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1. ČÍSLO LEDEN  2017

Vážení 
spoluobčané,
dovolte mi krátce se zamyslet nad uply-
nulým rokem 2016. Byl to již druhý rok, 
ve kterém probíhala asfaltizace míst-
ních komunikací. Rok, v němž se reali-
zovaly drobnější projekty, ale zejména 
rok, věnovaný přípravám stavebních do-
kumentací pro plánované projekty.

Více na straně 5

Fotografi e: Zdeňka Lédlová
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Adventní koncert v kostele

Mikuláš

Vánoční výstava

Fotografi e: Zdeňka Lédlová, Vladimír Provazník, Jolana Kobzová
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Ve dnech 1. - 15. listopadu 2016 se konala  
na sále místního kulturního domu výstava výtvar-
ného umění místních obyvatel. Bylo možné rozjí-
mat či se zamyslet nad verši pana Olga Frajmana,  
zasmát se nad kreslenými vtipy pana Mgr. Pavla Dvo-
řáčka, obdivovat obrazy přírody a místa, která v naší 
obci křídou zachytila paní Ilona Kotíková-Nástrahová, 
či obdivovat obrazy zvířat a krásné portréty namalova-
né paní Marií Reindlovou. Své zážitky z cest ztvárnila 
na plátně MgA. Štěpánka Švarcová. Všem výtvarní-
kům děkuji za zapůjčení jejich uměleckých děl a všem 
návštěvníkům za jejich zastavení se na sále. Myslím, 
že návštěvnost byla slušná a všichni odcházeli překva-
peni, kolik zručných umělců v naší obci žije. Musím 
však poznamenat, že v naší obci žije a tvoří ještě mno-
hem více umělců, třeba časem budeme moci obdivovat 
i jejich díla.

Výstava výtvarného umění 
místních obyvatel 

Autorka článku i fotografií: Jolana Kobzová
místostarostka

Autorka: Jolana Kobzová
místostarostka

Dovolte mi krátce Vás informovat o ukončení provozu 
České pošty v Rudolticích. 

Důvodem ukončení provozu pošty ve stávajících pro-
storách byla tříměsíční výpověď nájemní smlouvy Čes-
ké poště ze strany vlastníka budovy, a to v souladu  
s podmínkami nájemní smlouvy. Česká pošta tuto skuteč-
nost oznámila obci a nabídla jí možnost provozovat poš-
tovní služby v podatelně obecního úřadu. Tato nabídka byla  
ze strany obce zamítnuta z důvodu nedostatku místa v po-
datelně obecního úřadu, nebylo nalezeno ani jiné vhodné 
místo v této budově. Kromě budovy úřadu a domu č.p. 5 obec 
nevlastní žádné jiné prostory. Bohužel, dům č. p. 5 není v sou-
časné době okamžitě provozu schopný. 

Majitel firmy KTV nabídl České poště k provozování slu-
žeb prostor v zadní části budovy své firmy KTV u autobusové 

zastávky Hostinec. Pokud by zde měla být provozována poš-
ta, muselo by dojít také ke stavebním úpravám a investicím. 
Česká pošta je podnikatelským subjektem stejně jako každá 
jiná organizace a pravděpodobně její vedení došlo k závě-
ru, že do tohoto projektu nebude investovat peníze. Proto od 
1. 1. 2017 musela v naší obci svoji činnost ukončit a nabídla 
své „mobilní“ služby, leták s podmínkami obdržela do svých 
schránek každá domácnost. Naskýtá se řešení do budoucna. 
Společnost Konzum by byla ochotna poštovní služby provo-
zovat, podobně jako v Ostrově. Tomu by však musely před-
cházet rovněž stavební úpravy budovy Konzum. Tato mož-
nost je zatím předmětem jednání a nelze nyní nic slibovat 
nebo sdělovat termíny.

V současné době tedy budou poštovní služby bohužel pou-
ze v té podobě, jak bylo uvedeno na letáku.

Ukončení provozu České pošty 
v Rudolticích



První adventní víkend uspořádala obec zájezd  
do vánočně vyzdobeného zámku v Hrádku u Nechanic. 
Návštěvníky čekaly nazdobené komnaty, v každé velký 
vánoční strom, prostřené stoly a plno zajímavostí o vá-
nočních tradicích a  stolování v 19. století.

Druhý adventní víkend se konala na sále místní-
ho kulturního domu již tradiční Mikulášská nadílka 
pro děti. Kouzelnické kousky předvedli čertíci i anděl, 
děti si s nimi mohly zasoutěžit, zatančit a zazpívat.  
Nakonec se dočkaly i mikulášské nadílky, kterou jim 
předal Mikuláš se svojí družinou. V obci máme hodné 
děti soudě dle čertů, kteří byli také hodní, a děti se jich 
nemusely bát, domů odcházely spokojené.

Ve středu 7. prosince uspořádala základní škola  
za podpory obce v kostele vánoční koncert. Vystoupi-
ly všechny děti z mateřské i základní školy, zpěvem je 
podpořil Mirda Svatoš, na hudební nástroje paní učitel-
ka Pardubická a pan Hostimil Tomášek. V kostele zářily 
vánoční stromečky, atmosféru Vánoc umocňoval živý 
betlém, za Marii se přistrojila Šárka Čírtková a za Jose-
fa Tomáš Málek. Horký čaj pro zahřátí dětem rozdávali 
členové Sboru dobrovolných hasičů, dospělí si moh-
li zakoupit ostřejší punč. Každý návštěvník obdržel  
od dětí papírového ptáčka vyrobeného v hodinách vý-
tvarné výchovy. Venku v ohradě spolu s Marií a Jose-
fem ze slámy se pásly ovečky, které zapůjčil pan Antl.  
Všem patří velký dík za pomoc při organizování akce.

Třetí adventní víkend se konala na sále místního 
kulturní domu vánoční výstava s názvem Vánoční la-
dění, letošní druhý ročník se nesl v duchu staročeských 
Vánoc.  Novinkou byly na jevišti naaranžované Vánoce 
ve staré české chalupě, kde žila panímáma s pantátou, 
obě postavy vyrobené ze sena paní Lenkou Kuběnko-
vou. Nábytek a vybavení chalupy zapůjčilo několik 
obyvatel ze svých rodinných sbírek. Uprostřed sálu se 
prohýbaly stoly pod vánočními dekoracemi vyrobe-
nými místními velice šikovnými lidmi. Převahu měly 
letos výrobky z keramiky, a to díky nově otevřenému 
keramickému kroužku pro děti i dospělé. Okna zaplnily 
svými výrobky děti z mateřské a základní školy. Kromě 

Adventní čas  
v naší obci

vystavovaných dekorací bylo možné si zakoupit drobné 
ručně vyrobené dárky od místních i přespolních lidí.  
K občerstvení bylo nachystáno cukroví, dorty, káva, 
punč a letos i vynikající zvěřinové hody.

Všem vystavovatelům, prodejcům i organizáto-
rům patří velký dík za jejich ochotu a zejména čas,  
který výstavě věnovali. Je úžasné, že takových lidí 
přibývá, na výstavě přiložilo ruku k dílu téměř 70 lidí.  
Snad se oni i všichni návštěvníci příjemně vánoč-
ně naladili. Obec přeje všem občanům štěstí v životě  
a pevné zdraví v novém roce.  

Autorka článku: Jolana Kobzová
místostarostka

Autoři fotografií: Zdeňka Lédlová, Lukáš Kobza
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dovolte mi krátce se zamyslet nad uplynulým rokem 
2016. Byl to již druhý rok, ve kterém probíhala asfalti-
zace místních komunikací. Rok, v němž se realizovaly 
drobnější projekty, ale zejména rok, věnovaný přípravám 
stavebních dokumentací pro plánované projekty. 

Povedl se splnit záměr opravit cesty k domovům 
všech obyvatel. Pokud v roce 2016 zůstaly na komuni-
kacích nějaké nedodělky z důvodu nepříznivého počasí, 
budou práce dokončeny v letošním roce. 

V roce 2016 byly vylepšeny a rozšířeny plochy pro od-
kládání tříděného odpadu včetně navýšení počtu kon-
tejnerů černých pro komunální odpad. Ty jsou určeny 
zejména pro případ, že některá rodina výjimečně napl-
ní předčasně své popelnice. Přidány byly dva kontejne-
ry pro bioodpad a také jeden velkoobjemový kontejner 
pro odkládání starého nábytku a koberců, umístěný  
v obci na 2. sídlišti vedle čističky odpadních vod (u Kosů).  
Znovu upozorňuji, že slouží občanům celé obce a není 
žádoucí, aby lidé odkládali tento druh odpadu na jiných 
místech v obci. Svoz odpadu v roce 2017 bude platný dle 
přiloženého rozpisu společnosti EKOLA.

Byla započata revitalizace aleje, v první fázi od che-
mického skladu směrem k věži Zámečku, kde nálet stro-
mů a keřů nejvíce ohrožoval bezpečnost na místní ko-
munikaci. 

Na Zámečku byly prodány všechny stavební parcely, 
kromě jedné p. č. 4218/13 na jižním svahu k obci, ta zbý-
vá k prodeji.

Možná jste zaregistrovali přidání několika fit prv-
ků pro starší děti a dospělé na obou dětských hřištích.  
Pro realizaci této investice se podařilo obci získat dotaci 
ve výši 400.000,- Kč od ministerstva pro místní rozvoj. 

V zářijovém a listopadovém zpravodaji jste byli sezná-
meni s plánovanými projekty. Zveřejněny byly pohledy 
a půdorysy projektů pro přístavbu MŠ, výstavbu bazénu 
či rekonstrukci domu čp. 5. V tomto lednovém čísle Vám 
nabízíme možnost se seznámit s nástavbou budovy zá-
kladní školy a dále s vizualizací budovy bazénu. 

V letošním roce je naplánována přístavba mateř-
ské školy tak, aby od 1. září mohly všechny děti chodit  
do jedné budovy MŠ. Doufáme, že se v letošním roce po-
daří obci získat stavební povolení pro plánované projek-
ty a bude se moci v letošním roce zahájit také výstavba 
kanalizace a následně chodníku od budovy MŠ k silnici 

Vážení  
spoluobčané,

1. třídy. 

Bohužel v letošním roce bude v naší obci ukončen 
provoz České pošty. Pokud se podaří najít náhradní 
prostory pro její provoz, předpokládáme, že bude pro-
voz opět obnoven. Obec zahájila jednání se společností 
Konzum o možnosti rozšíření prodejny o nové prostory,  
ve kterých by mohly být provozovány služby České poš-
ty. Jednání, přípravy a realizace však zabere nějaký čas, 
během kterého budou služby pošty omezené.

Kromě investic a jejich příprav naše obec žije i kultur-
ním životem, kromě tradičního Masopustu, plesů, pálení 
čarodějnic, pouti, loučení s létem, mysliveckého poseze-
ní, oslavy Dne seniorů, mikulášské nadílky či vítání ob-
čánků bylo možné v naší obci zhlédnout i tři divadelní 
představení, navštívit tři výstavy, vyrazit na tři zájezdy 
či fandit našim mladým hasičům na jejich 1. ročníku 
soutěže. Nesmím zapomenout ani na spoustu akcí na 
Zámečku jako je Běh do vrchu, Knoflíkiáda, Halloween 
a další.

Obcí byla zakoupena pec na vypalování keramiky  
a zřízena keramická dílna v přilehlých prostorech tělo-
cvičny. Keramickou dílnu navštěvují kromě 22 žen také 
děti ze základní i mateřské školy. Výrobky všech kera-
miků a keramiček bylo možné obdivovat na vánoční 
výstavě. Vzhledem k tomu, že všichni jsou začátečníci, 
výrobky to byly opravdu zdařilé. 

Jménem obce děkuji všem občanům za pomoc a 
také za kladné ohlasy na věci, které se povedlo v obci 
vybudovat, ale též za připomínky a náměty, díky kte-
rým víme, co ještě vylepšit. Velkou radost máme z ak-
tivní pomoci občanů při organizování kulturních akcí,  
odměnou nám všem jsou spokojení návštěvníci, snad je 
to dobré znamení pro naši obec.

Obec přeje všem občanům pevné zdraví a spokojený 
život v novém roce, aby nám všem dobrá nálada vydrže-
la, což je základ dobře prosperující obce.

Autorka: Jolana Kobzová
místostarostka
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Vizualizace 
stavby 
obecního 
bazénu

Přístavba ZŠ
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Divadelní představení v Pardubicích   

Ve středu 16. listopadu II. až V. třída navštívi-
la divadelní představení Škola Malého stromu  
v Pardubicích. Nepředstavili se v něm však pardubičtí 
herci, ale hostovaly zde vynikající herečky  pražského 
souboru Cylindr – Petra Bílková a Iveta Dušková  (man-
želka  známého herce Jaroslava Duška).

Mnoho  dětí se už někdy během života setkalo s ne-
přijetím, nepochopením či posměchem pro svoji odliš-
nost - původ, národní či skupinovou příslušnost, víru, 
handicap, vzhled,… a právě toto citlivé téma je zpra-
cováváno v dramatizovaném příběhu. Děti se moh-
ly navíc v divadle setkat i se skupinou neslyšících,  
kterým bylo představení tlumočeno znakovou řečí. 
Někteří zažili tuto zkušenost poprvé.

Hlavní postavou je osiřelý indiánský chlapec  
z kmene Čerokí, kterého vychovávají prarodiče.  
V životě v přírodě s nimi zažívá různá dobrodružství. 
Dle zákona však musí Malý strom  začít chodit do ško-
ly. Tam  ale  sklízí většinou jen posměch, pohrdání  
a neúctu. Nakonec se mu  povede vrátit zpět k dědečko-
vi, babičce a indiánům.

Příběh vyzdvihuje  životní hodnoty a dotýká se váž-
nějších témat, například  i někdy tabuizované smrti.   
Vnímá ji  s naprostou přirozeností a pokorou – jako 
součást koloběhu  života. Velmi krásné je i propoje-
ní a komunikace s přírodou. Zároveň vyprávění srší  
humorem a vtipem. Představení není zcela obvyk-
lé –  není hráno v okázalém nazdobeném  divadle,  
ani scéna  a kostýmy nejsou velkolepé, je dialogem  jen 
dvou  hereček. Tato  střídmost však  umožňuje lépe se 
ponořit do hloubky příběhu a do nitra nás samých.

Pokud někoho příběh zaujal, může si ho znovu oživit 
ve stejnojmenné  knize Forresta Cartera, která se stala 
světovým bestsellerem. Na internetových stránkách je 
možno podívat se i na filmové zpracování. 

                                      

Autorka: Mgr. Hana Hrdinová

Ohlédnutí za adventní dobou  
v ZŠ MŠ Rudoltice

Pohádkový den a Slavnost Slabikáře v 1. třídě

Úterý 29. 11. 2016 nebylo pro prvňáčky obyčej-
ným školním dnem, ale dnem pohádkovým. Místo 
prvňáčků se ráno scházely pohádkové postavičky,  
které zavítaly do království Písmenkova, aby předvedly, 
že zvládly učení z Živé abecedy a získaly tak zlatý klíč 
k odemknutí Slabikáře. Maminky jim nabalily raneček 
s dobrůtkami, aby při putování Písmenkovem neměly 
hlad a také aby pak mohly hodovat.

V království Písmenkově je přivítala královna  
Abecedka. Protože každý poddaný Písmenkova umí 
číst, musely všechny děti přesvědčit paní královnu 
Abecedku, že i ony to zvládají. Děti nejprve četly sla-
biky a přiřazovaly je k obrázkům. Další úkol byl již  
o něco těžší. Tak jako Jiřík ve Zlatovlásce musel sbírat 
korálky, tak děti skládaly slabiky na korálkách do slov.  
Třetím úkolem k získání zlatého klíče byly krasopisně 
napsané slabiky k obrázkům. Kromě zápolení o zlatý 
klíč děti soutěžily, kdo nakreslí nejkrásnější pohád-
kovou postavu. Následovala soutěž v zapamatování a 
kreslení obrázků.

Všichni prvňáčkové předvedli, že se na tento den 
vzorně připravovali, pravidelně si četli a získali tak zla-
tý klíč k odemknutí Slabikáře. Za velké snažení a zá-
roveň pěkné chování v pohádkovém přestrojení nechy-
běla ani sladká odměna. Celá slavnost byla zakončena 
hodováním a zábavou – plesem.

Děkuji všem rodičům za vzornou přípravu dětí na 
pohádkový den, za nádherné kostýmy a různé dobrů-
tky. Těším se na další spolupráci.

Autorka: Mgr. Jana Hejkrlíková
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Jak přicházely Vánoce do mateřské školky

Čas ve školce nám utíkal velmi rychle a než jsme se 
rozkoukali, už tu byl listopad. Tento podzimní měsíc 
již bývá ve znamení příprav na advent a Vánoce a ani  
u nás ve školce tomu nebylo jinak. Na začátku listo-
padu jsme s dětmi ze třídy Motýlků a Sluníček vyjeli  
do Lanškrouna do kina na pásmo pohádek se zim-
ní tematikou.  V tomto měsíci jsme také nezapomněli  
na tvořivé odpoledne s rodiči, při kterém jsme spo-
lečně vyráběli vánoční a zimní dekorace. Dětem a je-
jich rodičům jsme poskytli výtvarný materiál a další 
již záleželo na jejich tvořivosti a fantazii. A že obojí-

Mikulášská nadílka ve škole

V pondělí 5. prosince  přišel do MŠ a ZŠ Mikuláš  
s andělem a čert. Děti dostaly od anděla sladkou odmě-
nu, čerti je pak naopak trošku postrašili, ale do pekla si  
z nich nikoho neodnesli, protože hříšníci slíbili ná-
pravu. Děti se na jejich návštěvu těšily a řada z nich 
přišla do školy v krásných kostýmech a maskách,  
ve kterých vydržely nejen během vyučování, ale i ve 
školní družině.

Vánoční koncert

ZŠ a MŠ Rudoltice tradičně pořádala vánoční kon-
cert. Ve středu 7. prosince 2016 jsme se sešli v kostele 
sv. apoštolů Petra a Pavla v Rudolticích, abychom spo-
lečně prožili předvánoční chvíle naplněné očekává-
ním. Vystoupení uvedly děti z mateřské školy. Sluníčka, 
Berušky i Motýlci měli připraveny básničky a písničky. 
V programu pokračovali žáci základní školy. Společně 
zpívané písně byly prokládány recitací a sóly Miroslava 
Svatoše, bývalého žáka naší školy, který nás obdaroval 
krásným zpěvem a hrou na housle v doprovodu violon-
cella. 

Velký dík patří panu Hostimilu Tomáškovi za kyta-
rový doprovod písně Kouzlo zimy, ve které posluchači 
mohli obdivovat také zvuk příčné flétny. Kromě spo-
lupracovníků děkuji též paní Monice Svatošové za její 
ochotu a pomoc. Jistě jí bylo odměnou dojemné ztišení 
diváků v okamžiku, kdy začal Mirďa zpívat. Koncert byl 
náročný na přípravu, ale žáci odvedli svůj díl znameni-
tě a zažili radost z úspěchu. 

Autorka: Mgr. Pavla Pardubická, DiS. 

Velké díky patří také manželům Macháčkovým,  
kteří nám opětovně poskytli možnost uskutečnit kon-
cert v kostele sv. Petra a Pavla, vedení obce Rudoltice 
za spolupráci při organizaci akce, rudoltickým hasičům 
za občerstvení a všem pedagogům školy za přípravu  
a realizaci celého programu koncertu. 

ho nikomu nescházelo!  Společnými výtvory jsme si 
pak vyzdobili školku. Pobavili jsme se také s pohád-
kou „O dvanácti měsíčkách“, za kterou jsme tento-
krát nemuseli nikam jezdit, protože pohádka „přijela“  
za námi do školky. A protože listopad rychle utíkal, byl 
čas myslet na vánoční přípravy. Pilně jsme se učili bás-
ničky a písničky. 

1. ČÍSLO          LEDEN  2017
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Konečně nastal prosinec, měsíc, na který se 
těší snad všichni, ale děti pochopitelně nejvíce. 
V pondělí 5. 12. 2016 naši školu navštívil Mikuláš s čer-
tem a andělem. Měl s sebou Knihu hříchů, ze které si 
snadno přečetl, kdo tento rok hodně zlobil. Aby si ho 
neodnesl čert, musel Mikulášovi zazpívat nebo zareci-
tovat básničku. U nás se ale žádný nenapravitelný hříš-
ník nenašel, a tak byly všechny děti odměněny malým 
balíčkem a lízátkem. 

7. 12. 2016 vystoupily děti z naší mateřské ško-
ly společně se žáky naší základní školy na vánoč-
ním koncertě v kostele sv. Petra a Pavla v Rudolticích. 
Uskutečnil se také náš první výlet s rodiči na zámek 
Potštejn, kde všechny čekala hraná vánoční prohlíd-
ka. Svými výrobky děti vyzdobily vánoční výstavu 
na obci, která proběhla na sále obecního úřadu. My 
jsme měli možnost se na výstavu s dětmi podívat již 9. 
12. Děti si prohlédly řadu výrobků, které patří k adven-
tu, Vánocům nebo jen k zimě. Do školky za námi přijelo 
divadlo a děti si tak užily veselou pohádku s krásnými 
dřevěnými loutkami přímo ve školce pod názvem „Jak 
čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“. A protože do 
Vánoc přece jen ještě nějaký ten den zbýval, měli jsme 
ve třídách čas učit se koledy, povídat si o Ježíškovi, 
vyrábět vánoční přáníčka a dárečky, zkoušet některé 
starodávné zvyky jako třeba rozkrajování jablíček, vy-
rábění svícnů z jablíček a pomerančů a také uspořádat 
dopolední pečení perníčků ve třídě Berušek a Sluníček.

Adventní čas jsme v MŠ ukončili vánoční besídkou 
pro rodiče. Děti si přichystaly vánoční přáníčka, dáreč-
ky a společně jsme rozbalovali dárečky, které nám Je-
žíšek přinesl do školky, a pochutnávali jsme si na cuk-
rovíčku, které nám napekly hodné maminky. Nakonec 
jsme si všichni popřáli krásné Vánoce a těšili se na Je-
žíška, vánoční svátky a prázdniny. 

Za kolektiv MŠ: Alena Prícká

Fotografi e: Archiv MŠ
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Základní škola a mateřská škola Rudoltice 
Vás zve na 

Den otevřených dveří 
ve středu 15. února 2017 
od 15:00 hodin do 17:00 hodin

• Informace k základnímu  
i předškolnímu vzdělávání

• Možnost prohlídky prostor ZŠ a MŠ

• Ukázka výuky v 1. třídě ZŠ (15:00 – 17:00)

• Tvořivé dílny

• Ukázky prací žáků koly

• Fotografi e a videa ze života školy

• Kavárnička

17:00 hodin proběhne informativní 
schůzka pro zájemce z řad rodičů 
budoucích prvňáčků.

Základní škola a mateřská škola Rudoltice 
zve všechny děti a dospělé na

Dětský maškarní 
karneval
v sále Obecního úřadu Rudoltice
4. března 2017
14:00 – 17:00 hod
(sál bude otevřen od 13:45 hod)

Čekají na Vás zábavné soutěže a hry, 
tombola i občerstvení.

Vstupné:

Dospělí 30 Kč

Děti 10 Kč

Masky zdarma

Zápis do 1. třídy
V úterý 11. dubna 2017 se v Základní škole a mateřské 

škole Rudoltice v době od 14.00 do 17.00 hod uskuteční 
zápis dětí do první třídy pro školní rok 2016/2017.

Zápis proběhne ve spolupráci s naší mateřskou ško-
lou a bude mít netradiční formu s pohádkovou temati-
kou.

Rodiče budoucích prvňáčků byli již v průběhu pro-
since informováni na společné schůzce v MŠ o všech 
náležitostech zápisu, především o legislativních změ-
nách platných od tohoto kalendářního roku. Také ob-
drželi informační brožuru zaměřenou na problemati-
ku školní zralosti dětí, organizaci zápisu i legislativu, 
která se přijímáním dětí do první třídy a zápisem do 
první třídy zabývá. Tuto brožuru i další informace k zá-
pisu lze získat také na internetových stránkách školy /
www.zsrudoltice.cz/. 

Před vlastním zahájením zápisu bude dětem a je-
jich rodičům zaslána pozvánka k zápisu, která bude 
obsahovat informace o jeho organizaci i požadavcích, 
co vzít s sebou. 

Obec Rudoltice bude i pro příští školní rok poskyto-
vat všem žákům základní školy fi nanční příspěvek 
na vzdělávací potřeby ve výši 5 000 Kč. Příspěvek je vy-
plácen ve dvou termínech (únor, červen), vždy za absol-
vované pololetí (2x po 2 500 Kč).

Těšíme se na vás!

Kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Rudoltice

1. ČÍSLO          LEDEN  2017
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Společenská 
kronika

Statistika 
obyvatelstva 
k 31. 12. 2016

Počet obyvatel obce Rudoltice 
celkem: 1839

Počet obyvatel na Zámečku
v bytových domech:  677
v rodinných domech:  79

Průměrný věk
celkem 37,23
muži 36,20
ženy 38,24

Počet přihlášených 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:  51

Počet odhlášených 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:  66

Počet narozených 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:  32

Počet zemřelých 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:  7

VÍTÁME MEZI NÁMI

Sofie Loskotová
*23. 11. 2016
Rudoltice 609
Fotografie:
Orlický deník

Mia Šulcová Hartychová
* 24. 11. 2016
Rudoltice 627

Tobiáš Urban
*29. 11. 2016
Rudoltice 601
Fotografie:
Orlický deník

Liliana Mičová
*6. 12. 2016
Rudoltice 262

Sebastian Bandy
*7. 12. 2016
Rudoltice 609 

Zuzana Jakešová
*17. 12. 2016
Rudoltice 615

GRATULUJEME JUBILANTŮM

Hana Skácelová - 85 let
*12. 10. 1931
Rudoltice 216

Pelageja Šustrová - 93 let
*30. 10. 1923
Rudoltice 154

Marie Pirklová - 80 let
*3. 11. 1936
Rudoltice 237

Zdeněk Knápek - 70 let
*7. 11. 1946
Rudoltice 37

Věra Minářová - 90 let
* 10. 11. 1926
Rudoltice 137

Petr Šimon - 70 let
*21. 11. 1946
Rudoltice 613

Zdenek Haniš - 75 let
*6. 12. 1941
Rudoltice 264

Eva Božáková - 75 let
*9. 12. 1941
Rudoltice 265

Marie Šilarová - 80 let
*21. 12. 1936
Rudoltice 83

ROZLOUČILI JSME SE

Milada Votavová
*1. 8. 1947
†21. 10. 2016 - 69 let
Rudoltice 624 

Petr Hašek
*14. 4. 1961
†31. 10. 2016 - 55 let
Rudoltice 614 

Jaroslav Němeček
*20. 11. 1951
†23. 12. 2016 - 65 let
Rudoltice 76
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Klub důchodců 
V uplynulém roce se naše řady rozšířily o nové členy. 

Scházíme se každé druhé úterý v měsíci na přísálí kul-
turního domu. V této uspěchané době to lidé potřebují. 
Je pěkné se sejít, popovídat si a něco společně podnik-
nout. Účastníme se zájezdů, které pořádá naše obec, 
ale také spolek důchodců pořádá zájezdy na různé vý-
stavy a divadelní představení. V létě jsme poseděli 
u ohně, pochutnali jsme si na opečených špekáčkách 
a přitom se dobře pobavili. Některé členky se aktivně 
zapojují při akcích pořádaných obcí, zejména při rea-
lizaci výstav. Před prázdninami pořádáme pravidelně 
společnou večeři pro naše členy a na konci roku vánoč-
ní setkání s tombolou. Taková posezení jsou pro nás 
všechny dobrým relaxem. Chtěla bych poděkovat p. 
Alexové, která většinu našich akcí zajišťuje. 

Přeji všem našim občanům v novém roce hodně 
zdraví a pohody a těším se na setkání s našimi členy: 

Od února 2017 budou otevřeny tři nové kurzy kera-
miky po deseti lekcích určené pro ženy všech věko-
vých kategorií.  

První kurz se bude konat každé pondělí, druhý kurz 
jednou za dva týdny v úterý a podle počtu zájemkyň 
případně třetí kurz ve středu. 

Kurz se skládá z deseti lekcí, každá lekce trvá 3 ho-
diny, cena kurzu je 1200,- Kč (platí se při první lekci) + 
130,- Kč za 10 kg hlíny. Množství hlíny není omezené, 
záleží na velikosti a počtu výrobků každé ženy.

Cena kurzu 1200,- Kč zahrnuje spotřebovanou elek-
trickou energii za vypalování v peci, glazury, zápůjčku 
nářadí.

Pondělní a středeční kurz povede Marcela Krystlová 
a Martina Dubová, úterní Jolana Kobzová. Keramická 
dílna se nachází v budově obecního úřadu, místnost 
za tělocvičnou.

Začátek každé lekce je v 16.30 hod.  
a konec v 19.30 hod.

Pokud máte zájem, nahlaste se 
na telefonním čísle 602 129 935 - J. Kobzová.

Nabídka 
nového kurzu 
keramiky 
pro ženy

Autorka: Jana Řeháčková
Fotografi e: Jolana Kobzová

místostarostka

14. 2. 2017

14. 3. 2017

11. 4. 2017

9. 5. 2017

13. 6. 2017

12. 9. 2017

10. 10. 2017

14. 11. 2017

12. 12. 2017
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Ceník inzerce 
v Rudoltickém 
zpravodaji

A4 1000,- Kč

A5 500,- Kč

A6 250,- Kč

A7 125,- Kč

• Uvedené ceny jsou bez dph.

• Pro místní podnikatele   
a obyvatele sleva 20 %.

• Inzerce podle vlastního návrhu.

• Platnost ceníku od 1. 4. 2016

Formát      Cena

Poděkování 
za Tříkrálovou sbírku 2017 

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi a tentokrát byla 
opravdu zimní. Do ulic orlickoústeckého okresu vyšlo 
ve dvacetistupňových mrazech více než dva tisíce od-
vážných dobrovolníků, aby potěšili lidi přáním štěstí, 
zdraví a pokoje, aby jim přinesli informace o činnosti 
Charity a nabídli možnost přispět potřebným. 

V dnešním světě se někdy zdá, že nás víc věcí dělí, 
než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale krásným příkladem 
toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném 
díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, 
stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smy-
sluplnou akci, do které se každý svým dílem už 17 let 
obětavě zapojuje.

Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz 
vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O. upřímné poděko-
vání všem, kdo se na TS podílejí.   

Podrobné výsledky budou známy po ověření doku-
mentace a najdete je postupně na webu OCH www.uo.
charita.cz 

Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz 

Výnos TKS v naší obci byl letos o něco nižší než v 
loňském roce (27 446,-), a to 26 828,- Kč (z toho 21,7 
EUR). Přesto to je krásný výsledek a děkujeme jak 
všem koledníkům, kteří obětavě v mrazivém počasí 
obcházeli rudoltická obydlí – v obci i na Zámečku, tak 
všem vstřícným a štědrým dárcům..

Pro příští rok bychom potřebovali více takových ši-
kovných koledníků, abychom byli s koledováním hotovi 
dříve, nejlépe za jeden den – sobotu 6. 1. 2018.  Čím více 
skupinek, tím dříve vesnici obejdeme! Chceme přece 
popřát zdraví a štěstí do nového roku, napsat na dveře 
Boží požehnání a dát šanci přispět do pokladniček pro 
Charitu všem obyvatelům naší obce. 

Autorka: Marcela Macháčková
koordinátorka TKS v Rudolticích             
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/10/20 
z 20. 10. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/10/20

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/10/20

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy 
mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a firmou Audiohelp z.s., Čs. 
armády č. p. 284, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako obdarovaným, ve 
výši 2000,- Kč.

USNESENÍ č. RO/3/2016/10/20

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy 
mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a firmou Linka bezpečí, z. s. 
se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha 8, IČO 61383198, jako obda-
rovaným, ve výši 1000,- Kč.

USNESENÍ č. RO/4/2016/10/20

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o započte-
ní pohledávek a závazků mezi Obcí Rudoltice a panem M. J., 
bytem XXXX, jejímž předmětem je snížení částky předplace-
ného nájmu o pohledávku obce, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/10/20

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 
612/12, 617/3, 620/12, dodatku č. 2 k NS č. 616/8, dodatku č. 3 
k NS č. 605/13, 616/3, dodatku č. 4 k NS č. 609/1, 609/2, 609/3, 
609/5, 609/11, 610/3, 610/7, 610/12, 619/1, 619/3, 619/6, 624/6, 
624/13, dodatku č. 5 k NS č. 601/9, 603/11, 619/2, 621/11, 624/12, 
dodatku č. 6 k NS č. 608/7, 617/10, dodatku č. 8 k NS č. 610/11, 
dodatku č. 9 k NS č. 610/8, 622/2, dodatku č. 12 k NS č. 610/4, 
dodatku č. 14 k NS č. 608/6, dodatku č. 24 k NS č. 614/11 a po-
věřuje starostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 611/11 a pověřu-
je starostu obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách 
dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřite-
lem a panem T. CH., 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 odebíráním služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXXX v byto-
vém domě čp. XXXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření 
schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

                                 

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/11/03 
z 3. 11. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/11/03

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/11/03

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí a společností Čes-
ká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063, zastoupená  
na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE 
a. s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 
10, IČO 25740253, jejímž předmětem je umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě z důvodu 
plánované výstavby krytého bazénu, a která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/3/2016/11/03

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1  
ke smlouvě o dílo uzavřeného mezi obcí a panem Danielem 
Slavíkem bytem 561 64 Jablonné nad Orlicí, Lubník 714, IČO 
88363813, jehož předmětem je změna termínu dodání díla  
a změna ceny za dílo, a který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

PŘÍLOHA          LEDEN  2017
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USNESENÍ č. RO/4/2016/11/03

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016 
ze dne 3. 11. 2016, jehož předmětem je ÚP dotace, revitalizace 
aleje, sběrné místo, a které je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/11/03

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy  
na částku 4.000,- Kč, která bude vyplacena p. S. L. bytem 
XXXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2016/11/03

Rada obce Rudoltice schvaluje Dohodu o ukončení členství  
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Rudoltice uza-
vřenou mezi obcí a panem V. Ř. bytem XXXX, jejímž před-
mětem je ukončení členství v Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů obce Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje Dohodu o členství v Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů obce Rudoltice uzavřenou mezi 
obcí a panem T. K. bytem XXXX, jejímž předmětem je člen-
ství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Rudoltice,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2016/11/03

Rada obce Rudoltice schvaluje Dohodu o efektivní využitel-
nosti investice uzavřenou mezi obcí a Městem Lanškroun, 
jejímž předmětem je vzájemná dohoda o užívání prostor 
budovy Základní školy Lanškroun, Dobrovského 630, jejímž 
přestavbou zde vznikne Regionální polytechnické centrum 
pro výuku technických předmětů a zájmových kroužků  
s možností využití těchto prostor Základní školou a mateř-
skou školou Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2016/11/03

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 616/11 a 621/1  
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 
paní K. Š., trvale bytem XXXX, na straně druhé, jako dluž-
níkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které 
vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb po-
skytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXXX v bytovém 
domě čp. XXXX v obci Rudoltice, a rozhodla její uzavření 
schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách 
dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřite-
lem, 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 odebíráním služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXXX v byto-
vém domě čp. XXXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření 
schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/11/17 
ze 17. 11. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/11/17

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/11/17

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku inženýrsko-
geologického, geotechnického a hydrogeologického průzku-
mu v celkové výši 24.757,33 Kč vč. DPH zaslanou společností 
2G geolog s.r.o. se sídlem Čs. Armády 1181, 562 01 Ústí nad Or-
licí, IČ 27529517, která se týká plánované výstavby víceúče-
lového hřiště Rudoltice, 1. sídliště a pověřuje místostarostku 
odesláním objednávky.

USNESENÍ č. RO/3/2016/11/17

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Ná-
jemní smlouvě o užívání pozemku mezi obcí a obchodním 
družstvem Konzum v Ústí nad Orlicí se sídlem Tvardkova 
1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, jejímž předmětem 
je prodloužení nájmu stavební parcely č. 716 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna do 31. 3. 2027, a který je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2016/11/17

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008702/VB/02 
Rudoltice, 51/10, Štěrba – RD, nové OM mezi obcí a společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
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Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 zastoupená za zá-
kladě jí písemně udělené plné moci ze dne 15. 4. 2016 evid. č. 
PM/II – 152/2016 společností Energomontáže Votroubek s.r.o. 
se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 
28791274, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro uza-
vření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcné-
ho břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/11/17

Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 4218/13 
o výměře 820 m2  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (lokalita Zá-
meček), a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje 
na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/6/2016/11/17

Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební p. č. 
738 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje obecní úřad ke 
zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/7/2016/11/17

Rada obce Rudoltice bere na vědomí písemnou žádost a da-
ňový doklad ze dne 2. 6. 2014, které jsou nedílnou součástí to-
hoto usnesení a schvaluje proplacení finanční částky ve výši 
6.954,- Kč za nákup kontejneru určeného pro sběr komunál-
ního odpadu u bytového domu č. p. XXX paní E. Ch. bytem 
XXX. 

USNESENÍ č. RO/8/2016/11/17

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 
601/8, 602/8, 603/9, 610/5, 612/10, 613/13, 617/13 a 619/13, dodat-
ku č. 2 k NS č. 612/3 a 620/2, dodatku č. 3 k NS č. 612/4, 622/3, 
624/2 a 625/2, dodatku č. 4 k NS č. 611/6, 618/4, 621/6, 623/4, 
625/3 s 627/4, dodatku č. 5 k NS č. 621/8, dodatku č. 6 k NS č. 
601/10 a 626/2 a dodatku č. 9 k NS č. 621/3 a pověřuje starost-
ku obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení 
nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prona-
jímatelem, a paní Ž. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a je-
jímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. XXX v bytovém 
domě čp. XXX v obci Rudoltice k datu 31. 1. 2017 a rozhodla 
její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/12/1 
z 1. 12. 2016

USNESENÍ č. RO/1/2016/12/1

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/12/1

Rada obce Rudoltice projednala návrh změny volebního řádu 
pro volby členů školské rady při Základní škole a mateřské 
škole Rudoltice předložený školskou radou, který byl schvá-
len na zasedání školské rady dne 12. 10. 2016 usnesením  
č. ŠR/3/12/10/2016, jehož předmětem je snížení počtu členů 
školské rady z 9 na 3 členy s platností od data konání řád-
ných voleb členů do školské rady. 
Rada obce Rudoltice schvaluje nový volební řád pro volby čle-
nů školské rady při Základní škole a mateřské škole Rudolti-
ce, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/12/1

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku v celkové 
výši 56.628,- Kč vč. DPH zaslanou společností Time4Fun s.r.o. 
se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 02855844, jejímž 
předmětem je doprovodný program Masopustu konaného  
v roce 2017, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2016/12/1

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016 
ze dne 1. 12. 2016, jehož předmětem je dotace určená pro posi-
lovací prvky na dětském hřišti čp. 5 a které je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 
ze dne 1. 12. 2016, jehož předmětem je hřiště v lokalitě Záme-
ček, kultura - keramika, a které je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/12/1

Rada obce Rudoltice schvaluje termín zápisu dětí do první 
třídy základní školy Rudoltice dne 11. 4. 2017 a termín zápisu 
dětí do mateřské školy dne 3. 5. 2017.
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USNESENÍ č. RO/6/2016/12/1

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 14 k Ná-
jemní smlouvě a Dodatek č. 18 k Smlouvě o dílo na služby 
spojené s tříděním odpadu uzavřené mezi obcí a společností 
Ekola České Libchavy s.r.o. se sídlem České Libchavy č.p. 172, 
PSČ 561 25, IČO 49813862, jejichž předmětem jsou pronájem 
odpadových nádob a specifikace stanovišť sběrných nádob 
na jednotlivé druhy odpadů, a které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/7/2016/12/1

Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh rozpočtu obce  
na rok 2017 a souhlasí s jeho zveřejněním na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/8/2016/12/1

Rada obce Rudoltice projednala doporučení osadního výbo-
ru pro lokalitu Zámeček ze dne 21. 11. 2016, vzala na vědomí 
výsledky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu žadate-
lům dle seznamu, jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení,  
a ukládá obecnímu úřadu sdělit neprodleně žadatelům sta-
novisko 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 projednala návrh dohody o splát-
kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako vě-
řitelem, a paní K. N., trvale bytem XXX, 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 odebíráním služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXX v byto-
vém domě čp. XXX 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 K. N., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužní-
kem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž před-
mětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznik-
ly v souvislosti se spotřebou plynu v bytě č. XXX v bytovém 
domě čp. XXX v obci Rudoltice v období od 7. 6. 2016 do 6. 9. 
2016, 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 panem P. K., trvale bytem XXXX, na straně druhé, jako 

dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a je-
jímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli,  
které vznikly v souvislosti s poškozením vchodových dveří 
bytového domu čp. XXX v obci Rudoltice, a rozhodla její uza-
vření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu  
č. 7 v bytovém domě čp. 616 v obci Rudoltice ze dne 30. 11. 
2016.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

                                                                                    

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2016/12/15 
z 15. 12. 2016
USNESENÍ č. RO/1/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje cenu stočného pro rok 2017  
ve výši 30,18 Kč/m³ vč. DPH stanovenou od 1. 1. 2012 jako 80 % 
z ceny vodného, které je obci fakturováno společností Vodo-
vody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., samotný výpočet 
stočného pro rok 2017 je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění znaku obce Rudol-
tice v kalendáři 2017, který připravuje Sbor dobrovolných ha-
sičů Rudoltice.
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USNESENÍ č. RO/4/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku doplňující-
ho inženýrskogeologického, geotechnického, hydrogeologic-
kého a radonového průzkumu v celkové výši 11.417,08 Kč vč. 
DPH zaslanou společností 2G geolog s.r.o. se sídlem Čs. Ar-
mády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27529517, která se týká 
plánované výstavby víceúčelového hřiště Rudoltice, 1. Sídliš-
tě, a pověřuje místostarostku odesláním objednávky.

USNESENÍ č. RO/5/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016_0084 
uzavřenou mezi obcí a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
3 – Žižkov, IČ 04084063, jejímž předmětem je překládka sítě 
elektronických komunikací dle realizační projektové doku-
mentace VPI Rudoltice (UO) stavba bazénu, p. č. 437, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2016/12/15

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společ-
níka obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. v souladu  
s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mi-
mořádnou finanční odměnu jednateli společnosti M. Š. podle 
článku V. Smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené dne 
27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, ve výši XXX Kč.

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného společ-
níka obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. v souladu  
s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích schvaluje mi-
mořádnou finanční odměnu jednateli společnosti A. S. podle 
článku V. Smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené dne 
27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, ve výši XXX Kč.

USNESENÍ č. RO/7/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje přerušení provozu mateřské 
školy a školní družiny v období od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 
(včetně) kdy budou probíhat „vánoční prázdniny“ v základní 
škole.

USNESENÍ č. RO/8/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016 
ze dne 15. 12. 2016, jehož předmětem jsou výdaje za služby 
městské policie, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9A/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu  
k provedení stavby uzavřenou mezi obcí a panem J. H., by-
tem XXX,  jejímž předmětem je realizace kanalizační přípoj-
ky a přípojky datového kabelu ke stavbě rodinného domu na 
p. č. 4294/1, jejímž vlastníkem je obec Rudoltic a která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9B/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o právu  
k provedení stavby uzavřenou mezi obcí a panem J. J., bytem 
XXX a paní V. Z., bytem XXX,  jejímž předmětem je realiza-
ce kanalizační přípojky a přípojky datového kabelu ke stavbě 
rodinného domu na p. č. 4294/2, jejímž vlastníkem je obec 
Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení a po-
věřuje starostu obce k jejich podpisu. 

USNESENÍ č. RO/10/2016/12/15

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 
263/3, 263/7, 602/13, 608/9 a 609/8, dodatku č. 2 k NS č. 606/7 
a 610/1, dodatku č. 3 k NS č. 603/13, 610/13, 615/7, 617/2, 619/12 
a 624/11, dodatku č. 4 k NS č. 607/1, 609/4, 613/11 a 624/5, do-
datku č. 5 k NS č. 610/9, dodatku č. 6 k NS č. 602/3 a 614/2, 
dodatku č. 7 k NS č. 262/10, 608/7 a 617/10, dodatku č. 9 k NS č. 
610/11, dodatku č. 10 k NS č. 624/3, dodatku č. 16 k NS č. 608/6, 
dodatku č. 21 k NS č. 624/8 a dodatku č. 26 k NS č. 614/11 a po-
věřuje starostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 
619/4, dodatku č. 5 k NS č. 263/6, 603/3 a 616/6, dodatku č. 6 k 
NS č.622/4 a 626/1, dodatku č. 7 k NS č. 261/3, 264/10 a 611/3, 
dodatku č. 8 k NS č. 262/11 a 620/1, dodatku č. 9 k NS č. 265/14, 
276/1, 601/7, 602/6, 609/7, 613/8, 615/4, 621/3 a 623/6, dodat-
ku č. 10 k NS č. 604/4, 605/6, 607/2, 610/8, 617/11, 618/1, 624/3  
a 628/1, dodatku č. 11 k NS č. 627/1, dodatku č. 15 k NS č. 608/6 
a dodatku č. 25 k NS č. 614/11, jejichž předmětem je sleva z 
nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka v r. 2017 a po-
věřuje starostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 621/2 a pověřu-
je starostu obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení 
nájmu k bytu č. 13 v bytovém domě čp. 623 v obci Rudoltice 
ke dni 31. 12. 2016 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí zpětvzetí výpovědi z ná-
jmu bytu č. 7 v bytovém domě čp. 616 v obci Rudoltice ze dne 
30. 11. 2016 a se zpětvzetím souhlasí.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 
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Usnesení 
zastupitelstva obce 
č. OZ/19/12/2016 
z 19. 12. 2016
Usnesení č. ZO/1/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana 
Miloslava Šrámka a pana Daniela Žáčka a zapisovatelkou 
Michaelu Zvárovou.

Usnesení č. ZO/2/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program 
zasedání zastupitelstva:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Dílní přezkoumání hospodaření obce Rudoltice v roce 

2016

4. Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2017

5. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů pro rok 2017

6. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 – Myslivecký 

spolek Rudoltice

7. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 – T.J. Sokol Ru-

doltice

8. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za vý-

kon funkce členů zastupitelstev

9. Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu  

č. 7 v BD čp. 263

10. Prodej st.p.č. 738 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

11. Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu  

č. 12 v BD čp. 616

12. Nabídka zpětného odkupu části p.p.č. 4293/12 v k.ú.  

Rudoltice u Lanškrouna

13. Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

14. Různé

15. Diskuse

Usnesení č. ZO/3/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z díl-
čího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za přezkou-
mané období od 1. 1. 2016 do 4. 10. 2016.

Usnesení č. ZO/4/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudol-
tice pro rok 2017 takto:

celkové příjmy rozpočtu, třída 1 až 4, ve výši 
30 938 300 Kč
celkové výdaje rozpočtu, třída 5 a 6, ve výši
27 738 300 Kč
financování, třída 8, ve výši 
- 3 200 000 Kč

Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu ne-
smí být překročen jim stanovený objem běžných a kapitá-
lových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného roz-
počtu roku 2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých 
položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi 
položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povolu-
je. 
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočto-
vé skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., v platném znění,  
je v kompetenci účetní obce. 

Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených 
zákonem o obcích, poskytnutí 
transferů těmto právnickým osobám:

• neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: Základ-
ní škola a mateřská škola Rudoltice ve výši 1 750 000 Kč. 
Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za 
rok 2017,

• neinvestiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 
150 000 Kč,

• neinvestiční účelový transfer: Pionýr, z. s.  –  Pionýrská 
skupina Vodní sporty, Rudoltice ve výši 30 000 Kč,

• neinvestiční účelový transfer: Myslivecký spolek Rudolti-
ce ve výši 53 000 Kč,

• neinvestiční účelový transfer: SH ČMS – Sbor dobrovol-
ných hasičů Rudoltice ve výši 38 500 Kč,

• neinvestiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Or-
licí ve výši 100 000 Kč,

• neinvestiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 
12 488 Kč,

• investiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 
893 423 Kč.
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Usnesení č. ZO/5/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje ponechat místní po-
platek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016 tj. 400,- Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí rozúčtování 
skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu v roce 2015 (příloha č. 2 OZV č. 6/2015), které je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. ZO/6/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy 
o poskytnutí dotace č. 1/2017 mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Rudolti-
ce, IČO 47499079, se sídlem Rudoltice 277, 561 25 Rudoltice, na 
straně druhé, jako příjemcem, jež je nedílnou součástí toho-
to usnesení a jejímž předmětem je účelové poskytnutí nein-
vestiční dotace na úhradu nájmu honitby, přikrmování zvěře, 
údržbu mysliveckých zařízení a dalších neinvestičních ná-
kladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl 
založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2017, a rozhodlo 
její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/7/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy 
o poskytnutí dotace č. 2/2017 mezi obcí Rudoltice na stra-
ně jedné, jako poskytovatelem a T.J. Sokol Rudoltice, IČO 
68244908, se sídlem Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice, na straně 
druhé, jako příjemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usne-
sení a jejímž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtových prostředků obce Rudoltice na zakou-
pení hliníkových branek, na pomůcky pro mládež, včetně 
posílení tréninkové fáze, na správu a údržbu nemovitostí,  
na stánkový prodej – zajištění EET a na úhradu  dalších ne-
investičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, 
pro kterou byl založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 
2017, a rozhodlo její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/8A/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 
414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o od-
měnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění poz-
dějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn 
za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle § 72 
zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev po no-
velách v platném znění (novela k 1. 1. 2017):

člen rady    1.641 Kč,
předseda výboru nebo komise  1.442 Kč,
člen výboru nebo komise   1.176 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 599 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn 
za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy zastupitelstva:

člen výboru nebo komice, který není zastupitelem 1.176 Kč,
předseda komise, který není zastupitelem  1.442 Kč,
předseda osadního výboru, který není zastupitelem  1.442 Kč,
členové povodňové komise   0 Kč.

Nová výše odměn bude vyplácena od 1. 1. 2017. V souladu  
s ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, při souběhu vý-
konu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytuje jako součet zastupitelstvem 
stanovených odměn za jednotlivé funkce, vyjma odměny  
za výkon funkce starosty obce.

Usnesení č. ZO/8B/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády  
č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o 
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odmě-
ny za výkon funkce neuvolněného starosty dle § 72 zákona  
o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odmě-
nách za výkon funkce členům zastupitelstev po novelách  
v platném znění (novela k 1. 1. 2017):

starosta           23.000 Kč

Nová výše odměny bude vyplácena od 1. 1. 2017.

PŘÍLOHA          LEDEN  2017
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Usnesení č. ZO/9/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody  
o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné,  
jako věřitelem a paní S. K., bytem XXX, 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 odebíráním služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 7 v bytovém 
domě čp. 263 v obci Rudoltice, a rozhodla její uzavření schvá-
lit. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

Usnesení č. ZO/10/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 
záměru prodeje st. p. č. 738 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 28. 11. 
2016 – 14. 12. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej st. p. č. 738  
o výměře 13 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu R. S., 
trvale bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 455,- Kč 
stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schvá-
leného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2 .

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhoto-
vení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/11/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody  
o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné,  
jako věřitelem a paní I. H., trvale bytem XXX, na straně dru-
hé, 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 odebíráním služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 12 v bytovém 
domě čp. 616 v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schvá-
lit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

Usnesení č. ZO/12/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku pana J. 
J., bytem XXX, jako vlastníka p.p.č. 4293/12 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jejímž předmětem je nabídka poloviny p.p.č. 4293/12 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna ke zpětnému odkoupení obcí, a to v 
souladu s kupní smlouvou a smlouvou o věcném předkup-
ním právu ze dne 18. 7. 2016, a rozhodlo nabídku nevyužít.

Usnesení č. ZO/13/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku pana  
M. K., bytem XXX a paní K. K., bytem XXX, jako vlastníků 
p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je nabídka 
p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ke zpětnému od-
koupení obcí, a to v souladu s kupní smlouvou a smlouvou  
o věcném předkupním právu ze dne 3. 10. 2016, a rozhodlo 
nabídku využít.

Usnesení č. ZO/14a/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace tý-
kající se stanovení ceny stočného pro rok 2017.

Usnesení č. ZO/14b/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace tý-
kající se dotace ve výši 400.000,- Kč poskytnuté Minister-
stvem pro místní rozvoj na akci „Dětské hřiště Rudoltice“.

Usnesení č. ZO/14c/19/12/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje zastupitele Miloslava 
Šrámka k zjištění podmínek odkupu budovy čp. 217 v Rudol-
ticích.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 
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Sazba poplatku v roce 2017 zůstává ve stejné výši:

a. za prvního psa v rodinném domě 100 Kč, 

b. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v 
rod. domě 150 Kč,

c. za prvního psa v bytovém domě 300 Kč,

d. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  
v byt. domě 350 Kč,  

e. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,

f. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení 
200 Kč.

Místní poplatek ze psů je splatný pouze v hotovosti, 
a to přímo na obecním úřadu nejpozději do 30. 4. 2017.

Místní poplatek ze psů

Vodné a stočné s účinností od 1. 1. 2017

Vodné: 37,72 Kč/m3 včetně DPH 
(32,80 Kč/m3 bez DPH)

(cena vodného v naší obci je dána ceníkem společnosti 
VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.)

Stočné: 30,18 Kč/m3 včetně DPH 
(26,24 Kč/m3 bez DPH) 

(cena stočného je v naší obci stanovena v souladu  
s rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2011  
ve výši 80 % ceny vodného)

Výzva  
k zapůjčení  
výrobků  
na velikonoční výstavu 7. – 9. 4. 2017

Sotva skončila vánoční výstava, která měla dle po-
zitivních ohlasů snad ještě větší úspěch než ta v roce 
2015, ptají se lidé, kdy bude ta velikonoční. Konat se 
bude ve dnech 7. – 9. dubna 2017. Obec Rudoltice tím-
to vyzývá všechny tvořivé lidi, kteří rádi obdivují umě-
lecká díla a chtěli by i oni rozšířit počet exponátů o své 
výrobky z nejrůznějších materiálů, aby se zapojili a svá 
díla na velikonoční výstavu zapůjčili. Zapojit se mohou 
i přespolní občané.

 Letošní velikonoční výstava se ponese, stejně jako 
ta vánoční, v duchu staročeských Velikonoc. Důvodem 
byla lítost vyhodit po Vánocích krásné postavy ze sena 
a další kulisy. Z tohoto důvodu je možné opět zapůjčit 
i staré věci, které bývaly součástí každodenního života 
ve starých roubených chalupách.

 V případě zájmu se přihlaste se na telefonním čísle 
602 129 935 nejpozději do konce března. Předem všem 
velice děkuji.

Autorka: Jolana Kobzová
místostarostka

1. ČÍSLO          LEDEN  2017
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Osvobození a úlevy od místního poplatku:

1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba,  
která je:

a. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let 
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského zařízení 
pro preventivně výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b. umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého,

c. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro 
osoby se zdravotním postižením na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí 
sociální služby, nebo

d. umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

e. umístěna v domově pro osoby s pečovatelskou 
službou.

2. Od poplatku se dále osvobozuje:

a. poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) narozený v 
příslušném kalendářním roce pro zbývající část 
tohoto roku,

b. poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) po dobu výkonu 
trestu odnětí svobody nebo po dobu výkonu vazby, 

pokud ve výkonu trestu nebo ve výkonu vazby 
pobývá déle než 9 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců,

c. poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) po dobu, kdy 
pobývá v zahraničí, pokud v zahraničí pobývá 
déle než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,

d. poplatník, který má na území obce ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to od povinnosti platit 
poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky,

e. poplatník přihlášený k trvalému pobytu na 
ohlašovně obecního úřadu.

Splatnost místního poplatku:

Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2017 a 
lze jej hradit v hotovosti přímo na obecním úřadu anebo 
bezhotovostním způsobem – převodem z účtu, a to 
následovně:

číslo účtu, na který lze platby zasílat: 5125611/0100

Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest čísel 
v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/

Příklady variabilního symbolu:

- pokud je prvních šest čísel v rodném čísle: 755815, 
pak variabilní symbol bude vypadat takto: 3377558150

Místní poplatek za zpracování 
komunálních odpadů v roce 2017
zůstává ve stejné výši 400,- Kč jako v loňském roce.

Nemůžete usnout a prášky 
na spaní vám nezabírají? 
A už jste zkoušel televizní 
přenosy z parlamentu?

Autor vtipu: Pavel Dvořáček
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Svozový plán odpadu 

na rok 2017 pro obec Rudoltice

Telefon: 465 461 500

1. ČÍSLO          LEDEN  2017
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Luštíte rádi křížovky? Třeba právě Vás potěší, že v letošních zpravodajích 
budou pravidelně vycházet křížovky. Pro luštitele nad 60 let (včetně) jsme 
připravili soutěž. Stačí vyluštěnou křížovku podepsat, doplnit svoji adresu 
a přinést do podatelny obecního úřadu nebo poslat e-mailem na adresu: 

ou@rudoltice.cz 

Soutěž
Křížovky

Koho (tajenka), toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublížil. 
Sidonie-Gabrielle Colettová
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Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokla. Říkáš: miluji slunce, 
když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi (tajenka) řekneš: miluji tě. 
John Lennon

Zapojíte se tak do slosování, které proběhne při oslavě Dne 
seniorů 30. 9. 2017. Tři vylosovaní luštitelé obdrží dárkový 
balíček.  

Obec Rudoltice

1. ČÍSLO          LEDEN  2017
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Z pera našich 
čtenářů

Neohlížím se zpátky….

„Mami, jsi normální? Do Rudoltic?“ Takhle se mě ptali 
syn se snachou v momentě, kdy se natrvalo vystěhovali 
i s vnučkou za hranice a my jsme zůstali sami ve vel-
kém třípokojovém bytě v Lanškrouně.

„A to si myslíte, že Lanškroun je pupkem světa?“od-
pověděli jsme otázkou s manželem, protože naše roz-
hodnutí bylo již jasné. Menší byt s vlastním vytápěním, 
v klidném místě. A to nám nabídla vstřícná paní Mirka 
Kolomá, která měla nabídku nově budovaných bytů na 
starosti a už delší dobu nás provázela změnami v na-
šem bydlení. 

Vybrali jsme si byt v přízemí s ohledem na to, co bude 
až …, nebo kdyby… Místo krásné, okolo zeleň, voda, blíz-
ko do lesa. Avšak naše rozčarování při nastěhování 
bylo velké – nedodělky, závady, nevstřícné vedení obce,  
naschvály. Bylo těžké, aby vedení obce přijalo realitu,  
na které se podílelo.

Kdysi mi někdo řekl, že mám abnormálně vyvinuto 
sociální cítění, ale to se nenosilo, doteď nenosí a byla 
jsem za to často nevybíravě kritizována. Sešla se, na-
štěstí pro bytovku, dobrá parta slušných nájemníků a za-
čalo se makat. Na šotolinu kolem domu jsme si zakoupili 
hlínu, zaseli trávu, zbudovali sušáky na prádlo, vytvořili 
dětské pískoviště, začali budovat altán. Okolí domu roz-
kvetlo krásnými barvami květin a jako na „exoty“ se na 
nás chodili dívat obyvatelé Rudoltic, jak makáme a zve-
lebujeme kdysi záplavovou zónu. 

Pomalu, opravdu pomalu se začaly vztahy s vedením 
obce zklidňovat, já se stala domovní důvěrnicí a zača-
li jsme u „kulatého stolu“ konečně jednat o tom, co je 
reálné odstranit, co bohužel zatím nejde a co už je ne-
zvratné. Obě strany jsme pochopily, že spolu nemůžeme 
bojovat, ale musíme spolupracovat. Všem nám musí jít 
o společnou věc. Spokojené klidné bydlení a vytvoře-
ní takových podmínek, aby se z „naplavenin“ stali hrdí 
Rudoltičtí. Nebylo vše zalité sluncem, ale vedení obce se 
snažilo a my také.

Samozřejmě mě mnozí kritizovali a pomlouva-
li, že se se starostou a ostatními bavím, chodím 
na schůze obce a s některými jejich rozhodnutími 
jsem dokonce spokojená. Zapomínali však, že člo-
věk nesmí zatrpknout, nosit v sobě zášť a nená-
vist, jinak ho to semele na samé dno a nepustí dál.  

Protože tohle nejsou naštěstí moje vlastnosti, pomohlo 
mi to i nadále vykonávat funkci domovního důvěrníka. 

Kdo chce psa bít, hůl si najde. Blížily se volby do obec-
ního zastupitelstva. Na váhy se dávala závaží kladů  
a záporů a psychická masáž obou volebních táborů byla 
tvrdá. Po nedobrých zkušenostech jsem se rozhodla 
pro změnu. Jak všichni víme, ke změně ve vedení obce 
došlo, jenže tam, kde jsem očekávala změnu k lepší-
mu, se stal po pár měsících pravý opak a já zažila vel-
ké zklamání. Arogance, povyšování, nezájem vůči těm,  
kteří se znelíbili, obtěžovali, nepřikyvovali. Zažila jsem 
to na jednom zasedání rady, kam jsem se těžce probo-
jovávala. Úšklebky, žvanění o ničem. Pochopila jsem,  
jak je všechny nudím a že jsem vlastně drzá,  
když o něco žádám. Doma jsem to obrečela, když jsem 
zjistila, že to ani na veřejné schůzi není jiné, že je pre-
zentována jen jedna absolutní pravda. Řekla jsem si,  
že u toho být nechci a ani nebudu. To samé bylo i při 
jednání s Visionem. Nic nešlo, na nic nebyly peníze, 
připadala jsem si jako žebrák. Tuto „elitu“ obce jsem 
přestala zvát na domovní schůze, protože to „mlácení 
prázdné slámy“ bylo pro nás jen ztrátou času. Popravdě 
řečeno, vedení obce se k nám ani nehrnulo, vědělo proč.  
Mezi lidmi byla cítit čím dál větší nervozita, arogance 
měli mnozí plné zuby, a blížily se nové volby. 

Tentokrát jsem hodně poslouchala, znovu dávala vše 
na misky vah. Když jsem zjistila, že se ve vedení obce 
řeší pouze ego a boj o moc, rozhodla jsem se znovu pro 
změnu.

Vůbec to nebylo pro mě jednoduché, ale rozhodla 
jsem se dát znovu šanci těm, kteří už vlastně jednou 
svoji šanci prošvihli. Volila jsem dnešní vedení a dnes 
vím, že jsem udělala dobře. Opět jsem byla varována, 
jestli si nevzpomínám, ale já už si opravdu nevzpomí-
nám. Stal se ze mě patriot a jsem zde moc spokojená.  
Poznala a pochopila jsem, že jsme všichni ušli velký kus 
cesty ve svých životech. Ze mě se stala důchodkyně,  
z mladíků, kteří to tady kdysi vedli, muži středních let, 
otcové rodin, a všichni jsme se poučili a někam posu-
nuli. Ti z vedení obce, od kterých dnes potřebuji radu 
nebo pomoc, jsou vstřícní, slušní a když zrovna nema-
jí svoje pracovní povinnosti, vždy mohu za nimi zajet.  
Samozřejmě kolik hlav, tolik názorů, ale cesta ať je růz-
ná, tak cíl je vždy společný - spokojené a čisté Rudoltice, 
šťastné děti a rudoltičtí občané. Proto se nikdy neohlí-
žím zpět.

P. S.: Věřím, že RNDr. Oldřich Kolomý by byl spokoje-
ný s tím, jak se kdysi jeho „beránci“ dnes o obec starají.  
A to je moc fajn pocit.

Autorka: Eva Chládková  
z čistého bytového domu čp. 261
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Zima

Příroda matička

bílá je celičká,

napadl sníh.

Vločky se tiše

vznášejí ve větvích.

Je jako nevěsta

v tom bílém hávu,

královna zima už

převzala vládu,

srny zas k seníku

spěchají,

ptáci si zrníčka 

hledají,

veverka za smrkem

vystrkuje hlavu.

Blížil se nádherný

vánoční čas

a láska zas přišla

víc mezi nás.

Meluzína zpívá,

vloudil se i mráz,

ale v chaloupce 

pod strání

teplo v kamnech

nás ochrání

a jaro přijde zas.

Autorka básní i maleb: 
Ilona Kotíková Nástrahová

Oříšky

Oříšky lískové

našla jsem venku,

vejdou se do dlaně

jak pro Popelku.

Začnu si také

tři přání přát

a jeden po druhém

je otvírat.

To první přání

řeknu vám hned,

chtěla bych změnit

ke kráse svět.

Aby v něm láska

a čistota byla

 a žádná křivda

aby nehrozila.

To druhé přání je

zdraví všem,

aby se každý probouzel s úsměvem.

Bolest těla, ale i na duši

aby se vypařila.

Při třetím oči přivírám

a zatím o něm

jen v sobě rozjímám.

To přání nesplní se hned,

až teprve potom,

co pochopí to svět.

Přeji si jen, aby to bylo brzy

a že ještě není to,

mě velmi mrzí.

Všichni se musí do práce dát,

pak teprve bude to

za něco stát

a můžu přání své třetí

nahlas zavolat.

1. ČÍSLO          LEDEN  2017
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Akce na Novém zámku 
u Lanškrouna na rok 2017
Stále se zde sbírají jakékoli knoflíky!!

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

Otvírací doba 
v Rudoltické kavárně na Zámečku

18. 2.   Valentýn 

18. 3.   Josefovka

16. 4.   Velikonoční zábava

30. 4.   Pálení čarodějnic

17. 6.   Pohádkové odpoledne  

5. 7.   Zámecká oslava 10. výročí 

19. 8.   Sportovní odpoledne

26. 8.   Hradozámecká noc

16. 9.   Rozloučení s létem

14. 10.   Drakiáda              

28. 10.   Halloween

11. 11.   Maškarní pro děti

 2. 12.   Mikuláš

16. 12.   Rozsvícení stromečku

31. 12.   Silvestr 2017

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle 

V létě přibližně od června 

Zavřeno

16.00 - 22.00

16.00 - 22.00

16.00 - 22.00

16.00 - 22.00

15.00 - 24.00

15.00 - 21.00

V zimě přibližně od října

Zavřeno

18.00 - 22.00

Zavřeno

18.00 - 22.00

18.00 - 24.00

17.00 - 24.00

17.00 - 21.00

e-mail: rudoltickakavarnanazamecku@seznam.cz
tel: 736 708 145 (p. Pecháčková)
facebook page: goo.gl/hU47J2

Možno pořádat: večírky, dětské party, svatby, splnění, 
soukromé oslavy. 
K využití pimpongový stůl, jubox, stolní fotbálek, 
salonek-nekuřácká místnost.
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Letošní rok budeme mít 5. 7. opravdu důvod k pořád-
né oslavě, že se podařilo udržet Zámeček v provozu 10 let.  
Kdyby mi někdo řekl na začátku, co vše se bude dít, tak bych 
si myslela, že to není možné. A přece se za ta léta děly ně-
kdy až neuvěřitelné věci. Po zahájení provozu r. 2007 ještě 
dva roky probíhaly opravy a výstavba přístavku, a přitom 
jsem se snažila pro návštěvníky zjistit co nejvíc o historii 
a také jim na fotografiích ukázat, jak zámek dříve vypadal.  
Nejmladší návštěvnicí byla 14denní holčička, s kterou rodi-
če přišli na prohlídku, nejstarším návštěvníkem byla 91letá 
paní, která vyšla až do 3. patra věže. Po nejdelší době Záme-
ček navštívil pán, který přišel po 64 letech a vyprávěl mi,  
jak jako malý chlapec prolézal kdysi věž i sklepení. Nejvzdá-
lenější návštěvnice přijela až z Egypta, když se dozvěděla,  
že památka, na kterou se z mládí pamatovala, byla zpřístup-
něna, ale přišli návštěvníci, kteří žijí na jiných, hodně vzdá-
lených místech. Návštěvník, který přijel z nejvzdálenějšího 
místa, přijel ze Severního pólu, kde několik let pracoval na 
výzkumu. Zámeček v červenci 2016 přivítal 25 000. registro-
vaného návštěvníka, a přece jen už je více znám než dříve.

Trvalo několik let, než jsem získala od hodných lidí fotky 
věže a okolí z minulosti, a teprve v posledních letech se po-
dařilo zajistit překlady původních dokumentů. Hlavně díky 
panu M. Koudelkovi a paní G. Zbořilové i dalším nyní už při 
prohlídce mohu informovat návštěvníky daleko lépe o tom, 
jak probíhala výstavba, jak vznikl a co se dělo a bylo zničeno 
při všech třech požárech, jak byl zámek bourán a jak násled-
ně využíván. 

Zapomenuté poklady z archivů

Údaje se nacházejí těžko, protože bohužel skoro celý ar-
chiv lanškrounsko-lanšperského panství včetně materiálů  
o Novém zámku u Lanškrouna za druhé světové války sho-
řel v klášteře v Opavě, kde byl uskladněn. Proto jsem vděč-
ná za každý další údaj o historii, který se mi podaří vypátrat.  
Před 5 lety jsem v hlavním archivu rodu Liechtensteinů  
ve Vídni ofotila skoro 400 stran dopisů z let výstavby, požárů, 
oprav a bourání zámku a postupně se překládají. Jsou psa-
né většinou barokním kurentem, někdy starou italštinou. 
Oficiální překlad takových textů stojí až 2 Kč za jedno slovo,  
a protože na Zámečku na to prostředky nejsou, dost dlouho 
se mi nedařilo zjistit obsah starých listin. Až když se před 
třemi lety nabídl jeden návštěvník z vedlejšího okresu, pan 
K., že staré texty číst umí a že by byl ochoten je překládat  
ve volných chvílích, protože ho to zajímá, zdarma, 
svitla naděje, že se konečně obsah listin dozvíme.  

Zámeček letos 
oslaví jubileum
10 let provozu

Jsou to údaje, které nikdy dříve známy nebyly. Bylo už pře-
loženo i Vlastivědné pojednání Wenzela Kaspera s dalšími 
přeloženými starými dopisy.

Když jsem vybírala listiny k překladu, upoutal mě vzhled 
celkem 19 stránek, na kterých byly v jedné části krátké věty 
s otazníkem na konci a v druhé delší texty, vypadalo to jako 
otázky a odpovědi na ně. Protože v předchozím textu byla 
zmínka o výslechu 5 lidí, podezřelých z nedbalosti a tím 
způsobení prvního požáru zámku, poslala jsem tento soubor 
k překladu. A opravdu to je přepis výslechu purkrabího, ko-
morníka, drába, mistra a druhého tesaře kteří byli 11. 5. 1714 
vyslýcháni v Lanškrouně u soudního dvora pro podezře-
ní, že mohli zavinit velký požár. Ten vznikl pravděpodobně  
od špatně uhašeného malého ohníčku, u kterého se dělníci 
pracující na opravě okapů a části střechy ohřívali v sobo-
tu 14. dubna toho roku. Je to velice zajímavé čtení a výrazy,  
které se dříve používaly, vyvolávají úsměv.

Průzkumy podzemí potvrdily vyprávění pamětníků 

Jednou z nejzajímavějších činností v poslední době je sa-
mozřejmě pátrání po podzemních prostorech i tolikrát zmi-
ňované podzemní chodbě, která měla vést z Lanškrouna  
na Zaječí vrch, jak se dříve nazýval.  Už se provedly různé za-
jímavé průzkumy.

V listopadu 2015 přijel záhady podzemí natočit pro svůj 
televizní seriál Labyrint záhad i známý scénarista a spi-
sovatel Arnošt Vašíček a pořad měl velkou sledovanost.  
Také v několika pořadech Českém rozhlasu už jsem opako-
vaně byla vyprávět o Zámečku, a Stanislav Motl na podzim 
uvedl díl svého pořadu Stopy, fakta, tajemství o Zámečku  
a o jeho architektovi, Domenicovi Martinelli, vypátral velmi 
zajímavé údaje. I celostátní televize přijíždí natočit reportáž, 
když se něco zajímavého děje, a je možno si pořady v archi-
vech prohlédnout.

Na den 23. 4. 2016 jen tak nezapomenu. Průzkumný tým 
Agartha z Brna geologickým radarem, termokamerou, a dal-
šími neinvazivními metodami prokázal existenci podzem-
ních prostor i v místech, o kterých léta hovoří pamětníci.  
Je to další důležitý mezník na dlouhé cestě k obnově a pát-
rání po minulosti Zámečku. Nyní, po desíti letech od zahá-
jení provozu a pátrání po minulosti konečně můžeme říci, 
že byl pravděpodobně opravdu spojen podzemní chodbou  
s městem Lanškrounem. S geologickým radarem, termoka-
merou, a dalšími přístroji přijeli členové průzkumné skupi-
ny Agartha, kteří už na Zámečku v minulosti byli a potvrdili 
existenci podzemních prostor. Také víme podle údajů pamět-
níků, že mělo koncem druhé světové války dojít k prokopá-
ní boční zdi a záměrnému zatopení spodního sklepení nebo 
jeho části, nikdo nemůže ani odhadnout, jestliže se nyní bez 
pochybností prokázala jedna místnost spodního sklepení, 
kolik podobných tam ještě může být. Pamětníci vyprávějí,  
že tam kdysi procházeli určitě více místnostmi, nejen jed-
nou, a prokázalo se, že další podzemí Zámečku opravdu exis-
tuje a má svá tajemství.

1. ČÍSLO          LEDEN  2017

25



Jestliže se prokázala existence podzemní chodby, kte-
rá k základům bývalé zadní věže vede od města Lanškrou-
na, je také pravděpodobně pravdivá informace, že podobná 
chodba vede k zámku z obce Rudoltice, o ní také pamětníci 
vypráví. Jeden návštěvník mi kdysi říkal, že mu jeho děda 
vyprávěl, jak s kamarádem chodívali na Zámeček z obce Ru-
doltice na pivo. Jejich soused také, ale podzemní chodbou,  
protože věděl, kde se do ní dá vejít. Když si na zápraží všichni 
popovídali a pak šli na pivo, tak on šel chodbou a dva kama-
rádi cestou přes les. Když celí uhřátí dorazili k věži, soused  
tam dávno seděl a pil už druhé pivo. Ví se o několika místech, 
která by stálo za to přejet geologickým radarem, a že by se 
tam mohla zobrazit možná chodba z Rudoltic. Pro podrobněj-
ší průzkumy časově náročné není důvod. Uvádím zde vyjád-
ření pana Pokorného ze skupiny Aghartha: 

Radarem jsme našli za věží jasnější reakci na podzemní 
chodbu. Ta byla (klenba, strop) v 6 metrech, víceméně zasy-
paná, a směřovala kolmo přes cestu… Za cestou ta anomálie 
(chodba) pokračovala několik metrů - dál se s radarem už ne-
dalo jet do roští. 

Také dál na cestě za věží byly nějaké prostory asi 4 me-
try široké/možné sklepení hospodářských budov/, anomálie 
pokračovala kolmo od cesty dál pár metrů směrem k městu 
Lanškroun. Jinde jsme kolem zámečku anomálie poukazují-
cí vyloženě na dutou prostoru nenašli, jen v místě původních 
dalších sklepů byly poznat anomálie ve smyslu jiné skladby 
podloží, zasypání prostor řekněme těch dalších původních 
sklepů, ale dutého se jednoznačně nic neukázalo. Je prav-
da, že by bylo potřeba tam strávit den dva a velmi důkladně  
a systematicky s radarem projet metr po metru každé mís-
to a přesně zaznamenávat, toto byl předběžný průzkum.  
Ve sklepech byla jasná detekce v jedné vysoké místnosti, 
duté prostory zalité vodou, bahnem, jinde už jen náznaky 
hlubších základů zdiva, větší zavodnění, ale vyloženě duté 
prostory ne pod místy, která se stačila radarem projet. Dal-
ší podrobnější průzkumy mohou ukázat přesněji podzemní 
prostory.

Na podzim pak proběhl další průzkum podzemí, kdy 
jsme na třech místech provedli se skupinou p. P. Drbohla-
va  i hloubkové vrty, zjistilo se, že podloží na jednom z míst 
pod podlahou sklepení není tvrdé jako neporušená hornina, 
tento výsledek naznačuje možnost, že pod podlahou mohou 
být další prostory oddělené víc než metrovou podlahou, která 
může být zároveň stropem.

Průzkumy budou pokračovat i letos

Koncem roku se podařilo domluvit pokračování prů-
zkumů podzemí s další skupinou, která má kromě růz-
ných profesionálních detekčních přístrojů možnost 
přijet s vrtnou soupravou s dosahem do hloubky 20 me-
trů, takže by se do podzemí provrtat mohlo podařit.  
Nejdříve přijedou vytipovat místa, která by mohla být pro 
vrty vhodná, a zkusí upřesnit podzemní prostory neinvaz-
ní technikou, pokud to bude třeba, provedou se hloubko-

vé vrty, tak se mohu já i ostatní, které to zajímá, těšit, že se 
snad konečně podaří zjistit, jak to u Zámečku s podzemím je.  
Samozřejmě stále vítám jakékoli informace i fotografie, které 
by se týkaly podzemí nebo Zámečku v minulosti, a mohly po-
moci k upřesnění jeho historie i dřívějšího prolézání podze-
mím, které bylo možné ještě v r. 1978 a možná i později.

Jsou na Zámečku i paranormální jevy?  

To přijeli vyzkoumat 30. 4. 2016 členové paranormaltýmu, 
p. Bezouška s kolegy, kteří ve sklepení instalovali své zázna-
mové přístroje a s dalšími jsme tam celou noc střídavě pro-
cházeli. Také mě pořádně vyzpovídali o celé historii zámku 
a na výsledný dvoudílný dokument je možno se podívat na 
www.paranormaltym.cz. Je to profesionálně zpracovaný do-
kument, který je pro Zámeček i dobrou propagací. Začátkem 
roku mi přišel od autora Arnošta Vašíčka výtisk jeho nové 
knihy Labyrint záhad s krásným věnováním, do které na str. 
51-53 do kapitoly V obklíčení duchy zařadil i vyprávění o Zá-
mečku. To mě opravdu potěšil a je možné, že ještě někdy na 

Zámeček natáčet přijede, protože ho opravdu zaujal.                                       

Prohlídka a občerstvení

Kavárna na Zámečku bude i dál otevřena podle aktuální 
sezónní provozní doby a prohlídka bude možná po telefonic-
ké domluvě. Od začátku června bude pravidelná provozní 
doba.

Aktuální informace jsou na www.novyzamek.cz nebo  
v infocentru Lanškroun a data akcí jsou také na obvyklých 
informačních místech.

Letos se objeví Zámeček i na třech multimediálních in-
formačních tablech, dvě stojí v Pardubicích a další v Ústí nad 

Orlicí, aby se o něm zájemci mohli informovat.

Dobrovolná kastelánka a průvodkyně:
Krasava Šerkopová 
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Z historie obce
po roce 1945 
XXV. část
PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE
1990 n., s. 275 – 290
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.

1999
Na začátek zápisu několik výňatků z březnového Rudoltic-

kého zpravodaje:

„…Po krátkém zaměřování prvních dvou bytovek jsme do-
šli k názoru nutnosti vykácení háje mezi zahradou bývalých 
jeslí a loukou u silnice. Problémům s flórou jsme se nevyhnu-
li ani v lokalitě u Žáčků, kde kvůli příjezdové komunikaci 
musel padnout další porost. Nemilé překvapení nás čekalo 
na posledním staveništi naproti panu Šilarovi, kde z důvo-
du podpětí v energetické síti jsme byli nuceni ve spolupráci  
s VČE vybudovat novou trafostanici, která tuto oblast horní-
ho konce pokryje a posílí. Uskutečnilo se setkání zájemců  
o jednotlivé druhy prací s firmou VALC a opět na bázi výbě-
rového řízení byli určeni subdodavatelé, tzn. jednotlivé firmy, 
které provedou práce v oblasti elektroinstalačních rozvodů, 
vody, plynu, topení, zajímavá je též nabídka na pokrytí střech 
krytinou Bramac.

…Počítačové programy určené k vedení agendy a účetnic-
tví v obcích využívá mnoho vesnic v okolí. Z důvodu sjedno-
cení těchto programů ve státní správě byla nezbytně nutná 
jejich úprava. Proto starosta s paní Jašniakovou tyto obce ob-
jížděli a úpravy prováděli. Díky této aktivitě OÚ získal nema-
lé prostředky.

…Pro účely TJ Sokol jsme zakoupili parkovou sekačku se 
záběrem 102 cm a samosběrným zařízením. Pro zdokumen-
tování nejdůležitějších momentů v obci byla zakoupena vi-
deokamera.

V další části zpravodaje podal ucelený pohled na školství 
v obci ředitel školy Mgr. Milan Valúšek. Vyjímám to nejzají-
mavější:

„Rekonstrukce v roce 1997 vnesla do staré budovy nový 
duch. Po nelehké době, kdy výuka byla roztříštěna na něko-
lika místech v obci, mohla opět probíhat nerušeně v novém 
pěkném prostředí. Přesto se po celkových opravách objevilo 
několik nových problémů – hezká škola uvnitř, ale nehezké 
okolí a vnější vzhled budovy.

Nejvýznamnější organizační změnou je bezpochyby 
vznik jediného právního subjektu tvořeného základní ško-
lou, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. To-

muto kroku předcházelo množství komplikovaných jednání, 
zejména mezi obcí, školským úřadem a školou. Přes všech-
na úskalí se tuto dle mého názoru progresivní věc podařil 
organizačně dokončit a nový model výchovně-vzdělávacího 
procesu uskutečnit dne 1. července 1998. Pokud mohu s od-
stupem času tento krok hodnotit, musím říci, že řízení chodu 
tohoto již poměrně velkého komplexu je mnohem náročnější 
než vedení samostatné školy. Naopak výchova a vzdělávání 
je plynulé, nevázne v předělu mezi předškolním a mladším 
školním věkem dětí, lze lépe koordinovat výchovnou činnost 
i získávání potřebných návyků. Pořádají se společné akce 
dětí různých věkových skupin, dříve nevídané, ale v posled-
ních letech neustále více a více propagované. Vždyť oddělo-
vat od sebe tyto děti znamená stavět mezi ně bariéry nepo-
rozumění.

Nejvýznamnější finanční prostředky, které vynaloží-
me, jsou právě za spotřebovanou energii, plyn a vodu. Proto 
jsem zcela jednoznačně přivítal rozhodnutí obecního úřadu 
plynofikovat mateřskou školu i školní jídelnu a změnit způ-
sob vytápění výstavbou nového topení s plynovými kotli.  
Další značnou úsporu přineslo i zateplení spojovací chodby.

Náš subjekt má v současnosti 93 žáků, z toho v mateřské 
škole 35 a v základní škole 58. Děti jsou rozděleny celkem  
v 6 odděleních (3 třídy ZŠ, 2 třídy MŠ a 1 oddělení ŠD). Počet 
pracovníků se ustálil na počtu 13 (z toho 7 pedagogických a 6 
provozních). Jedná se tedy o poměrně velkou jednotku v po-
rovnání s okolními zařízeními podobného typu.

Systém výchovy, který nám umožňuje obecná škola,  
je přístupnější a pružnější pro děti tohoto věku. Množství 
mimoškolních aktivit a akcí – za zmínku stojí jistě výuka 
plavání v novém bazénu při ZŠ ul. Dobrovského v Lanškrou-
ně, kam postupně dojíždějí děti ze všech ročníků. Dále např. 
možnost vyzkoušet si práci ve vlastní počítačové učebně.

Přesto mi nezbývá, než si postesknout, že se objevují (sice 
minimálně) rodiče, kteří si zřejmě myslí, že úroveň naší ško-
ly nedosahuje kvalit škol lanškrounských a umístí své děti 
do některé jiné školy. Nechci polemizovat s demokratickým  
a svobodným výběrem zařízení, ve kterém se budou děti 
vzdělávat. Mohu však zodpovědně říci, že jsem za svou pe-
dagogickou praxi navštívil mnoho škol, mohl porovnat úro-
veň pedagogů, jejich vyučovacích metod i výsledků a naše 
škola je na výborné úrovni. Jenom je nutné, aby fungovala 
schopnost komunikace mezi rodiči a pedagogy a byla ochota 
vzniklé překážky řešit, protože jediný, kdo tím trpí, jsou naše 
děti vytržené ze sociálních vazeb ke svým vrstevníkům.“

A nyní monolog starosty obce p. Oldřicha Kolomého  
z prosincového Rudoltického zpravodaje:

„Konkrétní akce s výstavbou 71 bytových jednotek je pro 
naši obec určujícím fenoménem pro naplnění myšlenky 
zajistit prosperitu obce na podstatnou část nového století. 
Nechám zaznít řeč čísel a faktů, které s neúprosnou jedno-
duchostí vypovídají o tom, že v současné době je dokonče-
na hrubá stavba, navíc jsou hotovy přípojky vody, elektřiny  
a plynu až na jednotlivé objekty.
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V této souvislosti je třeba se zmínit o dvou nových tra-
fostanicích, které by nespatřily světlo světa, kdyby se tyto 
byly nestavěly. Zvláště horní trafo přineslo obyvatelům hor-
ního konce dlouho očekávaný silný proud. Pro přesnost uvá-
dím, že 60 % nákladů nesla obec, zbytek VČE, celkový náklad 
je kolem 2 mil. Kč. Často slýchám zvídavou otázku: z čeho  
a za kolik chcete kolik bytů postavit, kdo tam bude bydlet? 
To, co vidíte v podobě realizovaného díla, i to, co nevidíte 
(příčky v objektech u Konzumu, střešní okna VELUX do bytů  
i na školu, nakoupené plynové kotle, část elektromateri-
álu atp.) je prostě hotovo s tím, že obec nemá žádný úvěr  
ani žádné závazky po lhůtě splatnosti. Pokračování stavby 
bude ihned v novém roce, s ohledem na počasí. Konkrétně 
se bude pokračovat na výstavbě příček, po kterých nastoupí 
jednotlivá řemesla, až do úplné kolaudace, která se předpo-
kládá v příštím roce. Nejprve se dokončí oba objekty u Kon-
zumu, postupně budou následovat další s tím, že do prvních 
30 bytů se budou stěhovat i stávající nájemníci z objektů 
obecního úřadu. V uvolněných budovách kulturního domu 
se výhledově počítá se služebními byty pro lékaře s ordinací  
a pro správce obecních objektů. Navíc v uvolněných sklep-
ních prostorách se vybudují dva holobyty pro eventuální 
neplatiče nájemného či jiné osoby, které obec nutně potře-
buje ubytovat či vystěhovat. V současné době jsou již prak-
ticky rozděleny všechny byty. S konkrétními uživateli byla 
sepsána a podepsána smlouva o smlouvě budoucí nájemní. 
Součástí smlouvy je též výše nájemného, které je stanoveno  
jako výchozí částkou 50,- Kč za m². Hodnota nájemného 
představuje částku cca 1,6 mil. Kč za rok, z toho se však vy-
bere přímo pouze jedna polovina, druhá polovina bude ode-
čtena ze zálohy na nájemné, kterou budoucí nájemci složili 
(nebo ještě složí – je vybráno asi 60 %) jednorázově předem. 
Tento proces bude trvat asi 10 let, po této době budou nájemci 
platit plné nájemné s tím, že byty zůstanou v majetku obce 
nastálo, a to i po 20 letech, po kterých je může obec za tržní 
cenu prodat. Tento eventuální prodej při hodnotě bytu např. 
280 000,- Kč představuje částku cca 20 mil. Kč. Zde je již vi-
dět číselné vyjádření důkazu pravdivosti tvrzení, že realizo-
vaná výstavba bytů zajistí obci trvalou prosperitu na většinu 
21. století. Stav rozpracovanosti a výše čerpání jsou neustále 
sledovány. Z posledních úvah vyplývá, že obec k zabezpe-
čení stavby potřebuje hypotéční úvěr ve výši cca 7 mil. Kč, 
který se zřejmě začne čerpat v březnu 2000. Zbytek financí je 
kryt státní dotací 9,5 mil. Kč, dosud nevybranými zálohami 
od lidí (3 mil. Kč) a vlastními zdroji (4 mil. Kč).

Shrnutím všech uvedených čísel dostáváme celkovou 
bilanci na konci roku 2000 takovou, že když obec uvede-
né byty prodá, bude na tom stejně, jako kdyby žádné byty 
nestavěla, ale navíc bude v pokladně obce minimálně 39,5 
mil. Uvedená čísla jsou zřejmě spíše skeptická, neboť příjem  
do obce se díky výstavbě bytů zřejmě ještě zněkolika-
násobí, a to proto, že v novém obyvatelstvu se najde ur-
čitě někdo, kdo bude oplývat podnikatelskými aktivi-
tami a přinese do obce větší příjem na daních. Také 
díky zvětšenému počtu obyvatel bude větší kupní síla,  

a to ve svém důsledku přináší tlak na větší počet prode-
jen či služeb, které zase v podobě daní naleznou zpět cestu  
do obecní pokladny. Obec by se mohla rozrůst odhadem  
o 200 osob. 

Některé obce měly po revoluci stejnou startovací čáru, 
stejné výchozí podmínky a jistě i vy vidíte, že koncový stav 
je již dnes zcela různý.

Některá obec postaví plyn, vodovod, či opraví školu,  
a je zadlužena tak, že další volební období nemůže nic bu-
dovat, protože jen splácí úvěry. Takový stav u nás rozhodně 
není, a pokud budu starostou, takový stav nikdy nepřipustím. 

Současně s tím je zastupitelstvo obce povinno chránit 
poctivé občany, kteří řádně platí všechny poplatky a služby 
obce. Z morálního důvodu není možné, aby malá skupina ob-
čanů nezaplatila poplatky za vodu, plyn, psy, odpady apod. 
Vznikla by neplatičská epidemie, která by dokázala položit 
celou obec. Proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo s těmito 
občany vypořádat třeba i za cenu, že soudní výlohy, spojené 
s vymáháním, budou větší než samotný dluh. Rovněž tak je 
nuceno ve smyslu zbytečných soudních pří přistoupit k jiné-
mu systému dodávky vody a stočného.“

Obecní bytovka čp. 262 ve výstavbě
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Události v naší obci

Daleko největší událostí v naší obci je v současnosti vý-
stavba 71 bytových jednotek. Započalo se v jarních měsících 
v prostoru kolem pošty a Konzumu. Zde stojí první dvě bu-
dovy, další je u Staré hospody, pak u Žáčků a poslední sto-
jí v místech autobusové točny u pana Šilara. Jedná se tedy  
o 5 budov. Stavby jsou zastřešené krytinou Bramac, hrubá 
stavba je provedena u všech pěti. Přes zimu se dělají příčky 
u prvních dvou budov u Konzumu. Nyní, začátkem ledna, se 
začne s prováděním elektroinstalačních prací. Toto budou 
provádět naši místní odborníci ve své režii. Rovněž umis-
ťování oken dělali místní zedníci. Na stavbách pracovalo 
střídavě kolem 20 pracovníků firmy VALC z Hradce Králové.  
Ti z větší dálky bydleli nejprve v hospodě Na Křižovatce, pak 
byli přestěhováni do kabin na fotbalové hřiště. Z místních 
lidí je na stavbě nejvíce pan M. Šána, který svým jeřábem 
notně přispěl ke splnění letošního úkolu.

Hodně pomohli ke zdaru také naši mladí občané, kteří na-
třeli pro potřeby tesařů cca 550 m³ trámů, latí a prken. Nátěr 
se musí dělat kvůli plísním a červotočům.

Dříví bylo sehnáno přes obecní úřad z místních lesů s ob-
rovskou slevou. Kdyby dřevo dodala firma VALC, cena by byla 
skoro dvojnásobná. Obec disponuje cca 110 ha lesa.

Na závěr stavební sezóny proběhlo na hřišti přátelské fot-
balové utkání mezi firmou VALC a Rudolticemi, včetně chut-
ného prasete na rožni a nezbytného zapití v kabinách.

Přeložka vysokého napětí – původní transformátor 
byl umístěn u školy. Protože se s prostorem u školy počítá  
do budoucna, bylo rozhodnuto postavit transformátor nový  
a přeložit vedení z Krystlovy zahrady za potok. Nový trans-
formátor je u lávky k panu Valúškovi. Vedení jde kolem poto-
ku za hřištěm a napojuje se u p. Jehličky na původní vedení 
vysokého napětí. Akci financoval zčásti obecní úřad, částeč-
ně VČE.

Obecní úřad koupil starší nákladní vozík multikáru pro 
operativní potřeby obce. Pánové Suchý a Šrámek jej při-
vezli z Berouna. Dále obecní úřad provedl nákup traktoru.  
Starý modrý traktor již dosloužil. Použití traktoru v obci je vel-
ké, hlavně nyní při výstavbě bytů a v zimě při odklízení sněhu.  
S traktorem jezdí pan Josef Sychra.

Mrazírenské depo ALGIDA funguje již rok. Loňský rok 
jsem si myslel, že bude v budově prodej mražených výrobků. 
Sklad však nic takového neprovádí.

V místní škole se provádí v půdních prostorách přístav-
ba. V roce 1999 byla dokončena zdejšími brigádníky staveb-
ní příprava, sestávající ze staticky komplikovaných prací.  
V roce 2000 se bude pokračovat. Má zde vzniknout ještě jed-
na třída, kabinety a sociální zařízení. Bude použito sádrokar-
tonových desek jako moderní a rychlé stavební technologie.

Rudoltice mají v současnosti jeden rozestavěný domek. 
Stavebníkem je pan Cvejn. Stavba je hotova v hrubé podobě.

Hospoda Na Křižovatce je opět otevřena. Já již snad ani 
nedovedu spočítat, kolikátý hospodský tam je. Minulý ma-
jitel pan Plhák ze Štítů neplatil telefon, vodu ani el. energii, 
proto mu tyto přípojky OÚ odpojil. Po zaplacení dluhu mu 
byla dána výpověď. Po úpravách byla hospoda opět otevřena.  
Novým provozovatelem je pan Miroslav Tenenko z Lan-
škrouna.

Bylo vybudováno nové trafo v horní části obce pro posílení 
rozvodů. Kabiny fotbalistů byly plynofikovány. Přípojka je za-
placena tím, že v kabinách bydlí pracovníci fy VALC.

Zámeček je opět na prodej. Zmizelo lešení, aktivity pohas-
ly. Žádné výstavní místo se zatím budovat nebude.

Na místě firmy vyrábějící kotle byl otevřen luxusní ob-
chod s motocykly aj. fy YAMAHA. Obchod má čilou činnost,  
o zákazníky zřejmě není nouze. Solventních lidí je dostatek.

Stáčírna chemikálií pana Tejkla je otevřena na zahradě 
po již zemřelé paní Tmějové. Nový obchod drogerie v jedné 
místnosti v domě paní Řehořové si otevřela dcera Václa-
va Kopeckého. U Milana Merty byl narovnán potok pro pří-
pad dalších povodní. Meandry zhoršují průtok vody. Hlavně  
v tomto místě dochází k velkému výlevu vody z potoka. 

U školy byl proveden průřez u potoka hlavně z důvodu 
prosvětlení spodní velké třídy. Bylo zřízeno místo školníka, 
neboť při sloučení ZŠ a MŠ vznikl velký hospodářský objekt, 
který si vyžádal pracovníka na práci, související s bezproblé-
movým provozem.

Místní fotbalisté si letos přivydělali – na místním hřišti se 
nějaký čas usadili fotbalisté z Lanškrouna a hraje se zde i II. 
dívčí fotbalová liga. Hřiště je velmi vytížené. Cizí platí 350 – 
450,- Kč za zápas. 

Starosta O. Kolomý se stavbyvedoucím fy VALC

Zpracovala: Marcela Macháčková
Fotografie: Josef Motyčka
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MUDr. Vebrová Zdeňka  Žamberk, Raisova 814

MUDr. Vítková Eva  Červená Voda 333 (MOVIOM)

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

MDDr. Appl Martin  Dolní Čermná 222

MUDr. Bílý Aleš  Lanškroun, Opletalova 567

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

MDDr. Bílý Aleš  Lanškroun, Opletalova 567

MDDr. Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova 259

MUDr. Filipová Jitka  Lanškroun, Strážní 151

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

MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182

MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815

MUDr. Johnová Marie  Letohrad, Šedivská 498

MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. května 2

MUDr. Kopecký Milan  Mladkov 133

7.-8. 1. 2017

14.-15. 1. 2017

21.-22. 1. 2017

28.-29. 1. 2017

4.-5. 1. 2017

11.-.12. 2. 2017

18.-19. 2. 2017

25.-26. 2. 2017

4.-5. 3. 2017

11.-12. 3. 2017

18.-19. 3. 2017

25.-26. 3. 2017

1.-2. 4. 2017

8.-9. 4. 2017

14.04.2017

465 613 441

465 626 460

465 642 765

465 393 266

465 324 829

465 642 267

465 324 829

972 324 447

465 325 212

465 676 818

465 642 990

608 427 960

465 622 216

465 322 897

465 635 441

Rozpis LSPP stomatologie 2017

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)

19. 3. 2017 Divadelní představení Don Quijote de la Ancha – komedie (divadlo z Brna)

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

9. – 11. 6. 2017 Rudoltická pouť (obec)

26. 8. 207 Myslivecké posezení  (Myslivecké sdružení Rudoltice)

2. 9. 2017 Loučení s létem (TJ Sokol, obec)

30. 9. 2017 Den seniorů (obec)

2. 12. 2017  Mikulášská nadílka pro děti (obec)
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Fotografi e MŠ

Fotografi e ZŠ
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Fotografi e: Archiv ZŠ a MŠ



Rudoltický zpravodaj 1/2017  leden

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25, IČ 00279421, 
www.rudoltice.cz. Vychází 6x ročně. Redakční rada: Jolana Kobzová, Marcela Macháčková, grafi cké zpracování 
Petr Motl, jazykové úpravy Marcela Macháčková. Příspěvky je možno zasílat na e-mail: ou@rudoltice.cz 
nebo dialog.machackova@centrum.  Příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce. Registrováno u Ministerstva 
kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 18073. Náklad 760 výtisků. Neprodejné. Distribuce do všech domácností 
a fi rem v Rudolticích zdarma. Tisk: DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná. Vydáno v Rudolticích dne 16. 1. 2017. Uzávěrka příštího čísla 
bude 20. 2. 2017. Příští číslo vyjde v březnu 2017.

Výstava výtvarného umění místních obyvatel Klub důchodců

Tříkrálová sbírka

Vizualizace obecního bazénu

Fotografi e: Zdeňka Lédlová, Vladimír Provazník, Jolana Kobzová

Fotografi e: Marcela Macháčková, Vl. Provazník


