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Zápis do 1. třídy
probíhal letos díky změně legislativy 

později než v minulých letech, až v měsíci 
dubnu….

…Ve školním roce 2017/2018 se tedy 
můžeme těšit na 16 nových prvňáčků 
a po úspěšném zápisu v loňském roce, 
kdy do první třídy nastoupilo 18 žáků, jsme 
rádi, že se i v tom letošním roce zájem 
rodičů o školu nezmenšil. Velmi nás to těší, 
ale zároveň tuto skutečnost vnímáme jako 
velký závazek.

Mgr. Pavel Dvořáček
ředitel školy

Více na s. 10

Fotografi e: Miluše Žáčková
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Velikonoční výstava 2017

1. místo paní Monika Třísková 

2. místo paní Monika Třísková

5. místo paní Hana Hikadeová

2. místo paní Krasava Šerkopová

5. místo paní Lenka Kuběnková

4. místo paní Dagmar Brýdlová 

3. místo paní Marie Bednářová 
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Velikonoční
výstava 2017

Ve dnech 6. – 9. dubna 2017 se konal na sále místní-
ho kulturního domu v naší obci již 2. ročník velikonoč-
ní výstavy. Stoly se prohýbaly pod záplavou výrobků,  
které zapůjčili místní lidé, ženy a děti z rudoltického keramic-
kého kroužku, ale také výtvarnice z okolních obcí. Okna byla 
plná výrobků dětí z naší mateřské a základní školy, jedno okno 
zaplnily svými výrobky děti ze Speciální základní, mateřské  
a praktické školy z Ústí nad Orlicí.

Ve čtvrtek 6. dubna se přijely podívat na výstavu právě 
děti ze speciální školy z Ústí nad Orlicí, se zaujetím si pro-
hlédly všechny výrobky, paní Havelková pro ně nachys-
tala občerstvení, v dílničkách si mohly vymalovat ozdoby  
z keramiky či papírovou omalovánku a poté se zašly podívat  
i do naší základní školy. 

V pátek 7. dubna se celé dopoledne střídaly v návštěvách 
děti z naší mateřské a základní školy. Na jevišti v naaranžo-
vané staré chalupě byly seznámeny s tradicemi Velikonoc.  
Nejvíce si však děti prohlížely výrobky ze školy, hledaly  
ty svoje, aby se jimi mohly pochlubit o víkendu svým rodičům. 

O víkendu byl pro děti nachystán koutek s dílničkami  
plnými omalovánek a keramických ozdob, dětem obětavě 
pomáhaly a také sladkosti rozdávaly paní Alena Zahálková, 
paní Jana Řeháčková a paní Blanka Tejklová. Vedle dětí du-
pali králíci, které zapůjčil již tradičně pan Miloslav Šrámek.  
Pomlázky učili děti i dospěláky plést pan Ladislav Zvára a 
pan Jiří Kobza. Letos byla vyhlášena poprvé soutěž o pět nej-
lepších, nejpracnějších či nejzajímavějších výrobků. Do sou-
těže byly zařazeny jen výrobky dospěláků, nebylo úmyslem 
soutěže vyzdvihovat jen některé děti nad ostatními, protože 
všechny děti si daly se svými výrobky velkou práci a odměnu  
by si zasloužily určitě všechny. Dospělí i děti se do soutěže zapo-
jili velmi aktivně, soutěž je přiměla projít si výstavu i několikrát  
a odpovědně se rozhodnout, komu dát svůj hlas. Rozhodování 
to bylo opravdu těžké, umístění můžete zhlédnout vedle:

Všem patří velká gratulace a malou odměnou byl všem vý-
hercům pamětní list a perníková vajíčka zdobená bílkovou po-
levou od paní Růženy Neprašové.

Kromě prohlídky exponátů a soutěžení si lidé mohli  
zakoupit drobné ručně vyráběné předměty, nebo si již tradičně 
pochutnat na zákusku spolu s kávou od místních cukrářek. V 
restauraci u Havelků se podávaly kromě nápojů řízky všeho 
druhu. 

Obec děkuje všem vystavovatelům za zapůjčení krásných 
výrobků, prodejcům za jejich chuť prodávat své ručně vyrobe-
né kousky z nejrůznějších materiálů, organizátorům za jejich 
obětavou pomoc během celého víkendu a Havelkům za na-
chystané řízkové hody.

Fotografie: Zdeňka Lédlová, Vladimír Provazník, Jolana Kobzová

1. místo paní Monika Třísková  
  velký keramický domeček pro skřítky

2. místo paní Monika Třísková 
  velký keramický pes  
   paní Krasava Šerkopová 
  obří drátkované vejce

3. místo paní Marie Bednářová 
  jemně zdobené velikonoční perníčky

4. místo paní Dagmar Brýdlová 
  dvě velké postavy koledníků ušité z textilu

5. místo paní Lenka Kuběnková 
  postavy pantáty a panímámy  
  vyrobené ze sena 
   paní Hana Hikadeová 
  velký velikonoční věnec visící na dveřích
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Autorka článku: Jolana Kobzová
Fotografie: Zdeňka Lédlová, Vladimír Provazník Obecní úřad Rudoltice

Jarní Flora  
Olomouc

V sobotu 22. dubna se uskutečnil již tradiční zájezd na jarní 
výstavu květin Flora Olomouc. V letošním roce měla výstava 
za úkol odhalit Tajemnou tvář světa. Výstava Flora Olomouc,  
to nejsou jen aranžmá květin v pavilonech, exotické květiny 
ve sklenících a pestré záhony s květinami v parku, ale také 
jarní zahradnické trhy s pestrou nabídkou květin, keřů a stro-
mů, zahradnických pomůcek a hobby potřeb. Každý z účast-
níků zájezdu si nějakou sazeničku koupil. Někdo měl i plné 
tašky; ty si mohl odložit do autobusu, který po celý den parko-
val na parkovišti nákupního centra Šantovka. Bylo tak mož-
né využít sobotního dne i k nákupům, případně k občerstvení  
v Šantovce, nebo si zajít prohlédnout centrum Olomouce,  
které je nedaleko. Počasí se docela vydařilo a snad se všichni 
vraceli domů spokojeni.

Obec Rudoltice 
nabízí...

Obec Rudoltice nabízí v lokalitě Zámeček k prodeji pozem-
kovou parcelu číslo 4245/3 určenou k výstavbě rodinného 
domu za cenu 319.259,- Kč. Na přiloženém plánku je parce-
la č. 4245/3 vyšrafována. Zájemci o koupi se mohou přihlásit  
v podatelně obecního úřadu na tel. č. 465 323 124, nebo žádost 
zaslat e-mailem na adresu: ou@rudoltice.cz.

Obec Rudoltice, 561 25 Rudoltice 95

tel – fax: 465 323 124, 

e-mail: ou@rudoltice.cz

IČ: 279421
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Autor článku: Ing. Zdeněk Papík
OLH pro obecní lesy obce Rudoltice

Co je to vlastně les?

Je to porost různých dřevin, složitý ekosystém tvoře-
ný složkou rostlinnou, živočišnou a biotickým prostředím.  
Je to velmi cenný krajinný prvek a je vědecky prokázáno,  
že les a pobyt v něm působí blahodárně na lidskou psychiku, 
je to nejvýznamnější zdroj kyslíku na Zemi, zadržuje vodu  
v půdě apod., ale nepřehlédnutelná je i jeho úloha ekonomická 
a jako zdroj dřeva, které je nejen naším každodenním společ-
níkem, ale především pomocníkem.  

Všechno tohle lze shrnout, že les tvoří velmi důležitou slož-
ku našeho životního prostředí a jeho základní mimoprodukč-
ní funkce jsou hlavně klimatická, půdoochranná, hydrologic-
ká, rekreační a zdravotní.

Les má několik podob, a to podle své přirozenosti: prales, 
les přírodě blízký, hospodářský, zvláštního určení nebo kul-
turní. Každý z těchto lesů vyžaduje jiný způsob hospodaření 
a ochrany.

U nás v České republice se hospodaření v lesích i jeho 
ochrana řídí lesním zákonem č. 289/1995 Sb.

A jelikož každý les je současně i významným krajinným 
prvkem, tak i zákonem o ochraně přírody a krajiny.  

Obecní lesy Rudoltice jsou zařazeny do lesů hospodář-
ských a zaujímají plochu 126,49 ha s celkovou zásobou dřev-
ní hmoty 35 815 m3. Veškeré hospodaření v lesích probíhá 
dle pečlivě zpracovaného lesního hospodářského plánu 
(LHP), který se vždy zpracovává na dobu 10 let. Jelikož plat-
nost LHP k 31. 12. 2016 skončila, bylo Obcí Rudoltice zadáno 
zpracování nového LHP, a to s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2026. Vyhotovení a zpracování LHP bylo provedeno lesnickou  
firmou ING – Forest s.r.o. Dvůr Králové, a to panem  
Ing. Vladimírem Flídrem. LHP je zpracovaný, hotový a je  
předpoklad, že do měsíce proběhne proces schvalování  
Krajským úřadem Pardubického kraje a tím začneme hos-
podařit v lese dle tohoto nového LHP naplno. Od letošního 
roku došlo v obecních lesích ke změně odborného lesního  
hospodáře, kdy pan Vratislav Pecháček k 1. 1. 2017 ukončil 
výkon této funkce a nového OLH od 1. 2. 2017 vykonává Ing.  
Zdeněk Papík. Kancelář OLH se nachází v budově obecního 
úřadu. 

Dle podkladů pro tento nový LHP je možné v těžbách 
mýtních úmyslných ročně provést těžbu ve výši až 1 115 m3,  
v těžbách předmýtních a těžbách nahodilých 185 m3, proře-
závky bude nutné provést na ploše 14,72 ha a probírky do 40 let 
věku na ploše 12,31 ha. Bohužel vzhledem k velkým ztrátám 
již vysázených stromků v mladých lesních porostech bude 
nutné tyto plochy nejprve vyžnout, odstranit z nich nežá-
doucí keře a dřeviny a poté opět zalesnit a následně ochránit.  
V porostech do 20 let musíme odstranit značný podíl  
nalétnutých nežádoucích dřevin jako je jíva, bříza, jeřáb apod.  
a tím umožnit růst základním dřevinám, jako je především 
smrk, buk nebo např. dub. V současné době od února probíhá  
ve všech odborným lesním hospodářem vyznačených po-
rostech zpracování nahodilých těžeb, a to na celé ploše obec-
ních lesů. Jedná se především o nezpracovanou kůrovcovou 
hmotu, likvidaci souší, vývratů apod. Dle předaných podkladů  
je nyní prováděno i zalesňování, a to 400 sazenic javoru, 1000 
sazenic dubu, 1000 sazenic buku, 200 sazenic modřínu a 3500 
sazenic smrku ztepilého.  

Les, především zdravý les má nezastupitelný a ničím nena-
hraditelný význam. Je to součást krajiny, je to naše životní jis-
tota. Les potřebuje nás a my potřebujeme les. Chovejme se tedy 
k lesu a zacházejme s ním ohleduplně, s láskou a věřte, že les 
nám to stokrát oplatí.

Obecní lesy 
Obce Rudoltice

3. ČÍSLO          KVĚTEN  2017
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Vítání  
občánků

V neděli 23. dubna proběhlo na sále místní-
ho kulturního domu vítání občánků narozených  
od 1. září 2016 do 31. března 2017, celkem bylo přiví-
táno 8 děvčátek a 4 chlapečci:

Sebastian Bandy
Štěpánka Benešová
Zuzana Jakešová
Laura Horálková
Sofie Loskotová
Liliana Mičová
Sofie Oleksiy
Maxim Savych
David Sodomka
Mia Šulcová Hartychová
Vanesa Šulová
Tobiáš Urban.

Nové občánky, rodiče i ostatní hosty přivítaly 
děti z mateřské školy svým hudebním vystoupe-
ním pod vedením paní učitelky Moniky Mužíkové. 
Zazpíval také Miroslav Svatoš za kytarového do-
provodu pana Hostimila Tomáška. Všem účinku-
jícím patří poděkování.

Poté přivítal nové občánky i jejich rodiče  
starosta Ivo Kolomý, popřál všem pevné zdraví  
a spokojený život plný lásky a štěstí. Mamin-
kám předal malou kytičku a každému nové-
mu občánkovi finanční obnos ve výši 5000,- Kč.  
Rodiče se zapsali do pamětní knihy a každé mi-
minko obdrželo na památku malý věcný dárek.

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

Fotografie: Radek Lepka
Další fotografie na straně 28

Statistika  
obyvatelstva 

Zdenka Motlová - 70 let
* 3. 3. 1947
Rudoltice 614

Jana Marková - 70 let
* 4. 3. 1947
Rudoltice 622

Jana Švédová - 70 let
* 21. 3. 1947
Rudoltice 257

Danuška Onderková - 70 let
* 1. 4. 1947
Rudoltice 604

Svatoslava Tomanová - 70 let
* 6. 4. 1947
Rudoltice 241

Evžen Kopecký - 70 let
* 12. 4. 1947
Rudoltice 109

Jiří Kopecký - 70 let
* 22. 4. 1947
Rudoltice 118

 K 31. 3. 2017

počet obyvatel 
obce Rudoltice celkem 
k 31. 3. 2017: 1833

počet obyvatel na Zámečku 
v bytových domech:  673
v rodinných domech:  85

průměrný věk 
celkem: 37,4
muži:  36,38
ženy:  38,41

počet přihlášených 
od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017: 12

počet odhlášených 
od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017: 16

počet narozených
od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017: 1

počet zemřelých 
od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017: 4

Společenská
kronika
Gratulujeme jubilantům:

Rozloučili jsme se:

Emílie 
Sodomková - 86 let
* 25. 10. 1930
† 19. 2. 2017
Rudoltice 151

Josef Holý - 66 let
* 29. 3. 1950
† 22. 2. 2017
Rudoltice 96

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

První jarní ohlédnutí za děním v naší školce

Milí rodiče a přátelé naší školky,   
zdravíme vás v již jarním čase, i když počasí tomu moc neodpovídá. 
Jaro nám dalo prozatím ochutnat jen málo. Blíží se konec dubna  
a my máme za sebou ve školce spoustu akcí. Úspěšně jsme ukončili 
plavecký výcvik v České Třebové, kde naši šikovní předškoláci ukázali, 
že se vody nebojí, a tak si každý „vyplaval“ diplom a malou odměnu. 

Ale vrátím se k březnu. Začátek toho měsíce patřil našemu 
tradičnímu karnevalu, kde si děti zadováděly, a věříme, že si rodiče 
odpoledne se svými dětmi také užili. Všem návštěvníkům děkujeme 
za hojnou účast a všem organizátorům za přípravu. 

Březen, měsíc knihy, jím opravdu byl. Děti si mohly nosit do školky 
své oblíbené knihy, kde jsme si je prohlíželi a pracovali s nimi.  
Školku také navštívila paní knihovnice a s dětmi uspořádala besedu, 
která vyvrcholila návštěvou knihovny. Děti se podívaly, jak to v takové 
knihovně chodí, jak se mohou do knihovny přihlásit, jak si půjčit 
knihu a proč vlastně do knihovny chodíme. Čtení je přece úžasná věc!   
Paní knihovnici děkujeme.

V březnu nás také navštívilo námi oblíbené divadlo. Každá třída 
si uspořádala „své odpoledne“ pro děti a rodiče. Berušky zavítaly  
do Antarktidy za tučňáky, u Motýlků jsme si zatančili na bále princů  
a princezen a Sluníčka se pustila do pokusů. 

A už jsme zase v dubnu. Již je za námi Den otevřených dveří  
s jarními dílnami. Rodičům, kteří se zúčastnili, pohráli si a vyráběli  
s dětmi, děkujeme a těšíme se, že se nás příště sejde ještě více.

Také jsme moc rádi, že se spousta rodičů zapojuje do našich 
„dobrovolných domácích úkolů“ a s dětmi vždy něco vyrobí.  
Téma tohoto období bylo samozřejmě jaro a s ním spojený největší 
jarní svátek Velikonoce. Výrobky vždy s cedulkou autora vystavujeme 
ve školce a také se všichni mohli svými výtvory pochlubit na jarní 
obecní výstavě. Všem moc děkujeme za spolupráci. 

Podrobnosti o uskutečněných akcích se dočtete na našich 
internetových stránkách a stejně tak o akcích chystaných. Do konce 
roku nás toho čeká ještě opravdu mnoho. A my se na všechno s dětmi 
moc těšíme! Pojďte se těšit s námi.                                                                                                            

Autorka článku: Martina Větrová 
učitelka Motýlků

3. ČÍSLO          KVĚTEN  2017
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Dětský maškarní karneval 2017

Týden po Rudoltickém masopustu sál Obecního úřadu 
v Rudolticích opět ožil. V sobotu 4. března 2017, těsně před 
jarními prázdninami, pořádala Základní škola a mateřská 
škola Rudoltice tradiční Dětský maškarní karneval,  
na který zavítalo 120 masek a 135 ostatních malých a velkých 
návštěvníků.

Během karnevalu byla pro děti připravena řada různých 
her a soutěží. Nechyběla hudba, tanec a bohatá tombola. 
Karnevalem opět provázel moderátor p. Jan Jasanský  
z České Třebové, s hudbou a ozvučením pomáhal p. Petr 
Svoboda. Oběma bychom chtěli touto cestou poděkovat  
za jejich ochotu, vstřícnost a pěknou atmosféru.

Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří tuto 
akci podpořili peněžitými i věcnými dary do tomboly,  
dále p. Chromcové, bývalé zaměstnankyni školy, která 
vypomohla s přípravou losů, ale také všem dobrovolníkům  
z řad rodičů a žáků školy, kteří ochotně nabízeli svoji pomoc 
během karnevalu.

Za kolektiv zaměstnanců školy: Mgr. Jana Hejkrlíková

Březen -  měsíc knihy

Už od poloviny minulého století  pokračuje  tradice,  
kdy je březen vyhlášen měsícem knihy. My jsme se do 
„svátku knížek“ také zapojili.

Nejprve do našich tříd přišla paní knihovnice 
z místní knihovny a s dětmi si povídala o jejich 
oblíbených knížkách, které si z domu přinesly. V následujícím 
týdnu pak jednotlivé třídy navštívily obecní knihovnu,  
kde byl pro ně připraven zajímavý program o knihách  
i knihovně.

Paní knihovnici Čadové děkujeme za ochotu a spolupráci.

    

Vynášení Morany

V pátek 31. března naši žáci společně s dětmi z mateřské 
školy a jejich učitelkami vynesli podle lidové tradice Moranu, 
aby tím ukončili letošní dlouhou zimu a oslavili příchod jara. 
Průvod jsme zahájili u školy, pokračovali jsme kolem kostela, 
obecního úřadu až k obecnímu hřišti, kde jsme Moranu  
za recitace lidové říkanky shodili z mostu a utopili. 

Po skončení této akce měly děti možnost se ještě  
na chvíli protáhnout na dětském hřišti a poté se už opět vrátily  
do školy, kde pokračovaly v další výuce. Tímto však nabídka 
zajímavých akcí na tento den neskončila, v podvečer byla 
pro ně připravena další, spojena s pohádkami, soutěžemi, 
lampiónovým průvodem a nakonec i spaním ve škole – Noc 
s Andersenem.
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Noc s Andersenem

Mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství se 
děti z rudoltické školy zúčastnily v pátek 31. března 2017 již  
po jedenácté. Všechno to začalo přesně v 18.00 hodin 
otevřením dveří mateřské školy. Oddělení Sluníček se 
zaplnilo spacáky, polštářky a plyšáčky. Do spodní třídy 
Berušek si děti donesly svoje oblíbené knížky, do šatny si 
připravily lampiónky a už trpělivě čekaly, co bude, copak si 
na nás paní vychovatelka zase připravila? 

Po rozdělení do barevných družstev se děti dočkaly. 
Připraveny byly různé matematické úlohy, slovní hrátky, 
hry na rozvoj logického myšlení, hádanky a luštěnky,  
také úloha v anglickém jazyce, skládání pohádkového textu 
i pohádkových obrázků. Byla toho spousta pro všechny děti, 
pro malé i velké. Za každý splněný úkol dostali soutěžící 
body, které se sečetly. Pořadí závodníků nebylo důležité, 
všichni bojovali poctivě, pomáhali si, starší radili mladším 
a výsledky byly velmi těsné. Všichni dostali odměnou 
pohlednici, kterou dětem zaslal Klub dětských knihoven 
SKIP, sladkosti a drobné dárečky podle výběru dětí. 

Jako každý rok, tak i tentokrát si děti procvičily svoje 
prstíky a trpělivost ve velmi oblíbené hře - sirkované.  
Není to vůbec jednoduchá hra, závodníci musí vysypané 
sirky jednou rukou přesně poskládat zpět do krabičky a ještě 
ji pouze jednou rukou zavřít.

Poté se všichni posilnili večeří od maminky, teple se 
oblékli, rozsvítili svoje barevné lampiónky a hurá ven do tmy 
na noční procházku směrem na vlakové nádraží. Především 
prvňáčkům se tajemná cesta líbila.  Vůbec se nebáli,  
byli odvážní. Na nádraží jim na pozdrav zatroubil pan 
strojvůdce z nočního vlaku. Pak už zpátky do školky, umýt  
a honem do spacáku, protože se všichni těšili na čtení 
pohádek před spaním. Někteří prvňáčci usnuli již při první 
pohádce, kterou četl pan ředitel. Letos byl venku asi hodně 
čerstvý vzduch, protože během několika pohádek usnuli  
i ti velcí a žádné pozdní štěbetání nebylo, takže ráno všichni 
vstávali brzy a dobře vyspalí.

Krásný zážitek si neodnesly jen děti, ale i všichni dospělí, 
protože děti byly neuvěřitelně hodné a snaživé. A tak děti, 
příští rok určitě zas!

Autorka článků: Marcela Krystlová
vychovatelka školní družiny

3. ČÍSLO          KVĚTEN  2017
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Jarní dílny v ZŠ

Dne 3. 4. 2017 proběhly tradiční jarní dílny.  
Po slavnostním zahájení – pásmu básniček, říkadel  
a písniček se děti po skupinkách, pojmenovaných podle 
jarních květin,  přemístily „do dílniček“. V každé třídě byly 
připraveny dvě. Ve čtvrté třídě žáci zdobili vajíčka dvěma 
technikami. Ve třetí třídě vyráběli zápichy do květináčů - 
čápy a ovečky, ve druhé zdobili perníčky a tvořili z proutí,  
v první třídě naaranžovali věneček a dřevěný kolíček 
přetvořili na roztomilého zajíčka.

Co čekalo na děti v páté třídě? Díky maminkám, babičkám 
a dalším blízkým lidem, kteří si uvědomili, že kdo pracuje, 
potřebuje se posilnit... tak bohatá hostina. Různé druhy 
moučníků, domácího cukroví, zákusků, jednohubek, slaných 
šneků i chlebíčků, ba dokonce okurka a hroznové víno.   
Moc děkujeme.

Bohužel se kvůli dešti nemohli žáci proběhnout  
po občerstvení na školní zahradě, ale nikomu to nakonec 
nevadilo.

Děkujeme všem, kteří pomáhali v dílnách a přispěli  
tak  k plynulému průběhu této akce.

Všechny výrobky z jarních dílen jste si mohli prohlédnout  
na velikonoční výstavě na sále obecního úřadu 8. - 9. 4. 2017.  
Na Velikonoce si je děti odnesly domů.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy probíhal letos díky změně legislativy 
později než v minulých letech, až v měsíci dubnu.  
Rodiče budoucích prvňáčků však byli o této změně  
s předstihem písemně i ústně informováni a všem byla 
navíc zaslána pozvánka k zápisu. Ta kromě vzorů formulářů 
obsahovala také několikastránkovou brožurku s podrobnými 
informacemi k celé problematice zápisu.

V úterý 11. dubna odpoledne se naše základní škola 
proměnila v kouzelnou zemi pohádek, kde na budoucí 
prvňáčky čekali vyzdobené třídy i jejich průvodci,  
žáci čtvrtého a pátého ročníku, převlečeni za pohádkové 
postavičky. Paní učitelky ze základní i mateřské školy 
připravily pro děti řadu pohádkových úkolů, které měly zjistit 
jejich připravenost na zahájení povinné školní docházky.  
Za účast na zápisu i projevenou snahu obdržely děti na závěr 
pamětní listy i dárky, které pro ně připravila škola i Obec 
Rudoltice. 

Atmosféra po celou dobu zápisu byla velmi příjemná,  
a proto věříme, že byl pro rodiče i jejich děti 
nezapomenutelným zážitkem. Však se jich také dostavilo  
a nakonec bylo i přijato 23! Rodiče sedmi dětí během zápisu 
zažádalo o odklad. V případě vyřízení všech potřebných 
náležitostí nastoupí až o rok později, ve školním roce 
2018/2019.

Autorka článku: Mgr. Olga Skalická
učitelka ZŠ
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Ve školním roce 2017/2018 se tedy můžeme těšit  
na 16 nových prvňáčků a po úspěšném zápisu v loňském 
roce, kdy do první třídy nastoupilo 18 žáků, jsme rádi,  
že se i v tom letošním roce zájem rodičů o školu nezmenšil. 
Velmi nás to těší, ale zároveň tuto skutečnost vnímáme jako 
velký závazek.

Autor článku: Mgr. Pavel Dvořáček
ředitel školy

Praktické  činnosti a výtvarná výchova ve 4. a 5. třídě

Žáci mají za sebou téměř sedm měsíců tvoření  
v rámci praktických činností. Za tu dobu vyzkoušeli práci  
s různými materiály, vlastnosti materiálů v praxi, jejich různé 
nástrahy. Nejednou někteří museli „bojovat“ sami se sebou,  
aby práci vůbec dokončili a výrobek neposlali někam  
do kouta. Většinou ale vše dobře dopadlo, a tak v září zdobily 
chodbu náhrdelníky z jeřabin a polystyrénových vloček, 
dekorativní vlaštovky na kolíčku, papíroví draci, v říjnu 
aranžmá ze suchých trav a jiných přírodnin.

Velké nadšení vzbudila příprava ovocného salátu a jeho 
následná konzumace. V tento den „materiál“ na praktické 
činnosti nezapomněl nikdo. Lehce byli odhaleni ti,  
co kuchyňské náčiní drželi v ruce poprvé. „Au!“

K listopadu patří různá světýlka a lucerničky a ani v PČ 
jsme nezůstali pozadu. Skleněné lucerničky nazdobené 
listím udělaly radost každému. Rozsvítili jsme je na chodbě 
ve škole jedno pošmourné podzimní ráno a  pozvali ostatní 
třídy, aby se také potěšily.

Prosincovým tvořením jsme se pochlubili  na vánočním 
koncertě v kostele – dárečky i výzdobou z větviček 
jehličnatých stromů se zlatými hvězdičkami. Vystavovali 
jsme na Vánočním  ladění na sále obecního úřadu. 
Vyzkoušeli jsme také trpělivost při výrobě papírových 
stromečků z dárkového balicího papíru a různých 
novoročních přáníček.

Soutěživost mají žáci čtvrté a páté třídy v krvi, toho paní 
učitelky VV a  PČ  v těchto třídách využily a před Vánocemi 
vyhlásily soutěž O nejlepší komiksový příběh. Příběhy 
vymysleli a výtvarně ztvárnili žáci během několika hodin 
výtvarné výchovy. Spolužáci z ostatních tříd i učitelé 
přidělovali dva hlasy - za výtvarný projev a nejlepší příběh.

O první a druhé místo v obou kategoriích se podělili 
Kuba Minář, Vojta Pavlov a Dan Říha s příběhem O křečkovi, 
který si kupoval psa, a Adam Rotter s Martinem Krobotem  
- O zajíci Ferdinandovi. Třetí místo vybojovali Michal 
Mencl s Dominikem Knápkem s názvem komiksu Sbor  
dobrovolných hasičů.

V lednu žáci pracovali několik vyučovacích hodin PČ 
ve třech skupinách a pod rukama žáků vyrostly z různých 
papírových krabic a krabiček dvě makety města (dívčí 
skupiny a chlapecké skupiny ze čtvrté třídy), též jedna vila 
s přepychovým zázemím (5. třída). Během Dne otevřených 
dveří a následného týdne proběhlo hlasování z řad 
návštěvníků školy, žáků, pedagogů i zaměstnanců ZŠ a MŠ 
Rudoltice. Která stavba nejvíce zaujala? Pochvalu zaslouží 
všechna díla. Rozdílem dvou hlasů však zvítězilo město 
kluků čtvrťáků nad neobvyklou stavbou páťáků.

Od sněhuláků a měst jsme „doputovali“ k jarním rostlinám 
a živočichům. I žáci vyšších tříd musí trénovat přesné 
stříhání, skládání  a  čisté lepení, proto tulipány a sněženky 
zdobí nástěnku, havrani sedí v 5. třídě na parapetu a kosi 
poletují v chodbě. Hadi z dektur na vajíčka se vyhřívají  
v přízemí školy. A protože vystříhat články hada z tohoto 
materiálu není jen tak, ba  dokonce může vzniknout i puchýř, 
dlouhé nitě se šmodrchají a šmodrchají a fakt už nezbyla 
žádná zelená barva.....Asi  bude vyhlášena  další soutěž, 
tentokrát tipovací. Kolik měří v centimetrech nejdelší had 
chlapců ze čtvrté třídy?

Autorka článku: Mgr. Olga Skalická
učitelka pracovních činností ve 4. a 5. třídě

Fotografie: archiv ZŠ MŠ Rudoltice

3. ČÍSLO          KVĚTEN  2017

,, To je Elektro? Ten váš 
univerzální ovladač 
nefunguje..!“

Autor vtipu: Pavel Dvořáček
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V sobotu 15. dubna 2017 uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Rudoltice druhý ročník závodu požár-
nické všestrannosti mladých hasičů.

Naše pozvání přijaly a svá soutěžní družstva 
přivezly sbory z Lanškrouna, Dolního Třešňovce,  
Mistrovic a České Rybné.  Spolu s dětmi z Rudoltic 
změřilo na zhruba dvoukilometrové trati své síly 
dvanáct  pětičlenných hlídek.

Polovina dětí si závod zaběhla v kategorii mlad-
ších a druhá polovina v kategorii starších žáků.

Na závodní trati, která byla vytyčena v okolí  
rybníka a v přilehlých lesích, rozhodčí prověřili zna-
losti a dovednosti dětí na šesti kontrolních stanovi-
štích. Na stanovištích děti střílely ze vzduchovek,  
prováděly první pomoc, překonávaly překážku  
na laně, uvazovaly uzly, prověřovaly své znalosti  
z topografie a také z požární ochrany. Mladí hasiči  
z Rudoltic se umístili na 3. místě v kategorii mlad-
ších žáků a na 4. místě v kategorii starších žáků. 

Závod proběhl za podpory Obce Rudoltice,  
která poskytla pro závodníky zázemí na obecním 
úřadě a přispěla na ceny pro soutěžní družstva.

Za SDH Rudoltice děkujeme všem, kdo nám  
pomohli buď finančně či vlastním přičiněním pomo-
cí na stanovištích, výrobou dortů a v neposlední řadě 
vařením a obsluhou stánku s občerstvením pro děti  
a sbor rozhodčích.

Autor článku: SDH Rudoltice
Fotografie: Miluše Žáčková

Další fotografie na straně 27

Závody mladých hasičů



Usnesení Rady  
obce Rudoltice  
č. RO/2017/03/02  
z 2. 3. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený pro-
gram jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/03/02
Rada obce Rudoltice projednala cenovou na-
bídku předloženou společností CSH spol. s r. 
o. se sídlem Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, IČ 
64578771, jejímž předmětem je nákup soft-
ware za celkovou cenu 34.000,- Kč bez DPH 
pro potřeby obecního úřadu a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a rada obce cenovou 
nabídku schvaluje.

USNESENÍ č. RO/3/2017/03/02
Rada obce Rudoltice projednala ceno-
vou nabídku předloženou společností TI-
POS projektová kancelář, zastoupená Ing. 
Arch. Petrem Kuldou, se sídlem Husova 888, 
562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 18837930, jejímž 
předmětem je zpracování Územní studie 
 Rudoltice lokalita Z1 a Z14 za celkovou cenu 
44.850,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení a rada obce cenovou nabíd-
ku schvaluje.

USNESENÍ č. RO/4/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavře-
ní Smlouvy o zajištění provozu sběrných  
nádob pro sběr potravinářských ole-
jů mezi obcí a společností abz House s.r.o. 
se sídlem Pohránovská 192, 533 52 Srch,  
IČ 02782375, a která je nedílnou součástí  
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavře-
ní Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy  
o právu provést stavbu mezi obcí a společ-
ností Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevař-
ská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, jejímž 
předmětem je vyústění gravitační kanalizace 
v rámci akce „Odvodnění místní komunikace 
p. p. č. 4065 v Rudolticích u Lanškrouna“ s vy-
ústěním do p. č. 3446/2 vodní plocha, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kanaliza-
cí č. 4/2017/OV mezi obcí a XXX, bytem XXX, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojist-
né smlouvy o skupinovém úrazovém pojiště-
ní podle sazby 3 UX mezi obcí a Kooperativa 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, 
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 
47116617, jejímž předmětem je úrazové pojiště-
ní členů Sboru dobrovolných hasičů Rudoltice, 
úhrnné pojistné za 12 měsíců činí 5.731,- Kč,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje prominutí po-
platku za zapůjčení sálu v budově místního 
kulturního domu Základní škole a mateřské 
škole Rudoltice 4. 3. 2017, důvodem je konání 
maškarního karnevalu pro děti.

USNESENÍ č. RO/9/2017/03/02
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst.  
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů schvalu-
je zveřejnění záměru prodeje p. p. č.3120/1  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje 
obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na 
úřední desce.

USNESENÍ č. RO/10/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavře-
ní Darovací smlouvy na částku 5.000,- Kč,  
která bude vyplacena Blance Pecháčkové, by-
tem Dolní Třešňovec 103, 563 01 Lanškroun, IČ 
46444963, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/11/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření  
Darovací smlouvy na částku 3.000,- Kč,  
která bude vyplacena organizaci Motoban-
da Lanškrounska z.s. se sídlem nám. J. M. 
Marků 47, 563 01 Lanškroun, IČ 04748026,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/12/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Daro-
vací smlouvy na částku 10.000,- Kč, která bude 
vyplacena XXX bytem XXX, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/13/2017/03/02
Rada obce projednala cenovou nabídku  
na vícepráce inženýrské činnosti při za-
jištění podání kompletní žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a dopracování projek-
tové dokumentace pro chodník podél silnice 
III/31513 (cca 750 m), pro dešťovou drenážní 
kanalizaci (systém odvodnění komunikace),  
pro splaškovou tlakovou kanalizaci pro 
přilehlé nemovitosti – hlavní řady a po-
družné řady a čerpací šachty s umístěním  
na soukromých pozemcích majitelů nemo-
vitostí ve výši 40.000,- Kč bez DPH před-
loženou společností RECPROJECT s.r.o. 
se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice,  
IČ 26014327, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a se kterou souhlasí.

USNESENÍ č. RO/14/2017/03/02
Rada obce revokuje usnesení rady obce  
ze dne 16. 2. 2017 č. RO/3/2017/02/16 na nákup 
stolního počítače včetně příslušenství za cel-
kovou cenu 26.908,- Kč vč. DPH.
Rada obce schvaluje cenovou nabídku předlo-
ženou společností Omega tech. s.r.o. se sídlem 
Nádražní 85, 563 01 Lanškroun, IČ 25931890  
na nákup notebooku Lenovo B51-80 15.6“ včet-
ně příslušenství za celkovou cenu 23.211,- Kč 
vč. DPH pro potřeby obecního úřadu, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/15/2017/03/02
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření  
dodatku č. 1 k NS č. 262/7 a 612/6, dodatku  
č. 2 k NS č. 616/13, dodatku č. 3 k NS č. 276/4 
a 602/1, dodatku č. 4 k NS č. 276/3, dodatku 
č. 5 k NS č. 627/2 a 628/4, dodatku č. 6 k NS 
č. 620/6 a dodatku č. 11 k NS č. 614/8 a 627/1  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
Rada obce Rudoltice projednala návrh do-
hody o splátkách dluhu mezi obcí Rudol-
tice na straně jedné, jako věřitelem a paní 
XXX, trvale bytem XXX, na straně druhé,  
jako dlužníkem, jež je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli,  
které vznikly v souvislosti s odstraněním 
závad zjištěných při převzetí bytu XXX  
v bytovém domě čp. XXX v obci Rudoltice  
a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce 
Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu pod-
pisu.

Usnesení Rady  
obce Rudoltice  
č. RO/2017/03/16  
z 16. 3. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený pro-
gram jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků 
mezi obcí a organizací Zámecký vrch, země-
dělská společnost s.r.o. se sídlem 561 25 Ru-
doltice 16, IČ 47469536, jejímž předmětem je 
dočasné užívání a požívání předmětu pachtu, 
jímž jsou parcely ve vlastnictví obce v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna a v k. ú. Ostrov u Lan-
škrouna, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
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USNESENÍ č. RO/3/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje vydání Výzvy  
o zahájení zadávacího řízení, jehož předmě-
tem je veřejná zakázka malého rozsahu s ná-
zvem Stavební úpravy, dostavba a nástavba 
objektu mateřské školy Rudoltice, přílohou je 
zadávací dokumentace, zadavatelem je Obec 
Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2017/03/16
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřej-
nění záměru směny části p. p. č.3211/3 (nově 
dle GP p. č. 3211/8 a 3211/9) za část p. p. č. 737 
(nově dle GP p. č. 737/4) v k. ú. Rudoltice u Lan-
škrouna, za účelem získání části veřejné ko-
munikace č.27c uvedené v Pasportu místních 
komunikací do vlastnictví obce a pověřuje 
obecní úřad ke zveřejnění záměru směny na 
úřední desce.

USNESENÍ č. RO/5/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření  
Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštov-
ních služeb č. 982507-0325/2017, E2017/5759 
mezi obcí a Českou poštou s. p., se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 
47114983, jejímž předmětem je stanovení 
podmínek pro bezhotovostní úhradu cen poš-
tovních služeb z účtu uživatele a úprava vzá-
jemných práv a povinností obou stran dohody,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2017/03/16
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zve-
řejnění záměru prodeje p. p. č.4245/3 v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, za účelem výstav-
by rodinného domu a pověřuje obecní úřad  
ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/7/2017/03/16
Rada obce Rudoltice projednala nabídku před-
loženou Základní školou a mateřskou školou 
Rudoltice, a to v souladu s čl. VI Zřizovací lis-
tiny ze dne 28. 2. 2008, jejímž předmětem je 
možnost využití vyřazené elektrické škrabky 
brambor ze školní jídelny obcí. Rada obce Ru-
doltice využití nabídky zamítla a schvaluje da-
rování škrabky brambor jinému případnému 
zájemci nebo její vyřazení. 

USNESENÍ č. RO/8/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje žádost Zá-
kladní školy a mateřské školy Rudoltice, je-
jímž předmětem jsou kritéria pro zápis dětí  
do mateřské školy a žáků do první třídy zá-
kladní školy pro školní rok 2017/2018, dle kte-
rých bude postupováno v případě vyššího 
zájmu o přijetí do školního zařízení, než je 
stanovená jeho kapacita, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje žádost Zá-
kladní školy a mateřské školy Rudoltice, je-
jímž předmětem je uzavření mateřské školy 
během letních prázdnin ve dnech 3.-7. 7. 2017  
a 24.-28. 7. 2017, a která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2017/03/16
Rada obce Rudoltice projednala návrh změny 
volebního řádu pro volby členů školské rady 
při Základní škole a mateřské škole Rudolti-
ce předložený školskou radou, jehož předmě-
tem je zvýšení počtu členů školské rady ze 3  
na 6 členů s platností od data konání řádných 
voleb členů do školské rady. 
Rada obce Rudoltice schvaluje nový volební 
řád pro volby členů školské rady při Základní 
škole a mateřské škole Rudoltice, který je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/11/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje aktualizaci Ce-
níku služeb obce Rudoltice s účinností od 1. 4. 
2017,  který je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

USNESENÍ č. RO/12/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kanali-
zací č. 5/2017/OV uzavřenou mezi obcí a spo-
lečností Investiční objekty s.r.o. se sídlem 
Dvořákova 659, 563 01 Lanškroun, IČ 05317436, 
jejímž předmětem je vypouštění odpadních 
vod z domu č. p. 255 do kanalizace ve vlast-
nictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/13/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy č. 7000070149 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí a paní M. M. bytem XXX, je-
jímž předmětem je pronájem hrobu číslo XXX, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/14/2017/03/16
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy č. Z_S24_12_8120052476 mezi obcí  
a společností ČEZ Distribuce a. s. se sídlem  
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín, IČ 24729035, jejímž předmětem je realiza-
ce přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie v rozsahu dle 
projektové dokumentace vypracované Elprom 
s.r.o. na stavbu Rudoltice 437, Obec, č. projektu 
EP-12-2003086, a která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2017/03/30  
z 30. 3. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 
program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje podání Výpově-
di příkazní smlouvy o provádění správy domů 
společnosti Mouřenín s.r.o. se sídlem nám 
Míru 50, 568 02 Svitavy, IČ 25999885, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou  
nabídku zaslanou společností Recprojekt s.r.o. 
se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 
26014327, jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace pro stavbu chodní-
ku a splaškové kanalizace včetně přípojek 
podél komunikace III/31513 za celkovou cenu 
193.000,- Kč bez DPH, a která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy č. 217010263/1 mezi obcí a Hradeckou 
lesní a dřevařskou společností, a.s. se sídlem 
502 00 Hradec Králové 1, Malé náměstí 111, IČ 
60913827, jejímž předmětem je odvoz a zpra-
cování dřevní hmoty v termínu od 1. 3. 2017  
do 31. 3. 2017, a která je nedílnou součástí toho-
to usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Da-
rovacích smluv uzavřených mezi Základní  
školou a mateřskou školou Rudoltice a společ-
nostmi Žáčkovi s.r.o. IČ 25999454, Radka Tej-
klová IČ 66308526, J&J Kovo IČ 27525554, Lucie 
Vymetálková Kadeřnictví Lucie IČ 01093169, 
Suchý Jaroslav IČ 70144206, Jiří Křivohlá-
vek Klempířství - pokrývačství IČ 61124514,  
Kříž Josef IČ 43989594, Angelos Bc. Jana Kuťá-
ková IČ 74796917, Barnom s.r.o. Knihkupectví 
Hvězda IČ 25915061, Pro-WorKing s.r.o. IČ 
28792084, Schott s.r.o. IČ 64609855, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o užití ortofot České republiky mezi 
obcí a společností Gepro s.r.o. se sídlem Štefá-
nikova 52, 150 00 Praha 5, IČ 44851529, jejímž 
předmětem je předání datové sady ortofoto 
České republiky v rozsahu celého správního 
území obce v souřadnicovém systému S-JTSK 
ve formátu jpg, a která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta

 
Jolana Kobzová v. r.           

místostarostka       
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USNESENÍ č. RO/7/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o pojištění lesů mezi obcí a Českou 
pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 
04 Praha 1, IČ 45272956, jejímž předmětem 
je pojištění lesů platné do roku 2026 shodně  
s platností lesního hospodářského plánu,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje „Systém nále-
žité péče“ obce pro uvádění vytěženého dřeva 
na trh, jehož předmětem je těžba dříví, měření, 
prodej a evidence vytěženého dříví, a který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové 
opatření č.3/2017 ze dne 29. 3. 2017, jehož před-
mětem jsou překládky sítí pro bazén a hřiště 
u základní školy, a které je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje členy hodnotící 
komise pro výběrové řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu Stavební úprava, dostavba  
a nástavba mateřské školy Rudoltice: pana  
Michala Petráně, paní Jolanu Kobzovou a paní 
Marcelu Macháčkovou, a tři náhradníky: pan 
Ivo Kolomý, pan Jaroslav Suchý, pan Pavel Ře-
hoř.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k podpisu Smlouvy o dílo Stavební úprava, 
dostavba a nástavba mateřské školy Rudolti-
ce, která bude uzavřená mezi obcí a  vítěznou 
firmou. 

USNESENÍ č. RO/11/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření daro-
vací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako dárcem 
a společností ACTIVITY Lanškroun o. s. se síd-
lem Svojsíkova 1088, 563 01 Lanškroun, IČO 
22823662 jako obdarovaným, ve výši 5.000,- 
Kč.

USNESENÍ č. RO/12/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení par-
kovacího místa u vchodu do bytového domu 
č. p. XXX pro pana P. S., který vlastní průkaz 
Tělesně postižený.

USNESENÍ č. RO/13A/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodat-
ku č. 4 k NS č. 601/1 a pověřuje starostu obce  
k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/13B/2017/03/30
Rada obce Rudoltice revokuje část svého usne-
sení č. RO/12/2017/02/16 ve znění:
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS  
č. 619/13 s paní A. B., bytem XXX a pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/13C/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS  
č. 622/9 s paní A. B., bytem XXX a pověřuje sta-
rostu obce k jejímu podpisu. 

USNESENÍ č. RO/13D/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodat-
ku č. 5 k NS č. 607/1 a dodatku č. 4 k NS č. 617/1, 
jejichž předmětem je sleva z nájmu za výkon 
funkce domovního důvěrníka s účinností  
od 1. 4. 2017 a pověřuje starostu obce k jejich 
podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření do-
datku č. 11 k NS č. 607/2 a dodatku č. 10 k NS  
č. 617/11, jejichž předmětem je ukončení výko-
nu funkce domovního důvěrníka k 31. 3. 2017  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/13E/2017/03/30
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpo-
věď z nájmu bytu č. 9 v bytovém domě čp. 609  
v obci Rudoltice ze dne 20. 3. 2017 a výpověď  
z nájmu bytu č. 1 v bytovém domě čp. 613 v obci 
Rudoltice ze dne 29. 3. 2017.

USNESENÍ č. RO/13F/2017/03/30
Rada obce Rudoltice revokuje část svého usne-
sení č. RO/12/2017/02/16 ve znění:
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření do-
hody 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.  

USNESENÍ č. RO/13G/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření do-
hody o skončení nájmu k bytu č. 9 v bytovém 
domě čp. 622 v obci Rudoltice ke dni 31. 3. 2017 
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/14/2017/03/30
Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou na-
bídku zaslanou panem Zdeňkem Zelinkou, 
Kamenosochařství se sídlem Krátká 8, 568 02  
Svitavy, IČ 13709585, jejímž předmětem je 
oprava písma na žulové pamětní desce, opra-
va hrobu obětem 2. světové války a renovace 
pískovcového památníku vč. nového kovové-
ho křížku, za celkovou cenu 24.868,- Kč včetně 
DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2017/04/13  
z 13. 4. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený  
program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/04/13
Rada obce Rudoltice potvrzuje, že obec  
Rudoltice není vlastníkem silniční vegetace 
v průjezdním úseku silnice I. třídy číslo 43, 
prohlašuje ji za příslušenství dané pozemní 
komunikace a pověřuje její péčí ŘSD ČR sprá-
va Pardubického kraje, prohlášení je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o spolupráci na zajištění programu 
uzavřenou mezi obcí a společností Timi4Fun 
s.r.o., se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, 
IČ 02855844, jejímž předmětem je zajištění 
zábavného programu 9.-11. 6. 2017 Pouť Rudol-
tice za celkovou cenu 283.833,- Kč vč. DPH,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo č. 2017/1 mezi obcí a Ing. Arch. 
Petrem Kuldou, TIPOS zpracovatel Územního 
plánu Rudoltice se sídlem Husova 888, 562 01 
Ústí nad Orlicí, IČ 18837930, jejímž předmě-
tem je vypracování územních studií lokalit Z1  
a Z14 ve vazbě na platný Územní plán obce Ru-
doltice za celkovou cenu 44.850,- Kč vč. DPH, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kanaliza-
cí č. 6/2017/OV uzavřenou mezi obcí a paní V. Š. 
bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění 
odpadních vod z domu na pozemkových par-
celách č. XXX v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna do 
kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy č. 217020253/1 mezi obcí a Hradeckou 
lesní a dřevařskou společností, a.s. se sídlem 
502 00 Hradec Králové 1, Malé náměstí 111, IČ 
60913827, jejímž předmětem je odvoz a zpra-
cování dřevní hmoty v termínu od 1. 3. 2017  
do 31. 3. 2017, a která je nedílnou součástí toho-
to usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje Výpověď 
smlouvy o poskytování služeb internetového 
volání společnosti RPNET s.r.o. se sídlem Bu-
dovatelů 2830, 434 01 Most, IČ 25426877, jejímž 
předmětem je poskytování služeb souvisejí-
cí s internetovým voláním označované jako 
XPHONE, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Da-
rovací smlouvy mezi obcí a SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem 561 
25 Rudoltice 95, IČ 61238333 v celkové výši 
20.000,- Kč, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta

 
Jolana Kobzová v. r.           

místostarostka       

PŘÍLOHA          KVĚTEN  2017



4

USNESENÍ č. RO/9/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Daro-
vací smlouvy mezi obcí a panem T. H. bytem 
XXX v celkové výši 5.000,- Kč, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje bezplatný pro-
nájem sálu v místním kulturním domě pro 
konání burzy s dětským oblečením, která se 
bude konat ve dnech 20. a 21. 5. 2017.

USNESENÍ č. RO/11/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočto-
vé opatření č. 4/2017 ze dne 13. 4. 2017, jehož 
předmětem je oprava hřišť u čp. 5 a v lokalitě 
Zámeček, příspěvky cvičícím, oprava památ-
ných hrobů, dar SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Rudoltice, a které je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/12/2017/04/13
Rada obce Rudoltice v souladu s § 167 zák. 
561/2004 Sb., Školský zákon jmenuje dva členy 
do Školské rady při Základní škole a mateřské 
škole Rudoltice Romanu Urbanovou a Jolanu 
Kobzovou na funkční období od 15. 4. 2017 do 
15. 4. 2020. 

USNESENÍ č. RO/13A/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření do-
datku č. 1 k NS č. 611/11, 616/12, dodatku č. 4  
k NS č. 619/12, dodatku č. 5 k NS č. 611/12, 
613/12, 614/3, 614/4, 614/6, 614/10, dodatku č. 7 
k NS č. 605/1, dodatku č. 8 k NS č. 608/7, 617/10, 
dodatku č. 10 k NS č. 610/11, 616/2, dodatku  
č. 13 k NS č. 610/4, dodatku č. 17 k NS č. 608/6  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/13B/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS 
č. 609/9 s panem P. K., bytem XXX a pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS 
 č. 613/3 s paní V. M., bytem XXX a pověřuje sta-
rostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS 
č. 608/10 s panem T. M., bytem XXX a pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS  
č. 613/1 s panem L. B., bytem XXX a pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/13C/2017/04/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodat-
ku č. 2 k NS č. 622/12, jehož předmětem je sleva 
z nájmu za výkon funkce domovního důvěrní-
ka s účinností od 1. 4. 2017 a pověřuje starostu 
obce k jeho podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření do-
datku č. 7 k NS č. 622/4, jehož předmětem je 
ukončení výkonu funkce domovního důvěrní-
ka k 31. 3. 2017 a pověřuje starostu obce k jeho 
podpisu.

                                                              
             

Usnesení  
zastupitelstva obce 
č. OZ/13/3/2017  
z 13. 3. 2017
Usnesení č. ZO/1/13/3/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřo-
vateli zápisu pana Miloslava Šrámka a pana 
Daniela Šrámka a zapisovatelkou paní Jolanu 
Kobzovou.

Usnesení č. ZO/2/13/3/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje násle-
dující program zasedání zastupitelstva:

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Nabídka koupě nemovitosti č. p. 217 v obci Ru-
doltice
Jmenování zástupce pro spolupráci k vypra-
cování Zprávy o uplatňování územního plánu 
obce Rudoltice
Odstoupení od předkupního práva u p. p.  
č. 4293/19 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Nabídka zpětného odkupu p. p. č. 4245/4  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Různé
Diskuse

Usnesení č. ZO/3/13/3/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Roz-
počtové opatření č. 2/2017, kterým se zapoju-
jí finanční prostředky z minulých let ve výši 
1.044.850,- Kč pro Územní studie obce Rudol-
tice lokality Z1 a Z14 a dále pro výstavbu ko-
munikací.

Usnesení č. ZO/5/13/3/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice určilo dle ust. 
§ 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), v platném znění, (dále jen „sta-
vební zákon“), ve vazbě na ust. § 55 odst. 1  
a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona, sta-
rostu obce Mgr. Ivo Kolomého jako zastupitele, 
který bude spolupracovat s pořizovatelem při 
vyhodnocování Územního plánu Rudoltice  
a při zpracování návrhu Zprávy o uplatňování 
územního plánu Rudoltice. 

Usnesení č. ZO/6/13/3/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žá-
dost vlastníků p. p. č. XXX v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna manželů XXX trvale bytem 
XXX, o vzdání se předkupního práva Obce Ru-
doltice zřízeného na základě Kupní smlouvy a 
smlouvy o věcném předkupním právu ze dne 
11. prosince 2013, jejímž předmětem byl pro-
dej p. p. č. XXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna,  
 a to z důvodu zajištění úvěru pro výstavbu 
rodinného domu manželů XXX pozemkovou 
parcelou č.XXX, a rozhodlo se předkupního 
práva vzdát. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní 
úřad k vypracování Smlouvy o zrušení před-
kupního práva k p. p. č. XXX v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna uzavřené mezi obcí a manžely 
XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/7/13/3/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo na-
bídku pana Z. B. trvale bytem XXX a paní K. 
B. trvale bytem XXX, jako vlastníků p.p.č. XXX  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení a jejímž před-
mětem je nabídka p.p.č. XXX v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna ke zpětnému odkoupení obcí,  
a to v souladu s kupní smlouvou a smlouvou  
o věcném předkupním právu ze dne 14. 7. 2016, 
a rozhodlo nabídku nevyužít.

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta

 
Jolana Kobzová v. r.           

místostarostka       

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta

 
Jolana Kobzová v. r.           

místostarostka       



13

Možná málokdo ví, že v Rudolticích žije mladý 
profesionální hasič HZS Pardubického kraje Tomáš 
Hlava, který má kromě svého odpovědného zaměst-
nání také velmi zajímavého koníčka, a tím je kultu-
ristika. Tomáš je opravdovým mistrem tohoto spor-
tu, svědčí o tom dlouhý přehled jeho úspěchů, které 
započaly v roce 2008 mezi juniory a pokračují v sou-
těžích mužů dodnes: 

Mistrovství ČR 2008  
1. místo kulturistika juniorů + absolutní vítěz

Mistrovství Evropy 2008  
3. místo kulturistika juniorů

Mistrovství Čech 2013  
1. místo klasická kulturistika mužů

Mistrovství ČR 2013  
2. místo klasická kulturistika mužů

Mistrovství Moravy a Slezska 2015  
1. místo klasická kulturistika mužů

Mistrovství ČR 2015  
3. místo klasická kulturistika mužů

Mistrovství Moravy a Slezska 2017  
2. místo klasická kulturistika mužů

Mistrovství ČR 2017  
2. místo klasická kulturistika mužů

Tomáš Hlava 
je profesionální  
hasič a kulturista

Držme Tomášovi palce i v letošním roce, kdy ho kromě již rutin-
ních závodů v České republice čeká i Mistrovství Evropy ve Španělsku  
v letovisku Santa Susanna. 

Tomáš soutěží také v kategorii párová kulturistika spolu se svojí  
ženou Pavlínou, vítězkou kategorie bodyfitness do 164 cm.

Obec přeje Tomášovi a jeho ženě Pavlíně 
hodně sportovních úspěchů a pevné zdraví.

Zpracovala: Jolana Kobzová

3. ČÍSLO          KVĚTEN  2017

,,A lékárničku máte…?!“

Autor vtipu: Pavel Dvořáček
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Rád bych vám představil fotbalový oddíl žen z nedaleké 
vesničky Sázava u Lanškrouna, kde hrají i ženy a dívky z vaší 
obce Rudoltice.

Historie ženského fotbalového oddílu v Sázavě s názvem 
Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna o.s. (SPS Sázava) se 
započala začátkem května roku 2009, kdy za mnou přišly dvě 
pozdější hráčky SPS Sázava s návrhem založit ženské fotbalo-
vé družstvo. Byla to pro mě obrovská výzva a děvčata dostala 
úkol: "Sežeňte 15 hráček a můžeme to zkusit." Děvčata sehnala 
13 spoluhráček a začali jsme trénovat.

Na přihlášení týmu do soutěže nezbývalo moc času, do za-
čátku samotné sezóny pouhé dva měsíce. S postupem času 
přibývaly další hráčky a my se těšili na nadcházející sezónu. 
Premiérovou sezónu jsme začali s šestnáctičlenným týmem. 
Zhruba polovina dívek už měla nějakou zkušenost s ženským 
fotbalem. Tento fakt nám velice pomohl v přípravě i v samot-
ných utkáních.

Hráčky SPS Sázava již osmou sezónu podávají velmi sta-
bilní výkony. Děvčata na sobě neuvěřitelně zapracovala,  
některá na začátku neuměla kopnout do balónu, a dnes jsou  
v základní sestavě oporou. Do každého zápasu jdou s nesmír-
ným odhodláním a energií bez ohledu na to, na jakém místě 
tabulky se soupeř nachází. Jsou učenlivější a mají mnohem 
větší „srdíčko“ a cítění pro klub než muži. SPS Sázava může  
v dnešní době říci, že má silný ženský fotbalový oddíl.

Fotbalový oddíl žen  
SPS Sázava u Lanškrouna

Představím vám hráčky z Rudoltic, 
které hrají v klubu SPS Sázava:

Michaela Zvárová – stoperka, která překazila nejednu příleži-
tost protihráček.

Blanka Brokešová – křídelní hráčka obrany. Velmi tvrdá  
a rychlá hráčka.

Leona Kopecká – křídelní hráčka obrany a aktivní podpora 
zálohy a útoku.

Barbora Jílková – obránkyně, ale i záložnice. Hráčka, která se 
velmi zlepšila jak na tvrdosti, tak po fyzické stránce.

Markéta Kuběnková – výborná záložnice do zakončení,  
v obraně velmi tvrdá.

Kateřina Brokešová – naše kapitánka, motor týmu, univerzál-
ní hráčka s mnoha fotbalovými přednostmi a dovednostmi  
na vysoké úrovni.

Sabina Turková – nová hráčka začínající v našem klubu,  
velký příslib do našich řad. Nejmladší hráčka z Rudoltic.

Tým tvoří samozřejmě další výborné hráčky ze Sázavy, 
Svitav, Dobrouče, Žamberka, Damníkova, Lanškrouna atd.

Autor článku: Jan Sokolík
 trenér

č. tel. 774 572 484
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V soutěži O nejkrásnější vajíčko Lanškrounska se rudoltické 
obyvatelky neztratily

V sedmém ročníku výstavy O nejkrásnější vajíčko Lan-
škrounska pořádané každoročně Svazem tělesně postižených, 
místní organizace Lanškroun v prostorách chodby Domova 
pro seniory soutěžilo 312 exponátů od 29 autorů ze 13 obcí.  
Nejvzdálenější účastník přijel z Brna, nejdelší cestu  
na výstavu urazila šiška cedru ve tvaru vejce, kterou našel  
Stanislav Svetlík ve francouzském Grenobelu. Vystavovala se 
vajíčka nejen slepičí, ale i od perliček, hus, kachen a pštrosů.  
Zdobená byla cibulí, voskem, slámou, drátováním, papírem, 
stuhami, řetízky, látkou, patchworkem, korálky, marcipánem, 
bílkovou polevou, bavlnkou, provázkem, krajkou, ubrouskovou 
technikou, živými i sušenými květy, těstovinami a luštěnina-
mi, lakem na nehty a dokonce i pomocí pěny na holení.

Olympiáda dětí a mládeže se po 15 
letech vrací do Pardubického kraje.  
Maskotem bude albín klokana

Ještě než se v únoru roku 2018 sje-
dou sportovní hvězdy z celého světa  
do Jižní Korey na XXIII. zimní olympiádu,  
podmaní si olympijská nálada Pardu-
bický kraj. V rámci Her VIII. zimní olym-
piády dětí a mládeže ČR 2018 zde bude  
na 7 sportovištích v 11 disciplínách  
bojovat přes 1300 žáků z celé republiky. 
Pardubický kraj hostí Olympiádu dětí  
a mládeže ČR (ODM) po 15 letech.  
Nadcházející Hry už májí i své logo, 
maskotem bude vzácný albín klokana.

„Jde o velice unikátní a nejen ve spor-
tovním světě respektovanou událost, 
kde mohou mladí sportovci poprvé,  
a mnozí snad ne naposled, zažít  
atmosféru olympijských her. Přeji si,  
aby olympijská nálada pohltila celý kraj 

a mladí sportovci si tak připadali jako 
na velkých Hrách,“ řekl na úvod hejt-
man Martin Netolický. „Pardubický kraj 
organizoval vůbec první Olympiádu dětí 
a mládeže v roce 2003 a je nám velkým 
potěšením, že na ni můžeme navázat 
tentokrát s její zimní variantou. Osobně 
se opravdu těším, protože zimní sporty 
jsou mi velmi blízké,“ podotkl hejtman.

Hry v Pardubickém kraji bude dohro-
mady trvat šest dní, a to od 28. ledna 
do 2. února 2018. „Všechny disciplíny 
se odehrají celkem na sedmi sportovi-
štích, slavností zahájení se uskuteční  
v pardubické Tipsport areně a zakončení  
v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. 
Olympijský dům bude v Evropském ško-
licím centru v Litomyšli,“ přiblížil rad-
ní pro sport René Živný. „Pro lyžařské 
a snowboardové disciplíny počítáme 
s Bukovou horou a Větrným vrchem. 

Hned tři soutěže, a sice biatlon, běžec-
ké lyžování a lyžařský orientační běh, 
bude hostit Letohrad. Hokejové zápasy 
se odehrají v Chocni a v České Třebové. 
Rychlobruslení, krasobruslení, šachy  
a taneční soutěže budou v Litomyšli,“ 
vyjmenoval radní Živný. 

Nadcházející olympiáda už má 
také své logo a jednotnou grafiku,  
kterou vytvořili studenti Střední školy 
uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí.  
Nedílnou součástí Olympiády dětí  
a mládeže je i maskot, který bude na 
sportovištích mladé olympioniky pod-
porovat. Jeho předlohou se stala samice 
vzácného albína klokana rudokrkého, 
která se narodila v Letohradě. Jméno 
samice klokana dostane až v létě při 
slavnostním křtu za účasti známého 
herce a režiséra Jiřího Mádla.

Nejkrásnější 
vajíčko  
Lanškrounska

Výstava byla zahájena v neděli 9. dubna, kdy odborná poro-
ta vyhodnotila následující nejkrásnější vajíčka roku 2017.

1. místo: Ivana Krejsová, Králíky

2. místo: Marie Bednářová, Lanškroun

3. místo: Ilona Nástrahová, Rudoltice

Cena J. Holečkové v kategorii dospělých:   
  Anna Krystlová, Rudoltice

Cena za originalitu:   
  Krasava Šerkopová, Rudoltice

První místo poroty v dětské kategorii:  
   Tereza Zelinková, 5 let, Lanškroun

Cenu J. Holečkové v kategorii dětí získala dvanáctiletá 
Barborka ze ZŠ speciální v Lanškrouně

Až do konce výstavy, tj. do 12. dubna, vhodilo svůj hlas 
pro nejkrásnější vajíčko 316 návštěvníků. Nejvíce hlasů 
(22) získalo vajíčko zdobené korálky od Blanky Svetlíkové.  
Blanka skromně podotkla, že tolik hlasů získalo zřejmě díky 
dětem. Šestnácti lidem se nejvíce líbilo skleněné malované 
vajíčko Anny Krystlové z Rudoltic a 14 návštěvníků hlasova-
lo pro vajíčko omotané řetízkem autorky Blanky Svetlíkové.  
To získalo 3. místo.

Autorka článku: Marie Hrynečková
Zdroj: https://lanskrounsko.cz/cz/6857-nejkrasnejsi-vajicko-2017#

Mírné úpravy včetně názvu  -mm-

Zprávy z Pardubického kraje

3. ČÍSLO          KVĚTEN  2017
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Osm milionů pro problémové oblasti. 
Kraj pomáhá rozvoji mikroregionů

Rovnoměrný rozvoj celého území.  
To je dlouhodobý cíl, který razí Par-
dubický kraj. S tímto úmyslem také  
na podzim minulého roku vyhlásil 
program s názvem Podpora realiza-
ce rozvojových projektů v problémo-
vých mikroregionech. Cílem je přispět  
ke snížení všeobecných rozdílů mezi 
jednotlivými oblastmi regionu. Vybra-
ným projektům rozdělí kraj až 8 milionů 
korun. Tyto projekty mohou být zaměře-
ny například na opravy zchátralých bu-
dov či rekonstrukce příjezdových cest.  
O přidělení dotace nyní rozhodne ko-
mise, celkově na stole leží deset žádos-
tí. „Nechtěla jsem je posuzovat jen tak  
od stolu, tak jsem všechna místa navští-
vila, prohlédla si je a od místních zjišťo-
vala podrobnosti. Musíme teď posoudit, 
které projekty jsou nejvíc akutní,“ řek-
la Hana Štěpánová, radní zodpovědná  
za regionální rozvoj, evropské fondy  
a inovace. 

Program je zaměřen na vytváření 
příznivých podmínek pro podnikání  
a zvýšení zaměstnanosti formou budo-
vání infrastruktury, jejíž využití přímo 
povede k rozvoji podnikání, a je určen 
obcím i podnikatelským subjektům. 
Projekt musí být umístěn v problémo-
vých mikroregionech Pardubického kra-
je. Finanční příspěvek (maximální výše 
je 50 procent celkových nákladů) může 
být využit na pořízení, rekonstrukci  
a modernizaci dlouhodobého hmotného 
majetku.

Již v létě by mohla v kraji 
fungovat krajská rada seniorů

Hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický jednal s předsedou Rady seni-
orů České republiky Zdeňkem Pernesem 
o snaze této organizace založit v Par-
dubickém kraji krajskou radu seniorů.  
Ta by se do budoucna měla stát připo-
mínkovým místem a partnerem krajské 
samosprávy v záležitostech týkajících 
se právě seniorů.„Pro nás je důležité, 
aby byl patrný zájem samotných orga-
nizací, které sdružují seniory, a to nejen 
obecného charakteru, ale také různé 
profesně laděné organizace. Pokud zá-

jem bude a definujeme si jasné úko-
ly, tak samozřejmě jako samospráva 
vznik krajské rady podpoříme,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický. „Dohodli 
jsme se proto, že poskytneme kontakty  
na všechny organizace v našem regionu,  
které Rada seniorů ČR v nejbližší době 
osloví a následně mohou začít pří-
pravné práce na založení krajské rady,“  
dodal hejtman Netolický. „Byli bychom 
rádi, aby v horizontu tří měsíců mohla 
Krajská rada seniorů Pardubického kra-
je vzniknout. Společně s Karlovarským 
krajem jsou to poslední dva regiony,  
ve kterých krajská rada není založe-
na,“ uvedl předseda Rady seniorů ČR  
Zdeněk Pernes s tím, že v Pardubic-
kém kraji bylo k lednu letošního roku 
necelých 121 tisíc příjemců starobního  
důchodu. 

Pardubický kraj je připraven na mzdy 
řidičů uvolnit přes 20 milionů korun

Pardubický kraj dostojí svému slibu  
a uvolní z rozpočtu částku přesahující 
20 milionů korun jako dorovnání na-
řízení vlády pro řidiče linkových au-
tobusů. Pro tyto účely již bylo předem  
v rozpočtu připraveno deset milionů ko-
run. Zbylou část kraj vyčlení z rezervy.  
Ostatní finance nad rámec nařízení 
musí nést samotní dopravci. „Od po-
čátku avizujeme, že jsme připraveni 
řidičům autobusů a jejich společnos-
tem dorovnat částku, kterou svým na-
řízením stanovila česká vláda. Veške-
ré další požadavky dopravců jsou nad 
rámec tohoto nařízení a kraj je hradit 
nebude. Doufáme, že se k ostatním ná-
rokům řidičů postaví čelem zaměstna-
vatelé, kteří jsou pro odborové organizace  
jediným partnerem v rámci kolektiv-
ního vyjednávání, a proto musí nést 
závazky z těchto jednání plynou-
cí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  
„Nároky řidičů jsou opodstatněné a už v 
minulosti jsme upozorňovali například  
na neproplácení čekací doby, kdy je řidič  
v zaměstnání, ale ve skutečnosti pou-
ze čeká na odjezdový čas svého spoje. 
Vnímáme také rizikovost práce, a pro-
to souhlasíme s příspěvkem za ztížené 
pracovní prostředí,“ dodal Netolický. 

„Při výpočtu navýšení mezd jsme 
vycházeli z údajů, které nám poskyt-
li samotní dopravci. V současné době,  
až na jednoho, dopravci s dorovnáním 
ze strany kraje na úroveň nařízení vlády 
souhlasí. Jeden dopravce argumentuje 
uzavřenými kolektivními smlouvami, 
které již dnes garantují jejich řidičům 
mzdy nad rámec schváleného nařízení. 
Chápu jeho postoj, ale z mého pohledu 
by to vůči řidičům ostatních dopravců 
nebylo fér,“ uvedl náměstek hejtma-
na pro dopravu a dopravní obslužnost  
Michal Kortyš. „Při jednání jsem ubez-
pečil vedení odborů, že v příštím roce 
při přípravě nového tendru na dal-
ší desetileté období dostanou všichni 
dopravci včetně odborů možnost  
vyjádřit se k zadávacím podmínkám.  
Našim cílem je uzavřít smlouvy za pro 
obě strany přijatelnou cenu s možnos-
tí růstu mezd podle vývoje ekonomikv  
v průběhu desetiletého období. Není 
možné, aby ceny, nasmlouvané na de-
set let, byly pevné a neměnné. Dnešní 
stav je toho důsledkem. Na letošní rok 
jsme počítali s částkou 298 milionů ko-
run, kterou po nařízení vlády a jednání  
s dopravci navyšujeme o 7%,“ sdělil Mi-
chal Kortyš a specifikoval připravenou 
částku. „Jeden milion korun předsta-
vuje dorovnání do zaručené minimální 
úrovně měsíční mzdy, která je stano-
vena na 16 400 korun měsíčně. 15 mi-
lionů korun je částka  zvyšující sazbu  
za hodinu čekání a čtyři a půl milionu 
na zavedení příplatku na ztížené pra-
covní prostředí,“ dodal Michal Kortyš. 

Kraj problémy malých prodejen 
řeší téměř deset let. Finanční 
podpora postupně narůstá

Problémy a udržení malých prodejen 
v obcích. Tomuto tématu se postupně 
dostává zvýšené pozornosti jak na stát-
ní, tak regionální úrovni. Pardubický 
kraj však již od roku 2009 jako jediný re-
gion pravidelně vyhlašuje dotační titul 
na podporu provozu obchodů a pojízd-
ných prodejen. Ty jsou mnohdy méně 
využívané, ale pro místní obyvatele zá-
roveň nepostradatelné. V letošním roce 
kraj rozděluje 1 687 200 korun s tím,  
že jednání zastupitelstva budou předlo-
ženy navržené dotace pro 44 obcí.
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„Problém malých prodejen, kterým se  
až nyní zabývá vláda a ostatní regi-
ony, v našem kraji jako jediní v re-
publice řešíme již od roku 2008.  
Záleží nám totiž na rozvoji obcí,  
tedy i na udržení základních potřeb je-
jich občanů. Díky těmto prostředkům 
se v malých vesničkách daří udržet  
v činnosti prodejny se základními dru-
hy potravin,“ uvedl hejtman Pardubické-
ho kraje Martin Netolický. „Podpora ze 
strany kraje se každým rokem zvyšuje.  
V roce 2014 jsme schválili dotace ve výši 
1 473 000 korun, v roce 2016 1 620 000  
korun a pro letošek je částka ještě  
o 67 tisíc vyšší. Zároveň s tím posiluje-
me také celý Program obnovy venko-
va, jehož je podpora prodejen součástí.  
V letošním roce máme na tento pro-
gram vyčleněnou rekordní částku  
60,5 milionů korun, zatímco například 
v roce 2014 to byla částka 37 milionů  
korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

V rámci tohoto dotačního titulu lze 
poskytnout dotaci ve výši 50 % nákla-
dů v běžném roce, maximálně ve výši 
100 tisíc korun. Uznatelnými náklady 
jsou například elektrická energie, otop, 
voda, ale také vybavení prodejny klima-
tizací, mrazícím či chladicím zařízením.  
Finanční prostředky jsou vždy posky-
továny zpětně podle skutečných ná-
kladů prodejny v předcházejícím roce.  
„Nejedná se o podporu žádného velké-
ho řetězce. Záleží na tom, jak mají obce 
prodejny pronajaté. Většinou jsou v je-
jich majetku a zaměstnávají prodavačku 
nebo prodejnu pronajímají soukromní-
kovi. Příspěvek je také určen pro záso-
bování pojízdnou prodejnou,“ vysvětlil 
radní pro oblast zemědělství, životního 
prostředí a venkova Václav Kroutil.

Cyklopecky letos odstartovaly 
už v dubnu

Již pošesté zve Pardubický kraj všech-
ny milovníky turistiky a poznávání 
atraktivních míst v regionu k letní sou-
těži. Tentokrát jsou ve hře horské kolo 
Merida, víkendový pobyt s polopenzí  
v hotelu Jezerka na Seči a různé cykli-
stické vychytávky. Opět je pod hlavič-
kou Cyklopecek připraveno pro cyklisty,  
koloběžkáře, bruslaře i pěší turisty 15 
cyklotras v Pardubickém kraji. K účasti  

ve slosování o ceny je třeba absolvovat 
alespoň tři trasy a na každé z nich si vy-
žádat razítko do Vandrovní knížky.

„Cyklopecky už asi není potřeba  
podrobně představovat, je to především 
inspirace pro aktivní výlety po Pardubic-
kém kraji. V tomto ročníku se nám opět 
podařilo natipovat nové trasy,“ před-
stavil letošní ročník radní pro cestovní 
ruch a sport René Živný a pokračoval:  
„Například na Pardubicku můžete 
vyrazit podél Opatovického kanálu  
až do Národního hřebčína v Kladrubech 
nad Labem, nebo projet místy zaslíbený-
mi milovníkům houbaření na Holicku. 
Při cestách ochutnáte gastronomické 
speciality v Železných horách a navští-
víte památkové rezervace a zóny v Čes-
komoravském pomezí. Razítka budou 
například i na hradě Svojanov nebo na 
zámku v Nových Hradech. Pro milovní-
ky kopcovitého terénu jsme pak vybra-
li trasy v masivu Králického sněžníku  
a v Orlických horách.“

Základem účasti v soutěži je Van-
drovní knížka, kterou si turisté mohou 
vyzvednout na všech informačních  
centrech v kraji nebo si ji stáhnout  
z internetu. Na většině cyklotras jsou 
dvě místa, kde lze získat razítko do Van-
drovní knížky. K zařazení do slosování  
o ceny je potřeba ulovit alespoň tři razítka  
ze tří cyklotras. Stačí absolvovat i jen část  
cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli  
na kole, pěšky nebo jiným způsobem. 
Vyplněnou zadní stranu Vandrovní 
knížky s alespoň třemi razítky je pak 
nutné odeslat poštou na adresu organi-
zátora soutěže, Destinační společnos-
ti Východní Čechy, nebo vyfocenou či  
naskenovanou na e-mail: 

cyklopecky@vychodnicechy.info 

do 20. října 2017. 

Začínající včelaři dostanou od 
Pardubického kraje takřka milion korun

Pardubický kraj stejně jako v mi-
nulém roce finančně podpoří včelaře,  
kteří s činností teprve začínají.  
Zájem o dotaci je vysoký, úředníci 
krajského úřadu zaevidovali celkem 
84 žádostí ze všech koutů regionu.  
Nejvíce zájemců bylo z okresu Pardubice.  
Jeden včelař mohl žádat maximálně  

o 12 tisíc korun. „Tato dotace slouží jako 
podpůrný systém pro začínající vče-
laře, jehož cílem je rozšíření včelařské  
základy a zvýšení počtu včelstev  
na území našeho regionu. Zlepšují se 
tím také opylovací služby včelstev  
na kulturních i planě rostoucích květi-
nách,“ řekl radní pro životní prostředí, 
zemědělství a venkov Václav Kroutil  
s tím, že komise doporučila podpořit  
82 přijatých žádostí. „Mezi úspěšně  
žadatele rozdělíme 984 tisíc korun.  
Vedlejším a pozitivním efektem je sku-
tečnost, že se ke včelařině dostávají mla-
dí lidé, nejmladšímu žadateli je 24 let,“ 
informoval radní.

                                                                                    

Kancelář hejtmana Pardubický kraj

3. ČÍSLO          KVĚTEN  2017
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Krajská správa ČSÚ v Pardubicích

Potvrzení o inflaci: poplatek 60 Kč

další informace lze získat na adrese http://portal.mpsv.cz

Vývoj průměrné meziroční míry inflace v ČR
v letech 2007 - 2016

Průměrné ceny pohonných hmot v České republice

1) osoby se zdravotním postižením
2) podíl nezaměstnaných osob = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let / počet obyvatel ve věku 15 - 64 let v %

Pozn.: údaje úřadu práce a MPSV

*) průměr od počátku roku

Vysvětlivky ke sloupcům za jednotlivé měsíce

a - předchozí měsíc = 100

b - stejné období předch. roku = 100

c - průměr roku 2015 = 100 

d - prosinec 2015 = 100 (index primární)

e - podíl dvou klouzavých průměrů indexů typu c

     (průměru indexů za posledních 12 měsíců

      k průměru za předchozích 12 měsíců)

Vysvětlivky ke sloupci průměr*):

a - průměrné měsíční tempo

b - průměr od počátku roku

c - průměr od počátku roku

d - průměr od počátku roku

AKTUÁLNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 3/2017

Počet obyvatel k 31. 12. 2016

Index spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2016 až 2017 (domácnosti celkem)

Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa k 28. 2. 2017

Česká republika 10 578 820
Pardubický kraj 517 087
v tom okresy:

Chrudim 104 035
Pardubice 170 848
Svitavy 104 166
Ústí nad Orlicí 138 038

Natural 95 Super plus 98
průměr 2013 36,17 38,32 36,11 17,42
průměr 2014 36,16 38,46 36,31 17,53
průměr 2015 31,37 34,13 31,21 14,68
průměr 2016 28,63 31,43 27,43 12,43
leden 2017 30,89 33,74 30,37 13,80
únor 2017 31,10 33,68 30,51 14,39
průměr 2017*) 31,00 33,71 30,44 14,10

Benzin automobilový Motorová
nafta LPG

celkem muži ženy

Česká republika 380 208 356 821 185 390 15 352 54 710 113 332 143 098 2,7 5,14 5,22 5,07
Pardubický kraj 14 494 13 652 6 643 669 2 542 6 141 11 018 1,3 4,04 4,33 3,74
v tom okresy:

Chrudim 3 276 2 941 1 393 157 584 1 569 1 130 2,9 4,32 5,00 3,61
Pardubice 3 999 3 657 2 034 188 589 1 598 6 036 0,7 3,29 3,21 3,38
Svitavy 3 925 3 876 1 714 181 740 1 660 1 223 3,2 5,68 6,26 5,07
Ústí nad Orlicí 3 294 3 178 1 502 143 629 1 314 2 629 1,3 3,52 3,74 3,29

celkem
dosaži-

telní 
ve věku 
15-64 let

ženy

absol-
venti 

a
mladiství

osoby 
se ZP1)

Pracovní 
místa 

v
evidenci 

úřadu 
práce

Podíl nezaměstnaných osob 
(%)2) Uchazeči 

na 
1 pracovní 

místo

z toho 
Evidovaní uchazeči o zaměstnání

s podporou 
v neza-

městnanosti

2007 2,8 2012 3,3
2008 6,3 2013 1,4
2009 1,0 2014 0,4
2010 1,5 2015 0,3
2011 1,9 2016 0,7

Rok Míra inflace
v % Rok Míra inflace

v %

(předběžné údaje)

1 2 3 4 5 6 7 8
a 100,6 100,1 99,9 100,6 99,8 100,1 100,3 99,8
b 100,6 100,5 100,3 100,6 100,1 100,1 100,5 100,6
c 100,1 100,2 100,1 100,7 100,5 100,6 100,9 100,8
d 100,5 100,6 100,5 101,1 100,9 101,0 101,4 101,2
e 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,3 100,3 100,3

9 10 11 12 průměr*) 1 2 průměr*)

a 99,8 100,3 100,3 100,3 100,2 100,8 100,4 100,6
b 100,5 100,8 101,5 102,0 100,7 102,2 102,5 102,3
c 100,5 100,8 101,2 101,5 100,7 102,3 102,7 102,5
d 101,0 101,2 101,6 101,9 101,1 102,7 103,1 102,9
e 100,3 100,4 100,5 100,7 x 100,8 101,0 x

Oddíl

Ú h r n

2016

2016 2017

Domácnosti podle vybraných používaných paliv a energií Byty podle způsobu zateplení domu*)

(% počítány z celkového počtu domácností v kraji, resp. ČR) ENERGO 2015 ENERGO 2015

celkem v % celkem v % celkem v % celkem v %
Elektřina 204 423 100,0 4 304 173 100,0 Zateplení stěn 79 627 39,0 2 024 443 47,0
Zemní plyn 130 617 63,9 2 709 470 62,9 Zateplení střechy 52 192 25,5 1 447 098 33,6
Nakupované teplo 51 302 25,1 1 743 984 40,5 Tepelně-izolační okna 143 235 70,1 3 245 828 75,4
Tuhá paliva 31 783 15,5 544 392 12,6 Nezatepleno vůbec 47 932 23,4 810 967 18,8
Obnovitelné zdroje energie 70 390 34,4 1 088 195 25,3 *) některé domácnosti uvedly více způsobů zateplení, počty ani podíly tedy nelze sčítat

Česká republikaÚdaje bez ohledu na účel
užití paliv a energií

Pardubický kraj Česká republika Pardubický kraj

Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,4 %.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 2,5 %,
tj. o 0,3 procentního bodu více než v lednu.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců oproti 
průměru předchozích 12 měsíců dosáhla v únoru 2017 
1,0 %, což je o 0,6 procentního bodu více než v únoru 2016.
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Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
oddělení informačních služeb

V Ráji 872
531 53  Pardubice

tel.: 466 743 480
infoservispa@czso.cz 

www.czso.cz
www.pardubice.czso.cz

Kontakt:

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

po
dí

l v
 %

po
če

t d
ět

í v
 ti

s.

Živě narozené děti podle pořadí a podíl dětí narozených 
mimo manželství v Pardubickém kraji
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Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji 
v roce 2015 a 2016

2015

2016

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné údaje)

v  tis. % v  Kč %
Česká republika2) 3 923,9 69,7 1,8 27 589 1 122 4,2
v tom kraje:

Hl. město Praha 799,2 26,7 3,5 35 187 1 181 3,5
Středočeský 394,3 9,4 2,4 27 730 1 225 4,6
Jihočeský 219,2 2,1 1,0 24 835 1 024 4,3
Plzeňský 211,1 3,1 1,5 26 498 1 083 4,3
Karlovarský 88,7 0,2 0,2 23 612 1 045 4,6
Ústecký 240,7 2,2 0,9 25 148 1 152 4,8
Liberecký 142,0 1,7 1,2 25 622 1 043 4,2
Královéhradecký 189,9 2,9 1,6 25 140 1 147 4,8
Pardubický 179,0 2,9 1,7 24 707 1 016 4,3
Vysočina 170,6 2,0 1,2 25 222 1 179 4,9
Jihomoravský 442,4 6,4 1,5 26 629 1 169 4,6
Olomoucký 213,8 3,2 1,5 24 666 990 4,2
Zlínský 203,5 2,1 1,0 24 342 1 058 4,5
Moravskoslezský 427,0 5,0 1,2 25 171 771 3,2

1) Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou".
2) Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR, proto součet za kraje nemusí

souhlasit s ČR.

Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců 

přepočtený na plně zaměstnané

Průměrná hrubá měsíční mzda
na přepočtené počty 

zaměstnanců

v tis.
přírůstek (úbytek) proti 

1. až 4. čtvrtletí 2015 v Kč
přírůstek (úbytek) proti 

1. až 4. čtvrtletí 2015

23 612 

24 342 

24 666 

24 707 
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Průměrná hrubá měsíční mzda 
v krajích ČR v roce 2016 

průměr ČR 
27 589 Kč

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy (pracovištní metoda1))
v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné údaje)

celkem UPT1) přiro-
zený

stěho-
váním celkový

Pardubický kraj 2 472 1 171 5 533 1 498 746 5 234 4 969 4 330 299 639 938
v tom okresy:

Chrudim 496 202 1 093 297 129 1 110 1 347 1 240 -17 107 90
Pardubice 806 482 1 854 459 223 1 691 3 022 2 173 163 849 1 012
Svitavy 512 208 1 073 330 176 1 055 1 108 1 149 18 -41 -23 
Ústí nad Orlicí 658 279 1 513 412 218 1 378 1 314 1 590 135 -276 -141 

Pardubický kraj 4,8 2,3 10,7 2,9 1,4 10,1 9,6 8,4 0,6 1,2 1,8
v tom okresy:

Chrudim 4,8 1,9 10,5 2,9 1,2 10,7 12,9 11,9 -0,2 1,0 0,9
Pardubice 4,7 2,8 10,9 2,7 1,3 9,9 17,7 12,8 1,0 5,0 5,9
Svitavy 4,9 2,0 10,3 3,2 1,7 10,1 10,6 11,0 0,2 -0,4 -0,2 
Ústí nad Orlicí 4,8 2,0 11,0 3,0 1,6 10,0 9,5 11,5 1,0 -2,0 -1,0 

1) umělá přerušení těhotenství

absolutní údaje

relativní údaje (na 1 000 obyvatel středního stavu)

Sňatky Rozvody Živě
narození

Potraty
Zemřelí Přistě-

hovalí
Vystě-
hovalí

Přírůstek

Cizinci v Pardubickém kraji a jeho okresech (k 31. 12.) Cizinci v Pardubickém kraji a jeho okresech podle státního občanství
*) data za rok 2016 jsou předběžná

abs. v % abs. v % abs. v % abs. v %
Pardubický kraj 5 335 5 648 6 418 12 063 12 011 13 389 1 378 111,5 Pardubický kraj 13 389 3 747 28,0 2 891 21,6 1 335 10,0 1 196 8,9
v tom okresy: v tom okresy:

Chrudim 377 691 1 109 1 573 1 460 1 594 134 109,2 Chrudim 1 594 386 24,2 405 25,4 318 19,9 37 2,3
Pardubice 2 438 1 734 2 314 6 059 6 369 7 354 985 115,5 Pardubice 7 354 2 189 29,8 1 513 20,6 564 7,7 263 3,6
Svitavy 753 862 1 018 1 311 1 205 1 343 138 111,5 Svitavy 1 343 330 24,6 346 25,8 173 12,9 81 6,0
Ústí nad Orlicí 1 767 2 361 1 977 3 120 2 977 3 098 121 104,1 Ústí nad Orlicí 3 098 842 27,2 627 20,2 280 9,0 815 26,3

Cizinci
celkem

z toho státní občanství

Slovensko Ukrajina Vietnam Polsko2005 2010 2015

Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie 

k 31. 12. 2016 (předběžné údaje)

2016*)
Rozdíl 
2016-
2015

Index
2016/
2015

1996 2000
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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 

Odmítáme ty, kdo nás milují, a (tajenka) ty, kdo nás odmítají. Seneca

20



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

Obec Rudoltice

Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít 
rád či milovat, za jeden (1. tajenka) zjistí, jestli by s tou (2. tajenka) dokázal strávit celý život, ale 
poté trvá celý život, než na tu osobu zapomeneme. Honoré de Balzac
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Čtyřnohým přátelům
Autorka básně: Ilona Nástrahová

Vy moji kamarádi, malí, hebcí a stále hraví,

co bych si sama počala, kdybych teď bez vás zůstala?

Ty vaše krásné oči, co šestý smysl nosí

a vždy mě s nimi prosí, abych jim lásku nandala.

Nevadí, že chodíte bosí, vždyť tlapky jako polštářky 

se bez bot nosí, ráno chcete vidět den tak jako já, s úsměvem.

Já miluji ty živé tvory, vždyť bez nich byl by život chorý.

Ať je to ptáček nebo pes, ať je to kočka či mravenec,

budu vás chránit, co budu žít, má duše neměla by klid.

Nebyla bych to já, nebýt vás, už dávno ztratila bych svoji tvář.

Až jednou poznáš nepoznané a splyneš s noční oblohou,

poznáš, co bylo dané, beránek se lvem prát se nemohou.

Miluji vás, vy tvorečkové malí, co život v sobě nosíte, 

miluji vás, některé lidi viníte, já též ...

Z pera  
našich čtenářů
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Desáté jaro  
na Zámečku

Jako každý rok je toto období ve znamení úklidu a příprav 
na sezonu, letos nám to navíc komplikuje studené počasí.  
(A mně se záněty kolene a ramene se v chladnu uklízí těžko.) 
Nicméně ani chladné počasí neodradí turisty a o víkendech  
je chodívám provázet. Také má být na Zámečku letos další 
svatba, tak doufám, že už bude alespoň tepleji.

Letos se už připravuje Zámecká oslava na středu  
5. července. Paní Pecháčková dala dohromady zajímavý  
a bohatý program pro děti i dospělé: Na oslavě vystoupí 
taneční skupina, kouzelník, kejklíři a další, bude probíhat 
malování na obličej, balónky, soutěže pro děti zajistí šermíři,  
i možnost svezení na koni a v kočáře, k večeru bude diskotéka 
pro děti. 10 let provozu oslavíme na závěr ve 22 hodin ohnivou 
podívanou. 

Na Zámeček také přijela regionální televize OIK, aby udě-
lala pozvánku na desáté výročí. Tato televize sleduje vše,  
co se na Zámečku děje, už sedmý rok. Chystá se přijet  
i paní redaktorka z Českého rozhlasu a pozvat posluchače,  
když máme letos ty narozeniny. Zámeček také bude mít  
konečně svoji magnetku; zájemci si tedy budou moci koupit 
nejen turistickou vizitku, ale i pěknou magnetku na památku.

Uvidíme, co vše se na Zámečku letos bude dít, třeba se po-
daří pokračovat i v průzkumech podzemí a dalších věcech, 
které čekají, až je bude možno realizovat, budou nové výstavy 
atd.

Při průzkumech se našly zajímavé cihly nebo úlomky  
s čísly a písmeny. Ty, které jsou s vytlačenými čísly, jsou mlad-
ší, cihly s reliéfem vystupujícím nahoře se dělaly v dřevěných 
formách. Znaky jsou buď písmena názvu cihelny, nebo mohou 
označovat cihláře, který je dělal.

Prohlídka je do začátku prázdnin možná po telefonické  
domluvě, kavárna je otevřena podle aktuální otvírací doby.

Někdy si jako rodiče nevíme rady, a přitom stačí jen slyšet 
zkušenosti druhých. 

Rodičovství se nikde neučí, ačkoliv se s ním setkává skoro 
každý z nás. Pracovat na vztazích v rodině se vyplatí – rodina 
je základ životní jistoty člověka a v krizích dokáže zafungovat 
jako záchranná síť. Každý chce mít doma spokojené děti 
a vychovat z nich dobré lidi se zájmem o dění kolem 
sebe.  Každý z nás má také při výchově problémy, otázky, 
nejasnosti. Proto nabízí Rodinné centrum Mozaika každý den  
od 8 do 12 h. společná setkávání rodičů s dětmi.   

Rodiče si při setkávání sdělují zkušenosti a zážitky s dět-
mi. Vzájemně se podporují, získávají nadhled a učí se vidět 
mnohé běžné věci i z pohledu jiných. Dokáží se i lépe vcítit 
do pocitů svého dítěte, poznat ho v interakci s jinými dětmi,  
kde se přirozeně projevuje. Můžou si ověřit svoje výchovné po-
stoje, případně je konzultovat s psycholožkou, která je v herně 
přítomna každou středu od osmi do dvanácti hodin. Při na-
šem setkání platí zásada, že není nesprávná výchova, niko-
ho zde nepoučujeme, pouze se snažíme pomoci najít správný 
přístup k dítěti dle jeho individuality, pomoci se zorientovat  
v chování dítěte v rodině nebo mimo rodinu, rozeznat, co je 
pro něho dobré, a co ne. Důležité je umět naslouchat našemu 
dítěti, co chce říci a umět si v dané situaci poradit, porozumět, 
co s v dítěti i v nás odehrává. 

Paní psycholožka Mgr. Silvia Kubánková je odbornice  
s dlouholetou praxí a v RC Mozaika se věnuje rodičům a ma-
lým dětem  každý den od 8 do 12 h.  Možnost konzultace nabí-
zíme po domluvě i v odpoledních hodinách rodičům školních 
dětí.  

Srdečně Vás zveme do našich prostor a těšíme se na společně 
prožité chvíle.  

Petra Jarošová, Rodinné centrum Mozaika

Centrum pod střechou, Taušlova 714, Letohrad 

Tel. 731 402 336
www.uo.charita.cz
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Autorka článku: Krasava Šerkopová
dobrovolná kastelánka

Poradna  
pro rodiče
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V
íte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 

velké m
nožství nebezpečných látek, zejm

éna freonů?
V

íte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné m
ate riály 

(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?
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Třídění 
odpadů 
v naší obci
Použitý kuchyňský olej 
není odpad, ale surovina

V dubnu přibyly v naší obci dvě nové 
žluté popelnice určené pro sběr použité-
ho kuchyňského oleje.

Umístěny jsou jeden na sídlišti Zá-
meček vedle prodejny Konzum a druhý 
v obci na sběrném stanovišti u Benešů.

Do těchto popelnic vhazujte pouze 
použitý olej z kuchyně, slitý do uzavře-
ných PET lahví. Použitý kuchyňský olej 
je surovina a bude zpracován pro další 
využití. Navíc tříděním olejů předejde-
te ucpávání odpadního potrubí svého 
domu či bytu.  

Olej z automobilů a technické oleje 
do těchto žlutých popelnic nepatří, 
v tomto případě se jedná o nebezpečný 
odpad a musí být podle toho také likvi-
dován, v naší obci 2x ročně mobilním 
svozem fi rmy Ekola. 

Dále obec žádá občany, pokud jsou 
plné kontejnery s papírem a plastem 
u Konzumu v obci, aby k odložení odpadu 
využili kontejnery na jiných stanovi-
štích, například u Benešů, u bývalého 
hostince U Řehořů atd., tedy v blízkosti 
svého bydliště. Stanoviště u Konzumu 
není centrálním stanovištěm pro celou 
obec, ale pro okruh domů v jeho blízkos-
ti. Obec nechce přidávat více kontejnerů 
v prostoru u Konzumu, neboť náves není 
tím nejlepším místem pro centrální sběr 
odpadů, z tohoto důvodu byl rozšířen 
prostor u Řehořů (fi rmy KTV).

Obec děkuje všem občanům za odpo-
vědné třídění odpadů.

Autorka článku: J. Kobzová
místostarostka

Obchod Konzum 
na sídlišti Zámeček... 

...žádá všechny pejskaře, aby exkre-
menty po svých psech nevhazovali 
do odpadkového koše před Konzumem, 
ale do černých kontejnerů s komunál-
ním odpadem, které stojí u každého by-
tového domu. Psí exkrementy nepatří do 
odpadkového koše u obchodu s potravi-
nami.

Občanům děkuje Konzum
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MUDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

MUDr. Strnadová Marie Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

MUDr. Špička Jan  Králíky 414

MUDr. Špičková Mrie  Králíky 414

MDDr. Šrámek Petr  Letohrad, U Dvora 815

MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268

MUDr. Vacková Jana  Lanškroun, Hradební 227

MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151

MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814

MUDr. Vítková Eva  Červená Voda 333 (MOVIOM)

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

MDDr. Appl Martin  Dolní Čermná 222

MUDr. Bílý Aleš  Lanškroun, Opletalova 567

MUDr. Bílý Aleš  Lanškroun, Opletalova 567

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

MDDr. Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova 259

MUDr. Filipová Jitka  Lanškroun, Strážní 151

1. 5. 2017

6.-7. 5. 2017

8. 5. 2017

13.-14. 5. 2017

20.-21. 5. 2017

27.-28. 5. 2017

3.-4. 6. 2017

10.-11. 6. 2017

17.-18. 6. 2017

24.-25. 6. 2017

1.-2. 7. 2017

5. 7. 2017

6. 7 .2017

8.-9. 7. 2017

15.-16. 7. 2017

22.-23. 7. 2017

29.-30. 7. 2017

465 676 822

465 642 765

465 631 154

465 631 274

465 621 551

465 381 212

465 322 348

465 322 907

465 613 441

465 626 460

465 642 765

465 393 266

465 324 829

465 324 829

465 642 267

972 324 447

465 325 212

Rozpis LSPP stomatologie 2017 

Kalendář akcí na rok 2017:
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)

Bude upřesněno         Adventní program



Závody mladých hasičů strana 12

27

Fotografi e: Miluše Žáčková
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