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Rudoltická  
pouť 2017

Ve dnech 9. až 11. června se konala v naší 
obci tradiční Rudoltická pouť. Kromě kolotočů, 
houpaček, střelnic a stánků s cukrovinkami 
na návsi probíhal na fotbalovém hřišti pestrý 
zábavný program sestavený pro návštěvníky 
všech věkových kategorií. …

… Myslím, že Rudoltická pouť 2017 se vy-
dařila. Soudím tak podle pozitivních ohlasů 
návštěvníků, kterých bylo po celé dny velké 
množství, přijeli i přespolní…

Více na straně 3
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Rudoltická pouť 2017

Fotografi e: Zdeňka Lédlová, Vladimír Provazník
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Rudoltická  
pouť 2017

Ve dnech 9. až 11. června se konala v naší obci tradiční  
Rudoltická pouť. Kromě kolotočů, houpaček, střelnic a stánků 
s cukrovinkami na návsi probíhal na fotbalovém hřišti pestrý 
zábavný program sestavený pro návštěvníky všech věkových 
kategorií.

Na páteční večer pozvání přijala mladá temperamentní 
zpěvačka s chraplavým, ale přesto krásným hlasem Debbie. 
Po koncertě následovala diskotéka v režii DJ Lukáše Mercla. 
Hudba zněla z podia, které každoročně spolu s velkým sta-
nem k posezení bezúplatně obci propůjčuje společnost Forez,  
za což jí patří velký dík.

Sobotní zábavný program započal již ve 13.00 hodin dět-
skými soutěžemi. Děti si mohly vyzkoušet své dovednosti 
celkem na deseti soutěžních stanovištích, každému pak byl 
odměnou malý dárek. Jediné, co dětské soutěže asi dvakrát 
přerušilo, byl déšť.  Jména všech dětí byla zahrnuta do veřej-
ného slosování o 12 hodnotných cen. Hlavní cenou bylo velké 
perníkové srdce, které do soutěže věnoval pan Karel Dubský, 
druhým sponzorským darem byl poukaz na letní příměstský 
tábor od pana Daniela Žáčka. Oběma pánům patří poděkování.

V zadní části velkého stanu se po celé sobotní odpoledne 
mohly děti nechat zkrášlit tetováním.

Ve 14.00 hodin předvedla nově nacvičenou gymnastic-
kou sestavu děvčata Tina Kolomá, Eva Kalandrová a Valinka  
Jakubcová, které vystupují pod uměleckým názvem TwirlGirls  
a mají úspěchy i na mezinárodních soutěžích.

V 15.00 hodin vystřídal gymnastiku klaun Čiko se svým 
maskotem Myšákem. Do svého vystoupení zapojili všechny 
děti a odměňovali je spoustou drobných dárků a časopisů.

Na ploše fotbalového hřiště následovala ukázka dovednos-
tí mladých rudoltických hasičů, voda z jejich hadic tekla po 
trávě proudem. Kromě diváků tak potěšili i fotbalisty zalitým 
trávníkem.

Autorka: Jolana Kobzová
místostarostka

V 17.00 hodin zatančily mažoretky seniorky z Dolní  
Čermné, říkají si Dolce Baby, nejstarší paní bylo 84 let.

Závěr odpoledního programu patřil siláckému show nejsil-
nějšího muže ČR, Železnému Zekonovi.  Do svého show velmi 
intenzivně zapojoval diváky, kteří ho odměňovali potleskem, 
neboť jeho síla a valašský humor si zasloužily velký obdiv.

O sobotní večerní program s názvem Pouťová rockoté-
ka se postaraly tři kapely, A. M. ÚLET rock-folková kapela,  
KATAPULT COVER BAND, kapela se skladbami legendární ka-
pely Katapult a kapela HERGOTT, v jejímž repertoáru nechybě-
ly písně od Kabátů, Divokýho Billa a dalších.

Asi největší úspěch a obdiv diváků mělo noční ohňové  
a světelné show. Při obratné manipulaci umělců s nejrůzněj-
šími hořícími předměty a tyčemi a za doprovodu pyrotechnic-
kých efektů se tajil dech všem divákům.

O nedělní program se postarali fotbalisté Stará garda Rudol-
tice. Její členové zorganizovali exhibiční zápas se Starou gar-
dou BOHEMIANS Praha, a to u příležitosti 70. výročí existen-
ce organizace TJ Sokol Rudoltice. Bylo tak možné vidět útočit  
na rudoltickém fotbalovém hřišti šampiony Antonína Panen-
ku, Karola Dobiáše a další fotbalové hvězdy. Na závěr celé ex-
hibice se pro potěšení diváků kopaly penalty. Výsledek utkání 
nebyl důležitý, hlavním cílem bylo se dobře bavit, a to se po-
vedlo.

Myslím, že Rudoltická pouť 2017 se vydařila. Soudím tak 
podle pozitivních ohlasů návštěvníků, kterých bylo po celé 
dny velké množství, přijeli i přespolní. Sobotní program 
nezkazily ani dešťové přeháňky a bouřky, lidé je přečkali  
pod přístřešky a měli možnost se více poznat a popovídat si.

Veškerý zábavný program na fotbalovém hřišti byl pro ná-
vštěvníky zdarma, ceny za vstupenky na pouťových atrakcích 
byly dotované obcí, v sobotu a v neděli byla zajištěna zdarma 
autobusová doprava mikrobusem mezi Zámečkem a obcí. 
Celkové výdaje za letošní pouť tak činily 420.000,- Kč. Vedení 
obce rozhodlo v letošním roce neoslovovat sponzory, důvodem 
jsou zkušenosti z roku 2016, kdy získané finanční příspěvky 
za provoz herny v hostinci u silnice I. třídy pomohly z velké 
části pokrýt výdaje za celoroční kulturu. Jedinými sponzo-
ry poutě 2017 se tak stala společnost Forez, pan Daniel Žáček  
a pan Karel Dubský, jak již bylo uvedeno výše a za což jim pat-
ří velké poděkování.

Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří pomohli 
zajistit průběh dětských soutěží, ale i dobrovolníkům za pul-
ty s občerstvením, dále všem organizátorům, kterými byly TJ 
Sokol, SDH Rudoltice, společnost Time4Fun a Vision, bez je-
jichž pomoci by se pouť v tomto rozsahu nedala organizačně 
zvládnout.
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Investice 
v obci
Započala realizace několika investic

Vážení spoluobčané,

asi mnoho z Vás si povšimlo rozkopaných pozemků a cest 
uprostřed obce. Jedná se o zahájení prací spojených s většími 
investicemi realizovanými v letošním roce.

Jednou z nich je intenzifikace čističky odpadních vod.  
Ta představuje připojení odpadů budov základní školy, mateř-
ské školy, TJ Sokol, přilehlých rodinných domů a budovy č. p. 
5 tlakovou splaškovou kanalizací do čističky odpadních vod 
nacházející se pod sídlištěm u obecního úřadu, viz přiložené 
foto. Septiky a čističky těchto veřejných budov byly již v hava-
rijním stavu. 

Další velkou započatou investicí je nástavba budovy ma-
teřské školy. U budovy MŠ byly vyvrtány jámy a zabetono-
vány nosné piloty, které ponesou novou učebnu. Učebna se 
bude nacházet nad spojovací chodbou mezi jídelnou a stáva-
jící budovou MŠ. S vybudováním nové učebny souvisí i pře-
místění několika málo příček ve staré budově MŠ a rekon-
strukce rozvodů elektrické energie. Při jednom nepořádku 
se vymění i svítidla v učebnách, koberce a některý nábytek. 
Rekonstrukce staré budovy proběhne během letních prázd-
nin, kdy školku navštěvuje méně dětí.  Provoz školky bude 
dočasně přemístěn do jedné učebny nacházející se v budo-
vě obecního úřadu. Od 1. září bude stará budova MŠ schop-
ná provozu, nástavba nové učebny však bude pokračovat  
do konce letošního roku.

K těm drobnějším započatým nebo již ukončeným inves-
ticím patří položení nové dlažby pod popelnicemi a kontej-
nery u bytového domu čp. 262 a rozšíření parkovacích míst.  
Dále je to zpevněný příjezd k čističce odpadních vod u byto-
vého domu č. p. 261 na horním konci obce. Důvodem je pod-
máčený terén na tomto pozemku, při jakékoliv údržbě septiku  
či domu zůstávaly v terénu vyjeté hluboké koleje.

Obec se omlouvá všem občanům za případné komplikace 
či omezení, která mohou s realizací investic nastat. 

Vedení obce
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Společenská 
kronika

Statistika 
obyvatelstva 

VÍTÁME MEZI NÁMI

Dorotka Vyčítalová
*5. 4. 2017
Rudoltice 287
 
Maxim Nerad

*8. 4. 2017
Rudoltice 285

 

Foto: Marie Neradová

Eliška Kukulová
*7. 5. 2017
Rudoltice 604

 

Ema Hrabalová
*10. 5. 2017
Rudoltice 84
 

Foto: www.orlicky.denik.cz

Zoi Válková
*12. 5. 2017
Rudoltice 263
 
Ludmila Parolková

*14. 5. 2017
Rudoltice 619
 
Sebastián Moravec

*31. 5. 2017
Rudoltice 46

GRATULUJEME JUBILANTŮM

Jiřina Zvárová – 70 let
*14. 5. 1947
Rudoltice 158
 
Jaromír Němec – 70 let
*11. 5. 1947
Rudoltice 95
 
Marta Jirásková – 75 let

*21. 5. 1942
Rudoltice 618
 
Marie Stuchlíková – 93 let

*1. 5. 1924
Rudoltice 130
 
Radoslava Vitouchová – 70 let

*1. 6. 1947
Rudoltice 244

k 15. 6. 2017

Počet obyvatel obce Rudoltice 
celkem: 1842

Počet obyvatel na Zámečku
v bytových domech: 677
v rodinných domech: 84
 

průměrný věk
celkem:  37,51
muži:  36,54
ženy:  38,46

počet přihlášených
od 1. 1. 2017 do 15. 6. 2017:  21

počet odhlášených
od 1. 1. 2017 do 15. 6. 2017:  23

počet narozených
od 1. 1. 2017 do 15. 6. 2017:  8

počet zemřelých
od 1. 1. 2017 do 15. 6. 2017:  4

4. ČÍSLO          ČERVENEC  2017
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NABÍZÍ  
od 2. června 2017 každý lichý pátek v době od 13.30 do 15.00 hodin  

v podatelně obecního úřadu  

KONZULTAČNÍ HODINY 
 

Předseda Komise životního prostředí pan Richard Kohout 
 poskytuje našim občanům konzultační hodiny 

 k projednávání otázek a problémů 
 týkajících se životního prostředí v naší obci. 

 

          Foto: Zdeňka Lédlová 
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Žabičkový den v ZŠ
Úterý 25. dubna 2017 bylo pro celou základní školu Dnem 

žabičkovým. Ve všech třídách si žáci různými činnostmi  
a povídáním o žabkách zpestřili vyučovací hodiny a připo-
mněli tak Mezinárodní den ochrany žab, který letos připadl  
na sobotu 29. dubna. Odpoledne pak pokračoval Žabičkový  
den i ve školní družině.

V první třídě jsme si povídali o životě žabiček, zhlédli film  
o nejohroženějším druhu žab – o ropuše krátkonohé, četli text 
o žábě ve Slabikáři a opisovali o ní říkanku. V matematice 
prvňáčkové nejdříve žabičky počítali a zapisovali k nim pří-
klady, pak žabičku podle čísel vybarvovali. V hudební výchově 
jsme si zazpívali písničku o žabičce zelené. Na závěr dopoled-
ního vyučování jsme si zahráli pohádku o zvířátkách, kde sa-
mozřejmě nechyběly žabičky.

Mgr. Jana Hejkrlíková

Čarodějnický den v ZŠ
V pátek 28. dubna se naše škola proměnila v místo, kde jste 

mohli potkat čaroděje, víly, skřítky či jiné pohádkové posta-
vy. Nejen děti, ale také pedagogové se na tento den převlékli  
do zajímavých masek a kostýmů, protože nás čekalo čaro-
dějnické soutěžení, na které se všichni velmi těšili. Z důvo-
du špatného počasí tentokrát neprobíhalo na školní zahradě,  
ale díky vstřícnosti vedení obce v sále obecního úřadu a v tě-
locvičně. 

Po společném úvodu na děti čekaly soutěže, na kterých si 
mohly procvičit svoji zručnost, důvtip či obratnost a hlavně se 
dobře pobavit. Po závěrečném společném vyhodnocení každý 
účastník obdržel sladkou odměnu.

A jaké soutěže si děti mohly vyzkoušet? Např. lov pavouků, 
plivání kouzelnou fazolí, chytání koček, malování čarodějnic, 
běh s koštětem a řadu dalších.

Mgr. Pavel Dvořáček

 

Články ze ZŠ Rudoltice
McDonald´s Cup
Ve středu 3. května  jsme se zúčastnili oblastního kola  

McDonald´s Cupu v kopané mladších žáků. Tentokrát turnaj 
probíhal na fotbalovém stadionu v Letohradě, kde měli po-
řadatelé ze Základní školy v Jablonném nad Orlicí pronaja-
tou umělou fotbalovou plochu, protože stadion v Jablonném 
byl po deštích ve stavu, který nedovoloval turnaj uskutečnit.  
Naše družstvo se postupně utkalo s týmy základních škol  
z Jablonného nad Orlicí, Králík a Červené Vody. Přes velmi vy-
rovnaný průběh jednotlivých zápasů a těsné výsledky jsme  
v turnaji nakonec obsadili 3. místo.

Po loňském druhém místě ve skupině to je trochu horší 
umístění, ale důležitější je to, že si všichni turnaj užili a skvěle 
si zasportovali. Také zázemí fotbalového stadionu v Letohradě 
přispělo ke zdárnému průběhu akce. Všichni se už těšíme na 
příští ročník.

Mgr. Pavel Dvořáček

 

Přespolní běh v Kypuši
Ve středu 10. května 2017 vyrazilo čtrnáct odvážných spor-

tovců z naší školy do Lanškrouna na Přespolní běh v Kypuši. 
Běžecké trasy pro jednotlivé kategorie byly náročné, ale zají-
mavé. Běhalo se lesem do kopce, z kopce, přes kořeny a příko-
py… Konkurence mezi závodníky byla veliká. Ze závodů jsme 
přivezli jednu bronzovou medaili v kategorii dívek 1. – 2. roč-
ník.

Všem sportovcům patří velká pochvala za sportovní výko-
ny, houževnatost a slušné chování.             

 Sportu zdar!!!

Mgr. Lenka Havlenová

4. ČÍSLO          ČERVENEC  2017
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Den matek v první třídě
O tom, že čtvrtek 18. května 2017 bude v první třídě patřit 

maminkám, jsme se dozvěděli z krásné pozvánky od na-
šich prvňáčků. Maminky, babičky, tetičky i tatínkové se sešli  
v 16 hodin v 1. třídě. Zde nás uvítala paní učitelka Jana Hej-
krlíková s drobným pohoštěním a nabídkou kávy a dalších 
nápojů. Paní učitelka s žáčky nachystala dlouhý a pestrý pro-
gram, kde nechyběly básničky, písničky a taneček. Na závěr 
nám děti zahrály divadlo O zatoulaném koťátku, ke kterému 
si samy vyrobily masky zvířátek. Tak se nám na scéně ob-
jevila nejen holčička s koťátkem, ale i oslík, skupina žabiček, 
veverek a sova. Celý odpolední program provázela přátelská 
a pohodová atmosféra a v nejednom oku se zaleskla i slzička.  
Jak by taky ne, když se děti tak pilně připravily, aby potěšily 
své nejbližší. Maminky obdržely od dětí vlastnoručně vyrobe-
ná přáníčka a kytičku. Velké díky patří paní učitelce, která vše 
zorganizovala, s dětmi nacvičila, a my jsme tak mohli strávit 
příjemné odpoledne. 

Za maminky Ing. Šárka Nováková

Atletické přebory v Lanškrouně
ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany pořádala dne 24. května 

2017 na atletickém stadionu R. Šebrleho 3. ročník atletických 
přeborů pro I. stupeň ZŠ. Tohoto závodu se zúčastnilo sedm 
škol z Lanškrouna a blízkého okolí. Naši školu na těchto závo-
dech reprezentovalo dvacet sportovců a podařilo se jim vybo-
jovat šest medailí pro rudoltickou školu. Velká pochvala všem 
sportovcům a poděkování pořadatelům závodu.

Mgr. Lenka Havlenová

Společný cyklovýlet,  aneb šlápnem do pedálů
V sobotu  27. května 2017  se v osm hodin ráno  u školy se-

šla banda nadšených cyklistů.  Školáci, ale i pár školkáčků se 
svými rodiči a přáteli a učiteli vyrazili na společný cyklistic-
ký výlet.  Všichni jsme byli velmi natěšení a odhodlaní dojet 
až do cíle. Vyrazili jsme po cyklostezce podél trati směrem  
na Lukovou, tam jsme  za kostelem odbočili  vlevo směrem  
na Žichlínek.  Při krátkých přestávkách se všem nabízel krás-
ný pohled na prosluněnou krajinu. Poté se naše kolona stočila 
směrem na Sázavu. Na tamním fotbalovém hřišti jsme měli 
první velkou zastávku s občerstvením. Děti využily dětské 
hřiště a venkovní posilovnu. Dospělí ocenili kryté poseze-
ní s možností občerstvení.  Všem se také nabídla nevšední 
podívaná na závody leteckých modelářů. A zase hurá do se-
del a vyrážíme směrem   Albrechtice a poté do  Lanškrouna.   
V Lanškrouně jsme zastavili u hokejové haly, kde si děti vy-
zkoušely jízdu na dopravním hřišti a zkusili si tamní skate 
park.  Když se dost vyřádily, pokračovali jsme do Obory do re-
staurace Knoflík. A zase se všichni po zásluze občerstvili, děti 
se rozběhly na prolézačky a dospělí s dobrou náladou probí-
rali ujetou trasu a šikovnost svých dětí.  Na všech byla vidět 
radost ze společného zážitku. Z Knoflíku se někteří již odpo-
jili směrem na Zámeček, někteří se rozhodli zůstat v krásné 
přírodě a zbytek společně vyrazil po cyklostezce směrem  
do Ostrova. Krásná příroda lanškrounských rybníků byla 
krásným pokoukáním na závěr. Z Ostrova do Rudoltic je to už 
jen kousek přes kopec. Takže za chvilku byli všichni v pořád-
ku doma. Výlet se všem velmi líbil, a tak jistě nebyl poslední.

Marcela Krystlová, Dis.
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Cyklovýlet 5. ročníku  2. 6. 2017
V 8.00 jsme  se  sešli  u školy – naše celá třída, paní uči-

telka,  její  taťka a Šimonův děda. Vyjeli jsme od školy „zadní“ 
cestou směrem na Lukovou. Potom za námi Šimonův děda 
nejel, tak se tatínek paní učitelky vrátil zjistit, co se stalo.  
Závada na kole!  Musel si nechat kolo svařit a my jsme zatím 
pokračovali do Lukové na hřiště, kde jsme na pana  Křivohláv-
ka počkali. Na hřišti jsme si zatím zahráli fotbal.

Když jsme byli v plném počtu, pokračovali jsme dál smě-
rem na poldry u Žichlínka. Využili jsme blátivou cestu mezi 
poli s velkými kalužemi a zkratku pěšinkou mezi travinami. 
Podél  kolejí, s krásným výhledem na vodu i do okolí, se jelo 
pohodlně. Zaparkovali jsme kola na mostě s výpustí a seběhli  
k vodě Moravské Sázavy. Měli jsme dovoleno přejít potok  
na bezpečném místě. 

Vraceli   jsme  se po silnici směrem na Žichlínek, ale tam 
jsme nedojeli a opět využili polní cestu, křižovali silnici  
Žichlínek – Lubník a dostali se až nad obec Sázava.

V Sázavě jsme měli možnost koupit si na hřišti limonádu, 
postavit si branky a zahrát si fotbálek. Paní učitelka přeru-
šila naše hraní. Domluvila  prohlídku  nedaleké  Rybí  farmy 
pana Kokory.  Chová také daňky. Chvilku jsme na něho museli  
čekat. Čekali také dva lidé, kteří si přijeli koupit pstruhy. 

Pan Kokora vyloví velkou sítí množství pstruhů a kupující  
si může vybrat. Všichni jsme si na ně chtěli sáhnout, prý  
když jsou ve vodě, tak to nevadí a síť napůl ve vodě byla.  
V další nádrži chová majitel malé roční pstruhy – schválně  
jim  házel krmivo, aby připluli k hladině a my  je dobře viděli.

U pstruhů jsme se zdrželi asi půl hodiny. Pak ponořil jen 
kvůli nám velkou síť i do nádrže chovné, a to jsme teprve kou-
kali! Velký metrový jeseter – kříženec   jesetera  ruského a si-
biřského! Chytily se také menší  kusy  tohoto  druhu.  Lidé  si 
malé jesetery pořizují do zahradních jezírek, patří totiž mezi 

„bahenní“ ryby. 

Také nás zaujala rybami neobydlená nádrž plná velkých 
pulců ropuchy. Byly jich tam miliony! Živili se řasami po okra-
jích  a už  jim rostly nožičky. Nedalo nám to a snažili jsme se 
je chytat s vodou do dlaně. Při  takovém  množství  to nebyl 
problém. Ještě jsme se přesunuli k panu Kokorovi na zahra-
du, kde nás přivítal jezevčík. Navštívili jsme líheň pstruhů, 
okoukli pasoucí se dlouhosrsté morče a zakrslého králíka. 
Ohřáli jsme se  ve  velkém skleníku plném kaktusů. Nádhera.  
Některé byly větší než my.

Kolem poledne jsme pokračovali do Albrechtic, kde jsme 
se zastavili v Motorestu. Koupili jsme si nanuky a někdo  
i pití. Chvíli  jsme  seděli  a poté, co jsme snědli nanuky, vyra-
zili cyklostezkou směr Lanškroun. Další zastávka byla u haly  
B. Modrého na dopravním hřišti a skateparku. Sjížděli jsme ho 
na kole, pak vybíhali z betonové „jámy“ a skákali na matrace. 
To nás bavilo!

Pak už jsme se těšili na opékání u rybníka na turistic-
ké základně – chatě Loděnici. Přijeli jsme k ní, odložili kola.  
Začali jsme zapalovat oheň, ale moc  nám to nešlo (vítr).   
Nakonec  jsme  oheň zázračně zapálili. Vytáhli jsme špekáčky 
a začali jsme je opékat. Na takové malém „hřišťátku“ jsme si 
zahráli kopanou.  Na molo v blízkosti  chaty vylezly kachny. 
Nejdříve jsme jen pozorovali jejich způsob odpočinku  na jed-
né noze,  pak jsme je odehnaly. 

Vrátili jsme se po cyklostezce kolem rybníků do Ostrova, 
vyšlapali kopec k hlavní silnici a pak sjeli Rudolticemi ke ško-
le.  Celkem jsme  ujeli  31 km.  VŠE JSME SI UŽILI, VE ZDRAVÍ 
VRÁTILI. VÝLET BYL SUPER!

 Žáci 5. třídy a paní učitelka Skalická

 

19. ročník Atletických přeborů ZŠ a MŠ Rudoltice
Ve středu 7. června se v areálu fotbalového stadionu Sokol 

Rudoltice uskutečnil již 19. ročník Atletických přeborů ZŠ a MŠ 
Rudoltice pro žáky první ho stupně základních škol. Tentokrát 
se soutěžení v atletických disciplínách zúčastnily výpravy de-
seti okolních škol a 168 závodníků. Již tradičně se žáci utkali  
v běžeckých disciplínách 60, 300, 600 a 900 m, hodu krike-
tovým míčkem a skoku do dálky. Počasí nám přes noční vy-
datné srážky a bouřky nakonec přálo a umožnilo absolvovat 
celé závody bez přerušení či jiných komplikací. Jsme rádi,  
že i dle reakcí vedoucích jednotlivých výprav i samotných 
soutěžících se závody opravdu vydařily. Žáci naší školy získali 
13 medailí a patřili k nejúspěšnějším výpravám.

4. ČÍSLO          ČERVENEC  2017
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Velké díky je potřeba vyjádřit všem zaměstnancům ško-
ly, kteří se podíleli na přípravách i průběhu akce a také  všem 
ostatním pomocníkům z řad bývalých žáků školy či rodin-
ných příslušníků těch současných. Bez jejich pomoci bychom 
takto náročnou akci zvládli jen stěží.

Už se všichni těšíme na příští ročník, který bude jubilejní - 
dvacátý.

Mgr. Pavel Dvořáček

 

Školní výlet prvňáčků
V pondělí 12. června jsme se konečně dočkali svého první-

ho školního výletu. I když bylo trochu pod mrakem a spadla 
během dopoledne i nějaká ta kapička deštíku, náramně jsme 
si tohoto dne užili.

Vláčkem jsme se vydali z Rudoltic do České Třebové, kde 
jsme si prohlédli, než nám přijel autobus, nově vybudova-
ný dopravní terminál Jana Pernera. Tam nás nejvíce zauja-
la vodní kaskáda a otáčející se žulová zeměkoule na vodní 
hladině umístěná na žulovém listu. Pak nás zavezl autobus 
na křižovatku do Přívratu. Odtud jsme už šlapali pěšky směrem 
k PINGUin parku, kde na nás čekala spousta skvělé zábavy. 
Nic jsme tam nenechali zahálet a vše jsme si užili naplno – 

– šlapací káry, vodní atrakce, lukostřelbu, bungee trampolínu, 
malé trampolínky, kolotoč, přírodní kytičkový telefon, lanov-
ku, prolézačky, věže, opičí dráhu, ohniště s párečky, ale i jiné 
občerstvení.

Domů jsme se vraceli trochu utahaní, ale plni skvělých zá-
žitků. Byl to super výlet!

Mgr. Jana Hejkrlíková

Výlet do Litomyšle
Slunečné dny a blížící se prázdniny v nás probouzí touhu 

po výletech. Tentokrát se třeťáčci vydali do krásného výcho-
dočeského města. 

V klášterních zahradách Litomyšle na ně čekal rytíř Tou-
lovec, který jim ukázal tajemné uličky města, zajímavé domy, 
starou tiskárnu, čokoládovnu, kostel – a nakonec je dovedl 
až k zámku. V rytířových vyprávěních ožil hudební sklada-
tel Bedřich Smetana, spisovatelka Božena Němcová,  autor-
ka kuchařek Magdalena Dobromila Rettigová, pro děti méně 
známý krajinář Mařák. Jolanka, která chodí do výtvarného 
kroužku, už znala i sochy nedávno zesnulého (15. června) 
Olbrama Zoubka.   Připomenuli si i autora pověstí Aloise Jirás-
ka. Štěstí při maturitní zkoušce prý přináší dotknutí se kole-
na na jeho soše. Většina třeťáčků si to zkusila již nyní, i když 
jejich tajným přáním byly asi spíše jedničky na vysvědčení 
na konci tohoto školního roku. Nakonec si děti mohly pohrát 
v zámeckém parku a zastřílet s rytířem Toulovcem z kuše.

Zdaleka jsme nestihli navštívit vše, co toto malebné rene-
sanční město nabízí – a tak Litomyšl  nadále  zůstává i výbor-
ným tipem na výlet o prázdninách.

Mgr. Hana Hrdinová  
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 Netradiční odpoledne ve školní družině
20. června 2017 školní družina za krásného letního po-

časí vyrazila na druhý rybník. Tam na ně čekali Dan a Míla 
Žáčkovi s rafty a čluny.  Za velikého nadšení se děti nalodily 
a rybník ožil jejich výskotem a veselým pokřikem.  Plavbu si 
zpestřili „vybíjenou na vodě“, jejímž cílem je postříkat posád-
ku druhé lodě.  Pro některé „námořníky“  to byla úplně první 
plavba, takže nezapomenutelný zážitek. Za to patří veliké díky 
manželům Žáčkovým, kteří lodě na vodu přivezli a všechno 
připravili.

 Pasování prvňáčků na čtenáře
Školní rok se nám schyluje ke konci a prvňáčkové už ve 

Slabikáři dočítají poslední stránky. Nastává čas zhodnocení, 
co se v 1. třídě naučili.

Ve středu 21. června jsme již potřetí zavítali za královnou 
Abecedkou, tentokrát až do lanškrounské knihovny, abychom 
splnili její další úkoly a také předvedli, jak už umíme pěkně 
číst.

    Všechny čtenářské úkoly jsme hravě zvládli, a tak jsme 
mohli být královnou Abecedkou pasováni na čtenáře. Na pa-
mátku na tento významný den jsme od naší školy obdrže-
li knihu Kuba nechce číst a k tomu ještě od paní knihovnice 
opravdový čtenářský průkaz, na který jsme si také mohli půj-
čit knihu, aby nám o prázdninách nebyla dlouhá chvíle.

Marcela Krystlová, Dis.

                                                               Mgr. Jana Hejkrlíková

Oznámení!
Mateřská škola při ZŠ a MŠ Rudoltice nabízí 
pro školní rok 2017/2018 (od 4. září 2017) 
ještě několik volných míst pro děti.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte ředitele 
školy Mgr. Pavla Dvořáčka na telefonním 
čísle 737 173 966 nebo mailem na adrese:  
reditel@zsrudoltice.cz

4. ČÍSLO          ČERVENEC  2017
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19. ročník Atletických přeborů ZŠ a MŠ Rudoltice

Fotografie: Archiv ZŠ a MŠ



Obecně závazná 
vyhláška
č. 1/2017,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém 
zasedání dne 1. června 2017 usnesením  
č. ZO/9/1/6/2017 usneslo vydat na zákla-
dě ustanovení § 10 písm. a), c) a ustanovení  
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obec-
ně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
Čl. 1 
Cíl a předmět vyhlášky
 Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření 
směřujících k ochraně před hlukem v době 
nočního klidu, zabezpečení místních zále-
žitostí jako stavu, který umožňuje pokojné 
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření 
příznivých podmínek pro život v obci a vytvá-
ření estetického vzhledu obce. 

 
Předmětem této vyhlášky je regulace čin-

ností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mra-
vy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně  
před následnými škodami a újmami působe-
nými narušováním veřejného pořádku na ma-
jetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je 
ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem. 
 
Čl. 2 
Vymezení základních pojmů
 Veřejný pořádek v obci je stav, který umož-
ňuje klidné a pokojné soužití občanů i ná-
vštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejm 
na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, 
ochrany majetku, ochrany zdraví a práva  
na příznivé životní prostředí. 

 
Veřejným prostranstvím jsou všechna ná-

městí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání  
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto pros- 
toru. 
 

ČÁST II.
 
VYMEZENÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ BY MOHLY NA-
RUŠIT VEŘEJNÝ POŘÁDEK V OBCI NEBO BÝT 
V ROZPORU S DOBRÝMI MRAVY, OCHRANOU 
BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A MAJETKU
 

Čl. 3 
Požívání alkoholických nápojů na veřej-

ném prostranství nebo zdržování se s otevře-
nou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým 
nápojem na veřejném prostranství (dále jen 
„požívání alkoholických nápojů“) je činností, 
která by mohla narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochra-
nou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
(2) Požívání alkoholických nápojů se 

zakazuje na těchto veřejných prostranstvích:
na veřejných prostranstvích uvedených  

v příloze č. 1 této vyhlášky; 
na dětských hřištích, pískovištích a obdob-

ných zařízeních, a v okruhu 50 m od nich;
v prostoru autobusových zastávek v obci  

a v okruhu 10 m od nich.
 
Zákaz uvedený v odst. 2 se nevztahuje: 
na prostory restauračních předzahrádek 

umístěných na uvedených veřejných pro-
stranstvích, které jsou součástí restauračních 
zařízení provozovaných 

v souladu s právními předpisy, v jejich pro-
vozní době; 

na akce, které byly předem oznámeny 
Obecnímu úřadu Rudoltice;

na dny 31. prosince a 1. ledna.
 
Čl. 4 

Zakládání otevřených ohnišť a grilová-
ní mimo místa k tomu určená je činností,  
která by mohla narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochra-
nou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
Zakládání otevřených ohnišť a grilová-

ní mimo místa k tomu určená se zakazuje  
na veřejných prostranstvích uvedených v pří-
loze č. 1 této vyhlášky. 
 
Čl. 5 

V místech, kde je součástí veřejného pro-
stranství veřejná zeleň, kterou se zejména 
rozumí plochy porostlé vegetací, dřeviny a by-
liny rostoucí jednotlivě nebo v ucelených sou-
borech, je dále činností, která by mohla naru-
šit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu  
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku: 

 
trhání květin a plodů okrasných dřevin, lá-

mání větví, prořezávání a kácení dřevin bez 
souhlasu vlastníka veřejného prostranství;

svévolné vysazování, přemísťování, úpra-
va součásti zeleně bez souhlasu vlastníka ve-
řejného prostranství;

umísťování nebo upevňování jakýchkoliv 
předmětů na zeleň (reklamní poutače, bazé-
ny aj.) bez souhlasu vlastníka veřejného pro-
stranství. 

 
Činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku se 

zakazují na veřejných prostranstvích uvede-
ných v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

 Čl. 6
Noční klid 

Doba nočního klidu je stanovena v § 47 
odst. 3 zákona o přestupcích, a to na dobu od 
22:00 do 06:00 hodin.

 
Stanovují se výjimky z doby nočního klidu:
 
při konání akcí Pálení čarodějnic, Fore-

ziáda, Zámecká oslava, Hradozámecká noc  
a Loučení s létem je doba nočního klidu zkrá-
cena na dobu od 1.00 do 6.00 hodin,

při konání akce Rudoltická pouť a v noci  
z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku je 
doba nočního klidu zkrácena na dobu od 2.00 
do 6.00 hodin,

 
(3) V souladu s § 47 odst. 3 zákona o pře-

stupcích může na základě této vyhlášky
     Rada obce Rudoltice udělit rozhodnutím 

výjimku ze stanovené doby nočního    
     klidu. 

 
ČÁST III.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 
Čl. 7
Kontrola a sankce 

Porušení povinností stanovených touto 
vyhláškou bude posuzováno jako přestupek 
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,  
ve znění pozdějších předpisů nebo jako správ-
ní delikt podle zákona o obcích, nejde-li o jiný 
správní delikt či trestný čin. 

 
Kontrolu dodržování této vyhlášky a uklá-

dání sankcí při nedodržování budou provádět 
pověření pracovníci Obecního úřadu v Ru-
dolticích a příslušníci Městské policie Lan-
škroun. 
 
Čl. 8
Závěrečná ustanovení 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušu-
je Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice  
č. 5/2015 k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostran-
stvích, ze dne 23. 11. 2015.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  
20. června 2017.
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  8. 6. 2017
 
Sejmuto z úřední desky dne:       24. 6. 2017
 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno 
na elektronické úřední desce.

1

PŘÍLOHA          ČERVENEC  2017

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta

 
Jolana Kobzová v. r.           

místostarostka       
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2017/04/27  
z 27. 4. 2017
 
USNESENÍ č. RO/1/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 
program jednání.
 
USNESENÍ č. RO/2/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje na základě 
předložených výkazů (rozvaha, výkaz zisku 
a ztráty, příloha účetní závěrky) a inventa-
rizace k 31. 12. 2016 roční účetní závěrku za 
rok 2016 a výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace Základní škola a mateřská 
škola Rudoltice ve výši 18 414,71 Kč. Součas-
ně schvaluje převod hospodářského výsled-
ku za rok 2016 do rezervního fondu tvořené-
ho ze zlepšeného hospodářského výsledku 
(účet 413) ve výši 18 414,71 Kč.
 
USNESENÍ č. RO/3/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje na základě 
předložených výkazů (rozvaha, výkaz zisku 
a ztráty) a inventarizace k 31. 12. 2016 roční 
účetní závěrku za rok 2016 a výsledek hos-
podaření firmy Vision Rudoltice s. r. o. – zisk 
58 040,83 Kč. 
 
USNESENÍ č. RO/4/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IP-12-2001218/VB/1 Rudoltice, 
T. K. – Knn mezi obcí a společností ČEZ 
distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, 
zastoupená společností K energo, s.r.o. se 
sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 
27494683 na základě jí udělené plné moci 
ze dne 30.1.2017, jejímž předmětem je zří-
zení věcného břemene, tedy práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na p. č. 4467v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/5/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o právu k provedení stavby mezi 
obcí a panem D. H. bytem XXX,  jejímž před-
mětem je realizace kanalizační přípojky DN 
160, délky 37m na p. č. 4218/1 v k. ú. Rudol-
tice u Lanškrouna, jejíž vlastníkem je Obec 
Rudoltice, a která je nedílnou součástí toho-
to usnesení.
 

USNESENÍ č. RO/6/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Kupní smlouvy č. 217020395/1 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 zpracování dřevní hmoty v ter-
mínu od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje Výpověď 
smlouvy o výhradním zprostředkování pro-
deje nemovitosti, která byla uzavřena dne  
2. 11. 2008 mezi obcí a Realitní a dražeb-
ní společností Mozaika s.r.o., se sídlem  
Žichlínek 84, 563 01 Lanškroun, provozovna  
Nádražní 90, 563 01 Lanškroun, IČ 2751225, 
jejíž předmětem bylo zprostředkování pro-
deje nemovitostí v lokalitě Zámeček, výpo-
věď  je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
USNESENÍ č. RO/8A/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
dodatku č. 1 k NS č. 621/1, dodatku č. 2 k NS  
č. 609/6, 616/9, dodatku č. 3 k NS č. 602/5, 
603/9, dodatku č. 4 k NS č. 611/4, 617/8, 621/12, 
dodatku č. 5 k NS č. 613/9, 616/5, 624/2, do-
datku č. 8 k NS č. 601/10 a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření  
dodatku č. 6 k NS č. 614/2, dodatku č. 8 k NS 
č. 262/10, dodatku č. 12 k NS č. 624/3 a do-
datku č. 27 k NS č. 614/11 a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.
 
USNESENÍ č. RO/8B/2017/04/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS 
č. 619/9 s paní V. Š., bytem XXX a pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.
 
USNESENÍ č. RO/8C/2017/04/27
Rada obce Rudoltice projednala návrh do-
hody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice 
na straně jedné, jako věřitelem a paní M. Z.,  
trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je úhrada zá-
vazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly 
v souvislosti s nájmem a s odebíráním slu-
žeb poskytovaných 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.

Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2017/05/11  
z 11. 5. 2017
 
USNESENÍ č. RO/1/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 
program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/05/11
Rada obce Rudoltice se seznámila s předlo-
ženým návrhem výstavby malé vodní ná-
drže na soukromých pozemcích a souhlasí 
s realizací a udržitelností opatření, které se 
týká p.p.č. 4072 v k. ú. Rudoltice u Lanškrou-
na ve vlastnictví obce a to ve smyslu usta-
novení § 86 pro územní řízení, § 110, odst. 
2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.
 
USNESENÍ č. RO/3/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavře-
ní Smlouvy o podmínkách zřízení stavby 
mezi obcí a Správou a údržbou silnic Pardu-
bického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 
53 Pardubice, IČ 00085031, jejímž předmě-
tem je zvláštní užívání silničního pozemku 
nebo mostního pozemku pro umístění inže-
nýrských sítí a užívání silnice a silničního 
pomocného pozemku pro provádění staveb-
ních prací na základě rozhodnutí Městské-
ho úřadu v Lanškrouně č. j. MULA4029/2016 
a MULA 13546/2017 pro stavbu „Intenzifika-
ce ČOV Rudoltice a splašková tlaková kana-
lizace“, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
USNESENÍ č. RO/4A/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 7/2017/OV mezi obcí a P. K., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta

 
Jolana Kobzová v. r.           

místostarostka       
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USNESENÍ č. RO/4B/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 10/2017/OV mezi obcí a M. N., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4C/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 13/2017/OV mezi obcí a J. J., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4D/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 14/2017/OV mezi obcí a M. D., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4E/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 17/2017/OV mezi obcí a F. V., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4F/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 19/2017/OV mezi obcí a J. H., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4G/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 23/2017/OV mezi obcí a P. J., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 

USNESENÍ č. RO/4H/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 27/2017/OV mezi obcí a V. P., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4I/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 28/2017/OV mezi obcí a A. S., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4J/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 30/2017/OV mezi obcí a L. Z., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4K/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 31/2017/OV mezi obcí a M. T., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4L/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 32/2017/OV mezi obcí a J. K., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4M/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 33/2017/OV mezi obcí a F. B., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 

USNESENÍ č. RO/4N/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 35/2017/OV mezi obcí a V. J., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4O/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 36/2017/OV mezi obcí a J. B., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4P/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 38/2017/OV mezi obcí a L. M., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní.
 
USNESENÍ č. RO/4Q/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 40/2017/OV mezi obcí a J. H., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4R/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 41/2017/OV mezi obcí a M. Š., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4S/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 43/2017/OV mezi obcí a M. H., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 

PŘÍLOHA          ČERVENEC  2017
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USNESENÍ č. RO/4T/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 44/2017/OV mezi obcí a J. S., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4U/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 45/2017/OV mezi obcí a M. P., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4V/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 46/2017/OV mezi obcí a P. Ř., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
NÍ č. RO/4W/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 47/2017/OV mezi obcí a P. S., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4X/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 51/2017/OV mezi obcí a J. J., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4Y/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 52/2017/OV mezi obcí a P. H., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 

USNESENÍ č. RO/4Z/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 58/2017/OV mezi obcí a M. S., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4AA/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 59/2017/OV mezi obcí a F. V., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní.
 
USNESENÍ č. RO/4AB2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 60/2017/OV mezi obcí a M. H., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4AC2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 62/2017/OV mezi obcí a G. V., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4AD/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 65/2017/OV mezi obcí a M. V., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4AE/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 8/2017/OV mezi obcí a L. J., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 

USNESENÍ č. RO/4AF/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 11/2017/OV mezi obcí a M. M., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4AG/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 12/2017/OV mezi obcí a J. Š., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4AH/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 16/2017/OV mezi obcí a B. P., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4AI/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 53/2017/OV mezi obcí a S. D., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4AJ/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 68/2017/OV mezi obcí a Stavebním 
bytovým družstvem Lanškroun, se síd-
lem Seifertova 173, 563 01 Lanškroun, IČ 
00579378, jejímž předmětem je vypouštění 
odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 
obce, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
USNESENÍ č. RO/4AK/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 37/2017/OV mezi obcí a J. S., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 



USNESENÍ č. RO/4AL/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 57/2017/OV mezi obcí a J. P., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/5/2017/05/11
Rada obce Rudoltice projednala návrh Zá-
věrečného účtu obce Rudoltice za rok 2016, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
navrhuje Zastupitelstvu obce Rudoltice jeho 
schválení. 
 
USNESENÍ č. RO/6/2017/05/11
Rada obce Rudoltice schvaluje udělit ředi-
telské volno v základní škole v souladu s § 
24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Školský 
zákon a omezení provozu mateřské školy 
dne 7. 6. 2017 z důvodu pořádání atletických 
přeborů Základní školou a mateřskou ško-
lou Rudoltice. 
 
USNESENÍ č. RO/8/2017/05/11
Rada obce Rudoltice projednala návrh do-
hody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice 
na straně jedné, jako věřitelem a panem P. 
M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí toho-
to usnesení a jejímž předmětem je úhrada 
dlužného místního poplatku za svoz komu-
nálního odpadu za rok 2017 a rozhodla její 
uzavření schválit. Rada obce Rudoltice po-
věřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2017/05/25  
z 25. 5. 2017
 
USNESENÍ č. RO/1/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 
program jednání.
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o podmínkách provedení stavby 
mezi obcí a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, 
IČ 65993390, jejímž předmětem je trvalý 
a dočasný zábor části p.p.č. 13200/1 v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna z důvodu realizace 
stavby „Rudoltice – chodník a splašková ka-
nalizace včetně přípojek podél komunikace 
III/31513, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/3A/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 25/2017/OV mezi obcí a B. P., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/3B/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 34/2017/OV mezi obcí a P. Š., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní.  
USNESENÍ č. RO/3C/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 42/2017/OV mezi obcí a O. J., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/3D/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 54/2017/OV mezi obcí a O. P., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/3E/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 56/2017/OV mezi obcí aj. K., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní.  

USNESENÍ č. RO/3F/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 63/2017/OV mezi obcí a P. R., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/3G/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 66/2017/OV mezi obcí a V. P., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/3H/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 22/2017/OV mezi obcí a K. K., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/3I/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 26/2017/OV mezi obcí  J. K., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/4/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy č. 7000070150 o nájmu hrobového 
místa mezi obcí a M. N., bytem XXX, jejímž 
předmětem je zřízení nájmu k hrobovému 
místu na veřejném pohřebišti, a která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. 
 
USNESENÍ č. RO/5/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Do-
datku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 98N 12/50 
mezi obcí a Státním pozemkovým úřadem 
ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774, jejímž před-
mětem je úprava ročního nájemného po-
zemků ve vlastnictví České republiky, a 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta

 
Jolana Kobzová v. r.           

místostarostka       

5

PŘÍLOHA          ČERVENEC  2017



USNESENÍ č. RO/6/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavře-
ní Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 99N 
12/50 mezi obcí a Státním pozemkovým 
úřadem ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774, jejímž 
předmětem je úprava ročního nájemného 
pozemků ve vlastnictví České republiky, a 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
USNESENÍ č. RO/7/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IP-12-2008700/VB/03 Rudolti-
ce, 148/4, Wendlig-RD, nové OM mezi obcí 
a ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 
874/8 , 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupe-
na zmocněncem ELRO Czech, s.r.o. se síd-
lem Ostřetín 288, 534 01 Holice, IČ 04669754, 
jejíž předmětem je v rámci zřízení věcného 
břemene  umístit, provozovat, opravovat  
a udržovat zařízení distribuční soustavy 
 na p . p. č. 3127 v k. ú. Rudoltice u Lanškrou-
na, a která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení. 
 
USNESENÍ č. RO/8/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavře-
ní Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí  
a J. Z. bytem XXX, jejímž předmětem je vý-
stavba podzemního vedení odpadní kanali-
zace přes p. p. č. XXX v k. ú. Rudoltice u Lan-
škrouna a to za účelem odvodu splaškových 
vod do čističky odpadních vod, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
USNESENÍ č. RO/9/2017/05/25
Rada obce Rudoltice bere na vědomí,  
žev době školních prázdnin žáků bude  
Základní škola a mateřská škola Rudoltice 
poskytovat školní stravování za stejných 
finančních podmínek jako v době jejich po-
bytu ve škole.
USNESENÍ č. RO/10A/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavře-
ní dodatku č. 3 k NS č. 614/12, dodatku č. 4  
k NS č. 276/4, 618/13, 622/6, dodatku č. 5 k NS  
č. 613/5, 613/6, 613/11, 617/1, 625/3, dodatku  
č. 6 k NS č. 609/12, dodatku č. 10 k NS č. 613/8 
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
 
USNESENÍ č. RO/10B/2017/05/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS 
č. 610/10 s paní H. V., bytem XXX a pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.
 

USNESENÍ č. RO/10C/2017/05/25
Rada obce Rudoltice projednala návrh do-
hody o splátkách dluhu mezi obcí Rudol-
tice na straně jedné, jako věřitelem a paní  
K. Š., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, kte-
ré vznikly v souvislosti s nájmem a s ode-
bíráním služeb poskytovaných ve spojení s 
užíváním bytu č. XXX v bytovém domě čp. 
XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavře-
ní schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.
 
USNESENÍ č. RO/10D/2017/05/25
Rada obce Rudoltice projednala doporuče-
ní Osadního výboru pro lokalitu Zámeček  
ze dne 15. 5. 2017, vzala na vědomí výsled-
ky lustrace v CEE a schvaluje přidělení bytu 
žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a ukládá obec-
nímu úřadu sdělit neprodleně žadatelům 
stanovisko rady obce k jejich žádostem  
a dále zajistit provedení potřebných úkonů 
k uzavření nájemní smlouvy v okamžiku 
uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých 
žádostech.

 

Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2017/06/22  
z 22. 6. 2017
 
USNESENÍ č. RO/1/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 
program jednání.
 
USNESENÍ č. RO/2/2017/06/22
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje zveřejnění záměru směny p.p.č. 108/2, 
p.p.č. 112/3 a p.p.č. 112/4 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna za účelem získání části veřej-
né komunikace č. 13/d uvedené v Pasportu 
místních komunikací do vlastnictví obce  
a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění zámě-
ru směny na úřední desce.
 

USNESENÍ č. RO/3/2017/06/22 
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje zveřejnění záměru směny části p. p.  
č. 4072 (nově dle GP p. č. 4072/1) za část p. 
p. č. 4070 a za část p. p. č. 4068 (nově dle GP 
p. č. 4068/2/) v k. ú. Rudoltice u Lanškrou-
na za účelem rozšíření části veřejné komu-
nikace č. 15d uvedené v Pasportu místních 
komunikací do vlastnictví obce a  pověřuje 
obecní úřad ke zveřejnění záměru směny 
na úřední desce.
 
USNESENÍ č. RO/4/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje ve smys-
lu ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) zákona  
č. 183/2006 Sb, o územním plánování a sta-
vebním řádu, v platném znění (stavební zá-
kon) uzavření Smlouvy o právu k provedení 
stavby mezi obcí a společností Konzum o. d. 
v Ústí and Orlicí se sídlem Tvardkova 1191, 
562 13 Ústí nad Orlicí, zastoupená Ing. Tomá-
šem Motyčkou, IČ 00032212, jejíž předmě-
tem je souhlas s umístěním stavby a zřízení 
stavby na dotčené nemovitosti (pozemku)  
č. 442/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní.
 
USNESENÍ č. RO/5A/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 55/2017/OV mezi obcí a J. V., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/5B/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o odvádění odpadních vod kana-
lizací č. 64/2017/OV mezi obcí a M. L., bytem 
XXX, jejímž předmětem je vypouštění od-
padních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/6/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Da-
rovací smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako 
dárcem a Sportovním klubem policie Duha 
Lanškroun z. s. se sídlem Dukelských hrdi-
nů 423, IČ 44469926, jako obdarovaným ve 
výši 3.000,- Kč, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta

 
Jolana Kobzová v. r.           
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 USNESENÍ č. RO/7/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
darovací smlouvy na částku 12.000,- Kč,  
která bude vyplacena p. M. M. bytem XXX,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní. 
 
USNESENÍ č. RO/8/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
Smlouvy o produkčním zajištění pořadu  
č. 1740136 mezi obcí a ARS uměleckou agen-
turou se sídlem Střížovická 16, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO 10456635, v celkové výši 
27.830,- Kč vč. DPH,  jejímž předmětem je 
beseda s Petrem Nárožným dne 30. 9. 20107 
u příležitosti oslav Mezinárodního dne se-
niorů, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
USNESENÍ č. RO/9/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje vyplacení 
jednorázové odměny ve výši 7.000,- Kč ředi-
teli příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Rudoltice ze mzdových 
prostředků příspěvkové organizace.
 
USNESENÍ č. RO/10/2017/06/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS 
č. 620/5 s paní J. E., bytem XXX a pověřuje 
starostu obce k jejímu podpisu.

 

Usnesení 
zastupitelstva 
obce č. OZ/1/6/2017 
z 1. 6. 2017
 
Usnesení č. ZO/1/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřo-
vateli zápisu pana … a pana … a zapisovatel-
kou Michaelu Zvárovou.

Usnesení č. ZO/2/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje  
následující program zasedání zastupitel-
stva:
• Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
• Schválení programu
• Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 

2016
• Účetní závěrka obce Rudoltice za rok 

2016
• Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoč-

tu obce – Konzum, obchodní družstvo  
v Ústí nad Orlicí

• Rozpočtové opatření č. 5/2017
• Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lan-

škrounsko
• Dohody o splátkách dluhu – ukončení 

pronájem bytu č. 3 v BD čp. 623 a bytu č. 
4 v BD čp. 608

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 k za-
bezpečení místních záležitostí veřejné-
ho pořádku na veřejných prostranstvích 

• Prodej p. p. č.  3120/1 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna

• Prodej p. p. č. 4218/13 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna

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

• Bezúplatný převod pozemkové p. číslo 
3105/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

• Směna části p. p. č. 3211/3 a p. p. č. 737 v k. 
ú. Rudoltice u Lanškrouna

• Koupě p. p. č. 688/9 a 688/11 v k. ú. Rudol-
tice u Lanškrouna

• Různé
• Diskuse

Usnesení č. ZO/3/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů v plat-
ném znění, závěrečný účet obce Rudoltice 
za rok 2016.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumá-
ní hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Rudoltice za rok 2016 ze dne 30. 3. 2017.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje ce-
loroční hospodaření obce Rudoltice a závě-
rečný účet obce Rudoltice za rok 2016 včet-
ně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez 
výhrad.

Usnesení č. ZO/4/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 
účetní závěrku obce Rudoltice včetně vý-
sledku hospodaření obce Rudoltice (zisk  
12 172 288,80 Kč), za účetní období 2016, se-
stavenou ke dni 31. 12. 2016.

Usnesení č. ZO/5/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 5/2017, jehož před-
mětem je zapojení finančních prostředků 
z minulých let ve výši 3.550.000,- Kč pro 
rekonstrukci budovy mateřské školy a pro 
opravu a výstavbu komunikací.

Usnesení č. ZO/6/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce mezi obcí Rudotice na straně 
jedné, jako poskytovatelem a Konzumem, 
obchodním družstvem v Ústí nad Orlicí 
se sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 00032212 na straně druhé, jako 
příjemcem, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je účelové po-
skytnutí finanční dotace ve výši 600.000,- 
Kč na přístavbu a technické zhodnocení 
budovy pro poskytování poštovních služeb 
a modernizaci prodejny č. 125, umístěné  
v budově čp. 38 v katastrálním území Rudol-
tice u Lanškrouna, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/7/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje úpl-
né znění stanov Dobrovolného svazku obcí 
Lanškrounsko dle návrhu stanov schvá-
leného na jednání Shromáždění starostů 
Lanškrounska dne 30. 3. 2017. 

Usnesení č. ZO/8a/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí 
Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem  
a paní L. H., trvale bytem Rudoltice XXX, 
na straně druhé, jako dlužníkem, jež je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úhrada závazků dlužníka 
vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti  
s nájmem a s odebíráním služeb poskytova-
ných ve spojení s užíváním bytu č. 3 v byto-
vém domě čp. 623 v obci Rudoltice a rozhod-
la její uzavření schválit. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje sta-
rostu obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý v. r.
starosta
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Usnesení č. ZO/8b/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí 
Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem  
a paní L. J., trvale bytem Rudoltice XXX,  
na straně druhé, jako dlužníkem, jež je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úhrada závazků dlužníka 
vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti  
s nájmem a s odebíráním služeb poskytova-
ných ve spojení s užíváním bytu č. 4 v byto-
vém domě čp. 608 v obci Rudoltice a rozhod-
la její uzavření schválit. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje sta-
rostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/9/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
návrh Obecně závazné vyhlášky obce Ru-
doltice č. 1/2017, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodlo OZV č. 1/2017 
schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obec-
nímu úřadu zveřejnit OZV č. 1/2017, k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích na fy-
zické i elektronické úřední desce nejméně 
po dobu 15 dnů.

Usnesení č. ZO/10/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědo-
mí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3120/1  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední 
desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 
27. 4. 2017 – 15. 5. 2017.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvalu-
je prodej p.p.č. 3120/1 o výměře 125 m2  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu M. Ž., tr-
vale bytem Rudoltice XX, za celkovou kupní 
cenu ve výši 4.375,- Kč stanovenou dle odst. 
1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schvále-
ného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015,  
a to 35,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 
obecní úřad k vyhotovení kupní smlouvy  
a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/11/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědo-
mí zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 4218/13 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední 
desce Obecního úřadu Rudoltice dlouhodo-
bě od 28. 11. 2016 až dosud.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu mezi obcí Rudoltice  
na straně jedné, jako prodávající a opráv-
něnou z předkupního práva, a panem  
J. H., trvale bytem Třebovice XXX, na straně 
druhé, jako kupujícím a povinným z před-
kupního práva, jež je nedílnou součástí  
tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
prodej p.p.č. 4218/13 v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna za vzájemně ujednanou cenu 
123.000,- Kč včetně DPH stanovenou zna-
leckým posudkem č.4200/23/2017 o ceně 
obvyklé předmětné nemovitosti, zpraco-
vaným p. Ing. Milanem Náglem, znalcem 
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí, se sídlem Dolní Čermná 13,  
a rozhodlo její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/12/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědo-
mí zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 4245/3  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední  
desce Obecního úřadu Rudoltice v době  
od 27. 4. 2017 do 15. 5. 2017.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
návrh kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu mezi obcí Rudoltice na 
straně jedné, jako prodávající a oprávně-
nou z předkupního práva, a paní V. P., Dis. 
trvale bytem Rudoltice XXX, 561 25 Rudol-
tice na straně druhé, jako kupující a povin-
nou z předkupního práva, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmě-
tem je prodej p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna za vzájemně ujednanou kup-
ní cenu 320.000,- Kč včetně DPH, a rozhodlo 
její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/13/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projedna-
lo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu 
majetku č. j. UZSVM/HUO/1808/2017-HUOM 
mezi obcí na straně jedné jako nabyvate-
lem a Českou republikou – Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 
69797111 na straně druhé jako převodcem, 
jejímž předmětem je bezúplatný převod po-
zemkové parcely č. 3105/2 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna, druh pozemku ostatní plo-
cha, způsob využití ostatní komunikace, 
účetní hodnota 10.980,- Kč, a rozhodlo její 
uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/14/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vě-
domí zveřejnění záměru směny části p. p. 
č. 3211/3 a části p. p. č. 737 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna na úřední desce Obecního 
úřadu Rudoltice ve dnech 27. 4. 2017 – 15. 5. 
2017.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice 
na straně jedné a panem Dr. Ing. P. V., CSc., 
trvale bytem Rudoltice XXX, na straně dru-
hé, jež je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní a jejímž předmětem je směna části p. p. 
č. 3211/3 (nově dle GP p. č. 3211/8 o celkové 
výměře 13 m2 a p. č. 3211/9 o celkové vý-
měře 89 m2) a části p. p. č. 737 (nově dle GP 
p. č. 737/4 o celkové výměře 62 m2), rozdíl  
v hodnotách směňovaných pozemků stano-
vený dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudol-
tice schváleného zastupitelstvem obce dne 
23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2, činí 1.400,- Kč 
a uhradí jej Dr. Ing. P. V., CSc. na bankovní 
účet obce Rudoltice, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/15/1/6/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo 
návrh kupní smlouvy mezi obcí Rudolti-
ce na straně jedné jako kupující a panem  
K. D., trvale bytem Choceň a panem  
Ing. R. D., trvale bytem Praha 4, na straně 
druhé jako prodávajícími, jejímž předmě-
tem je nákup pozemkové parcely č. 688/9 
o výměře 1751 m2 a pozemkové parcely  
č. 688/11 o výměře 1752m2 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, za vzájemně ujednanou kup-
ní cenu ve výši 750.000,- Kč, a rozhodlo její 
uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 6/2017, jehož před-
mětem je zapojení finančních prostředků  
z minulých let ve výši 750.000,- Kč pro ná-
kup p. p. č. 688/9 a 688/11 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna.
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A už je to zase tady. Konec školního roku na sebe nenechá 
již dlouho čekat. Za 14 dní do školky oficiálně naposledy vkro-
čí předškoláci a už se k nám nikdy nevrátí. Je to vždy smutné 
loučení jak pro děti,  tak pro paní učitelky. Ony sledovaly vývoj 
a pokroky dětí a nyní je mají předat dál. Ale tak to prostě je, 
nelze to zastavit. A i když nám bude smutno, jsme za to rády. 
Děti jdou ve své cestě dál sbírat životní zkušenosti a vzdělání. 
A my jim přejeme snadnou cestu. 

Ale ještě nekončíme! Od začátku jara jsme si to ve školce 
užili a posledních 14 dnů ještě užijeme!  

Na svátek čarodějnic nám už druhý rok nepřálo počasí,  
ale vůbec to nevadilo. Každá třída si udělala svůj čarodějnický 
den ve školce. Děti si to užily i v této komorní formě. 

Začátkem května proběhl zápis dětí do mateřské školy.  
Někteří uchazeči to nestihli a hlásí se nám i nyní. Určitě je 
rádi uvítáme! V květnu jsme se také stačili vyfotit. Vzhledem  
k nevlídnému počasí jsme focení uskutečnili letos v naší krás-
né třídě Motýlků, což vůbec nevadilo. Pěkné barvy pozadí  
a dekorace nám daly vytvořit moc pěkné fotografie. A ve třídě 
proběhlo focení úplně na pohodu. Odstranili jsme riziko ne-
bezpečí blízké silnice a děti, které se právě nefotily, si mohly 
hrát. 

Na 10. května připravily všechny děti pod vedením svých 
paní učitelek program pro „Srdíčkové odpoledne pro ma-
minky“. Již podruhé se uskutečnilo v sále obecního úřadu.  
Dle ohlasů rodičů se nám představení povedlo. 

Ale stále nekončíme. Berušky se vydaly 16. května na vý-
let do pískového světa, který si náramně užily! Nezapomnělo  
na nás ani oblíbené divadlo JOJO, tentokrát s pohádkou Vyprá-
vění z pralesa. A koncem května přijely děti z DDM Lanškroun  
a zahrály nám opravdové divadlo o Šípkové Růžence, pod vede- 
ním paní Ivy Skalické. 

Červen a svátek dětí jsme oslavili malými výlety do kina  
v Lanškrouně. Děti ze třídy Sluníček a Motýlků pěkně pro-
táhly nožky a cestu do kina si prošly. Po cestě jsme ošetřili 
pár odřených kolen, ale nejnovější pohádka o Šmoulech dala  
na bolístky zapomenout. Zpět jsme se svezli objednaným  
autobusem, a jelikož nám nezbyl na výletě čas na zmrzlinku,  
dostaly ji děti potom ve školce. Berušky se vydaly 2. června  
do kina vlakem na pásmo pohádek pro nejmenší. Všechny 
děti si přivezly milý filmový zážitek a ve školce na ně čekal 
bohatý balíček plný dobrot a také něčeho malého na hraní či 
na parádu. 

Ve středu 14. června byl nachystaný ten pravý výletní 
den pro děti ze třídy Sluníček a Motýlků. Lepší počasí jsme 
si opravdu nemohli přát. Svítilo sluníčko, ale nebylo horko.  
Celý výlet jsme si všichni náramně užili. 

O všech akcích si můžete podrobněji počíst na našich 
webových stránkách a podívat se také na fotografie. 

Poslední školní akce bude patřit našim předškolákům. 
Chceme se s nimi rozloučit tak, aby na školku vzpomínali ča-
sem s hřejivou nostalgií. Připravujeme pro ně lehce turisticko-

-zábavné odpoledne s ihned dvěma překvapeními na konci. 
Jakými? To vám ale přeci nemůžeme předem prozradit! Po-
tom se jich zeptejte.

Za sebe bych moc ráda poděkovala všem svým kolegyním 
za skvěle zvládnutý školní rok 2016/2017. Je potřeba jej vždy 
důkladně připravit. A to každou akci, a vlastně každý den!  Je 
to náročná práce, která není z venku vidět.  Věřte, milí čtenáři, 
že se ji snažíme dělat, jak nejlépe umíme s myšlenkou na to, 
aby byly děti spokojené a šťastné.  A velkou odměnou je pro 
nás úsměv vašeho dítěte, které se do školky každý den těší. 

Všem kolegyním přeji krásné prázdniny, ať si opravdu od-
počinou a v září v novém školním roce se budu těšit jak na ně, 
tak na děti a hlavně ty úplně nové, pro které nastává velká ži-
votní změna. Pokusíme se jim ji co nejvíce usnadnit. 

Konec školního roku  
v naší mateřské školce 
se už blíží

Za kolektiv MŠ: Martina Větrová
             vedoucí učitelka MŠ

4. ČÍSLO          ČERVENEC  2017



14

Běh do vrchu
20. května 2017 se konal 36. ročník závodu „Běh do vr-
chu“. Na Zámečku běhalo 520 dětí a dospělých. Závod-
níků bylo 280 a 240 se účastnilo Lidového běhu. 

Novinkou letošního Běhu do vrchu spojeného s dětským 
dnem byly aktivity nazvané "bez sítě na síti", které připravilo 
Rodinné centrum Dětský svět. Dětem ukázaly, že i bez nej-
modernějších technologií mohou zkoušet nové věci a bavit se.  
Rodinné centrum také zaštítilo běh nejmladších dětí na rovin-
ce před věží na trati dlouhé 90 metrů.

Celkem v sobotu na Zámečku závodilo cca 200 dětí,  
50 mužů a 30 žen. Kromě toho se dalších 240 lidí účastnilo 
Lidového běhu, šlo převážně o rodiny s dětmi. Jedná se o ne-
závodní běh motivovaný společnou aktivitou dětí a dospělých  
a také atraktivní tombolou.

Přestože bylo v sobotu poměrně chladno, přišlo hodně lidí. 
Děti se bavily hlavně aktivitami bez sítě na síti, stromoleze-
ním, soutěžemi a bylo pro ně připraveno i divadélko.

Na organizaci tradičního Běhu do vrchu se podílely Activi-
ty Lanškroun, Rodinné centrum Dětský svět a DDM Damián  
za podpory Města Lanškroun.

Na startu tratě dlouhé 90 metrů stanulo 29 předškolních 
děvčátek. Zvítězila Karolína Hánová z RC Lanškroun, druhá 
byla Veronika Dehnerová z Activity Lanškroun a třetí Eliška 
Gregorová ze ZŠ Žichlínek.

Mezi 20 chlapci předškolního věku zvítězil František  
Pokorný z Litomyšle, druhý byl Adam Žíla ze Vsetína a třetí 
Lanškrouňák Tomáš Netušil.

Třiadvacet 6-7letých děvčat zdolávalo také 90 metrovou 
trať. Do cíle doběhla jako první Veronika Brychtová, druhá 
byla Anna Gregorová ze ZŠ Žichlínek a třetí Tereza Dejdarová 
z České Třebové.

Hrdinou mezi 21 šesti a sedmiletými závodníky byl Ví-
tek Pirkl z České Třebová. S pravou rukou v sádře vybojoval  
1. místo. Druhý skončil Adam Blecha z Lanškrouna a třetí  
Vojtěch Vondra z Activity Lanškroun.

Autorka: Marie Hrynečková
Čerpáno z www.lanskrounsko.cz
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Kdybych měla jedním slovem vyjádřit své pocity o uplynu-
lých deseti letech, která na Zámečku provázím, tak bych řek-
la, že bych „nevěřila“, co vše se může na takové pouze napůl 
opravené památce zažít. Pro zajímavost zde mohu uvést údaje 
o tom nejzajímavějším.

Počet návštěvníků za rok hodně kolísá, první rok otevře-
ní jich přišlo přes 7 000, v r. 2016 si Zámeček prohlédlo 990 
návštěvníků. V roce 2012 jsme přivítali 20 000. návštěvnici,  
a v r.  2016 pak 25 000. návštěvníka. Nejmladší návštěvnicí je 
stále 14denní holčička, nejstaršímu návštěvníkovi, který vyšel 
do třetího patra, bylo 91 let. Po nejdelší době zavítal na Záme-
ček pán, který byl v mládí spolužákem syna p. Žáka, poslední-
ho hostinského, a o prázdninách s ním prolézal věž i sklepení 
a přišel se znovu podívat po 64 letech. Nejvzdálenější návštěv-
nice přijela z Egypta, nejvzdálenější návštěvník z výzkumné 
stanice na Severním pólu.

Knoflíky se na Zámečku sbírají od 10. 6. 2010, od té doby se 
jich nashromáždilo cca 1 200 000 kusů nejméně 57 nejrůzněj-
ších typů, plastových, dřevěných, kovových, nitěných, skle-
něných, drátovan ých, kovaných, pečených z těsta a dalších.  
Je zde 6 Českých rekordů z knoflíků, jeden rekord světový,  
uznaný v Londýně a dva České rekordy drátované, letos bude 
vytvořen třetí drátovaný rekord, i když se s ním začíná v Praze, 
dokončen bude na Zámečku.

Ve věži se vystřídaly různé zajímavé výtvarné výstavy,  
O Lanškrounsku, Všemi smysly, výstavy obrázků z čajových 
sáčků - Čajování, Náš přítel pes, Maximální fotografie ve skle-
pení.

Kavárna v přízemí uvítala hosty poprvé 13. 11. 2009, koncem 
roku tam bylo i divadelní dětské představení a po několika 
změnách provozních ji nyní ke spokojenosti hostů i návštěv- 
níků třetí rok provozuje paní Blanka Pecháčková.

 

Také pátrání po podzemí zámku, o kterém návštěvníci 
dříve narození vypráví, zjišťování možnosti existence druhé-
ho sklepního patra i možnosti propojení podzemní chodbou  
od zámku v Lanškrouně je velmi zajímavé. Pokračovala bych 
v něm ráda do té doby, dokud se nezjistí, jak to ve skutečnos-
ti opravdu je. S úsměvem nyní vzpomínáme s návštěvníky  
na velkou záhadu, kterou byl v r. 2010 „kruh ve sněhu“, jehož 
příčina je vystavena v prvním patře. Je tam také výstavka 
drátenická a knoflíková expozice i fotodokumentace historie.

Díky panu M. Koudelkovi, který prakticky zdarma překládá 
postupně 300 let staré dopisy z doby výstavby a bourání zám-
ku, víme nyní o této památce s pohnutým osudem daleko víc, 
než se vědělo v minulosti, a tím zajímavější je pro návštěvníky 
prohlídka.

Deset let na Novém Zámku
Tisková zpráva z rudoltického Zámečku k oslavě 10. výročí otevření 5. 7. 2017

  Zámeček je unikátní, je to také nejmenší zámek v repub-
lice, ačkoli dříve přes 50 let patřil k největším. Jeho pohnutá 
historie i drsná současnost je pro mě stálou inspirací snahy 
pomoci zachovat tuto památku pro další generace a zjistit  
o ní co nejvíce. Opravená bohužel stále není celá, protože 
vlastníci nedostali dotace na dokončení oprav sálů, izola-
ci sklepení a vybudování rozhledového ochozu, i tak má ná-
vštěvníkům co nabídnout a rozhled je z třetího patra na celé 
podhůří Orlických hor a blízké město Lanškroun.

 

Mohu jen doufat, že mi zdravotní stav, který se zhoršu-
je, umožní co nejdéle provázet zájemce, i když za to přes 8 let 
nemám plat a jsem dobrovolnou kastelánkou a průvodcem.  
Dělám to pro všechny, které osudy a současnost této památky 
zajímají, aby měli možnost se podívat.

Prohlídku je třeba domluvit, buď na č. 776 642 277,  
nebo e-mailem kastelankazam@seznam.cz, protože pracuji 
na směny. Aktuální informace jsou vždy na www.novyzamek.
cz, kde je už nyní i program Zámecké oslavy.

Autorka: Krasava Šerkopová

4. ČÍSLO          ČERVENEC  2017
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Smlouvy pro dobrovolné hasiče za více 
jak deset milionů podepsány!

Smlouvy starostům obcí o poskytnutí dotací na poříze-
ní hasičských automobilů předal na konci května v Trpišově 
u Slatiňan hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 
Podepsány byly také smlouvy pro zástupce ostatních složek 
integrovaného záchranného systému. Hejtman informoval 
také o připravovaném dotačním titulu na pořádání různých 
akcí spojených s hasiči či ostatními spolky v oblasti požární 
ochrany.

„Dnešním dnem jsme potvrdili fi nanční podporu jedno-
tek dobrovolných hasičů obcí v rámci dvou dotačních titulů. 
Prvním je krajský příspěvek ke státní dotaci pro 20 obcí na 
pořízení nového dopravního automobilu v celkové hodnotě 
šest milionů korun, přičemž maximální dotace kraje na jed-
noho žadatele činí 300 tisíc korun. Druhým je krajský dotační 
titul, v rámci kterého v letošním roce rozdělujeme 6,5 milionu 
korun. V prvním kole zastupitelstvo schválilo dotace v objemu 
4,5 milionu korun pro více jak stovku obcí na pořízení cister-
nových vozů, dopravních automobilů, ale také dalšího tech-
nického vybavení jako dýchací přístroje, kalová a ponorná 
čerpadla či elektrocentrály,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 

Smlouvu potvrzující krajský příspěvek převzali také 
zástupci ostatních složek integrovaného záchranného sys-
tému. Po 30 tisících získá každý ze čtyř oblastních spolků 
Českého červeného kříže, 100 tisíc korun obdrží Vodní zá-
chranná služba na Seči a na Pastvinách. Stejná částka je 
z krajského rozpočtu připravena pro Horskou službu ČR. 
Finanční podporu od kraje získá také Záchranná brigáda kyno-
logů Pardubického kraje, RESCUE Pardubice, 201. Pardubice, 
Patriot – Klub vojáků v záloze Pardubického kraje a Sirius 
Rescue Pardubice. Celkově získají ostatní složky IZS částku 
přesahující půl milionu korun.

Hejtman Martin Netolický seznámil starosty s nově při-
pravovaným dotačním titulem. Ten bude sloužit pro podporu 
hasičům, obcím a dalším složkám, které pořádají různé akce 
jako požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity, publi-
kační činnost či různé výroční akce. „Chceme celý systém 
zpřehlednit, protože do současné doby chodily jednotlivé 
žádosti průběžně a bylo velmi obtížné porovnat jejich para-
metry. Žádosti bude posuzovat výbor zastupitelstva pro IZS, 
který má k hasičským jednotkám a spolkům nejblíže,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický s tím, že záštity jednotlivých členů 
krajské rady budou po ukotvení nového dotačního titulu pouze 
formálního charakteru.

Vlakem k vodě v Pardubickém kraji

Léto je tu a s ním i doba koupání a trávení horkých dní 
u vody. Na řadu míst, kde se lze zchladit ve vodě, ať už se jed-
ná o písníky, lomy či koupaliště, se dostanete pohodlně také 
vlakem. Kde to není v Pardubickém kraji daleko od nádraží 
k vodě, se dozvíte zde: 

https://www.pardubickykraj.cz/
aktuality/91778/vlakem-k-vode-v-pardubickem-kraji

Pardubický kraj má svých třicet tři MLSů

Medovinu, cheesecaky, dobrý chléb nebo přírodní sýr. Tyto 
a další chutné výrobky přihlásili soutěžící do XI. ročníku sou-
těže o nejkvalitnější potravinářské výrobky. Produkty výher-
ců se tak od středy 31. května, kdy se uskutečnilo na pardu-
bickém zámku slavnostní vyhlášení, mohou pyšnit značkou 
MLS Pardubického kraje.

„Do soutěže se letos přihlásilo celkem 25 výrobců a po-
souzeno bylo 89 výrobků. Především chci poděkovat všem 
soutěžícím, kteří vyrábí čerstvé, kvalitní a chutné regio-
nální produkty. Rozhodování nebylo jednoduché a musím 
říci, že všechny výrobky byly pastvou pro chuť i pro oko,“ 
komentoval letošní MLS Pardubického kraje radní zodpověd-
ný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. 

Potravinářskou soutěž pořádá Informační centrum pro roz-
voj zemědělství a venkova Pardubického kraje AGROVENKOV 
s podporou Pardubického kraje. MLS Pardubického kraje 2017 
organizátoři vyhlásili opět ve čtyřech kategoriích, a to mlýn-
ské a pekárenské a cukrářské výrobky, mléko a mléčné výrob-
ky, maso a masné výrobky a výrobky z medu a ostatní.

Ocenění producenti budou mít možnost se zúčastnit regi-
onálních ochutnávkových akcí, jako je Prima Fresh Festival 
17. a 18. června nebo Krajských dožínek 24. září. Kromě toho 
nebudou chybět ani 2. září na dostihovém závodišti v Pardubi-
cích. Zde u příležitosti konání výstavy Koně v akci spotřebitelé 
vyberou svůj nejlepší výrobek.

Výsledky:

I. Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky

• Selský žitný chléb, Zemědělské družstvo  
Rosice u Chrasti

• Perníkové květy – pomeranč, JaJa Pardubice s.r.o. 

• Kvasový bochník cibulový, Rustikální bageta 
s rozmarýnou, Mgr. Tomáš Kroulík  

- Naše DOBRÁ pekárna

• Cheesecake slaný karamel, Jana Novotná

• Dortík od Janošů - Irská káva,  
Kokosový dortík - Perník Janoš, Pavel Janoš 

Tiskové zprávy 
Pardubického kraje



Tiskové zprávy  
Pardubického kraje
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II. Mléko a mléčné výrobky

• Uzený kravský sýr se šunkou, Marie Černilová

• Bio kefír, BIO & CEEPORT s.r.o.

• Lipinské mléko, Milan Víšek

• Selský sýr s příchutí zahrádka, Zemědělské družstvo 
Rosice u Chrasti

• Tvaroh 250g, Jehnědáček-kávový 150g, Jana Svatošová, 
Mléčná farma Jehnědí

III.  Maso a masné výrobky

• Flank steak, Vračovická lahůdková klobáska,   
Josef Morávek Řeznictví a uzenářství

• Sloupnický Čagan, Řeznictví Sloupnice s.r.o. 

• Klobása s pepřem, MASOEKO s.r.o.

• Staročeské hovězí, Jatka Lanškroun s.r.o. 

• Rosický špekáček, Paštika s telecím masem, Zemědělské 
družstvo Rosice u Chrasti

• Klabajka, Klášterecké masné pochoutky,a.s.

• Vepřové maso ve skle, UZENINY KOŘÍNEK s.r.o. 

• Alpská klobása, Hovězí pršut, Masokombinát Polička, a.s. 

• Jitrnice, Játrový sýr, Vladimír Švanda - řeznictví 

IV. Výrobky z medu a ostatní

• Medovina s propolisem, Včelařství Babákov s.r.o. 

• Zlatá medovina, Medovinka s.r.o. 

• Džem Hrušky + vanilka, Sirup Rebarbora, Marmeládka  
- Michaela Naumecová

• Rychtář Grunt, Pivovar Rychtář,a.s. 

• Jsem pecka – šípek, Jsem pecka – jahoda,   
Jana Baboráková

 

O titul Vesnice roku bojuje v kraji 27 obcí

Již od roku 1995 obce v České republice soutěží, která z nich 
se stane Vesnicí roku. V letošním třiadvacátém ročníku bude 
o tento titul bojovat celkem 213 obcí. Nejpočetnější zastoupení 
má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi.

Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských 
kol. V Pardubickém kraji se hodnocení uskuteční od 12. červ-
na do 22. června. Celostátní kolo je naplánováno na začátek 
září. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2017 bude vyhlášen  
16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

„Komise je v tuto chvíli ustanovená, naším úkolem je  
do procesu výběru nezasahovat. Zcela jistě je potřeba poděko-
vat všem obcím, které se v našem kraji do soutěže přihlásily. 
Oceňuji, že se chtějí angažovat v propagaci venkova Pardu-
bického kraje,“ sdělil radní zodpovědný za životní prostředí,  
zemědělství a venkov Václav Kroutil.

Porota hodnotí přihlášené obce v oblastech, jako je spo-
lečenský život, aktivity občanů, podnikání, přírodní prvky  
a zeleň v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská 
vybavenost, péče o veřejná prostranství, péče o krajinu a další. 
Cílem celé soutěže je povzbudit obyvatele obcí, aby se aktiv-
ně účastnili na rozvoji svého domova, ale i upozornit veřejnost  
na význam venkova.

Obce v soutěži, kterou vyhlašuje Spolek pro obnovu ven-
kova, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí  
a Ministerstvo zemědělství, mohou získat hned několik oce-
nění. Zlatá stuha je nejvyšší ocenění, které získá vesnice, jež 
se nejlépe a nejvyváženěji prezentuje ve všech hodnocených 
oblastech. Modrou stuhou porota oceňuje vesnice za spole-
čenský život a Bílou stuhou za činnost mládeže. Obec oceně-
ná Zelenou stuhou nejlépe pečuje o zeleň a životní prostředí, 
Oranžovou stuhu porota uděluje za spolupráci obce a země-
dělského subjektu. Možnost je získat také Cenu naděje pro 
živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost  
v obcích nebo Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova.

Nejmenší soutěžící obcí v letošním ročníku jsou Kačlehy  
z Jihočeského kraje s 86 obyvateli. Naopak největší přihlá-
šenou obcí je Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyva-
tel. Nejméně soutěživých obcí mají v Moravskoslezském kraji. 
Zde se jich do Vesnice roku 2017 přihlásilo pouze osm.

Na Králicko se v červnu vrátí pára.   
Historické vlaky vyrazí každou sobotu

Na železniční trať Česká Třebová – Hanušovice se přes léto 
vrátí historické vlakové soupravy, jejichž jízdy nalákaly v mi-
nulých dvou letech tisíce cestujících. Ti se stejně jako v minu-
losti mohou svézt třemi typy lokomotiv, z nichž dvě jsou parní 
a jedna motorová. Pravidelný sobotní provoz začíná 17. června 
a potrvá do 30. září.

„V minulém roce jsme vzhledem k omezení provozu na 
trati do Hanušovic zvolili mírně upravenou variantu začí-
nající v České Třebové a končící v Červeném Potoce v blíz-
kosti pěchotního srubu K-S 8. Pro letošní rok budeme zno-
vu zajíždět až do Hanušovic v sousedním Olomouckém 
kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že cestující mají 
díky projektu Pardubického kraje a Českých drah možnost  
zavzpomínat na časy minulé a svézt se parním vlakem nebo 
historickou motorovou soupravou. V oblasti pod Králickým 
Sněžníkem se zároveň nachází mnoho historických, ale také 
přírodních památek. „Cílem již třetího ročníku této akce je 
především další zatraktivnění turistické oblasti, kde se  
nachází nejen Králický Sněžník, dominanta našeho kraje, 
ale také tvrz Bouda, Vojenské muzeum Králíky, středisko  
na Dolní Moravě nebo pěchotní srub K-S 14,“ vyjmenoval 
hejtman některé ze zajímavostí. „Zájem cestujících dokazuje, 
že podobná turistická atrakce má v našem kraji své uplat-
nění, jelikož láká nejen milovníky železnice, kterých je v re-
gionu s bohatou dopravní tradicí celá řada. Na své si přijdou 
při výletech na Králicko také rodiny s dětmi,“ řekl hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický.
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Historické vlaky pojedou každou sobotu od 17. června až  
do 30. září. V provozu budou celkem tři lokomotivy. „Hned tři-
krát se cestující budou moci svézt parní lokomotivou 464.008 
Bulík, která byla vyrobena v roce 1935. V běžné soboty se pak 
budou objevovat dvě lokomotivy, jedna parní a druhá moto-
rová. V prvním případě se jedná o lokomotivu 423.009 Velký 
Bejček z roku 1922, ve druhém o motorovou soupravu M286.0 
Krokodýl vyrobenou v 60. letech,“ vysvětlil hejtman.

Ceník jízdného se v historických vlacích řídí platným ta-
rifem Českých drah, který je navýšen o jednorázový příspě-
vek na obnovu a údržbu historických lokomotiv v hodnotě  
15 korun. Více informací včetně podrobného jízdního řádu  
a zajímavých míst najdete na internetových stránkách  
www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky.

 

Zima je ještě daleko, olympijské přípravy však jedou   
v Pardubickém kraji naplno

V plném proudu jsou přípravy Her VIII. zimní olympiá-
dy dětí a mládeže (ZODM 2018), které bude na přelomu ledna  
a února příštího roku hostit Pardubický kraj. Školáci z celé 
republiky se pod patronací jednotlivých krajů v šesti dnech 
utkají o 117 sad medailí v 11 sportovních disciplínách. Pro mla-
dé sportovce a jejich doprovod už je zajištěno ubytování i stra-
vování, finalizují také jednání o pronájmu sportovišť.

„Na olympiádu se jakožto pořadatel velice těšíme a orga-
nizační výbor přistupuje k přípravám s velkou důkladností.  
Nemůžeme ovlivnit, jestli se závodníkům bude dařit po spor-
tovní stránce, ale uděláme všechno proto, aby pro ně olympiá-
da v Pardubickém kraji byla celoživotním zážitkem,“ řekl před-
seda organizačního výboru Her a krajský radní pro sport René 
Živný.

Jeho tým má napilno, ačkoliv samotná olympiáda star-
tuje až za necelých osm měsíců. „Už jsme vyřešili ubytování  
a stravování pro všechny účastníky, což je dohromady tak-
řka 2000 lidí. Nyní finalizujeme jednání s provozovateli spor-
tovních areálů a zimních stadionů. V některých případech je 
to složitější proces, protože se snažíme, aby olympiáda byla  
z hlediska financí co nejméně nákladná,“ informoval Živný po 
pravidelné schůzce se zástupci Českého olympijského výboru, 
který je autorem celého projektu.

Již dříve bylo představeno logo ZODM 2018 a také její mas-
kot, kterým bude klokan. Živou předlohou pro něj je vzácná 
albínka klokana rudokrkého, která se narodila v Letohradě. A 
právě tam bude také 16. června slavnostně pokřtěna a pojme-
nována, jejím kmotrem se stane známý herec a režisér Jiří 
Mádl. 

Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je repub-
liková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších 
a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru 
opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochu-
zeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, 
soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. 
Více informací na www.olympic.cz/odm.

Charita vám  
pomůže
 Aneb domácí péče se bát nemusíte.

Řada lidí doma pečuje o své blízké, jenž se potýkají  
s různými zdravotními problémy, které přináší věk, nemo-
ce nebo úrazy. Je to dlouhodobá a náročná služba, jeden 
z ušlechtilých činů, které můžeme udělat pro své blízké 

-  umožnit jim, pokud je to možné, aby mohli i v nemoci se-
trvat doma. Domov se nedá ničím nahradit, a právě pobyt 
v rodinném prostředí přináší pacientům větší jistotu,  pocit 
bezpečí, často i zlepšení jejich zdravotního stavu.

Charita domácí péči podporuje. Jedním ze způsobů je 
zapůjčení kompenzačních pomůcek jako např. polohovací 
elektrické postele, antidekubitní matrace, chodítka, invalid-
ní vozíky, toaletní židle, sedačky na vanu nebo WC atd. Tyto 
pomůcky usnadňují pohyb a obsluhu nejen pacientovi, ale 
zejména rodině, která o něj pečuje. Za pomůcky se platí půj-
čovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se uzavírá na 30 dní,  
ale pomůcku můžete mít půjčenou tak dlouho, jak je potře-
ba, třeba i několik let. Dopravu pomůcek Charita nezajiš-
ťuje, ve výjimečných případech je ale možné se na odvozu 
domluvit. Oblastní charita UO má v okrese tři půjčovny,  
kde ročně obslouží kolem 800 klientů. Zavolejte,  rádi vám 
sdělíme potřebné informace.

 

Ústí nad Orlicí  
Ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 314,   
e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz 

Letohrad  
Na Kopečku 356, tel. 731 598 830,   
e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz 

Lanškroun  
Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556,   
e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz 

www.uo.charita.cz
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Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Na Kopečku 356,  561 51  Letohrad 

e-mail: sekretariat@uo.hk.caritas.cz, tel. 465 621 281 

www.uo.charita.cz  

 

 

 

 

Mimořádné události 
 

Oblastní charita Ústí n.Orl. nabízí pomoc v případě 
mimořádných krizových situací (povodně, požáry…) 

 

 

- Zapůjčení vysoušečů vlhkosti interiérů, tel. 731 598 830 
- Mapování situace, sociální šetření v terénu 
- Materiální pomoc, zajištění náhradního šatstva 

 

 

 

Koordinátoři pomoci: 

tel. 731 402 294, 730 804 220 
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Výroba srdce  
z měděného drátu
Pokus o nový Český rekord byl zahájen

www.lanskrounsko.cz  |  21. červen 2017

9. června byla v rámci Mezinárodního veletrhu Výtvar-
ného umění Atelier Artfest v Praze zahájena výroba srdce  
z měděného drátu, které, jak doufám, pomůže dětem podstu-
pujícím onkologickou léčbu.

V Praze na veletrhu motalo celkem 166 českých i za-
hraničních účastníků. Nejmladší účastnicí byla Evička,  
která má 4,5 roku. Během 9. až 11. června bylo namotáno  
na výrobu srdce 18 dvojitých spirál, 5 ozdobných, 44 větších  
a 188 menších spirál.

 Motat spirály může každý, kdo se bude chtít účastnit,  
a to i během Zámecké oslavy 10. výročí zahájení provozu 
Nového zámku u Lanškrouna. Ta se bude konat 5. července  
od 14 hodin na Zámečku.

Srdce bude v září dáno do aukce a výtěžek bude věnován 
NFDO Krtek Brno pro potřeby dětí, které podstupují onkolo-
gickou léčbu a jejich rodin.

Autorka: Krasava Šerkopová

Takto se návštěvníkům veletrhu vystavovatelka 
Krasava Šerkopová představila:

http://www.atelierartfest.cz/krasava-serkopova/



Můj kraj

Kraji můj rodný,
přírodo vonící,
v hlavě tě stále nosím,
skřivánku pějící.

Kraji můj rodný,
na březích ležící,
tam, kde si schůzku dávají
to Labe s Orlicí.

Tam, kde si stromy šeptají
tajemství dávno staré,
pod nimi leží minulost
pařezy vykotlané
a nad nimi se třpytí skvost,
pomněnky namodralé.

Kraji můj rodný,
v srdci mém sídlící.
Já pohladím tvou plodnou zem,
slzy mám na lících.
Já políbím tu pšenku zlatou,
na polích zrající,
berušku kropenatou
ke slunci letící.
Jak malebný jsi a jak žijící.

Jednou se vrátím k tobě zpátky 
a šeptat budeme si spolu.
Potom nás nikdo nerozdělí
u tvého bohatého stolu.
Jednou se vrátím zpátky…
a splyneme spolu…
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Z pera  
našich čtenářů
Autorka básní a maleb: Ilona Nástrahová-Kotíková
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Zpěvavé ráno
 
Než paprsky letního slunce ozáří kraj,
než otevřou se čísi oči,
poslechni koncert líbezný, 
co všichni ptáci v sobě nosí.
Poslechni chorál nádherný
tohoto mistrovského sboru,
v těle ti struny rozezní, 
ucítíš lásku i pokoru.
 
Než kapičky rosy vypije žár,
ty korálky z čistého křišťálu,
projdi se bosý v trávě
ruku v ruce s vánkem čerstvým po ránu.
Tváře ti pohladí a vlasy učeše,
pak zmizí v kapradí nad stromy, nese se
a ještě šeptá chviličku 
tu ranní ptačí písničku.
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Dne 28. 9. 2017 uplynou již čtyři roky, co zemřel první polisto- 
padový starosta Rudoltic pan Oldřich Kolomý. 

V roce 1990, když byl poprvé zvolen starostou, měla obec 
884 obyvatel. Nebyl zde vodovod, plyn ani kanalizace a míst-
ní komunikace byly v dezolátním stavu. Když byl v roce 2008 
odvolán z funkce starosty, měla obec již 1481 obyvatel a v sou-
časnosti mají Rudoltice 1842 obyvatel. Po přihlášení staveb-
níků, kteří staví v katastru Rudoltic rodinné domky, toto číslo 
ještě naroste. 

Jeho krédo bylo: lidé potřebují mít dostupnou práci a do-
stupné bydlení. Proto se rozhodl k výstavbě obecních bytů. 
Mnozí ho odrazovali, měli za nemožné, aby se tak malá obec 
pustila do tak velké výstavby. To, co se nyní řeší na vládní 
úrovni, levné bydlení, díky neústupnosti pana Kolomého vy-
řešily Rudoltice již před 25 lety. Přitom dokázal stavět tak,  
že cena za metr čtvereční bytu byla 12 500 Kč. Také Praha 
chce stavět levné byty. Pokud k tomu opravdu dojde a není  
to jen předvolební kampaň, budeme moci porovnat, za kolik 
takový byt postaví v Praze.

Díky příjmům z nájmů a zvýšeného počtu obyvatel se moh-
la současně rozvíjet i infrastruktura obce. Byla např. provede-
na plynofikace obce, byl vybudován vodovod, zřízena ordinace 
pro lékaře, opravy komunikací, obecního úřadu, školy a obec 
také vyplácí příspěvek rodičům na každého žáka při ukončení 
školního roku a při narození dítěte.

Za to vše, co pro obec pan Kolomý vykonal, dočkal se jenom 
soudních tahanic namísto toho, aby obec nechala udělat ales-
poň pamětní desku s jeho jménem jako poděkování za rozvoj 
obce. Doufám, že k tomu jednou dojde.

Autor: Antonín Smolčák
Fotografie: Archiv OÚ

Vzpomínka na starostu  
pana Oldřicha Kolomého
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Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotře-
bičů svůj jedenáctý rok.  Jedná se o stejný systém, jako po 
mnohem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás 
může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektroza-
řízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována. 

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr  
a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětné-
ho odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 
tun.  

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyha-
zujte je do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je bez-
platně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické 
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových 
spotřebičů.  

Sběrná místa, kam můžete  
vysloužilá elektrozařízení odložit: 

• Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče 
odevzdat bez ohledu na místo bydliště.  

• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré 
spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za 
kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku 
roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než  
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry ne- 
přesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si 
nový.   

Recyklovat je nejen správné,  
ale také snadné 

• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recykla-
ci. V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci 
dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkč-
ní elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami,  
můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, napří-
klad Fondu ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte  
na www.jsemzpet.cz. 

• Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již 
více než 1300 hasičských sborů po celé České republice.  

• Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně 
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého pat-
ří i vysloužilá elektrozařízení.  

 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdě-
lávací a informační akce, při nichž můžete za odevzdaný 
spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové 
stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace 
je legrace, kde najdete vždy aktuální informace. 

 

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný 
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elek-
trozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zamě-
řením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, 
elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, 
tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než  
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnos-
ti více než 260 000 tun. 

4. ČÍSLO          ČERVENEC  2017
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Obec Rudoltice bude pořádat 

Tvoření vánočních dekorací, 

přípravné práce již v létě 

Určeno pro ženy všech věkových kategorií 

KDE:  na sále kulturního domu 

KDY:  jednodenní setkání v listopadu 2017 

Přesné instrukce a datum bude upřesněno v zářijovém čísle zpravodaje 

CO BUDE POTŘEBA SI PŘINÉST: 

např. sušené květiny, len, mech, různé šišky (borovicové, modřínové, smrkové…), stébla ze 
slámy, klasy obilí, makovice, oranžové „lampiony“ mochyně, bukvice, plody žaludů, celou 
skořici, badyán, jmelí, vatu, seno, sušenou pomerančovou kůru (kousky kůry sušit napíchnuté 
na špejlích, suchá nejde již propíchnout nebo z ní vykrojené různé tvary), sušené křížaly, 
sušené švestky, sušené plátky pomeranče a citronu, jedlové, smrkové nebo borovicové čerstvé 
větvičky, čerstvé vrbové nebo březové proutí, červená jablíčka, kávová zrna, nůžky, korálky, 
burské oříšky, skořápky vlašských ořechů nebo celé, drobné ozdoby z keramiky, Florex pro 
suchou vazbu (prodávají v květince), tavná pistole s náhradními náboji, z obchodu různé 
dekorativní drobnosti (hvězdičky, vločky, lýko…), svíčky, Herkules lepidlo, bílé polystyrenové 
tácky od masa, přírodní provázky a drátky různé síly, barevné pentle, špejle, barevný papír, 
umělý sníh, polystyrenové koule, zvonky, keramické nádoby, prkýnka, tácky do nichž se bude 
aranžovat, atd., na fantazii se meze nekladou. 

Z výčtu je patrné, že je potřeba začít materiál shromažďovat již přes léto.  
Každý, kdo bude mít zájem přijít do kolektivu výtvarných nadšenců a vyrobit si 

nejrůznější vánoční aranžmá, bude vítán, na sále je dost místa pro všechny. 
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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

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. Mare Miroslav  Žamberk, Školská 834

MUDr. Milota Karel  Lanškroun, Svobody 356

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

5.-.6.-8.2017

12.-13.8.2017

19.-20.8.2017

26.-27.8.2017

2.-3.9.2017

9.-10.9.2017

16.-17.9.2017

23.-24.9.2017

28.09.2017

465 642 765

465 393 266

465 324 829

465 324 829

465 642 267

972 324 447

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

Rozpis LSPP stomatologie 2017 

Kalendář akcí na rok 2017:
26. 8. 207 Myslivecké posezení  (Myslivecké sdružení Rudoltice)

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

30. 9. 2017 Den seniorů - Veselé, vtipné, ale i poučné vyprávění s hercem Petrem Nárožným;  
  k tanci a poslechu zahrají Frimlovi (obec)

Září 2017   Vítání občánků

25. 11. 2017 Rock´n Roll diskotéka (mládež obce)

25. 11. 2017 Jarmark a prohlídka vánočně vyzdobeného zámku Žleby - zájezd (obec)

2. 12. 2017  Mikulášská nadílka pro děti (obec)

9. – 10. 12. 2017  Vánoční výstava (ZŠ a MŠ, keramický kroužek, klub důchodců, obec)

16. 12. 2017  Vánoční koncert - Lanškrounský ženský pěvecký sbor   
  pod vedením p. Uhlířové (obec) 

 



Cyklovýlet s rodiči na straně 9

Den matek s rodiči na straně 8
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Netradiční odpoledne ve školní družině na straně 9
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Fotografi e: Archiv ZŠ a MŠ



Rudoltický zpravodaj 4/2017  červenec

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25, IČ 00279421, 
www.rudoltice.cz. Vychází 6x ročně. Redakční rada: Jolana Kobzová, Marcela Macháčková, grafi cké zpracování 
Petr Motl, jazykové úpravy Marcela Macháčková. Příspěvky je možno zasílat na e-mail: ou@rudoltice.cz 
nebo dialog.machackova@centrum.  Příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce. Registrováno u Ministerstva 
kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 18073. Náklad 760 výtisků. Neprodejné. Distribuce do všech domácností 
a fi rem v Rudolticích zdarma. Tisk: DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná. Vydáno v Rudolticích dne 6. 7. 2017. Uzávěrka příštího čísla 
bude 6. 9. 2017. Příští číslo vyjde v září 2017.

Běh do vrchu na straně 13Výlet do Litomyšle na straně 10

Školní výlet prvňáčků na straně 10

Pasování na čtenáře na straně 11

Fotografi e: Archiv ZŠ a MŠ


