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Den otevřených 
dveří v základní 
škole

Ve středu  15. února v odpoledních 
hodinách jsme pro  širokou veřejnost  
a především pro rodiče předškoláčků 
připravili Den otevřených dveří v základní 
škole.  Návštěvníci si mohli prohlédnout 
prostory školy, historické kroniky i fotografie, 
měli možnost se seznámit se školními 
aktivitami i pracemi našich žáků, v tvořivých 
dílnách si vyrobit řadu výrobků včetně 
masopustních masek ...

Více na straně 5

Fotografie: Zdeňka Lédlová
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Rudoltický staročeský masopust 2017
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V sobotu 25. února 2017 se konal v naší obci tradiční 
staročeský masopust. Již tradičně průvod nejdříve obe-
šel sídliště na Zámečku, odkud autobus přivezl masky  
i obyvatele do obce. Sraz všech masek a diváků byl le-
tos nově u obecního úřadu, kde starosta předal mas-
kám vládu nad územím Rudoltic, a to symbolicky klí-
čem od 10.30 hodin, nejdéle však do sobotní půlnoci.  
Na oslavu tohoto skutku předvedl kejklíř Vojta své žon-
glérské umění. Poté se mohl průvod vydat v čele s koň-
ským spřežením a za kytarového doprovodu okolo prv-
ního sídliště a dále po silnici okolo školy k autobusové 
zastávce u křižovatky a zpět k obecnímu úřadu. Zde se 
masky spolu s ostatními diváky občerstvili již tradičně 
u hasičů zabíjačkovými dobrotami, klobáskami z udír-
ny a punčem, nově u myslivců zvěřinovým gulášem.  

Nové fit prvky na dětských  
hřištích

Rudoltický  
staročeský  
masopust 2017

Autoři článku: Pořadatelé a obec Rudoltice

Pivo a limo čepovali Havelkovi. Nechyběl ani stán-
kový prodej s uzeninami, sýry, cukrovinkami a upo-
mínkovými předměty, dokonce se mohly děti svézt 
na kolotoči s ručním pohonem. Po občerstvení účast-
níků průvodu následoval vážný okamžik, kdy Straka-
tí přečetli hříchy, ze kterých obvinil Hofmistr kobylu  
a vyzval kata k její popravě. Kat ve jménu spravedlnosti 
zvedl svůj meč a všechny obecní hříchy potrestal. 

Následovalo druhé vystoupení kejklíře Vojty a v 15.00 
hodin čekala na sále pro děti loutková pohádka o rytí-
řích v podání Divadla Toy Machine. Poté si mohly děti 
vyrobit vlastní mini divadélko z krabičky od zápalek  
a na závěr se vydovádět při dětské diskotéce, kterou 
spolu s večerní diskotékou pro dospěláky zajistil DJ Lu-
káš Mercl.

Všem maskám, divákům, hasičům, myslivcům, 
účinkujícím a organizátorům, zejména Jitce Sýkoro-
vé, Jirkovi Hurychovi a Růženě Tesařové, patří velký 
dík za spolupráci. Nálada letošního masopustu byla 
veselá, účast masek i diváků hojná, a to i díky počasí,  
které masopustu přálo. Nyní nastává čas postění  
a těšení se na svátky jara. 

V listopadu loňského roku byla obě dětská hřiště doplněna o kovové fit prvky. 
Všechny nové prvky jsou určené pro sportovní vyžití starších dětí a dospělých. 
Na hřišti u č. p. 5 byly prvky pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000,- Kč. 



Stařenka Muzika vypráví

V prvním lednovém týdnu za námi přijel pan 
Drkula z Rožnova pod Radhoštěm s hudebně-
národopisným programem Stařenka Muzika 
vypráví aneb příběhy psané písněmi. Pan Mgr. Petr 
Drkula, Ph.D. je pedagogem a hudebním teoretikem.  
Jeho zajímavé vyprávění o dobách dřívějších,  
které bylo proložené tradičními písněmi a lidovou 
hudbou, žáky zaujalo. Dozvěděli se, proč se naši předci 
báli Turků. Připomenuli si svatého Jiřího, který byl 
naopak považován za ochránce lidu. Seznámili se 
s kobzou, dvojačkou, koncovkou, grumlí, pastýřskou 
píšťalou. Některé z hudebních nástrojů si mohli žáci  
i sami vyzkoušet.

Články ze ZŠ Rudoltice
Poklad

Radost školákům nepřineslo jen pololetní vysvědčení,   
k dobré náladě dětí přispěl i výlet. 

Ve čtvrtek 2. února  čekal před školou  velký autobus, 
který nás zavezl do Olomouce. V Moravském divadle  
jsme zhlédli  oblíbený pohádkový muzikál O líných 
strašidlech. Ocitli jsme se ve starém mlýně, kde  žila  
ježibaba s hastrmanem. Nezajímali se o nic jiného, 
než se dobře najíst, napít a  objevit poklad v čarovné 
truhličce. Naštěstí se ve mlýně objevila důvtipná 
venkovská dívka Anička, která jim pomohla nalézt 
poklad největší – nejsou to třpytivé zlaťáky, ale dobrá 
rada: BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE.

Tento poklad už mnoho žáků objevilo - na  
vysvědčení měli hodně jedniček, protože se od září 
pilně učili. Zasloužili si tak i koupit na olomouckém 
náměstí nějakou dobrůtku nebo suvenýr.
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Autorka článků: Mgr. Hana Hrdinová
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Den otevřených dveří v základní škole

Ve středu  15. února v odpoledních hodinách 
jsme pro  širokou veřejnost a především pro rodiče 
předškoláčků připravili Den otevřených dveří  
v základní škole.  Návštěvníci si mohli prohlédnout 
prostory školy, historické kroniky i fotografie, měli 
možnost se seznámit se školními aktivitami i pracemi 
našich žáků, v tvořivých dílnách si vyrobit řadu 
výrobků včetně masopustních masek. Připraveny pro 
ně byly také ukázky výukových programů. Návštěvu 
školy jistě zpříjemnila i školní kavárnička, kde bylo pro 
návštěvníky připraveno občerstvení.

Všem hostům děkujeme za jejich návštěvu a věříme, 
že v naší škole prožili příjemné odpoledne.

Plavecký výcvik

Od ledna tohoto roku se naši předškoláčci z mateřské 
školy a všichni žáci ze základní školy pravidelně každý 
týden zúčastňují plaveckého výcviku v České Třebové. 
V současnosti mají za sebou již většinu z deseti 
výukových lekcí, které vedou zkušené instruktorky 
plavání. Výcvik probíhá formou her a soutěží a všichni 
se postupně zlepšují v plaveckých dovednostech. 
V týdnu před jarními prázdninami si instruktorky 
plavání pro děti připravily zajímavost - plavání  
v pyžamech, které má nejen zpestřit výuku,  
ale má dětem také ukázat, jak náročné je plavat  
v oblečení. Na závěr výcvikukaždý účastník získá 
diplom s hodnocením jeho plaveckých kvalit.

Autor článků: Mgr. Pavel Dvořáček
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Lyžařský kurz v Českých Petrovicích

Letošní zima se po mnoha letech opravdu vydařila 
a díky nadprůměrné sněhové nadílce si ji mohli užít 
všichni, kteří mají rádi pohybové i sportovní aktivity na 
sněhu. A protože se, na rozdíl od minulých zim, udržel 
letos sníh dlouhodobě i v nižších polohách, mohli si ho 
do sytosti užít také žáci z naší školy. V rámci přestávek, 
školní družiny i sportovních kroužků strávili  
na čerstvém vzduchu spoustu času, při kterém se 
věnovali především sáňkování, bobování, ale i hrám na 
sněhu. 

Ti starší ze třetí až páté třídy, přestože byli  
na sněhu téměř denně, se již s přibývajícím časem stále 
více těšili na lyžařský kurz, který pro ně škola opět 
připravila. Po výborné zkušenosti z loňska jsme ho 
znovu uskutečnili v Českých Petrovicích s ubytováním 
na Chatě Čihák, která se nachází nedaleko Zemské 
brány a nabízí velmi příjemné prostředí.

A podobně jako vloni  jsme ho absolvovali společně 
s další školou, tentokrát z Tatenic. Zatímco naši žáci 
byli z prvního stupně, ti z tatenické školy byli starší, ze 
sedmé až deváté třídy. Mírné obavy z toho, jak budou 
tyto věkově rozdílné skupiny vedle sebe fungovat, se 
však rozplynuly již při prvním vzájemném kontaktu  
a po celou dobu pobytu nedošlo k nejmenším 
problémům, ba naopak, ti starší se k našim dětem 
chovali velmi pěkně.

A jak celý kurz probíhal?

Zahájili jsme ho v neděli 19. 2. odjezdem od školy  
v Rudolticích a společnou prohlídkou lyžařského areálu 
v Českých Petrovicích, kde jsme se zastavili cestou  
na ubytování. Večer pak byl věnován rozdělení žáků 
do družstev, informacím k organizaci a průběhu kurzu 
a také proběhlo vzájemné seznámení všech účastníků 
akce.

Pondělní ráno začalo rozcvičkou a po snídani jsme 
všichni vyrazili poprvé na lyže. Ti zdatnější šli se 
svými instruktory rovnou na sjezdovku, začátečníci 
naopak využili zázemí dětského skiparku, kde se 
postupně seznamovali se základy lyžování. Po obědě 
a odpočinku následoval odpolední výcvik. Na konci 
dne byl zejména mezi začátečníky vidět velký posun  
v jejich lyžařských dovednostech, což se projevilo 
i jejich dobrou náladou, se kterou se vraceli zpět na 
chatu.

Úterý nás nemile překvapilo deštivým počasím 
a přimělo nás na dopoledne změnit program. Vedle 
společenských her proběhla také přednáška o lyžování, 
kde se žáci dozvěděli další informace o tom, co je bude 
čekat v průběhu dalšího výcviku. Po obědě se počasí 
zlepšilo, a tak jsme mohli opět vyrazit na svah. Večer se 
konala přednáška na téma lyžařské výstroje a výzbroje 
a žáci se dozvěděli podrobnosti ke středečnímu 
programu, neboť středa je tradičně odpočinkový 
den, kdy jsou plánované jiné pohybové aktivity,  
než sjezdové lyžování.

Přestože počasí bylo ve středu opět deštivé, 
uskutečnili jsme plánovaný pěší výlet k Zemské bráně, 
kterou protéká Divoká Orlice, hraniční řeka mezi 
Čechami a Polskem. Zastavili jsme se také na Orlické 
chatě, kde jsme se občerstvili a hlavně usušili mokré 
oblečení. Po obědě a poledním odpočinku jsme vyrazili 
na běžky, což byl pro řadu našich dětí velký zážitek, 
protože na nich stály poprvé. Výcvik opět probíhal za 
deštivého počasí, ale ani to nedokázalo zkazit dojem, 
který si z něho všichni odnesli. Sněhové podmínky 
byly pro začátky na běžkách opravdu náročné, ale vše 
proběhlo, až na jednu zlomenou běžku, bez problémů. 
Večer jsme zhlédli video z nácviku na běžkách a také 
se společně zasmáli některým běžkařským výkonům.
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Čtvrtek opět ráno přinesl déšť a s ním i potřebu 
změny dopoledního programu, který jsme opět 
věnovali teorii lyžování i společenským hrám. 
Brzy po obědě se počasí vylepšilo a my jsme co 
nejrychleji odjeli do Českých Petrovic, abychom 
dohnali dopolední skluz ve výcviku. Velký pokrok 
se podařil družstvu začátečníků, kteří během 
výcviku poprvé zdolali hlavní sjezdovku, a to jak 
lanovkou směrem nahoru, tak především sjezdem 
směrem dolů. Poslední večer jsme zakončili 
společným vyhodnocením kurzu a diskotékou, 
kterou pro všechny připravili žáci z Tatenic. 

V pátek jsme již lyžovali celé dopoledne  
a i díky zlepšenému počasí jsme mohli odjíždět 
zpět nejen s dobrým pocitem, že se kurz povedl 
a všichni se naučili lyžovat, ale také s tím,  
že jsme společně prožili zajímavý týden se 
spoustou zážitků. 

Zápis dětí do mateřské školy 
na školní rok 2017/2018
Základní škola a mateřská škola 
Rudoltice informuje rodiče, že:

zápis dětí do mateřské školy na školní rok 
2017/2018 se koná 3. května od 8:00 hod do 16:00 hod

K zápisu přinese zákonný zástupce dítěte 
vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání, přihlášku do mateřské školy, evidenční 
list, potvrzení lékaře o řádném očkování, rodný list 
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Žádost o přijetí do mateřské školy si mohou 
rodiče vyzvednout ve dnech 18. - 19. dubna 2017  
v MŠ. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 
naleznete na webových stránkách školy (www.
zsrudoltice.cz). Budou využita v případě, kdy počet 
přihlášek o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu.Autor článků: Mgr. Pavel Dvořáček

Jak běží čas v mateřské školce 
Ten čas ale letí. První půl rok je již za námi a druhý 

nám začal. Nejvíc práce čeká naše předškoláky, kteří se 
pomalu připravují do školy.

Abychom jim usnadnili nástup do školy, opět jsme 
od ledna otevřeli kroužek Předškoláček. Tento kroužek 
probíhá jednou týdně a trvá 45 minut ve třídě Sluníček 
a Motýlků. Děti si zde za pomoci her a různých cvičení 
a úkolů procvičují paměť, matematické představy, 
logické myšlení, rytmická cvičení a samozřejmě 
jemnou motoriku … 

Na plavání si předškoláci pěkně protáhnou svá 
tělíčka a užijí si plno legrace. I letos se jezdí do České 
Třebové, kde se dětem moc líbí, a nejen těm našim, ale 
i školákům.

Jak se dětem líbilo na lyžařském výcviku, vám  
v dalším článku píše paní učitelka Větrová.

Do konce roku nás čeká řada divadel, výlety,  
Den otevřených dveří v MŠ, loučení s předškoláky  
a samozřejmě akce pro rodiče a děti, které pořádáme 
téměř každý měsíc.  O všech těchto akcích a aktivitách 
se dočtete na našich webových stránkách. 

Za kolektiv: Dana Frebortová 
(vedoucí učitelka MŠ)

2. ČÍSLO          BŘEZEN  2017



8

Lyžařský výcvik MŠ 23. 1. - 27. 1. 2017

Letošní chřipkové období mi malinko pokazilo plán 
z minulého roku, kdy jsem si přála, aby nás jelo více. 
Přihlášeno bylo sedm dětí, ale bohužel dva malé lyžaře 
skolila nemoc, tak jsme se nakonec zúčastnili v počtu 
pěti dětí. Ovšem i tak jsme si to užili!  A jak tak s paní 
učitelkou Kájou koukáme, jsme samé holky! To bude 
tedy dámská jízda.  A byla! 

Program celého „lyžáku“ byl téměř totožný s tím 
loňským, osvědčeným. Opět nás čekal první náročný 
den, kdy se všechny děti musely sžít s tím, že začínají 
být lyžaři.  Po cestě do dlouhého čenkovického 
kopce jsme si dopůjčovaly lyžařské přilby a plně 
vybaveny dorazily do lyžařské školy. Tam začala 
první malá tlačenice, kdo bude dříve obut a plně 
nachystán stoupnout si na lyže. Zadařilo se, všechny 
děti zacvakly své přezkáče do lyží a výuka mohla 
začít. Tradičně probíhala v dopoledním a odpoledním 
cyklu s dostatečnou přestávkou na oběd a odpočinek.  
Nikdy nechyběl čas na malou rozcvičku a hru pro 
zahřátí a motivaci.

Druhý den byl neméně náročný. Najednou všem 
došlo, že takové prožité netradiční pondělí nás 
všechny čeká ještě 4x! Ukáplo i pár slziček, ale 
ty jsme společně zahnaly teplým čajíkem, malou 
svačinkou či bonbonkem, který nechyběl snad v žádné 
kapse paní učitelky. Všechny krize jsme zažehnaly 
a úterní odpoledne již patřilo úsměvům na tváři.  
Nožičky pomalu začínaly poslouchat a lyže ovládat.

Středa již proběhla v naprostém poklidu a malé 
lyžařky se postupně stěhovaly na větší sjezdovku,  
kde se jim úspěšně dařilo své nabyté znalosti ihned 
zúročit. Tedy pardon, dostěhovávaly! Některé holky už 
brázdily větší sjezdovku v úterý!

Další dny probíhaly již téměř profesionálně a „naše 
lyžařky“ jen zdokonalovaly to, co se naučily.

Pátečním vyvrcholením byl celý týden očekávaný 
karneval, kde děvčátka své nové sportovní umění 
předvedla v celé „maskované“ kráse rodičům  
a příbuzným, kteří se přijeli podívat a nové malé 
lyžařky podpořit v karnevalovém sjezdu. A že všichni 
koukali! A někteří opravdu s úžasem, co jejich dcera 
dokázala! A to tedy dokázala! Všechny holky byly 
moc šikovné a já jim společně s paní učitelkou Kájou 
dodatečně gratuluji a přeji, aby své nové sportovní 
znalosti mohly další sezony jen prohlubovat. Někteří 
rodiče se určitě rádi přidají. 

Autorka článku: Martina Větrová, DiS.

,, Sorry, já za to nemůžu, že nás 
pouští tak rychle po sobě…“

Autor vtipu: Pavel Dvořáček



9

Autor článku: René Žáček

Mladí hasiči
SDH Rudoltice

Mladí hasiči se scházejí v hasičské zbrojnici každou 
sobotu odpoledne. Aktuálně kroužek navštěvuje pod 
vedením šesti vedoucích osmnáct dětí ve věku od 6  
do 15 let. 

Na pravidelných schůzkách se děti připravují  
na plnění soutěžních disciplín, které na ně čekají  
na závodech mladých hasičů po celém okrese. Během 
uplynulého roku se děti zúčastnily šesti závodů. Jeden 
ze závodů proběhl i v Rudolticích, kde naši mladí hasiči 
obsadili druhé a třetí místo. 

Pro děti se připravují také různé výlety. Začátkem 
minulého roku se vypravily na výlet do stanice 
Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Orlicí. 
Místní hasiči dětem ukázali svou výstroj a techniku, 
kterou si potom děti mohly samy vyzkoušet. V červenci 
se mladí hasiči vydali na celodenní výlet do ZOO  
v Olomouci. V ZOO probíhala letní soutěž, které se děti 
zúčastnily a odvezly si tak z Olomouce nejen hezké 
zážitky, ale i malý suvenýr. 

Děti se také několikrát do roka účastní víkendového 
soustředění, na kterém se intenzivně věnují přípravě  
na blížící se závody. V klubovně hasičské zbrojnice mají 
mladí hasiči prostor pro spaní a v garáži pro stravování 
a zábavu. Na soustředění je pro děti připraven i bohatý 
doprovodný program. 

Během větší části roku děti sbíraly víčka z PET 
láhví, která postupně začala plnit hasičskou zbrojnici.  
Víčka se podařilo předat malé Elence, která je po dětské 
obrně postižená v celém rozsahu. 

V minulém roce se pro děti podařilo získat nové 
vybavení, které ze svého rozpočtu pořídila obec 
Rudoltice a Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice.  
Díky tomu mají děti k dispozici novou techniku,  
která jim určitě pomůže v závodech, které na ně čekají 
tento rok.

2. ČÍSLO          BŘEZEN  2017
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Zpráva  
pro pejskaře

Obec Rudoltice

Slalom mezi výkaly. Tak se dá 

stručně popsat současná procházka 

po komunikacích a trávnících v naší 

obci, nejkritičtější je snad sídliště  

na Zámečku, kde si mezi psími výkaly 

hrají děti.  Proč ale majitelé neuklízejí 

po svých psech? Nemůžou se ohnout 

nebo nemají do čeho sbírat psí výkaly?  

Za vším hledejte lenost. 

1. Průjem sbírat nebudu!

Není samozřejmě žádným požitkem 

sbírat tekutou břečku, ale ještě 

nechutnější je do ní šlápnout. Miminko 

ale také musíte přebalit, i když má 

průjem. Jestliže vašeho pejska trápí 

řídká stolice, noste s sebou trochu písku. 

Tím hustě posypte hromádku, čímž ji 

zahustíte a bude se vám lépe sbírat.

2. Co pak se špinavýma rukama?

Přibalte k venčení antibakteriální 

gel nebo vlhčené ubrousky, vejdou se 

do kapsy. Případných nečistot se tak 

zbavíte lépe než klasickými papírovými 

kapesníčky.

3. Do ruky h***o nevezmu!

Nevyhazujte mikrotenové sáčky 

od svačiny nebo od pečiva, schovejte 

si je na venčení. Sáček si navlékněte 

na ruku, exkrement přes něj chyťte, 

sáček přetáhněte dolů a uzavřete. 

Zkontrolujte ale předem, jestli v sáčku 

není díra, abyste se nezašpinili.  

Pokud máte problém s tím, že takový 

sáček se hned tak nerozloží, kupte 

si ekologicky přijatelnější, tedy 

kompostovací z kukuřičného škrobu. 

Psí exkrementy v mikrotenových 

sáčcích můžete házet do jakéhokoliv 

koše či popelnice.

4. Ať to uklidí obec!

Když si váš pes uleví u vchodu  

do domu, těžko ihned přiběhne 

pracovník obce. Mnoho velkých 

obcí sice vlastní a používá vysavače 

na nedopalky, výkaly a jiné drobné 

nečistoty, ale uklidit po svém psovi 

zvládne každý sám. Odstranění psího 

lejna zkrátka patří k základní péči o psa, 

ale především ke slušnému chování.  

Každý přece ví, jak je nepříjemné se  

na chodníku vyhýbat psím hromádkám, 

nebo do nich přímo šlápnout. Navíc 

si můžete na podrážce přinést domů  

i škrkavky.

5. Po malém psu nemá cenu uklízet?

Nejen pro majitele velkých plemen 

by mělo být samozřejmostí uklízet  

po svém pejskovi. Velkému lejnu se 

chodci při troše štěstí vyhnou včas,  

ale malých bobků (například od čivavy 

nebo krysaříka) si nejspíš nevšimnou 

vůbec a šlápnou do nich. Má smysl 

uklízet i po malých plemenech.

aneb konec nejčastějším výmluvám pejskařů,  
kteří nesbírají psí hromádky

,, Co je? To jsi ještě neviděl 
pořádný slalomky..?“

Autor vtipu: Pavel Dvořáček
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Společenská 
kronika

Statistika 
obyvatelstva 

VÍTÁME MEZI NÁMI

Vanesa Šulová 
*5. 1. 2017
Rudoltice 618

https://goo.gl/78anLe

GRATULUJEME JUBILANTŮM

Vladimír Ján - 70 let
*2. 1. 1947
Rudoltice 602 

Jarmila Šánová - 80 let
*6. 1. 1937
Rudoltice 80

Pavel Kašina - 70 let 
*10. 1. 1947
Rudoltice 140

Jarmila Kotyzová - 85 let
*16. 1. 1932
Rudoltice 213

Růžena Králová - 70 let
*30. 1. 1947
Rudoltice 17

Antonín Šimek - 75 let
*2. 2. 1942
Rudoltice 186

Jiří Brejša - 70 let
*8. 2. 1947
Rudoltice 253

Pavla Bučková - 70 let
*10. 2. 1947
Rudoltice 249

Jaroslav Suchý - 80 let
*11. 2. 1937
Rudoltice 251

Libuše Hýblová - 70 let
*15. 2. 1947
Rudoltice 603

ROZLOUČILI JSME SE

Věra Chládková
*7. 5. 1949
†6. 9. 2016
Rudoltice 613 - 67 let

Alena Úlehlová
*27. 4. 1948
†21. 1. 2017
Rudoltice 606 - 68 let

Helena Králíková
*3. 5. 1931
†24. 2. 2017
Rudoltice 1 - 85 let

k 10. 2. 2017

Počet obyvatel obce Rudoltice 
celkem: 1834

Počet obyvatel na Zámečku
v bytových domech:  672
v rodinných domech:  81

Průměrný věk
celkem  37,35
muži  36,34
ženy  38,35

Počet přihlášených 
od 1. 1. 2017 do 10. 2. 2017:  7

Počet odhlášených 
od 1. 1. 2017 do 10. 2. 2017:  11

Počet narozených 
od 1. 1. 2017 do 10. 2. 2017:  1

Počet zemřelých 
od 1. 1. 2017 do 10. 2. 2017:  1

2. ČÍSLO          BŘEZEN  2017
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Z pera  
našich čtenářů
Úsměv otevírá nejen srdce

Pravidelně jezdíme okolo a vždy, když se blížíme  
k „naší“ rudoltické prodejně, popadne nás chuť na něco 
dobrého, co doma určitě nemáme.

Jednou to je moje oblíbené sušené mléko, 
jindy nás chuť žene pro radní rolku nebo párky,  
ale i další mňamky. Manžel si nenechá ujít vypečené 
houstičky, tvarohové smaženky, rybí salát, a protože se  
v „naší“ prodejně děvčata dlouhodobě poctivě starají,  
aby v sortimentu ve vztahu k velikosti prodejny nic 
nechybělo, chodíme k nim moc rádi.

Práce s lidmi je vždy náročná, nevděčná a často 
nedoceněná, proto Vám, děvčata, patří dík za rady, 
ochotu, zájem, slušné jednání, ale také za úsměv. Toho 
je dnes jako šafránu. A právě ten také nemusí otevírat 
jen srdce, ale i peněženku. Tam, kde se člověk cítí dobře, 
rád nechá peníze i za zboží, pro které třeba ani nepřišel.

Vážíme si Vaší práce a nenechte se nikdy nikým 
otrávit, i když je to určitě někdy těžké.

Klub důchodců v keramické dílně

Při pravidelných schůzkách klubu důchodců nás 
občas navštíví místostarostka a seznámí nás s děním  
v obci, co se připravuje za akce. V únoru jsme byli 
pozváni k prohlídce keramické dílničky s možností 
si vytvořit nějaký výrobek. Sešlo se nás šest  
a každá jsme si vymodelovala originální kousek, 
většinou velikonoční dekoraci. Při tvoření nám radila  
a pomáhala Martina Dubová, Marcela Krystlová  
a Jolana Kobzová. Výrobky nám vypálila děvčata  
v peci, musíme však přijít ještě jednou a všechny 
kousky naglazovat, poté přijdou ještě jednou do pece. 
Už se těším a jsem zvědavá na konečný výsledek. 
Chtěla bych za nás účastnice poděkovat za zábavné  
a poučné odpoledne.

Autoři článku: Spokojení zákazníci
manželé Chládkovi

Autorka článku za klub důchodců: J. Řeháčková Autorka básně i ilustrace: Ilona Nástrahová

Jarní

Začalo jarní tání, vláha do půdy se vrací,

noci se krátí zas a přilétají ptáci.

Ta vesna spanilá ze sna se probírá

oděná v zelené šaty.

Slunko zem zahřívá, ta vůně nového

stoupá až nad oblaky.

Život se probouzí, radostně otvírá oči.

To jaro začíná, jaro tak voňavé,

co nový život nosí.



Usnesení Rady  
obce Rudoltice  
č. RO/2017/1/5  
z 5. 1. 2017
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí mezí obcí a panem Z. J. bytem XXX, jejímž předmě-
tem je zřízení přípojky splaškové kanalizace pro plánovanou 
novostavbu rodinného domu na parcele č. XXX v k. ú. Rudol-
tice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

USNESENÍ č. RO/3/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008700293/VB/3 
Rudoltice, 148/4, Wendlig – RD, nové OM mezi obcí a společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 zastoupená 
na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 14. 3. 2016 
evid. č. PM/II – 119/2016 Milošem Honlem, projektantem spo-
lečnosti GTT a. s. se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 
18200, IČ 63080605, jejímž předmětem je sjednání podmínek 
pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymeze-
ní věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění  
a provozování zařízení distribuční soustavy, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí 
a společností ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem Praha 4, Duhová 
1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433,  jejímž předmětem jsou sdru-
žené služby dodávky plynu s platností a účinností smlouvy 
do 31. 12. 2017, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí  
a společností ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem Praha 4, Duhová 
1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433, jejímž předmětem jsou sdru-
žené služby dodávky elektřiny s platností a účinností smlou-
vy do 31. 12. 2017, a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní.

USNESENÍ č. RO/6/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí 
a panem Ludvíkem Havelkou bytem Ostrov 100, PSČ 561 22, 
IČ 73977381, jejímž předmětem je zajištění stravování pro za-
městnance obecního úřadu, a která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádě-
ní odpadních vod kanalizací číslo 1/2017/OV uzavřenou mezi 
obcí a panem M. K., bytem XXX, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádě-
ní odpadních vod kanalizací číslo 2/2017/OV uzavřenou mezi 
obcí a panem Ing. J. L., bytem XXX, a která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
na částku 5.000,- Kč, která bude vyplacena p. Krasavě Šerko-
pové, bytem Rudoltice 608, IČ 44499256, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/10/2017/1/5
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 611/10 s paní 
K. K., bytem XXX, NS č. 623/2 s panem J. M., bytem XXX, NS 
č. 616/12 s paní L. H., bytem XXX, NS č. 615/4 s panem P. H.  
a paní E. H., oba bytem XXX, NS č. 610/10 s paní Z. G. a panem 
P. L., oba bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejich podpi-
su. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení 
nájmu k bytu č. 623/3 ke dni 31. 1. 2017 a pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení 
nájmu k bytu č. 615/4 ke dni 31. 1. 2017 a pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 
609/10 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

Usnesení Rady  
obce Rudoltice  
č. RO/2017/1/19  
z 19. 1. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/1/19
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/1/19
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předlože-
nou společností Omega tech. s.r.o. se sídlem Nádražní 85, 563 
01 Lanškroun, IČ 25931890 na nákup stolního počítače včetně 
příslušenství za celkovou cenu 27.596,- Kč vč. DPH pro potře-
by obecního úřadu, která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní, a nákup počítače schvaluje.
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USNESENÍ č. RO/3/2017/1/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015293/VB/2 Ru-
doltice, 749/9, Sodomka – RD, nové OM mezi obcí a společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 zastoupená 
za základě jí písemně udělené plné moci ze dne 14. 3. 2016 
evid. č. PM/II – 119/2016 Milošem Honlem, projektantem spo-
lečnosti GTT a. s. se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 
18200, IČ 63080605, jejímž předmětem je sjednání podmínek 
pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymeze-
ní věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění  
a provozování zařízení distribuční soustavy, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2017/1/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku k dohodě  
o odborné pomoci mezi obcí Rudoltice a Městskou knihov-
nou Lanškroun ze dne 13. 12. 2007, jejímž předmětem je pře-
vod finanční částky Městské knihovně Lanškroun na nákup 
knih pro Obecní knihovnu v Rudolticích, a který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5/2017/1/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-
dění odpadních vod č. 3/2017/OV mezi obcí a panem M. S. 
bytem XXX,  jejímž předmětem je odvádění odpadních vod 
kanalizační přípojkou z připojené nemovitosti rodinný dům  
na p. p. č. XXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2017/1/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-2003086/VB/1  
(Rudoltice 437, Obec, přeložka knn) Rudoltice, mezi obcí  
a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV 
– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 za-
stoupená za základě jí písemně udělené plné moci ze dne  
18. 2. 2016 evid. č. PM/II – 080/2016  ELPROM CZ s.r.o. se síd-
lem Hořice, Hálkova 875, OSČ 508 01, IČ 27528448, jejímž 
předmětem je sjednání podmínek pro uzavření vlastní bu-
doucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene – 
osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zaříze-
ní distribuční soustavy, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/1/19
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 
ze dne 19. 1. 2017, jehož předmětem je dotace z Úřadu práce  
a finanční vypořádání  - vratka volby, a které je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2017/1/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení 
nájmu k bytu č. 13 v bytovém domě čp. 623 v obci Rudoltice 
ke dni 31. 1. 2017 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

Usnesení Rady  
obce Rudoltice  
č. RO/2017/2/2  
z 2. 2. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/2/2
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/2/2
Rada obce Rudoltice v souladu s § 25 zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění 
schvaluje uzavření Smlouvy č. 7000071142 o nájmu hrobo-
vého místa uzavřenou mezi obcí a paní J. Š., bytem XXXX,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/3/2017/2/2
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavře-
ní budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008777/
VB/2 Rudoltice, 719/7, Marek, RD, nové OM, knn mezi obcí a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 zastou-
pená za základě jí písemně udělené plné moci ze dne 18. 2. 
2016 evid. č. PM/II – 078/2016 Miroslavem Kobzou, projektan-
tem společnosti K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 
01 Lanškroun, IČ 27494683, jejímž předmětem je sjednání 
podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení  
a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, a kte-
rá je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2017/2/2
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zajiště-
ní zábavných atrakcí mezi obcí a panem Františkem Lagro-
nem mladším, bytem Sopřeč čp. 45, PSČ 533 16, IČ 69855749, 
v celkové výši 33.000,- Kč, jejímž předmětem je zajištění zá-
bavných atrakcí na Rudoltické pouti ve dnech 9. – 11. června 
2017, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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USNESENÍ č. RO/5/2017/2/2
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o postoupení 
práv a povinností z investorství mezi obcí a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplic-
ká 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 zastoupenou na základě 
jí písemně udělené Plné moci č. PM/II-080/2016 ze dne 18. 2. 
2016 společností ELPROM CZ s.r.o. se sídlem Hálkova 875, 508 
01 Hořice, IČ 27528448, jejímž předmětem je stavba přeložka 
Rudoltice 437, Obec, přeložka knn, č. stavby EP-12-2003086 
dle rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Krytý ba-
zén a školní hřiště“ na základě požadavku obce Rudoltice,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2017/2/2
Rada obce Rudoltice schvaluje ve smyslu ustanovení § 96 
odst. 3 písm. a) a § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb, 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon) uzavření Smlouvy o právu k provedení stav-
by mezi obcí a panem J. Š., bytem XXXX, jejímž předmětem 
je souhlas s umístěním stavby a zřízení stavby na dotčené 
nemovitosti (pozemku) č. XXXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrou-
na, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2017/2/2
Rada obce Rudoltice schvaluje ve smyslu ustanovení § 96 
odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) uzavře-
ní Smlouvy o právu k provedení stavby mezi obcí a manžely  
J. a J. K., bytem XXXX, jejímž předmětem je souhlas s umís-
těním stavby a zřízení stavby na dotčené nemovitosti (po-
zemku) č. XXXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/2/2
Rada obce Rudoltice schvaluje mimořádný finanční příspě-
vek Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko ve výši 1874,- 
Kč, který bude použit na pořízení pomůcek první pomoci pro 
Hasičský záchranný sbor Lanškroun.

USNESENÍ č. RO/9/2017/2/2
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy 
mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a Svazem tělesně postiže-
ných v České republice, z. s., Místní organizace Lanškroun se 
sídlem Hradební ul., 563 01 Lanškroun, IČO 75013851 jako ob-
darovaným, ve výši 3.500,- Kč.

USNESENÍ č. RO/10/2017/2/2
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 
10 v bytovém domě čp. 608 v obci Rudoltice ze dne 30. 1. 2017.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 
č. 611/10, jehož předmětem je dohoda o slevě z nájemného  
za byt č. 10 v bytovém domě čp. 611 ve výši 50 % ze sjednané-
ho měsíčního nájemného, a to z důvodu nemožnosti užívání 
bytu v důsledku nepřipojení k elektrické energii, a pověřuje 
starostu obce k jeho podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS  
č. 603/2, 604/10, 604/12, 626/4, dodatku č. 2 k NS č. 601/6, 
602/5, 603/9, 606/11, dodatku č. 3 k NS č. 611/8, dodatku č. 4  
k NS č. 624/2, dodatku č. 5 k NS č. 615/5, 615/8, 615/13 a dodat-
ku č. 7 k NS č. 601/10 a pověřuje starostu obce k jejich podpi-
su.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 

Usnesení Rady 
obce Rudoltice č. 
RO/2017/02/16 z 16. 2. 
2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/02/16
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/02/16
Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky a žádost Zá-
kladní školy a mateřské školy Rudoltice na nákup škrabky 
brambor a kořenové zeleniny pro školní jídelnu a schvaluje 
její nákup v celkové výši 40.359,- Kč vč. DPH od společnosti 
TeS s.r.o. Chotěboř IČ 60934395.

USNESENÍ č. RO/3/2017/02/16
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předlože-
nou společností Omega tech. s.r.o. se sídlem Nádražní 85, 563 
01 Lanškroun, IČ 25931890 na nákup stolního počítače včetně 
příslušenství za celkovou cenu 26.908,- Kč vč. DPH pro potře-
bu obecního úřadu, a která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení a nákup počítače schvaluje.

USNESENÍ č. RO/4/2017/02/16
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předlože-
nou panem Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, 
560 02 Česká Třebová, IČ 76266435, která se týká provádění 
technického dozoru investora a autorského dozoru stavby 
„Volnočasové centrum v hospodářském stavební č. p. 5 v Ru-
dolticích“ za celkovou cenu 13.900,- Kč vč. DPH, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení a cenovou nabídku schvaluje.
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předlože-
nou panem Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344, 
560 02 Česká Třebová, IČ 76266435, která se týká provádění 
technického dozoru stavby „Stavební úpravy, dostavba a ná-
stavba objektu Mateřské školy Rudoltice“ za celkovou cenu 
11.900,- Kč vč. DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní a cenovou nabídku schvaluje.
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USNESENÍ č. RO/5/2017/02/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a paní K. A. bytem XXXX 
jako obdarovaným ve výši 15.000,- Kč, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2017/02/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a Českým svazem ochrán-
ců přírody, Základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“ se síd-
lem Vendolí 42, PSČ 569 14, IČ 70920907 jako obdarovaným 
ve výši 2.000,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení. 

USNESENÍ č. RO/7/2017/02/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a Centrem sociální péče 
Města Ústí nad Orlicí se sídlem Na Pláni 1343, 562 06 Ústí  
nad Orlicí, IČ 70857156 jako obdarovaným ve výši 5.000,- Kč, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/8/2017/02/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi obcí a organizací Pionýr, z. s. – Pionýrská 
skupina Vodní sporty Pionýr se sídlem 561 25 Rudoltice 65, 
IČ 68244711 ve výši 30.000,- Kč, jejímž předmětem je účelo-
vé poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání akcí pro děti, 
volnočasové aktivity a na úhradu dalších neinvestičních ná-
kladů spojených s hlavní činností příjemce, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/9/2017/02/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi obcí a organizací SH ČMS – Sbor dobro-
volných hasičů Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice 95,  
IČ 61238333 ve výši 38.500,- Kč, jejímž předmětem je účelo-
vé poskytnutí neinvestiční dotace na finanční zabezpečení 
kroužku mladých hasičů a na úhradu dalších neinvestičních 
nákladů spojených s hlavní činností příjemce, a která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/10/2017/02/16
Rada obce Rudoltice schvaluje prominutí poplatku za zapůj-
čení sálu v budově místního kulturního domu Sboru dobro-
volných hasičů Rudoltice dne 18. 2. 2017, důvodem je konání 
Hasičského plesu.

USNESENÍ č. RO/11/2017/02/16
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 4205 v k. ú.  
Rudoltice u Lanškrouna, za účelem zemědělského využití 
a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru pronájmu na 
úřední desce.

USNESENÍ č. RO/12/2017/02/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 623/3 s panem 
J. M., bytem XXXX, NS č. 616/11 s panem J. F., bytem XXXX, 
NS č. 620/8 s paní D. K., bytem XXXX, NS č. 623/13 s panem  
R. P., bytem XXXX, NS č. 619/13 s paní A. B., bytem XXXX  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 263/8 s panem 
M. R., bytem XXXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
Rada obce Rudoltice schvaluje, že před podpisem této nájem-
ní smlouvy bude ze strany nájemce složena kauce na nájem-
ném ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS  
č. 615/4 a dodatku č. 11 k NS č. 624/3, jejichž předmětem je sle-
va z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka v r. 2017  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu  
č. 8 v bytovém domě čp. 263 v obci Rudoltice ze dne  
13. 2. 2017.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení 
nájmu k bytu č. 9 v bytovém domě čp. 622 v obci Rudoltice  
ke dni 28. 2. 2017 a 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 M. K., 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 posky-
tovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXX v bytovém domě 
čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. 
Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta                                                                                                                              

Jolana Kobzová, v. r. 
místostarostka 
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Přes 700 žadatelů získá dotaci na nový kotel. 
Kraj rozdělí více než 80 milionů

V rámci druhé výzvy takzvaných kotlíkových dotací 
rozdělí Pardubický kraj mezi žadatele více než 80 milionů 
korun. Celkem bylo rozhodnutím radních potvrzeno 703 
žadatelů, kteří splnili nezbytné podmínky pro získání 
dotace a zároveň svojí žádost zaregistrovali nejrychleji.  
„V rámci druhé výzvy bylo zaregistrováno celkem 930 žádostí 
s celkovou požadovanou částkou přesahující 106 milionů 
korun,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Nadále evidujeme 
213 žadatelů, kteří sice vyhověli všem podmínkám, avšak 
jejich žádost byla zaregistrována po naplnění finančního 
limitu, který byl v rámci výzvy alokován. Tito žadatelé 
zůstávají v pořadníku a mohou dotaci získat, pokud některý  
z dalších žadatelů odstoupí od smlouvy,“ doplnila ještě 
krajská radní pro evropské fondy, regionální rozvoj a inovace 
Hana Štěpánová. 

Kraj podpoří činnost dobrovolných hasičů 
částkou půl milionu korun

Krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální 
dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajskému 
sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. 
Tyto finance budou určeny na činnost sdružení včetně 
práce s mládeží a pořádání různých soutěží v požárním 
sportu. „Podpora dobrovolných hasičů je ze strany našeho 
kraje dlouhodobou záležitostí již od roku 2002, kdy finančně 
podporujeme nejen činnost krajského sdružení, ale také 
jednotlivé jednotky při pořízení požárních automobilů, 
stavbě či rekonstrukci hasičských zbrojnic, ale také při 
nákupu drobnějšího technického vybavení, jako jsou ponorná 
čerpadla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme 
přispívali krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
částkou 300 tisíc korun, již druhým rokem je však podpora 
nastavena na částku 500 tisíc korun, jelikož si uvědomujeme 
záslužnou činnost v oblasti prevence a práce s dětmi  
a mládeží,“ doplnil hejtman. Finance poslouží spolku na práci 
s mládeží a pořádání soutěží v požárním sportu. Se svými 
více než 22 tisíci členy patří dobrovolní hasiči mezi jednu 
z největších organizací na území kraje, navíc jsou přítomni 
i v těch nejmenších obcích a umožňují dětem zapojení  
do kolektivu a sportovní vyžití.

Nová střecha haly v České Třebové by 
mohla být hotová už v říjnu

Sportovní hala v České Třebové by se mohla dočkat 
nové střechy již v říjnu letošního roku. Jako reálný vidí 
tento termín také hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický. Kraj již navíc disponuje posudkem, který navrhuje 
čtyři varianty řešení nové konstrukce střechy a čeká  
na posudek soudního znalce. Předpokládaná škoda na stavbě 
by neměla překročit 15 milionů korun. „Externí projektant, 
kterého jsme pro zpracování posudku vybrali, navrhl čtyři 
varianty, jak by mohla nová konstrukce vypadat. Jedná 
se o železobetonovou konstrukci, lepený vazník, ocelovou 
konstrukci nebo kombinaci oceli a dřevěného vazníku. 

S výběrem nejvhodnější varianty budeme však čekat  
na posudek soudního znalce, který by měl být hotový  
v březnu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  
„Z psychologického hlediska je pro mě však stále 
nemyslitelné, aby měla nová střecha stejnou konstrukci  
s dřevěnými vazníky,“ sdělil Netolický. Pardubický kraj 
již také zná předpokládanou škodu na celé stavbě. „Škoda 
by neměla přesáhnout 15 milionů korun. Kromě samotné 
střechy byla poničena podlaha, instalace, světla či obložení,“ 
dodal hejtman.

Kraj ocení významné osobnosti a zachránce lidských 
životů včetně činovníků turnaje v České Třebové

Celkem devět nominací na nejvyšší ocenění 
Pardubického kraje schválili krajští zastupitelé. Ocenění 
jsou výrazem uznání významným osobnostem, kolektivům 
nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj 
Pardubického kraje a přispěly k šíření jeho dobrého jména, 
nebo se podílely na záchraně lidských životů. Letošní 
laureáty vybírala komise složená ze zástupců jednotlivých 
zastupitelských klubů už počtvrté. Mimořádně bylo ocenění 
uděleno také za skutek, který se stal v letošním roce,  
a to v souvislosti s pádem střechy sportovní haly v České 
Třebové. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční  
3. května ve Východočeském divadle v Pardubicích.

„Každoročně se přesvědčujeme o tom, kolik máme  
v Pardubickém kraji osobností, které šíří slávu svého 
rodiště či působiště po celé republice nebo i ve světě.  
Je skutečně těžké z nich vybrat jen několik, protože jsme  
v letošním roce obdrželi rekordní množství 47 nominací,“ 
řekl hejtman Martin Netolický. Cenu Za zásluhy o Pardubický 
kraj převezmou významný pardubický lékař Karel Havlíček 
za celoživotní přínos k rozvoji české chirurgie, cyklista 
a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, smíšený pěvecký 
sbor KOS Pedagogické školy v Litomyšli, Evžen Erban 
za dlouholeté úsilí o zachování a rozvoj plochodrážního 
sportu v Pardubicích a Josef Ročárek za přínos k rozvoji 
učňovského školství na Pardubicku. „Je to velmi inspirující, 
vidět, co všechno stojí za úspěchy těchto lidí, a že nic není 
zadarmo,“ dodal 1. náměstek hejtmana Roman Línek.  
Cenu Michala Rabase za záchranu získají z 11 nominovaných 
tři zachránci za včasné poskytnutí první pomoci při různých 
kritických a život ohrožujících situacích. Zastupitelé se také 
rozhodli udělit aktuálně ještě jedno mimořádné ocenění. 
„Ačkoliv se jedná o čin, který se stal v letošním roce, považuji 
za logické ocenit zástupce sportovního klubu FBK Orlicko-
Třebovsko a rozhodčí utkání ve florbale, kteří byli přítomni 
při pádu střechy sportovní haly v České Třebové. Díky jejich 
duchapřítomnosti, odpovědnému přístupu a pomoci vyvázli 
všichni mladí sportovci i návštěvníci bez vážnějších zranění 
a nedošlo k panice,“ vysvětlil hejtman.

Informace z Pardubického kraje

Bc. David Záruba
Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Kancelář hejtmana

Foto: goo.gl/Ywlwsn
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SOUTĚŽ
KŘÍŽOVKY

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 

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být (tajenka) pro to, co nejsi. Kurt Cobain
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Zapojíte se tak do slosování, které proběhne při 
oslavě Dne seniorů 30. 9. 2017. Tři vylosovaní luštitelé 
obdrží dárkový balíček.

Obec Rudoltice

V mládí ztrácíme (1. tajenka) kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli (2. tajenka).

Francois-René de Chateaubriand
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Jaro přichází  
i na Zámeček 

Po letošní dlouhé a na sníh bohaté zimě už se 
všichni těšíme, až se oteplí a příroda se zazelená.

Jaro bude ve znamení úklidu a příprav na další 
sezonu, letos desátou. Už nyní zajišťuje paní Blanka 
Pecháčková program na Zámeckou oslavu v červenci 
a já zase různé řemeslníky a výrobce pěkných  
a kvalitních věcí, aby si návštěvníci měli pak z čeho 
vybrat, a program na Hradozámeckou noc koncem 
srpna. 

To je však ještě daleko, už v březnu, 14.3., budu mít 
v knihovně v Lanškrouně přednášku s promítáním 
fotografií o všem, co se dělo, i o zámku vypátralo,  
je toho opravdu hodně. Díky jednomu pamětníkovi  
a jeho dědečkovi mám nyní i jedinou fotku dřevěného 
stropu, který byl v přízemí v hospodě.

Na Zámečku bude možná letos další svatba, právě se 
to se snoubenci domlouvá.

Co nás tento rok všechno čeká, se ještě neví,  
ale jistě bude zajímavý jako ty předešlé.

V r. 1684 se stal majitelem lanškrounského panství 
Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna, jemuž pro občasný 
pobyt v Lanškrouně nevyhovoval nevelký zámek 
ve městě, a proto si dal postavit na návrší mezi 
Lanškrounem a Rudolticemi nový barokní zámek. 
Přípravné práce začaly v r. 1698, kdy se knížeti, 
který osobně se stavitelem Gabrielim z Rudy, hledal 
stavební místo, zalíbila výhodná poloha vrchu mezi 
Lanškrounem a obcí Rudoltice  k výstavbě nového 
velkého zámku. Protože zde mělo svá pole pět sedláků 
z Rudoltic, kníže s nimi vyjednal jejich postoupení za 
úlevy na daních a robotě pro jejich rodiny. Vyhotovení 
plánů zadal významnému architektovi té doby jménem 
Domenico Martinelli, který se narodil r. 1658 v italské 

Lucce a mohl pro projekt zámku na „zelené louce“ 
plně rozvinout svůj um a talent. Typickým prvkem 
Martinelliho návrhů bylo třeba plošně vrstvené 
orámování okenních otvorů. Stavbu zdí vedl italský 
stavitel Antonio Salla, tesařské práce měl na starost 
mistr Lorenc Kašpar z Lanškrouna a na stavbě pracoval 
i kamenický mistr Wenzel Rozeder z Olomouce, 
kterému zřejmě patřily severomoravské pískovcové 
lomy. Kníže také nařídil, aby se do Lanškrouna 
přemístil hospodářský inspektor Karl Hertzschlager, 
který se osvědčil při získávání velkých čistých výnosů 
z knížecích panství, aby i jeho přispěním bylo možno 
zajistit roční stavební náklady v předpokládané výši 
5 000 – 6 000 zlatých.

Střípky z historie  
- jak se stavěl Nový zámek
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Stavební práce na zámku začaly zřízením 
stavební chaty s okny a kantýnou pro dělníky.  
Dne 8. června 1699 začalo odstraňování zeminy, při 
němž byl Martinelli osobně přítomen. Základy byly 
vyměřeny pomocí 330 loktů pevné šňůry, kterou 
dodal lanškrounský provazník Georg Ohnsorg. 
Obvod plánované stavby měřil 147 vídeňských loktů. 
Protože se při úpravě základů narazilo na skalní 
podloží, vznikla řada potíží a muselo být roztrháno  
a vysekáno horníky z Úsova. V říjnu 1699 posílá  
do Vídně lanškrounský hejtman půdorys nové 
zámecké budovy. Až do podzimu roku 1700 byl Antonio 
Salla zaměstnán řízením výkopů, základů a sklepů  
a vyzdíváním základových zdí. V okolních i zvlášť 
ke stavbě zámku zřízených cihelnách a také až  
v Moravské Třebové bylo páleno velké množství cihel 
pomocí pařezového dříví. Například u lanškrounského 
cihláře Georga Tausche bylo vypáleno 59 000 ks cihel 
na klenbu sklepení. Za jedno pálení určitého množství 
cihel se tehdy platilo: „Dobrého piva jedno vědro,  
/máz piva stál v té době 2,5 krejcaru/, omastku 4 mázy, 
/1 stál 16 krejcarů / sýr, soli jedna bednička, jeden strych 
/díl/ žita, z jedné pece vápna 4 kopy. Nebo si mohli plat 
vybrat v penězích: 4 zlaté 40 krejcarů a omastku 1 máz.                                                                                         

Pece na pálení vápna se měly nacházet u Albrechtic 
nebo přímo na Zámeckém vrchu, který byl dříve zván 
Zaječí. Zednický mistr Andrea Waldmüller obdržel 
roku 1700 sumu 33 zlatých lanškrounského i zábřežské, 
rudské a moravskotřebovské panství. Jak náročný  
a obtížný musel být dovoz těžkých stavebních 
materiálů v době, kdy nebyly pevně zbudované cesty, 
dokazuje, že kníže řadu koní, kteří zahynuli při dopravě, 
poddaným nahradil odškodným - rýnských za 8 
dávek vápna. Potřebné stavební dřevo, celkem 4000 
kmenů různé délky, bylo dováženo z knížecích lesů 
a prkna se řezala v panských pilách. Kámen, pokud 
se nevyskytoval na místě, vozili moravskotřebovští 
poddaní ze svanovského lomu, za jednu jízdu dostali 
mezi 4-7 krejcary povozného. Celkem bylo přepraveno 
366 kamenů o objemu 368,5 střevíců a povozné 
činilo 430 zlatých 12 krejcarů 3 denáry. Povozníky 
byli robotníci z Radkova, Boršova, Rozstání, Gruny, 
Útěchova, Slavoňova, Starého Města na Moravě, 
Ronnersdorfu, Prklišova, Rychnova, Radišova, 
Křelova, Svanova a Maletína. Přiváželi kámen i z lomů  
u Moravské Třebové, Krasíkova a Maletína. Písek, cihly 
a vápno dodávala kromě lanškrounského i zábřežské, 
rudské a moravskotřebovské panství. Některé z těchto 
informací nebyly ještě nikdy publikovány.

Mám i výzvu pro školy, pokud by některá škola nebo 
třída měla zájem o výstavku výtvarných prací svých 
žáků ve třetím patře, má ještě možnost se přihlásit. 
Práce by měly být na téma

„Příroda a zvířátka kolem nás“ a měly by být  
na tvrdším papíře než je obyčejná čtvrtka.

Mohou se přihlásit i jednotlivci, kteří by měli zájem 
mít rok své práce na toto téma na Zámečku vystavené, 
věk autorů není omezen.

I drátenická výstavka by se měla upravit  
a zlepšit, bude to ještě hodně práce, než bude vše,  
co je třeba uklizeno a upraveno, aby se návštěvníkům  
na Zámečku líbilo. Bez prostředků na provozní náklady 
to skutečně není jednoduché a mohu jen doufat, že se 
situace zlepší.

Letos budou informace o Zámečku i na 
multimediálních tablech v Pardubicích a Ústí nad 
Orlicí, aby se zájemci o prohlídku mohli informovat.

Kavárna má otevřeno podle současné provozní doby, 
která je uvedena na www.novyzamek.cz

Nová výstava v třetím patře věže

Dobrovolná kastelánka a průvodkyně:
Krasava Šerkopová
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Z historie obce
po roce 1945 
XXVI. část
PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE
1990 n., s. 309 – 327

Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.,   
foto: Josef Motyčka

Rok 2000
Rozhodně největší akcí v Rudolticích byla výstavba 71 by-

tových jednotek. V roce 2000 byly dokončeny tři domy z pěti, 
tedy 43 bytů, na rok 2001 zbývá dokončit dva domy. Vše má 
být  dokončeno v období únor – březen, včetně venkovních 
úprav.

Do prvních 26 bytů se již rodiny nastěhovaly. Tomu před-
cházela kolaudace, která proběhne 3. listopadu za účasti 
mnoha hostů. Některé snímky ve fotokronice to dokumentu-
jí. Pro potřeby okolních úprav byla vytvořena skládka zeminy 
za školou. Byl navezen kámen z čištění kolejí od dědy Krále 
(800 m³), zemina od rybníka, byla zde umístěna dlažba pro 
chodníky u novostaveb.

Veškeré dění, včetně snímků z kolaudace a následují-
cího sezení v kulturním domě zdokumentoval pan Josef  
Motyčka. Pan Miloslav Šrámek připravil z období výstavby 
od základů až po kolaudaci videokazetu.

Bytovka u Konzumu 

• Byl proveden výlov obou našich rybníků. Sám jsem byl 
přítomen, zdálo se mi, že ryb bylo velké množství. V sou-
časnosti jsou rybníky nenapuštěny.

• V roce 2000 proběhly opět oslavy dráhy Olomouc – Praha, 
již ne tak pompézní jako ty minulé. 

• Místní zemědělské sdružení s. r. o. vyváží hospodářská 
zvířata do ciziny.

• Na místní základní škole se letos z důvodu zaneprázdně-
nosti bytovkami nepracovalo. K obnově prací dojde zřej-
mě v roce příštím.

• Uvažuje se o výstavbě několika stovek bytů k Lanškrou-
nu. 

• Provedly se opravy překopů po plynofikaci.  Zářezy byly 
vykopány strojem, do nich položeny armovací sítě a zali-
ty betonem. Ještě zbývá opravit ty příkopy u silnice, kudy 
vedly rýhy pro plynové potrubí.

• Spodní hospoda je otevřena, pořádají se i diskotéky v prv-
ním patře. Jako zajímavost uvádím, že v rámci své zába-
vy mládež zapálila venku stojící žlutý kontejner na lahve 
z umělé hmoty.

• Novostavby: Cvejn, domek u p. Petranové, domek u p. Do-
hnalové, domek u Cvejna J. (PNEU)

• 2x porucha vody na II. sídlišti během vánočních svátků. 
Díky obětavosti členů OÚ se podařily odstranit.

• V létě se přihnala do oblasti hřiště a dvou alejí topolů lo-
kální vichřice, která vyvrátila a přerazila řadu stromů. 
Stromy byly lámány jako sirky. Místní občané Petr Krystl 
a Stanislav Brokeš místo vytěžili a dali do pořádku. Ku-
bíků muselo být velké množství, neboť na tom pracovali 
řadu týdnů.

• Firma Algida (mrazírenské depo) ukončila k našemu pře-
kvapení svoji činnost. Sklad je zavřený, o budoucnosti ob-
jektu není nic známo.

• V říjnu byly v Konzumu během 14 dní provedeny podstat-
né změny v interiéru. Nové, vyšší regály, osvětlení, mrazi-
cí pulty. Zřejmě kvůli nastávajícímu množství kupujících 
z okolních nových domů.

• Současné složení zaměstnanců: Hana Dvořáková – ve-
doucí, Hana Málková, Zdena Martináková

Zemědělství
Letošní rok byl pro zemědělce velmi nepříznivý. Ve střed-

ní Evropě panovala v době, kdy měly osevy dostat co nejvíce 
vody, nepředstavitelná sucha. Mnoho polí se muselo zorat a 
přesít jinou plodinou. Takto vzniklé škody šly do miliard Kč. 
Stát přislíbil vzniklé škody částečně nahradit. Špatně do-
padly hlavně obilniny a luštěniny. Tráva nenarostla, nebyla 
píce. Až v červnu a červenci zapršelo, takže pozdější plodiny 
byly zachráněny. Květen byl nejsušší a nejteplejší za mnoho 
a mnoho let a to ještě neměl být rekordní rok u konce. Stav 
zemědělství zůstává ve své skladbě stejný, letos zde bylo 
navezeno na skládku u kravína ohromné množství cukrové 
řepy. Deset autosouprav řepu odváželo až do Hrochova Týnce 
několik dní a nocí. Místní zemědělci si pořídili špičkovou ze-
mědělskou techniku, kombajn a velký silný traktor od firmy 
John Deer, včetně víceúčelového nářadí. Zemědělství stále 
prožívá velmi nepříjemnou dobu, která se ještě zhorší vstu-
pem do EÚ.

Výběr ze zápisu připravila: Marcela Macháčková



19

Také nevíte, ... 
... proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším 
křesťanským svátkem? 

Odpovídá biskup Václav Malý 

Kdy se slaví Velikonoce? Slyšela jsem,  
že jsou pokaždé jindy. Je to pravda? 

Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního 
úplňku. Neděle Hodu Božího velikonočního je vždy po 
prvním jarním úplňku. Datum kolísá od 22. 3. do 25. 4.

Nějak se s kamarádkami nemůžeme dopočítat 
čtyřiceti postních dnů.  
Kdy končí postní doba a začínají Velikonoce? 

Velikonoce začínají večerní bohoslužbou na Zelený 
čtvrtek. Postní doba začíná na Popeleční středu a 40 
dní se počítá od Popeleční středy do Bílé soboty bez 
započtení postních nedělí.

Proč je státní svátek zrovna v pondělí, když Poslední 
večeře byla ve čtvrtek a ukřižování Páně v pátek? 

V některých zemích je po celé velikonoční triduum 
volno pro všechny. Záleží na jednotlivé zemi. Za doby 
komunismu byla snaha vymazat duchovní obsah 
Velikonoc z mysli lidí. A tyto dny se přirozeně vůbec 
nepřipomínaly. Zůstalo jenom velikonoční pondělí jako 
zbytek tradice velikonočního oktávu, i když tento den 
není duchovně tak významný.

Křesťanské Velikonoce se mi jeví jako dost 
kruté svátky. Vánoce jsou víc idylické, 
ikdyž rodit v chlívě asi taky nebyla idyla. 
Proč jsou Velikonoce významnější? 

Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy 
smrti na kříži a jeho vzkříšení. Připomínají význam 
oběti života ve prospěch druhých a zároveň, že smrt 
není konečným slovem lidského konání, ale že ve 
smrti máme naději přejít do nového života, který nám 
otevřel právě Ježíš z Nazareta. Proto jsou Velikonoce 
nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Značí 
zrození nového života, který otevírá nové možnosti už 
během našeho pozemského putování.

Zajímalo by mě, proč musel být Kristus zabit.  
Má to nějaký význam? To mu nemohl Bůh pomoci? 

Ježíš naplnil předpovědi Starého zákona, kde je 
řečeno, že věrný Boží služebník položí život za mnohé. 
Ježíšova smrt je důsledkem a vyvrcholením jeho 
celoživotního postoje naprosté odevzdanosti a věrnosti, 
Božího příklonu vůči lidem. Přijal bezmoc kříže, aby se 
jasně projevilo jeho naprosté vydání se (Flp 2,5–11) Boží 
moci, která se zjevně ukázala v Ježíšově vzkříšení.

Jak to, že Bůh obětoval svého jednorozeného 
syna? Lidské oběti přece jednou provždy 
zakázal viz Abraham a Izák. 

Ježíš dobrovolně přijal potupnou smrt jako znamení, 
že pro sebe nic nežádá. Proto vyjadřování, že Bůh 
obětoval svého Syna ne zcela vystihuje tajemství 
Ježíšova jednání. 

Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek?  
A proč je ten čtvrtek vlastně zelený?

Jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, 
který s duchovním obsahem Velikonoc vůbec 
nesouvisí. Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou 
původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý 
čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). 

Proč vlastně věříte v Boha? Co to pro vás znamená? 
Jak jste uvěřil? Máte také krize víry? 

Víra v Boha mě vede k pokoře, že nejsem pánem 
svého života, ani stvoření, jehož jsem součástí. Víra mi 
dává naději a zkušenost, že jsem někým přijat navzdory 
své hříšnosti a nedostatečnosti. Přijat v plném slova 
smyslu, bez výčitek. Víra mi umožňuje hluboce zakusit, 
co znamená odpuštění. A dává mi sílu odpouštět i 
druhým. Je pro mě povzbuzením odpovědně žít a 
povstávat i ve chvílích slabosti a selhání. A dává 
mi výhled na nový život, přesahující všechny lidské 
představy. Aniž mě zbavuje odpovědnosti za pozemské 
putování. Víra pro mě vůbec není těšínským jablíčkem 
nebo únikem z reality, ale naopak mi pomáhá žít realitu 
v plné šíři a hloubce. Pomáhá mi také dávat smysl 
bolestem i nepříjemným chvílím, zklamáním. 

2. ČÍSLO          BŘEZEN  2017
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A jak jsem uvěřil? Rodiče mi dali příklad neformální 
a hluboce zakoušené víry. A to byl ten nejlepší vklad 
do života. Cesta víry je pro mne procesem, nikdy jsem 
ji neztratil, ale přiznám, že přicházejí časy únavy, 
pochybností, ale i toto vidím jako něco, co může mou 
víru pročišťovat a zbavovat laciného zjednodušování a 
ideologizace.

Snažím se sehnat nějaké informace o Velikonocích, 
moc mi k tomu pomáhá web www.vira.cz/velikonoce. 
Zajímalo by mě: co pro vás osobně znamenají? 

Velikonoce jsou pro mě povzbuzením na cestě 
oproštění se od všech zbytečností k tomu podstatnému. 
Žít jako Ježíš ve službě druhým (i když tomu zdaleka 
nedostačuji) a nepoměřovat smysl života úspěchem, 
prosazením se, ale ochotou být pro druhé a umět pro to 
něco obětovat. Velikonoce jsou pro mě rovněž nadějí,  
že smrt je branou do nového života.

Mons. Václav Malý (* 1950) byl vysvěcen na kněze 
po absolvování gymnázia v Praze a bohoslovecké 
fakulty v Litoměřicích roku 1976. V únoru 1977 
podepsal Chartu 77 a stal se jejím aktivním členem.  
V lednu 1979 mu byl odebrán „státní souhlas“ k veřejné 
kněžské službě, v květnu 1979 byl zatčen a obviněn  
z podvracení republiky. Ve vazbě byl do prosince 1979. 
Následně pracoval jako zeměměřičský figurant a jako 
topič pražských hotelech. V roce 1989 se stal mluvčím 
Občanského fóra. Poté odchází z politiky a věnuje se 
veřejné kněžské službě. V prosinci 1996 byl jmenován 
pomocným biskupem pražským. Jeho biskupské heslo 
zní: Pokora a pravda.

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

Dovoluji si ještě jednou touto cestou oslovit všechny 
občany, kteří si rádi doma vyrobí nejrůznější aranžmá, 
dekorace či užitkové předměty a chtěli by se jimi po-
chlubit nebo inspirovat ostatní občany, aby je zapůjčili 
na velikonoční výstavu, která se bude konat 7. - 9. dub-
na 2017 (pátek 7. 4. 2017 je určen pro děti ZŠ a MŠ). Zapo-
jit 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 byly součástí každodenního života ve 
starých roubených chalupách.

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

Všem děkují pořadatelé

Požehnané svátky velikonoční přeje
Ing. Josef Macháček, administrátor řím. kat. farnosti Rudoltice

Aktuální informace o bohoslužbách, nabídkách, kontaktech 
aj. naleznete na www.farnost.rudoltice.info
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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

MUDr. Krčálová Helena Žamberk, nám. gen. Knopa 837

MUDr. Mareš Miroslav Školská 834, Žamberk

MUDr. Milota Karel  Lanškroun, Svobody 356

MUDr. Nováková Klára Žamberk, Raisova 814

MUDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. gen. Knopa 837

MUDr. Strnadová Marie Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

MUDr. Špička Jan  Králíky 414

MUDr. Špičková Marie Králíky 414

MDDr. Šrámek Petr  Letohrad, U Dvora 815

MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268

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. 4. 2017

15.-16. 4. 2017

17. 4. 2017

22.-23. 4. 2017

29.-30. 4. 2017

1. 5. 2017

6.-7. 5. 2017

8. 5. 2017

13.-14. 5. 2017

20.-21. 5. 2017

27.-28. 5. 2017

465 325 212

465 676 818

465 642 990

608 427 960

465 622 216

465 322 897

465 635 441

465 676 824

465 613 103

465 322 787

465 613 441

465 676 822

465 642 765

465 631 154

465 631 274

465 621 551

465 381 212

Rozpis LSPP stomatologie 2017 

Kalendář akcí na rok 2017:
4. 3. 2017 Dětský karneval (ZŠ a MŠ)

25. 3. 2017 Rock´n Roll diskotéka (mládež obce)

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

22. 4. 2017 Zájezd Flora Olomouc (obec)

23. 4. 2017 Vítání občánků (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)



Kroužek Předškoláček v MŠ

Plavání MŠ

Lyžařský výcvik MŠ a ZŠ  
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Fotografie: Archiv ZŠ a MŠ
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Den otevřených dveří v ZŠ

Mladí hasiči

Fotografie: Archiv ZŠ a MŠ


