehy boří,
tak jako kapka vody
se vrací do přírody.

Jedno je jist však,
ulétne jako ten pták.

Važme si života,
vždyť je to dar,
važme si toho, 
kdo nám ho dal.
Nakonec zjistíš,
že bylo fajn,
život jde dál.

Hřbitovní

Jdu cestou za město
a slunce svítí,
došla jsem na místo,
všude je kvítí,
ticho a podivný klid.

Přede mnou tyčí se
kamenný kříž,
prochází branou,
kde není klíč.

Ta brána se tam nezamyká,
za ní je přec
to místo ticha.
Jen vedle někdo
tiše vzlyká,
všechno je pryč.

U hrobu stojím
a vzpomínám,
všem drahým lásku
posílám.

V korunách stromů
ptáci zpívají
a já začnu snít
také o ráji.

Tam je ta hranice
života – smrti,
to místo k myšlenkám nutí
a voní rozmarýn.

Já stále stojím
u toho kamenného stolu,
vy moji nejdražší,

už brzy budem spolu
a mezi námi
bude smír.

Hranice rozplyne se,
ta brána otevře se
a jiný svět nám nese,
kde není bolest
a žádný splín.

Z pera našich čtenářů

Podzimní

Jak ten čas běží, jaro bylo včera
a teď je podzim, v kterém ráno bělá.
Tou mlhovinou, která vše zakrývá, 
ať je to pole, les i pavučina, 
vše v sobě ukrývá.

Ta rána před rozbřeskem
mně tak milá, tajuplná, snivá
a za ní čeká slunce,
které svým paprskem
snaží se zahřát ještě naši zem.

Barevnost listí, které na zem padá,
a září jako deka z baldachýnu,
někteří ptáci odlétají, nechtějí poznat zimu.

Vrátí se znovu, až přijde čas,
vždyť poznali tu spoustu krás.
Zoraná pole vítr zametá
a já volám podzime, ty brachu,
vítej – čas nečeká.

Autorka básně: 
Ilona Kotíková Nástrahová



Autor básně: 
Oleg Frajman

Co bylo v plánu    
                                    
Bylo mi znenadání shůry dáno,
co mnoha jiným
mužům není přáno.
 
Co víc bych si mohl přát,
než něžnému pohlaví
v básničkách
svoji úctu vzdát.
 
S  humornou nadsázkou,
lehkou mužskou touhou
a myšlenkou na ně
nekonečně dlouhou.
 
Byl to zásah do mého nevědomí,
vskutku pravý úder-hit.
Asi to bylo v plánu,
tak to mělo být.
 
P. S. 
Na rozdíl od jiné víry       
já, ženo, tobě
vzdávám hold 
v této divné době.

Moje láska rusovláska 

Sbohem, dlouhý vlásku,
co jsi zdobil moji lásku.
Teď má krátký vlas,
moje milá líbí se mi zas.

Zase budeš, dlouhý vlásku,
až zavelí jí vnitřní hlas,
zdobit moji rusovlásku,
nechá si tě narůst zas.
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Autorka obrázku: 
Ilona Kotíková Nástrahová

Podzim

Obec Rudoltice nabízí občanům možnost 
zájezdu do vánočně vyzdobeného zámku

Hrádku 
u Nechanic 
při zpáteční cestě návštěvu nákupního 
centra Futurum v Hradci Králové

v sobotu 26. listopadu 2016

Cena vstupného do zámku:
Dospělí:   120,- Kč
Senioři nad 65 let a děti: 80,- Kč
Děti do 6 let:   zdarma          

Autobusová doprava zajištěna. 
Cena 50,- Kč/osoba. 

Čas odjezdu autobusu z jednotlivých
autobusových zastávek:

  7.00 hodin       Rudoltice, Zámeček  

  7.05 hodin    Rudoltice, křižovatka

 7.08 hodin Rudoltice, u školy  

 7.10 hodin Rudoltice, hostinec

 7.12 hodin  Rudoltice, u mostu

Předpokládaný návrat v podvečerních 
hodinách.
Zájemci se mohou hlásit osobně na poda-
telně místního obecního úřadu nebo na tel. 
č. 465 323 124.
Cenu zájezdu tj. cenu vstupného + autobu-
sovou dopravu prosíme uhradit nejpozději 
v pondělí 21. listopadu 2016 na podatelně 
místního obecního úřadu.
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OBEC RUDOLTICE SRDEČNĚ 

ZVE VŠECHNY DĚTI A RODIČE NA  
 

MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKU   

 

3. 12. 2016 OD 16.00 HODIN  
NA SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU  

 

ZAJIŠTĚN JE ZÁBAVNÝ PROGRAM 
 PRO DĚTI S KOUZELNÍKEM  

ONDŘEJEM SLÁDKEM,  
OČEKÁVAT LZE I MIKULÁŠSKOU 

DRUŽINU 
 



Pozvánka na 2. ročník vánoční výstavy s názvem

  

Vánoční ladění

     

10. a 11. prosince vždy od 14.00 do 18.00 hodin
na sále Kulturního domu v Rudolticích

k vidění bude aranžmá staročeských Vánoc, vánoční dekorace, ozdoby,  
pečivo a vánočně prostřené stoly, vše v podání místních šikovných lidí. 

Také letos si bude možné zakoupit perníčky, cukroví a dárky pro vaše nejbližší.

V sobotu 10. prosince od 14.00 hodin si budou moci děti vyrobit vlastní  
vánoční dekorace z papíru, keramiky a dalších přírodních materiálů.

Po oba dny budou znít k  adventní pohodě koledy, rozsvícen bude vánoční strom  
a pro zahřátí bude nachystán punč spolu s ochutnávkou cukroví.

Srdečně vás zvou členky klubu důchodců, základní a mateřská škola,  
vystavovatelé a Obec Rudoltice.
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Kalendář akcí na rok 2016:

Kalendář akcí na rok 2017:
21. 1. 2017 Sportovní ples (TJ Sokol) 

18. 2. 2017 Hasičský ples (SDH Rudoltice)

25. 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)

30. 9. 2017  Den seniorů (obec)

1. – 13. 11. 2016  V době otevírací doby podatelny obecního úřadu   
   Výstava vtipů (Mgr. P. Dvořáček), básní (Oleg Frajman)   
   a obrazů (MgA. Š. Švarcová, p. Kotíková-Nástrahová, p. Reindlová)   
   na sále Kulturního domu v Rudolticích (obec)

26. 11. 2016  Zájezd – dopoledne vánočně vyzdobený zámek Hrádek u Nechanic,   
   odpoledne obchodní centrum Futurum v Hradci Králové (obec)

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

7. 12. 2016 16.30 hodin Vánoční koncert ZŠ a MŠ v kostele, živý betlém,   
    zpívání u rozsvíceného stromu (ZŠ a MŠ, obec)

10. – 11. 12. 2016 Vánoční ladění - výstava (obec)  
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Římskokatolická farnost Rudoltice

Vánoce v kostele a na faře
Betlémské světlo,

plamének naděje a míru, jímž se šíří láska a pokoj mezi lidmi dobré vůle – bude připraveno 
pro všechny zájemce k odnesení od poledne 23. 12. v kostele sv. Petra a Pavla i na faře.

Vánoční a novoroční mše
na Slavnost Narození Páně 25. 12. a na Nový rok 1. 1. 2017 začnou v 11 hodin 

v teplé kapli na faře. Přijďte s námi oslavit křesťanské Vánoce!

Betlém 
v kostele bude opět přístupný po všechny sváteční dny od 24. 12. do 2. 2. 2017. 

Pokojné Vánoce v kruhu rodiny, pevné zdraví a úspěšný nový rok 2017 přeje

správce farnosti Ing. Josef Macháček 
se všemi farníky

www.farnost.rudoltice.info

PF 2017
Přejeme Vám krásné vánoční svátky,
do nového roku hodně zdraví, 
spokojenosti a osobních úspěchů 
a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Ivo Kolomý
starosta obce

Jolana Kobzová 
místostarostka obce

a kolektiv zaměstnanců obce Rudoltice 
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Vítání 
občánků

Strana 8
Fotografie: Radek Lepka

Pavlína
Kučerová

Matěj
Perchlik

Nella
Svátová

Samuel a Leontýna
Benešovi

Zdeněk
Stránský

Nella
Langrová

Viktorie
Heděncová

Aleš
Jedlička

Markéta
Glesnerová

Natálie
Mičová

Elen
Saňáková

Nikol
Svojanovská

Tomáš
Vašek
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