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Již na konci školního roku byla zahá-
jena nástavba budovy mateřské školy. … Nyní 
za provozu zbývá dodělat nástavbu budovy, 
kde vznikne nová třída. Hotovo by mělo být 
koncem měsíce října. Po kolaudaci bude přestě-
hována třída z obecního úřadu do této nové 
budovy a všechny děti budou moci navštěvovat 
školní zařízení v jednom společném komplexu, 
rodiče již nebudou muset přecházet mezi budo-
vami, odpadne i převážení obědů….

Tímto ale budování školního areálu nekončí. 
Během tohoto školního roku bude zahájena 
přístavba budovy základní školy, díky které
vznikne ve škole nová učebna, kabinety
a zejména velmi potřebná družina. Vnější práce 
s přístavbou plánuje vedení obce mít hotové 
do  konce června 2018….

Více  na s. 3

Fotografi e: Zdeňka Lédlová
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4. třída

2. třída

1. třída – prvňáčci s rodiči

5. třída

3. třída

Společná fotografi e žáků, učitelů a rodičů ZŠ MŠ Rudoltice

Foto: Vl. Provazník, Z. Lédlová
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Školní rok 2017/2018 začal asi k radosti většiny dětí až 
4. září. Společné slavnostní zahájení školního roku zorgani-
zovalo vedení školy již tradičně venku před budovou školy. 
Poté se děti rozešly do svých tříd, do lavic v první třídě 
usedlo celkem 14 dětí. Na prvňáčky čekaly ve třídě dárky  
od vedení školy, od Krajského úřadu Pardubického kraje  
a od naší obce. 

V letošním roce však stojí za zmínku i zahájení škol-
ního roku v naší mateřské škole. Přípravy s jeho zahájením 
byly trochu hektické, připomínaly loňský rok, kdy se během 
prázdnin opravovala budova základní školy. 

Již na konci školního roku byla zahájena nástavba 
budovy mateřské školy. Během letních prázdnin byl provoz 
v mateřské škole omezen, pro děti zůstala otevřená pouze 
jedna třída v budově obecního úřadu. Tímto vedení obce 
děkuje rodičům za pochopení tohoto opatření. Díky jemu se 
však mohlo během prázdnin začít i s rekonstrukcí původní 
budovy MŠ, která byla postavená v 70. letech minulého 
století. Rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu elek-
troinstalace, přestavbu některých příček, výměnu dlažby 
na chodbách a schodišti, výměnu vnitřních dveří, podla-
hové krytiny v učebnách, výmalbu celé budovy a zakou-
pení nového nábytku v dětských šatnách, v kuchyňkách  
a v technickém zázemí budovy. Odpady budov MŠ a ZŠ byly 
spolu s budovami TJ Sokol a č. p. 5 nově napojeny do septiku, 
který se nachází na 1. sídlišti v obci. Všechny dodavatel-
ské firmy pracovaly na rekonstrukci budovy velmi rychle  
a koncem srpna se již uklízelo jako o závod, nový školní rok 
se podařilo zahájit v novém prostředí, jak dokazují přilo-
žené fotografie.

Nyní za provozu zbývá dodělat nástavbu budovy,  
kde vznikne nová třída. Hotovo by mělo být koncem měsíce 
října. Po kolaudaci bude přestěhována třída z obecního 
úřadu do této nové budovy a všechny děti budou moci 
navštěvovat školní zařízení v jednom společném komplexu, 
rodiče již nebudou muset přecházet mezi budovami, 
odpadne i převážení obědů. 

Zahájení školního 
roku 2017/2018, 
investice v areálu 
školy

Tímto ale budování školního areálu nekončí. Během 
tohoto školního roku bude zahájena přístavba budovy 
základní školy, díky které vznikne ve škole nová učebna, 
kabinety a zejména velmi potřebná družina.  Vnější práce s 
přístavbou plánuje vedení obce mít hotové do konce června 
2018. Během letních prázdnin 2018 pak bude propojena 
přístavba se stávající budovou školy, ve které ještě dojde  
k drobným stavebním úpravám v prvním patře. 

Vedení obce má také připravený projekt pro výstavbu 
školního hřiště na volném prostranství vedle budovy ZŠ. 
Hřiště bude během výuky sloužit potřebám školy a v odpo-
ledních hodinách veřejnosti. Obec věří, že se podaří získat 
finanční dotaci na jeho výstavbu, poté, během tohoto škol-
ního roku, by mohla být jeho výstavba zrealizována. 

Pokud se podaří během tohoto školního roku všechny 
plánované investice zdárně zrealizovat, bude školní areál 
v září 2018 kompletní, připravený naplno sloužit dětem  
a pedagogům.

Obec Rudoltice
Fotografie: Jolana Kobzová
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Dne 26. 8. 2017 se konal 3. ročník Mysliveckého pose-
zení, které pro naše občany připravil Myslivecký spolek 
Rudoltice. Již tradičně si mohli dospělí i děti vyzkoušet 
svoji střeleckou mušku, střílelo se ze vzduchovky. Na další 
atrakci rybaření se zaměřily děti, úlovky byly velké, jednalo 
se však o sportovní rybaření, proto všichni kapříci skončili 
zpět ve vodě. Odměnou byly dětem sladkosti nebo dobroty 
na grilu. K občerstvení se podával divočák na grilu, zvěři-
nový guláš, speciality z udírny, cukroví, káva i nápoje všeho 
druhu. Všem nadšeným myslivcům patří poděkování  
za zorganizování příjemného dne na závěr prázdnin. 

Obec Rudoltice

Myslivecké posezení

Fotografie: Vladimír Provazník

Loučení 
s létem 2017

V závěru prázdnin, v sobotu 2. září 2017, se konalo  
na fotbalovém hřišti v Rudolticích již tradiční  Loučení  
s létem. Všechny děti měly možnost se vydovádět na nafu-
kovacích atrakcích, starší děti si vyzkoušet BumperBalls 
a ti menší si zajezdit v autíčkách. Na závěr odpoledne pro 
ně byl připraven DJ Tomáš Borovička s dětskou diskotékou 
oživenou videoprojekcí. Večer patřil parket dospělým. 

Kromě atrakcí pro děti se v letošním roce konal na hřišti 
také fotbalový zápas, rudoltické mužstvo porazilo sousední 
Žichlínek 5:3.

O občerstvení se postarali tradičně naši fotbalisté  
a jejich příznivci. Podávaly se klobásy z udírny, grilovaná 
kuřata, topinky a nápoje všeho druhu. Za jejich oběta-
vost jim patří dík. Dle chladnějšího počasí bylo zřejmé, 
že je opravdu konec léta, ale nepršelo, a to bylo hlavní,  
akce se vydařila.

Obec Rudoltice
Fotografie pořídili: Zdeňka Lédlová, Vladimír Provazník
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Tak už je to zase tady! 
Začal nový školní rok a s ním vše, co k tomu patří. Již potřetí 
za sebou jsme ho zahájili společným setkáním na trav-
naté ploše mezi mateřskou a základní školou. 4. září ráno 
jsme opět po prázdninách přivítali naše žáky i jejich rodiče  
a hlavně naše nové prvňáčky, pro něž byl první školní den 
velkou událostí, na kterou se již moc těšili. Přítomným 
žákům i rodičům byly představeny třídní učitelky i další 
pedagogové školy, byli seznámeni se změnami, které ve 
škole proběhly během letních prázdnin, i s novinkami, 
které jsme pro ně připravili v novém školním roce. 

Paní místostarostka Jolana Kobzová informovala  
o průběhu rekonstrukce mateřské školy i o dalších staveb-
ních úpravách, které v areálu školy proběhly o prázdni-
nách, nebo se brzy uskuteční. Také popřála všem žákům 
úspěšný školní rok a hodně spokojenosti ve škole. Na závěr 
slavnostního zahájení jsme se již tradičně všichni vyfotili 
a poté se už přešlo do jednotlivých tříd. Zde paní učitelky 
sdělily žákům základní informace k organizaci školního 
roku a také si s nimi popovídaly o zážitcích z prázdnin.  
Na prvňáčky ještě čekalo překvapení v podobě mnoha dárků, 
které jim zakoupila škola, obec, Pardubický kraj i společnost 
MK Fruit, která se školou spolupracuje v projektu Ovoce  
do škol. Každý prvňáček obdržel jako památku na první 
školní den pamětní list. Určitě se jim vyplatilo přijít  
do školy s jejich krásnými novými aktovkami, protože 
je měly při odchodu plné dárků. Snad se jim líbila i jejich 
třída, kterou paní učitelka Hana Hrdinová krásně vyzdobila  
a do které byl zakoupen nový nábytek a lavice.

První školní den se povedl a my doufáme, že stejně 
úspěšný a pohodový bude i zbytek školního roku. I pro leto-
šek jsme připravili a naplánovali spousty zajímavých akcí  
a aktivit, o kterých jsme přesvědčeni, že se žákům budou 
líbit a zároveň pomohou zpestřit a prohloubit jejich vzdě-
lávání. Škola se i nadále bude podílet na organizaci akcí 
pro širokou veřejnost, jakými jsou např. drakiáda, vánoční 
koncert, vítání občánků, dětský maškarní karneval… Také 
v oblasti zájmového vzdělávání nabídneme žákům pest-
rou paletu kroužků. Některé budou probíhat pod školní 
družinou např. keramika nebo sportovní kroužek, jiné ve 
spolupráci s DDM Lanškroun. Novinkou jsou v ZŠ kroužky  
v rámci projektu dotovaného EU a MŠMT s názvem „Škola 
pro budoucnost“, v rámci kterého nabídneme žákům 
možnost účasti v Klubu zábavné logiky a deskových her 
nebo ve Čtenářském klubu. Také máme v rámci tohoto 
projektu připraveno pravidelné doučování žáků. To vše 
zdarma. Součástí projektu bude i vzdělávání pedagogů, 
zejména v oblasti inkluze, a vzdělávání dětí a žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami. Také v MŠ je pro letošní 
školní rok připravena pestrá nabídka zájmových aktivit, ze 
kterých si budou moci děti i rodiče vybrat právě ty, jež jim 
budou nejvíce vyhovovat.

I v tomto školním roce jsme připravili pro žáky 
čtvrtého a pátého ročníku ZŠ lyžařský kurz, tento-
krát  v lyžařském areálu Říčky v Orlických horách, kam 
opět zavítáme společně se Základní školou Tatenice.  

Školní rok 2017/18 odstartován

Obec Rudoltice od 1. 9. 2017 zahájila projekt Hravá 
družina, který je určen pro rodiče dětí ze Zámečku, jejichž 
děti navštěvují Základní školu a mateřskou školu Rudoltice. 
Projekt zahrnuje bezpečnou přepravu dětí z této loka-
lity, aktivity zaměřené na hudbu, sport, přírodu, drama-
tiku, hravost a kreativní dovednosti. Je důležité, že Hravá 
družina velmi úzce spolupracuje se školní družinou při ZŠ 
a MŠ Rudoltice a s jejími vychovateli. Už cestou ze Zámečku 
do školy se o děti postará vychovatelka Pavla Málková, 
která s nimi tráví čas od brzkých ranních hodin. 

Hravá družina Přebírá je u autobusové zastávky Rudoltice-Zámeček  
a odpoledne je potom u autobusové zastávky opět vrací rodi-
čům. Tento projekt je koncipován především jako pomoc 
pro rodiče z Rudoltic, aby mohli lépe sladit svůj pracovní 
rytmus s péčí o své děti. Pokud tento projekt bude podpo-
řen v rámci Operačního programu zaměstnanosti (OPZ),  
do kterého je přihlášen, mohou se všichni, kteří se do Hravé 
družiny zapojí, těšit ještě na mnoho novinek, které pro ně 
budou zavedeny v průběhu tohoto roku. Pro začátek Vám 
můžeme slíbit, že nás nově najdete na facebookovém profilu 
Hravá družina.

 Mgr. Ivo Kolomý
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Protože bychom rádi navázali na lyžařské kurzy, které 
některé děti absolvovaly již v mateřské škole, připravujeme 
jejich pokračování i pro věkovou skupinu žáků z 1. až 3. třídy. 
Kurzy lyžování by měly probíhat v odpoledních hodinách 
v lyžařské škole na Pekláku v České Třebové. Plánujeme 
také z loňska úspěšné cyklistické „výšlapy“ s dětmi i jejich 
rodiči či základní výcvik vodáckých dovedností.

I v letošním roce budou všichni žáci školy i děti z MŠ 
společně od ledna jezdit do krytého plaveckého bazénu 
v České Třebové, kde proběhne plavecký výcvik. Plánujeme 
také další sportovní aktivity jak ve škole, tak i ve školní 
družině. Jsme přesvědčeni, že je dětem potřeba nabíd-
nout co nejvíce možností pohybu a smysluplného trávení 
volného času.

Jsme rádi, že se i nadále daří zlepšovat prostředí školy 
i jejího zázemí. Zatímco předloni prošla rekonstrukcí 
budova základní školy, letos již před letními prázdninami 
byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy školy mateř-
ské. Vedle vybudování přístavby pro novou třídu, která by 
měla umožnit, aby všechny děti navštěvující mateřskou 
školu mohly využívat společnou budovu i její zázemí  včetně 
venkovního areálu školy došlo i na rekonstrukci stávají-
cích prostor a tříd v hlavní budově. Během léta byly vymě-
něny elektrické rozvody, instalována nová světla, odstra-
něn byl starý nábytek, který byl nahrazen novým, zmizelo 
i nevzhledné dřevěné obložení tříd a chodeb, vyměněny 
byly prakticky všechny podlahové krytiny za nové dlažby, 
koberce a lina, nově byly vymalovány všechny prostory. 
V prvním patře byly s ohledem na otevření budoucí třetí 
třídy změněny některé dispozice místností, přibyla další 
šatna i hygienické zázemí pro pedagogy školy. Pracovní 
aktivity během prázdnin byly velmi intenzivní a jsem moc 
rád, že i díky úsilí všech zaměstnanců školy, za které jim 
patří velký dík, se podařilo vše připravit na nový školní rok. 
Velmi nám – zejména se stěhováním – pomohli zaměst-
nanci společnosti Vision, kterým také velmi děkujeme. Ne 
vše je ještě dokonalé a dotažené do konce, ale i tak už jsou 
nynější prostory školky mnohem modernější a estetičtější. 
Všichni se již těšíme na dokončení nové přístavby a na 
okamžik, kdy celá budova MŠ začne sloužit svému účelu. 

Velké změny zasáhly i areál školní zahrady, kde probí-
haly přes léto stavební práce spojené s rekonstrukcí MŠ, 
ale také zde byla instalována tlaková kanalizace, včetně 
přečerpávací jímky, odkud se splašková voda bude odvá-
dět do čistírny odpadních vod u prvního sídliště. V plánu 
je také realizace multifunkčního hřiště s umělým povr-
chem vedle budovy základní školy a také její nová přístavba, 
která by měla pomoci vyřešit nedostatek prostoru ve škole. 

Volná místa 
pro děti 
v mateřské škole

Základní škola a mateřská škola Rudoltice nabízí 
pro školní rok 2017/2018:

Informace na telefonním čísle: 465 324 724,  737 173 966 
nebo elektronicky na adrese: reditel@zsrudoltice.cz.
Více informací k MŠ také na www.zsrudoltice.cz

V přístavbě by měla vzniknout nová třída, která bude 
využívána také pro školní družinu a nové zázemí pro 
zájmové aktivity žáků. Počet dětí v ZŠ každoročně přibývá, 
proto jsme velmi rádi, že vedení obce Rudoltice takto 
aktivně přistupuje k řešení toho problému s prostorem. 
Opakovaně musím poděkovat vedení obce za velmi dobrou 
spolupráci a za její intenzivní zájem o rozvoj školy. Věřím, 
že i v tomto školním roce bude vše probíhat na minimálně 
stejně dobré úrovni.

Vedle změn v materiální oblasti si škola prošla také 
změnami v oblasti personální. V mateřské škole již před 
letními prázdninami došlo ke změně na pozici vedoucí 
učitelky MŠ, kdy paní učitelku Danu Frebortovou z důvodu 
jejího nástupu na mateřskou dovolenou vystřídala paní 
učitelka Martina Větrová. Paní Frebortové děkuji za její 
práci pro školu a přeji hodně štěstí a radostí z mateřských 
povinností. Do MŠ po prázdninách nastoupily také dvě 
nové paní učitelky, a to Blanka Matějková a Hana Brodinová. 
Na pozici chůvy, dotované z projektu „Škola pro budoucnost“,
pak paní Hana Minářová, která bude mít v MŠ na starosti 
zejména pomoc s nejmladšími dětmi. V základní škole 
bude nově jako třídní učitelka čtvrté třídy působit paní 
Drahuše Rejentová a angličtiny bude vyučovat paní Pavlína 
Vojtíšková. Všem novým kolegyním přeji, aby se jim ve 
škole líbilo a rychle se zařadily do našeho kolektivu.

Na závěr bych chtěl všem dětem a žákům naší školy 
popřát hodně spokojenosti a úspěšný školní rok a všem 
zaměstnancům dostatek energie a pozitivní přístup 
ke všem pracovním povinnostem.

Mgr. Pavel Dvořáček
ředitel
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Ředitel školy: Mgr. Pavel Dvořáček

Učitelé ZŠ: Mgr. Lenka Havlenová
  Mgr. Jana Hejkrlíková
  Mgr. Hana Hrdinová
  Mgr. Drahuše Rejentová
  Mgr. Olga Skalická
  Pavlína Vojtíšková

Vychovatelé školní družiny:
  Mgr. Pavel Dvořáček
  Marcela Krystlová, DiS.

Učitelky MŠ: Hana Brodinová
  Karolína Kotnourová
  Mgr. Blanka Matějková
  Hana Minářová (chůva MŠ)
  Alena Prícká
  Martina Větrová, DiS. (vedoucí učitelka)

Základní škola:

Školní družina:

Mateřská škola:

Pedagogický sbor 
školy k 1. 9. 2017

Třídní učitel
Mgr. Hana Hrdinová

Mgr. Jana Hejkrlíková
Mgr. Lenka Havlenová

Mgr. Drahuše Rejentová
Mgr. Olga Skalická

Třídní učitel
Marcela Krystlová, DiS.

Mgr. Pavel Dvořáček

Učitelky
Martina Větrová, DiS.
Karolína Kotnourová

Monika Mužíková
Mgr. Blanka Matějková

Alena Prícká
Hana Brodinová

Počty žáků
14
19
11
12
9

Žáci z tříd
1.–2. třída
3.–5. třída

Počet dětí

21

19

16

Třídy
I.
II.
III.
IV.
V.

Oddělení
I.
II.

Třída
Berušky

Sluníčka

Motýlci
(třída na Obci)

Přehled 
plánovaných akcí 
na školní rok 
2017/2018

Září

  MŠ Mami, tati, pojďte si hrát!

14.9.2017 MŠ  Informační schůzka pro rodiče

  MŠ Seznamujeme se, 
   poznáváme se

6.9.2017  ZŠ Společná třídní schůzka

8. 9. 2017  ZŠ Seznamovací výlet: 
   divadelní představení
   Klicperovo divadlo HK  

24.9.2017  ZŠ+MŠ       Drakiáda

29.9.2017  ZŠ Ředitelské volno

30.9.2017  ZŠ Vystoupení pro seniory

Říjen

8.10.2017  MŠ+ZŠ       Vítání občánků

10.10.2017  MŠ Loutkové divadlo 
    „Jejda strašidýlka“

   MŠ  Bramborový týden ve školce

25.10.2017 MŠ  Divadlo „Palečkovo   
   dobrodružství“ 
 
26.10.2017  MŠ  Logopedická depistáž 

26.–27.10.2017       ZŠ Podzimní prázdniny
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Listopad

  MŠ Světýlková cestička

  MŠ Poznáváme krásy podzimu

23.11.2017  MŠ Divadlo „O sněhovém nadělení“  

15.11.2017 ZŠ Klasifikační pedagogická rada 

22.11.2017  ZŠ Třídní schůzka

  ZŠ Divadelní představení 

Prosinec

5. 12. 2017  MŠ Možná přijde i Mikuláš    
    
7.12.2017 ZŠ+MŠ      Vánoční koncert v kostele  
    
  MŠ Adventní vyrábění 
   pro rodiče a děti

  MŠ Informační schůzka 
   pro rodiče předškoláků

  MŠ Vánoční besídky všech oddělení

4.12.2017 ZŠ Čertovský den    
    
  ZŠ Vánoční besídky   
     
21.12.2017 ZŠ Kino-Vánoční představení  
    
22.12.2017 ZŠ Krmení zvířátek    
    
23.12.2017–1.1.2018          ZŠ        Vánoční prázdniny   
    
Leden

3.1.2018–7.3.2018           ZŠ+MŠ Plavecký výcvik 
    (zahájení výcviku)  
   
  MŠ Návštěva předškoláků ve škole
   – aktovkový den

  MŠ Lyžařský kurz pro děti

  ZŠ Informativní schůzka 
   – lyžařský výcvik

24.1.2018 ZŠ Klasifikační pedagogická rada   
    
Únor

  MŠ Za zvířátky do lesa

28.2.2018 MŠ Divadlo „Zvědavá pohádka“   
    
  ZŠ+MŠ       Plavecký výcvik

  ZŠ Výchovný koncert  
 
Březen

3.3.2018  MŠ Karneval     
    
  MŠ Návštěva místní knihovny

19.3.2018 MŠ+ZŠ       Jarní dílny 
            a den otevřených dveří
         v ZŠ a MŠ    
 
24.3.2018 MŠ+ZŠ       Jarní výstava na obci   
     
23.3.2018 MŠ+ZŠ       Vítání jara a vynášení Morany  
     
7.3.2018  ZŠ+MŠ       Plavecký výcvik 
         (zakončení výcviku)

4.–9.3.2018 ZŠ Lyžařský kurz pro žáky 
   4. a 5. ročník   
       
12.–18.3.2018    ZŠ  Jarní prázdniny

  ZŠ Návštěva knihovny   
     
  ZŠ Evaluace – testování žáků (SCIO) 

29.–30.3.2018      ZŠ Velikonoční prázdniny   
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5. ČÍSLO          ZÁŘÍ  2017

Duben 

  MŠ Pálení čarodějnice

12.4.2018 MŠ Divadlo 
    „Pohádka z rozkvetlé louky“   
   
  MŠ Ekologický program 
   – Ekocentrum Paleta

12.4.2018 ZŠ Zápis do 1. třídy    
    
20.4.2018 MŠ+ZŠ       Den Země     
    
17.4.2018 ZŠ Přírodovědná soutěž – školní kolo 
    
18.4.2018 ZŠ Klasifikační pedagogická rada  
    
25.4.2018 ZŠ Třídní schůzka    
    
27.4.2018 ZŠ Noc s Andersenem   
    
  ZŠ Mc. Donald´s Cup  

  ZŠ Čarodějnický den 

30.4.2018 ZŠ Ředitelské volno    
   
Květen

  MŠ Svátek maminek - akademie

  MŠ Barevný týden

  MŠ Focení dětí z MŠ a ZŠ

10.5.2018 MŠ Zápis dětí do MŠ    
    
7.5.2018  ZŠ Ředitelské volno    
   
9.5.2018  ZŠ Přespolní běh v Kypuši   
    
14.–18.5.2018        ZŠ Den matek     
    
  ZŠ Mc. Donald´s Cup

  ZŠ Atletika ZŠ Smetanova   
   

  ZŠ Přírodovědná soutěž 

  ZŠ Koncert ZUŠ    
   
  ZŠ Dopravní hřiště

Červen

1.6.2018  MŠ Den dětí     
    
7.6.2018  MŠ Divadlo 
    „Dlouhý, široký a bystrozraký“   
   
  MŠ Výlety

  MŠ Dopravní hřiště 
   Lanškroun (předškoláci)

  MŠ Kino Lanškroun

  MŠ Rozloučení s předškoláky

1.6.2018  ZŠ Den dětí     
   1.6.2018
6.6.2018  ZŠ Atletické přebory   
    
  ZŠ Pasování na čtenáře 

15. nebo 22.6.2018 ZŠ 
   Svatojánská noc    
     
20.6.2018 ZŠ Klasifikační pedagogická rada  
    
  ZŠ Školní jednodenní výlety 

27.6.2018 ZŠ+MŠ       Beseda s policií, hasiči, ČK  
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Termín konání: 10.–14. 7. 2017
Počet účastníků: 45
z toho rudoltických dětí: 15

Příměstský tábor 
Rudoltice 2017

A v čem byl tento tábor jiný?
Větší počet účastníků? Více organizátorů? Zajímavé doplň-
kové činnosti? Hry v přírodě, v tělocvičně a na hřišti? 
Možnost přenocování? Anebo jste toto od příměstského 
tábora očekávali?

Pestrý program přizpůsobený aktuálnímu počasí, 
zázemí rudoltické tělocvičny, využití místního rybníka 
a dětského hřiště. Mnoho her a činností uspořádaných 
přímo v obci, výjezd na splutí Tiché Orlice do Ústí nad 
Orlicí, procházka po obci. Využití lodiček a raftů, koloběžek, 
kolečkových bruslí, lezeckého vybavení, vaření na kotlíku, 
stavění stanů a další.

Tak to bylo to, o co šlo a co jsme chtěli dětem nabídnout 
pro jejich vyžití v průběhu prázdnin.

Na závěr bych rád poděkoval všem pomocníkům  
a spolupracovníkům a doufám, že se s vámi uvidíme.  
Třeba příští rok.

Obec Rudoltice,  Terezka, Nikolas, Tomáš, 
Žáčkovi s.r.o., SDH Rudoltice a další

Za Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Vodní 
sporty – vedoucí Daniel Žáček

Na sobotu 19. srpna připravili 
členové Sboru dobrovolných hasičů 
Rudoltice pro občany příjemné odpole-
dne. V jejich stánku u hasičské zbroj-
nice zavoněly výborné bramboráky   
s různými náplněmi, podávaly se 
nápoje pro děti i dospělé, k pohodě 
hrála hudba. Roli šéfkuchaře s radostí 
přijal p. Jiří Sodomka. Jemu i všem 
organizátorům patří dík od spokoje-
ných občanů.

 Obec Rudoltice
Fotografie: Vladimír Provazník

Bramborákové hody u našich hasičů
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5. ČÍSLO          ZÁŘÍ  2017

k 31. 8. 2017

Počet obyvatel 
obce Rudoltice 
celkem k 31. 8. 2017: 1851

Počet obyvatel na Zámečku
v bytových domech: 680
v rodinných domech: 90

Statistika  
obyvatelstva

Společenská 
kronika
Gratulujeme jubilantům:

František Vyhnálek–90 let
*28. 6. 1927
Rudoltice 160

Jiří Doleček–70 let
*5. 7. 1947
Rudoltice 14

Anna Krystlová–70 let
*18. 7. 1947
Rudoltice 3

Miluška Krummerová–70 let
*9. 8. 1947
Rudoltice 106

Václav Kopecký–75 let
*15. 8. 1942
Rudoltice 52

Marie Gabrlíková–85 let
*21. 8. 1932
Rudoltice 617

Vítáme mezi námi:

Barbora Skalická
*5. 7. 2017
Rudoltice 174

Jan Hlava
*7. 7. 2017
Rudoltice 243

Vít Strouhal
*13. 7. 2017
Rudoltice 604

Tadeáš Vaněk
*18. 7. 2017
Rudoltice 607

Foto: Denisa Vaňková

Dominik Zemach
*31. 7. 2017
Rudoltice 620

Valérie Marešová
*22. 8. 2017
Rudoltice 731

Průměrný věk
celkem:   37,59
muži:  36,56
ženy:  38,60

Počet přihlášených
od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017: 34

Počet odhlášených
od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017: 34

Počet narozených
od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017: 15

Počet zemřelých
od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017: 4

Foto: Šárka Baranovská

Karolína Řeháčková
*30. 8. 2017
Rudoltice 177

Foto: Orlický deník
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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České Republiky
Starosta obce Rudoltice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 
2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 
do 14.00 hodin.

• Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 1 je volební míst-
nost v sále Kulturního domu v Rudolticích, Rudoltice 
čp. 95, pro voliče s trvalým pobytem v obci Rudoltice.

• Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem.

• Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb volič může obdr-
žet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

• Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků 
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

• Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

• Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

• Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním 
okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho 
pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlaso-
vání jsou závazné pro všechny přítomné.

Voličské průkazy – volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Při volbách do Poslanecké sněmovny může volič hlaso-
vat na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv voleb-
ním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu 

(např. při zahraniční dovolené, při zahraničním studijním 
či pracovním pobytu). Voličské průkazy vydávají obecní 
úřady v místě trvalého pobytu voliče, popř. zastupitelské 
úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvlášt-
ním seznamu voličů u zastupitelského úřadu.

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode 
dne vyhlášení voleb, tedy od 2. května 2017, a to následují-
cími způsoby (viz § 6a odst. 2 zákona o volbách):
•    PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu 
se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého 
pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu 
voličů), a to nejpozději do pátku 13. října 2017 do 16:00 hodin 
(do této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena). 
Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověře-
ným podpisem voliče (= volič žádost např. zaslal poštou). 
Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak 
pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat 
o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové 
schránky jiné osoby je nepřípustné). POZOR!!! Novelou 
volebních zákonů č. 90/2017 Sb. byla zrušena možnost 
zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické 
podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!
•    OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost voliče 
požadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče 
o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti 
sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského 
průkazu požádat nejpozději do středy 18. října 2017 do 16:00 
hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvr-
tek 5. října 2017, a to: 
• osobně voliči,
• osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověře-

ným podpisem voliče k převzetí (vyzvednutí) voličského 
průkazu,

• voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém 
předstihu zašle na jím uvedenou adresu na území ČR, 
nebo na uvedenou adresu do zahraničí, popř. jej může 
zaslat na základě žádosti voliče i na adresu příslušného 
zastupitelského úřadu, u kterého bude volič hlasovat.

POZOR !!! Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
NELZE vydat jeho duplikát, neboť v takovém případě nelze 
eliminovat možnost jeho zneužití.
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PŘÍLOHA          ZÁŘÍ  2017

Usnesení Rady  
obce Rudoltice  
č. RO/2017/07/13

USNESENÍ č. RO/1/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 

jednání.

USNESENÍ č. RO/2A/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  

o odvádění odpadních vod kanalizací č. 15/2017/OV mezi obcí  
a O. R., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpad-
ních vod kanalizací ve vlastnictví obce, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/2B/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  

o odvádění odpadních vod kanalizací č. 70/2017/OV mezi obcí  
a L. D., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpad-
ních vod kanalizací ve vlastnictví obce, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací 

smlouvy na částku 20.000,- Kč, která bude vyplacena panu  
J. M. bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací 

smlouvy na částku 20.000,- Kč, která bude vyplacena panu  
F. K. bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  

o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elek-
trického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) číslo 17_SOBS01_4121301310 mezi obcí  
a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, jejímž 
předmětem je vybudování odběrného místa na p. p. č. 4138/2 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  

o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elek-
trického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) číslo 17_SOBS01_4121301314 mezi obcí  
a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, jejímž 
předmětem je vybudování odběrného místa na p. p. č. 4138/2 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 2  

ke smlouvě o spolupráci ze dne 24.3.2015 mezi obcí a společ-
ností Dimatex CS s.r.o., se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad 
Nisou, IČ 43224245, jehož předmětem je umístění kontej-
nerů pro sběr textilu v obci zdarma, a který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8A/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření  

č. 7/2017 ze dne 13.7.2017, jehož předmětem je nákup nového 
nábytku pro mateřskou školu, a které je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8B/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 

8/2017 ze dne 13.7.2017, jehož předmětem je příspěvek na 
provoz centra Rudoltický Budulínek, z. s., mzdové výdaje 
a komunální služby, a které je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/9A/2017/07/13
- Rada obce Rudoltice schvaluje nákup nábytku pro 

budovu mateřské školy Rudoltice dle cenových nabídek 
společnosti TREMAK se sídlem 517 91 Deštné v Orlických 
horách 230, IČ 62046080, v rozsahu: stoly, židle a doplňky 
dle nabídky č. N4517D za celkovou cenu 218.000,- Kč  
vč. DPH, skříně a regály dle nabídky č. N3917D za celkovou 
cenu 78.200 Kč vč. DPH, šatnové boxy dle nabídky č. N3817D  
za celkovou cenu 154.340 Kč vč. DPH, vybavení pro jídelnu 
a hernu dle nabídky č. N3717D za celkovou cenu 111.000,- 
Kč vč. DPH, objednávky a nabídky jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
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USNESENÍ č. RO/9B/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje nákup a pokládku PVC  

a koberců včetně stěrkování, celoplošného lepení a lišto-
vání v budově mateřské školy Rudoltice dle cenové nabídky 
ze dne 12.7.2017 za celkovou cenu 261.423,- Kč vč. DPH  
od společnosti Podlahové centrum Dana Hlavatá se sídlem 
Nádražní 165, 563 01 Lanškroun, IČ 64964302, objednávka  
a nabídka jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření objednávky 

doprovodného programu u příležitosti konání kulturní 
akce Loučení s létem dne 2.9.2017 mezi obcí a společností 
Time4fun, s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun,  
IČ 02855844, jejíž předmětem je zajištění ozvučení, osvět-
lení, moderace, nafukovací atrakce pro děti, hudební 
produkce, dětská i večerní diskotéka, poplatky OSA, výroba 
propagačních materiálů, za celkovou cenu 35.900,- Kč bez 
DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/11/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje pořízení souboru movi-

tého majetku do učebny 1. třídy základní školy Rudoltice  
v celkové hodnotě 54.100,- Kč vč. DPH, který bude pořízen  
z Fondu reprodukce majetku.

USNESENÍ č. RO/12A/2017/07/13
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/3  

s panem M. M., bytem XXX, a pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/12B/2017/07/13
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a paní P. F., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které 
vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného a služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. X v bytovém 
domě čp. X v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schvá-
lit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

USNESENÍ č. RO/12C/2017/07/13
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a paní H. Š., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli,  
které vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného  
a služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. X  
v bytovém domě čp. X v obci Rudoltice a rozhodla její 
uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/12D/2017/07/13
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a paní M. L., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které 
vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného a služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. X v bytovém 
domě čp. X v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schvá-
lit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 
27.7.2017 od 19:00 hodin

 Mgr. Ivo Kolomý, v. r. Jolana Kobzová, v. r.
  starosta   místostarostka



3

PŘÍLOHA          ZÁŘÍ  2017

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2017/07/27

USNESENÍ č. RO/1/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 

jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/07/27
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák.  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje  
p. p. č. 4623 o výměře 6 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje  
na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/3/2017/07/27
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák.  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje části  
p. p. č. 3451/6 (nově dle GP p. p. č. 3451/19) o výměře 452 m2 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a pověřuje obecní úřad ke 
zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/4/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

mezi obcí a Mgr. Rostislavem Krejčím se sídlem Vodní 23, 
789 85 Mohelnice, IČO 74132911, jejímž předmětem je vypra-
cování žádosti o získání finančních prostředků, grantů, či 
dotací v rámci vyhlášené výzvy z podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul č. 6 – Podpora 
sportovní infrastruktury (rekonstrukce, modernizace  
a vybudování školních hřišť, rekonstrukce nebo moder-
nizace tělocvičen) administrované Ministerstvem míst-
ního rozvoje, v celkové výši v závislosti na výši získaných 
finančních prostředků, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2017/07/27
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku před-

loženou Mg.A. Mikulášem Medlíkem se sídlem Lubná 220, 
569 63 Lubná u Litomyšle, IČ 88237591, jejímž předmětem je 
doplnění položkového rozpočtu k vypracované projektové 
dokumentaci pro stavební povolení Školní hřiště a přípojky 
pro školní bazén Rudoltice, za celkovou cenu 9.000,- Kč  
vč. DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,  
a nabídku schvaluje.

USNESENÍ č. RO/6/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření  

č. 9/2017 ze dne 27.7.2017, jehož předmětem je neinvestiční 
dotace pro ZŠ, Operační program Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání a členský příspěvek Dobrovolnému svazku obcí 
Lanškrounsko, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy 

mezi Obcí Rudoltice a firmou ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem  
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433, jejímž před-
mětem jsou sdružené služby dodávky plynu s platností  
a účinností smlouvy do 31.12.2018, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi 

Obcí Rudoltice a firmou ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem Praha 4, 
Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433, jejímž předmětem 
jsou sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí nízkého 
napětí (NN) s platností a účinností smlouvy do 31.12.2018,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9A/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/4  

s paní M. D. a panem J. D., oba bytem XXX a pověřuje 
starostu k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/9B/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 616/8  

s paní D. K., bytem XXX a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/9C/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 618/10  

s panem M. V., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

USNESENÍ č. RO/9D/2017/07/27
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a paní V. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věři-
teli, které vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného  
a služeb 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.
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USNESENÍ č. RO/9E/2017/07/27
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a paní A. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli,  
které vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného  
a služeb 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 č. RO/9F/2017/07/27 
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a paní M. Z., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věři-
teli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním 
služeb 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 č. RO/9G/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1  

k NS č. 611/10, dodatku č. 2 k NS č. 263/9, 263/12, 609/10, 
611/2, 616/12, 617/5, dodatku č. 4 k NS č. 610/2, 612/2, 617/12, 
623/7, dodatku č. 5 k NS č. 603/10, dodatku č. 7 k NS č. 624/7, 
dodatku č. 9 k NS č. 617/10, dodatku č. 10 k NS č. 617/11, 
dodatku č. 11 k NS č. 610/11, dodatku č. 14 k NS č. 610/4 a pově-
řuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/9H/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2  

k NS č. 611/11, 617/3 a dodatku č. 11 k NS č. 619/5, jejichž 
předmětem je změna v osobě nájemce a pověřuje starostu  
k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/9CH/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody  

o skončení nájmu k bytu č. 1 v bytovém domě čp. 616 v obci 
Rudoltice ke dni 15.8.2017 a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

USNESENÍ č. RO/10/2017/07/27
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 0254/2017/VOZ/01 mezi Obcí Rudoltice  
a společností KPV SYSTÉM s.r.o. se sídlem Lázeňská 354, 
562 01 Ústí nad Orlicí, IČ27546756, jejímž předmětem je 
upřesnění stavebních prací vzhledem ke změnám vyply-
nuvších při realizaci stavby „Stavební úpravy, dostavba  
a nástavba objektu Mateřské školy Rudoltice“, v celkové 
výši 653.423,- Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/11/2017/07/27
Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného 

společníka obchodní společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 
v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona o obcích 
schvaluje mimořádnou finanční odměnu jednateli společ-
nosti M. Š. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce jedna-
tele uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 odstavec 1  
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve výši 
XXX Kč.

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

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 
17.8.2017 od 19:00 hodin

 Mgr. Ivo Kolomý, v. r. Jolana Kobzová, v. r.
  starosta   místostarostka
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2017/08/17

USNESENÍ č. RO/1/2017/08/17
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 

jednání.

USNESENÍ č. RO/2A/2017/08/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  

o odvádění odpadních vod kanalizací č. 71/2017/OV mezi 
obcí a P. S., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění 
odpadních vod kanalizací ve vlastnictví obce, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/2B/2017/08/17 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  

o odvádění odpadních vod kanalizací č. 72/2017/OV mezi 
obcí a L. M., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění 
odpadních vod kanalizací ve vlastnictví obce, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3A/2017/08/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1  

k NS č. 263/8, 620/8, 623/2, 623/13, dodatku č. 2 k NS č. 602/12, 
611/1, 614/13, dodatku č. 3 k NS č. 616/13, dodatku č. 4 k NS č. 
603/9, 604/8, 605/12, 621/13, dodatku č. 5 k NS č. 607/7, 611/5, 
616/10, 617/8, 618/5, 618/6, 618/7, 618/9, 618/11, 618/12, 619/12, 
dodatku č. 6 k NS č. 624/2, dodatku č. 8 k NS č. 611/3, dodatku 
č. 11 k NS č. 615/9, 618/1, dodatku č. 18 k NS č. 608/6 a pověřuje 
starostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 13  
k NS č. 624/3 a dodatku č. 21 k NS č. 624/8 a pověřuje 
starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/3B/2017/08/17
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně 

závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na 
straně jedné, jako věřitelem a paní K. Š., trvale bytem XXX, 
na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků 
dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem 
a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním 
bytu č. X v bytovém domě čp. X v obci Rudoltice a rozhodla 
její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/3C/2017/08/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 615/1  

s paní L. J., bytem XXX a panem D. M., bytem XXX a pově-
řuje starostu k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 616/1  
s paní Z. Š., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

USNESENÍ č. RO/3D/2017/08/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody  

o skončení nájmu k bytu č. 10 v bytovém domě čp. 616 v obci 
Rudoltice ke dni 31.8.2017 a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

USNESENÍ č. RO/3E/2017/08/17
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a panem L. D., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebí-
ráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu 
č. X v bytovém domě čp. X v obci Rudoltice a rozhodla její 
uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-
kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a panem P. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebí-
ráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu 
č. X v bytovém domě čp. X v obci Rudoltice a rozhodla její 
uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-
kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem a panem J. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebí-
ráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu 
č. X v bytovém domě čp. X v obci Rudoltice a rozhodla její 
uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

PŘÍLOHA          ZÁŘÍ  2017
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Usnesení zastupitelstva 
obce č. OZ/31/8/2017
Usnesení č. ZO/1/31/8/2017

Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu 
pana Miloslava Šrámka a pana Daniela Žáčka a zapisovatel-
kou Jolanu Kobzovou.

Usnesení č. ZO/2/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující 

program zasedání zastupitelstva:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu 

Podpory obnovy a rozvoje venkova pro Dotační titul č. 6
4. ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků
5. Prodej p. p. č. 4623 a 11/5 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
6. Prodej části p. p. č. 3451/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
7. Směna p. p. č. 108/2 a p. p. č. 112/4 v k. ú. Rudoltice  

u Lanškrouna 
8. Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice  

u Lanškrouna 
9. Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 2 v BD  

č. p. 611
10. Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 10 v BD  

č. p. 617
11. Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu č. 11 v BD  

č. p. 610
12. Smlouva o podmínkách provedení stavby „Modernizace 

silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun“ 
13. Různé
14. Diskuse

Usnesení č. ZO/3/31/8/2017
Obec Rudoltice schvaluje Žádost o poskytnutí dotace  

na rok 2017 z podprogamu Podpory obnovy a rozvoje 
venkova pro Dotační titul č. 6 s názvem Školní hřiště  
a přípojky pro školní bazén Rudoltice, jejímž předmětem 
je financování výstavby školního multifunkčního hřiště  
v areálu nezastavěného prostranství v centru obce Rudoltice 
mezi budovami mateřské a základní školy v celkové výši 
1.685.806,56 Kč vč. DPH.

USNESENÍ č. RO/3F/2017/08/17
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 

bytu č. 9 v bytovém domě čp. 602 v obci Rudoltice ze dne 
14.8.2017.

USNESENÍ č. RO/3G/2017/08/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 

k NS č. 612/3, jehož předmětem je sleva z nájmu za výkon 
funkce domovního důvěrníka s účinností od 1.8.2017  
a pověřuje starostu obce k jeho podpisu. Rada obce 
Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 5 k NS č. 627/4, 
jehož předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce domov-
ního důvěrníka s účinností od 1.9.2017 a pověřuje starostu 
obce k jeho podpisu. Rada obce Rudoltice schvaluje 
uzavření dodatku č. 13 k NS č. 627/1, jehož předmětem je 
ukončení výkonu funkce domovního důvěrníka k 31.8.2017 
a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

USNESENÍ č. RO/4/2017/08/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  

o právu stavby a zřízení věcného břemena mezi obcí a D. 
K., bytem XXX, jejímž předmětem je výstavba chodníku a 
splaškové kanalizace včetně přípojek podél komunikace 
III/31513, které budou zasahovat do p.p.č. XXX, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2017/08/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní 

smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti mezi obcí a společností Povodí Moravy s. p., se sídlem 
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, jejímž předmě-
tem je výstavba chodníku a splaškové kanalizace včetně 
přípojek podél komunikace III/31513, které budou zasahovat 
do p.p.č. 3446/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 
7.9.2017 od 19:00 hodin

 Mgr. Ivo Kolomý, v. r. Jolana Kobzová, v. r.
  starosta   místostarostka
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Usnesení č. ZO/4/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost 

Základní školy a mateřské školy Rudoltice, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je udělení 
výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě, a tuto výjimku 
schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2017/2018.

Obec Rudoltice povoluje výjimku z nejnižšího počtu 
žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím práv-
ním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje 
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou kraj-
ským normativem.

Usnesení č. ZO/5/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřej-

nění záměru prodeje p. p. č. 4623 a 11/5 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve 
dnech 14.8.2017 – 30.8.2017.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej  
p. p. č. 4623 o výměře 6 m2 a p. p. č. 11/5 o výměře 336 m2 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna Římskokatolické farnosti 
Rudoltice, se sídlem Rudoltice č. p. 1, za celkovou kupní cenu 
ve výši 11.970,- Kč stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku 
obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne  
23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad  
k vyhotovení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu.

Usnesení č. ZO/6/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 

záměru prodeje části p. p. č. 3451/6 (nově dle GP 3451/19)  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního 
úřadu Rudoltice ve dnech 14. 8. 2017 – 30. 8. 2017.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části 
p. p. č. 3451/6 (nově dle GP 3451/19) o výměře 452 m2  

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu R. Ž., bytem XXX,  
za celkovou kupní cenu ve výši 15.820,- Kč stanovenou dle 
odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupi-
telstvem 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/7/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 

záměru směny p. p. č. 108/2 a p. p. č. 112/4 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice  
ve dnech 14. 8. 2017 – 30. 8. 2017.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné 
smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné a panem 
M. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je směna p. p. 
č. 108/2 o celkové výměře 212 m2 za p. p. č. 112/4 o celkové 
výměře 66 m2 a p. p. č. 112/3 o celkové výměře 442 m2. Rozdíl 
v hodnotách směňovaných pozemků stanovený dle odst. 1 
písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitel-
stvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2 činí 10.360,- Kč  
a uhradí jej Obec Rudoltice panu M. M. na jeho bankovní 
účet nebo hotově při podpisu smlouvy, a rozhodlo její 
uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/8/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřej-

nění záměru směny části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu 
Rudoltice ve dnech 14. 8. 2017 – 30. 8. 2017.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné 
smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné 

a panem J. S., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je směna části p. p. č. 4068 a části p. p. č. 4070 (nově dle  
GP p. p. č. 4068/2 o celkové výměře 320 m2) a části p. p. č. 
4072 (nově dle GP p. p. č. 4072/1 o celkové výměře 828 m2). 
Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků stanovený dle 
odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastu-
pitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2, činí 17.780,- 
Kč a uhradí jej pan J. S. na bankovní účet obce Rudoltice,  
a rozhodlo její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

PŘÍLOHA          ZÁŘÍ  2017
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Usnesení č. ZO/9/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody 

o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako 
věřitelem a paní V. Š., trvale bytem XXX, na straně druhé, 
jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věři-
teli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním 
služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXX 
v bytovém domě čp. XXX, v obci Rudoltice a rozhodla její 
uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/10/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody 

o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi Obcí 
Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní Ľ. A., trvale 
bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada 
závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti 
s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení 
s užíváním bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX, v obci 
Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/11/31/8/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody 

o změně závazku, uznání a splátkách dluhu mezi Obcí 
Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a panem T. Ch., 
trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly  
v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytova-
ných ve spojení s užíváním bytu č. XXX v bytovém domě  
čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/12/8/11/2017
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy 

o podmínkách provedení stavby mezi obcí Rudoltice  
na straně jedné a Pardubickým krajem se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822, 
zastoupeným za základě usnesení Rady Pardubického kraje 
č. R/1489/07 ze dne 10. 5. 2017 JUDr. Michalem Votřelem, 
MPA, vedoucím odboru majetkového, stavebního úřadu 
a investic Krajského úřadu Pardubického kraje na straně 
druhé, jejímž předmětem je modernizace silnice II/315 
Skuhrov – Lanškroun (kruhový objezd) jež se v souladu  
s projektovou dokumentací dotkne nemovitých věcí ve 
vlastnictví obce Rudoltice, a rozhodlo její uzavření schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
 k jejímu podpisu.
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5. ČÍSLO          ZÁŘÍ  2017

Školení i stáže v nemocnicích. 
Dotační program pro začínající praktiky bude atraktivnější

Nedostatek lékařů je problémem, který trápí zdravotnictví 
napříč všemi obory. Výjimkou nejsou ani praktičtí lékaři, 
jejichž populace stárne a během několika málo let hrozí, 
že jich pro tento obor nebude dostatek, a to zejména na 
venkovských obvodech. Proto krajští radní na svém jednání 
schválili úpravu dotačního programu, který by měl motivo-
vat dosud nezapojené školitele i absolventy.

Cílem dotačního programu je zvýšit počet absol-
ventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci 
v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické 
lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje 
a zejména jeho venkovských částí. „Dotační program pro 
budoucí praktické doktory nevyhlašujeme poprvé. Letos 
jsme ho však upravili tak, aby byl atraktivní pro širší spekt-
rum lékařů,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. 

„Podpora bude poskytována formou neinvestiční progra-
mové dotace, na kterou není právní nárok. Výše poskyt-
nuté podpory na jeden projekt je 60 tisíc korun na období 
od 1. ledna do 31. prosince 2018,“ informoval radní Valtr. 
Právě výše podpory na jeden projekt je jednou z úprav, 
kterou se program oproti minulému roku liší. Ta byla dříve 
pouze ve výši 48 tisíc korun. „O dotaci může také nově žádat 
pouze nový školitel, nebude tedy poskytována ve druhém 
a třetím roce školení,“ uvedl Ladislav Valtr. „Díky vyšší 
částce dotace se také zvyšuje možnost uhradit kromě mzdy 
absolventa také jeho různá školení nebo stáže v nemocni-
cích,“ dodal radní pro zdravotnictví Valtr s tím, že celková 
výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje na tento 
dotační program je půl milionu korun. Žádosti mohou 
zájemci podávat od 1. srpna do posledního září letošního 
roku.

Než absolvent získá specializovanou způsobilost pro 
samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít 
vzdělávacím cyklem, na některém z takzvaných rezidenč-
ních míst, která vypisuje, schvaluje a fi nancuje ministerstvo 
zdravotnictví. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele 
zdravotních služeb, absolvent se pak stává jeho zaměstnan-
cem. Během prvního roku a půl musí absolvovat stáže ve 
všech základních lékařských oborech a v další fázi ještě v 
oborech specializovaných. 

Porota Stavby roku letos posuzuje 
13 realizací, vybírat může i veřejnost

Posledním dnem června skončila možnost přihlásit stavbu 
zkolaudovanou v Pardubickém kraji v posledních dvou 
letech do regionální soutěže Stavba roku. Každý druhý 
rok ji pravidelně vyhlašuje Pardubický kraj ve spolupráci 
s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví 
v České republice. Letos se o titul bude ucházet celkem 13 
staveb v několika kategoriích.

„Na všechny stavby se se členy poroty osobně podíváme 
na místě. Hodnotíme nejen práci architektů, ale také projek-
tantů a celkovou kvalitu provedení, proto má porota složení 
ze všech dotčených profesí,“ uvedl její předseda, 1. náměstek 
hejtmana Roman Línek, sám také stavař.

Nepočetnější zastoupení mají kategorie staveb občan-
ské vybavenosti, staveb pro průmysl, zemědělství a vodní 
hospodářství a staveb inženýrských a dopravních, včetně 
veřejných prostranství.

Od tohoto týdne má možnost se do hlasování o nejlepší 
stavbu uplynulých dvou let v Pardubickém kraji zapojit 
i veřejnost. Přihlášené stavby najdou zájemci na webových 
stránkách: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/. V minulém 
ročníku Stavby roku si v laickém hlasování nejlépe vedla 
rozhledna Mariánka v Horní Čermné.

Dejte hlas památkářským aktivitám v kraji

Národní památkový ústav nyní vyhlásil další ročník ceny 
Patrimonium pro futuro, ve kterém odborníci vybírají 
v celkem čtyřech kategoriích: obnova památky, restau-
rování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana 
památky. Zatímco odborná porota vybírá vítěze jednotli-
vých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů 
na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii. 

V anketě jsou vybraní i dva zástupci z Pardubického 
kraje – Obnova Chrámu na Chlumku a také tři výjimečné 
publikace zabývající se metodikou záchrany a prezentace 
lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí 
od Spolku archaických nadšenců v Sebranicích. 

Zprávy z Pardubického kraje                                   Zprávy z Pardubického kraje                                   
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„Revitalizaci Chrámu na Chlumku Pardubický kraj řadu 
let podporuje, pomohli jsme tam i s bezbariérovým přístu-
pem a na letošní výstavě Architecture Week na Pražském 
hradě bude chrám jedním z hlavních reprezentantů barok-
ních památek v našem regionu. Stejně tak dlouhodobě 
podporujeme i aktivity Spolku archaických nadšenců, který 
laická veřejnost zná například z rekonstrukce polygonální 
stodoly v Trstěnici, obnovy kaplí ve Vysokém lese nebo 
udržování tradic dnes již zapomenutých řemesel. Proto 
budu rád, když jednomu z nich pošlete do ankety svůj hlas,“ 
vyzývá veřejnost Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro 
kulturu.

Na webu Národního památkového ústavu na adrese 
https://www.npu.cz/pamatky-dekuji získají hlasující infor-
mace o tom, co všechno se v loňském roce povedlo objevit, 
zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zaslou-
žil. Hlasovat však lze pouze pro jednoho z navržených. 
Hlasování probíhá do pátku 15. září.

Memorandum přinese do kraje téměř tři miliardy korun 
na výstavbu přivaděčů k D35

Téměř tři miliardy korun se zavázala vyčlenit česká vláda 
na výstavbu přivaděčů k dálnici D35 na území Pardubického 
kraje. Aktualizované Memorandum Ministerstva dopravy 
a Pardubického kraje o vzájemné spolupráci při přípravě 
a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území 
Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síť 
podepsali v polovině července ministr dopravy Dan Ťok a 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Pro Pardubický kraj je memorandum únosný kompro-
mis. Reaguje po jedenácti letech na obdobný dokument, 
který bylo nezbytné aktualizovat a dostat do rozpočtových 
možností státu v letech 2017-20. Původní memorandum bylo 
velmi obecné, teď se výrazně zkonkretizovalo a jsou za ním 
i konkrétní peníze, zejména na rok 2018 a následující léta,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Součástí 
memoranda je také obnova povrchů silnic v bezprostřední 
blízkosti páteřní komunikace, jejich rozšíření nebo přeložky 
s vyústění na mimoúrovňové křižovatky v rámci D35.  
Pro Pardubický kraj je důležité, aby i oblasti, kudy nevede 
koridor této rychlostní komunikace, byly na ni dobře navá-
zány přivaděči.“

„D35 měla být postavena už dávno a mohli jsme tím 
výrazně zmírnit dopravní komplikace jak v Pardubickém 
kraji, tak při nynější modernizaci D1. Pardubickému kraji 
uleví od tranzitní dopravy na současné 1/35 a výrazně zlepší 
spojení s dalšími regiony,“ řekl ministr Dan Ťok.

Součástí memoranda jsou tyto investiční akce navá-
zané na výstavbu dálnice D35:
• Přeložka silnice II/298 mezi mimoúrovňovou křižovatkou 

Rokytno na D35 a dnešní I/35 v limitní výši 200 milionů 
korun. 

• Přeložka silnice II/322 kolem Dašic v limitní výši 300 
milionů korun

• Přeložka silnice II/322 v úseku Černá za Bory - Dašice  
v limitní výši 200 milionů korun.

• Modernizace silnice II/358 mezi Českou Třebovou  
a Litomyšlí v limitní výši 200 milionů korun.

• Modernizace silnice II/360 mezi Ústím nad Orlicí  
a Litomyšlí v limitní výši 100 milionů korun.

• Modernizace silnice II/312 v úseku Choceň - České 
Libchavy - Žamberk v limitní výši 500 milionů korun.

• Prodloužení silnice II/312 v nové trase na I/35 ve vazbě 
na D35 MÚK Vysoké Mýto, západ v úseku Vysoké Mýto 

- Choceň - Mostek v limitní výši 1,2 miliardy korun.  
V případě nepotvrzení proveditelnosti a ekonomické 
rentability této akce bude provedena přeložka a moder-
nizace silnice II/357 v úseku Vysoké Mýto - Choceň ve 
vazbě na mimoúrovňovou křižovatku Vysoké Mýto, západ 
na D35 a modernizace silnice II/315 v úseku Týnišťko - 
Choceň v souhrnné limitní výši 520 milionů korun. 

Stávající silnice první třídy I/35 bude po dokončení D35 
převedena do kategorie silnic druhé třídy a jejím vlastní-
kem se stane Pardubický kraj. „Naším závazkem zde bude 
omezit nákladní tranzitní kamionovou dopravu, tak aby  
do budoucna nákladní vozidla využívala právě D35  
a neměla tendenci sjíždět na silnice nižších tříd,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický.

Původní memorandum bylo podepsáno v Pardubicích 
21. března 2006 tehdejším ministrem dopravy Milanem 
Šimonovským a hejtmanem Pardubického kraje Michalem 
Rabasem. Týkalo se vzájemné spolupráce při přípravě  
a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území 
Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti. 
Vláda ho posléze schválila svým usnesením č. 421 ze dne  
12. dubna 2006. Pardubický kraj splnil předpoklad vyplýva-
jící z memoranda, a to schválení koridoru R35 v takzvané 
jižní variantě v Zásadách územního rozvoje Pardubického 
kraje.
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Přímá linka z Kazachstánu do Pardubic? Kraj jedná  
s dalšími východními destinacemi

V Astaně, hlavním městě Kazachstánu, se od června  
do září koná světová výstava EXPO 2017, na které se  
v českém pavilonu prezentuje také Pardubický kraj. 
Zástupci našeho regionu zde při příležitosti této výstavy 
jednali s velvyslankyní České republiky v Kazachstánu 
a Kyrgystánu Eliškou Žigovou. Hlavním tématem byla 
podpora cestovního ruchu, ale také možné přímé letecké 
spojení Pardubic s kazašskou Astanou, které by se mohlo 
stát jediným spojením České republiky s Kazachstánem.

„Česká republika je mezi Kazachy velmi žádaná. Mezi 
nejoblíbenější destinace patří Karlovy Vary a Praha,  
ale kazašští turisté mají obecně velmi rádi lázeňské 
pobyty, takže bychom jim mohli nabídnout například Lázně 
Bohdaneč. V současné době však neexistuje přímé spojení  
s Kazachstánem, což je pro turisty z této středoasijské země 
limitující a obecně to omezuje možnost přilákání turistů  
z celé střední Asie. Pravidelná letecká linka Praha – Almaty 
byla zrušena, a proto budeme chtít společně s velvyslanec-
tvím otevřít jednání s dopravcem Air Astana o možnosti 
vytvoření leteckého spojení Astany s pardubickým letiš-
těm,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Zároveň budeme 
chtít jednat se zástupci Kyrgystánu, kteří nabízí velmi 
výhodné podmínky pro propojení s Českou republikou. 
Letecký dopravce této země však v současné době nemá 
přístup do evropského leteckého prostoru, a proto se nabízí 
oslovení českých dopravců. Mohlo by se jednat o velmi zají-
mavé propojení do dalších asijských zemí za výhodných 
podmínek,“ uvedl hejtman Netolický.

Čeští investoři mají o Kazachstán zájem
Ačkoliv je pro řadu Čechů Kazachstán velkou nezná-

mou, tato středoasijská země začíná být velmi populární 
mezi českými investory. „Výraznou proměnou v zájmu 
českých investorů byla krize na Ukrajině a sankce proti 
Rusku. V této době se začali obracet směrem do střední Asie, 
a to především právě Kazachstánu. Mezi mnohými můžeme 
zmínit například pivovar Kozel, který je mezi místními 
velmi oblíbený,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. 

„Nadále zůstaneme s velvyslanectvím v kontaktu a budeme 
chtít propojit firmy z našeho regionu, které by mohly mít 
zájem prezentovat se na středoasijském trhu nebo zde navá-
zat zajímavé obchodní vazby,“ dodal Línek.

Lázně a koně. Kraj má turistům z Kazachstánu co nabídnout
Česká republika se v rámci světové výstavy EXPO 2017 

prezentuje vlastní expozicí v jednom z pavilonů. „Český 
pavilon navštěvuje v průměru pět až osm tisíc návštěv-
níků každý den. V tomto týdnu se v pavilonu prezentuje 
Pardubický kraj. Snažíme se Kazachům ukázat, že mohou 
kromě Prahy a Karlových Varů navštívit i další regiony. 
Naší výhodou je blízkost od hlavního města, lázně a koňská 
turistika,“ uvedl radní pro oblast cestovního ruchu René 
Živný. „Kromě Kladrub nad Labem, které aspirují na zapsání 
na listinu světového kulturního dědictví UNESCO, můžeme 
nabízet například Slatiňany, ale samozřejmě Pardubice jako 
takové,“ doplnil Živný.

Historické vlaky lákají turisty na Králicko již třetím rokem

Třetí ročník pravidelných sobotních jízd historických vlaků 
z České Třebové do Hanušovic má za sebou již osm víkendů. 
Za více jak měsíc a půl provozu vyzkoušelo tuto turistickou 
atrakci přes 1600 cestujících. Ti se svezli osobními vagony 
zvanými Rybák, taženými prvorepublikovými parními 
lokomotivami, nebo motorovým vozem Krokodýl z 60. let. 

"Zájem cestujících nadále trvá, což nás samozřejmě 
těší. Ohlasy předchozích dvou ročníků byly velmi pozi-
tivní a projevuje se to i v počtu cestujících v letošním 
roce, ve kterém využíváme nejdelší trasu ze všech tří 
ročníků. Po dokončení rekonstrukce jsme se vrátili  
až do stanice Hanušovice v sousedním Olomouckém kraji,“  
uvedl hejtman Martin Netolický a doplnil pozvánku  
na vojensko-historickou akci Cihelna 2017, která se neda-
leko Králík uskuteční v sobotu 19. srpna.
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„Stejně jako v předchozích letech vyrazí na Cihelnu 
posílená souprava, která pojme zdaleka nejvíce cestujících 
ze všech letních jízd. Zároveň jsme v rámci této výjimečné 
akce připravili změnu v jízdním řádu tak, aby si mohli 
návštěvníci celou akci více vychutnat. Na zpáteční cestě 
proto budou posunuty odjezdy ze všech stanic přibližně 
o 90 minut oproti běžnému jízdnímu řádu,“ dodal hejtman 
Netolický.

Prozatím nejúspěšnější sobotu z pohledu obsaze-
nosti vlaků byl 8. červenec, kdy se parním vlakem svezlo 
celkem 550 cestujících. Zajímavostí je také 18 přepravených 
kočárků.

Turistický portál kraje je nyní modernější

Od začátku srpna se uživatelé oblíbeného turistického 
portálu www.vychodnicechy.info setkávají na těchto strán-
kách nejen s modernější grafi kou, ale především mají 
usnadněnou cestu k vyhledávaným informacím. Pro nový 
design hledala Destinační společnost Výhodní Čechy inspi-
raci mezi nejlepšími evropskými turistickými portály.

„Turistický portál Pardubického www.vychodnicechy.cz 
si i ve své původní podobě vedl dobře, v červenci dokonce 
překonal návštěvnický rekord za celou dobu své exis-
tence, když zaznamenal 58 334 návštěv,“ upozornil radní 
Pardubického kraje pro cestovní ruch René Živný. „V minu-
losti získal i několik odborných cen, ale je nám jasné, že v 
tomto oboru se musíme pružně přizpůsobovat novým tren-
dům a zejména uživatelům, kteří zde hledají vše potřebné 
pro cestování po našem regionu. Teď jsem zvědav, jak se 
změny projeví v další návštěvnosti,“ dodal Živný.

Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravi-
delně aktualizován nejen informačními centry, ale i posky-
tovateli služeb cestovního ruchu. Je k dispozici v devíti 
jazykových mutacích, má integrovaný mapový portál a 
plánovač výletů i na více dní. 

Součástí je i velké množství připravených turistických 
programů, které jsou na webu uspořádány podle cílových 
skupin nebo tematického zaměření. Nechybí ani bohatá 
videogalerie včetně virtuálních prohlídek zajímavých turi-
stických cílů.

Samozřejmostí je databáze více než 15 tisíc objektů, 
které lze nyní vyhledávat pomocí nového nástroje rychle a 
podle různých kritérií. Důležitá je i prezentace akcí, které 
se na území Pardubického kraje konají. Těch bylo jen od 
začátku letošního roku 11 tisíc. 

Nová pracovní 
místa pro osoby 
se zdravotním 
postižením (OZP)

EXTRA SERVIS s.r.o. provozovna Luková nabízí:

Nabízíme: 
• Částečné pracovní úvazky v textilní výrobě
• Přizpůsobení pracovního místa 

potřebám pracovníka
• Nástupní mzda od 85,-Kč/hodinu
• Nevyučené zaučíme

Požadujeme:
• Chuť pracovat
• Manuální zručnost 
• Částečnou zkušenost se šitím

Ing. Jiří Hurych - mobil: 605 48 19 43
email: hurych@profi pradlo.cz
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Zámeček se této akce Památkového ústavu účast-
nil už pošesté, ale ještě nikdy nebylo rozsvíceno ve věži 
a sklepení i venku tolik svíček. S mladými pomocníky 
jsme rozmístili a před začátkem zapálili celkem 600 svíček. 
Ze 180 byl vytvořen před věží velký knofl ík z červených 
svíček s číslem 10 z bílých jako symbol letošního desá-
tého výročí od zahájení provozu zámku. Ve sklepení bylo 
rozmístěno 275  bílých svíček a ostatní byly ve věži, tento-
krát červené. Ve vysokých sálech toto osvětlení vytvá-
řelo opravdu tajemnou atmosféru. Ve sklepení návštěvníci 
procházeli svíčkami lemovanými pěšinkami při ztlu-
meném osvětlení, svíčky osvětlovaly i zámecký „poklad“ 
hlídaný skřítky a po prohlídce všichni říkali, že to opravdu 
stálo za to.

Musím zde poděkovat českému výrobci a dodavateli 
svíček na tuto akci, f. Svíčky Eli s.r.o., která dodala většinu 
svíček i přes objednávku na poslední chvíli a potíže při 
cestě. Těším se na další spolupráci s touto fi rmou, která 
v Šumperku vyrábí i krásné dekorační svíčky.

  
Celým večerem provázela svými Country písničkami 

kapela Půlitr, při známých melodiích si zazpívali i návštěv-
níci. Občerstvení zajistila kavárna, Cocktail bar bohužel pro 
onemocnění provozovatele nepřijel, ale i tak bylo občerst-
vení pro všechny dost.

V podvečer se pod věží mezi návštěvníky procházely 
čtyři čarodějnice a ve 21 hod. se už tradičně objevila v okně 
1. patra Bílá paní, která pak sešla mezi nás, a děti se s ní 
mohly vyfotit.

Při této akci se registrují platící návštěvníci od 6 let, 
kterých přišlo 275, a k nim se připočítalo ještě těch 
48 menších dětí, které na akci byly, protože se počítají i na 
ostatních památkách, takže celkový registrovaný počet 
návštěvníků je 323. Kolikátý se Zámeček umístí s účastí 
mezi ostatními celkem 86 památkami, bude zveřejněno, 
až to bude známo.

Hradozámecká 
noc 26. 8. byla 
opravdu „tajemná“

Těch deset let na Zámečku bylo hodně zajímavých 
i náročných a mě těší, že se mi podařilo provoz i v těch 
drsných podmínkách udržet a prohlídku zájemcům, 
kterých už přišlo kolem 26 000, umožnit, i když to lehké 
není. Jsem ráda, že se v rámci charitní akce Knofl íkiády 
spousta dětí i dospělých pobavila při tvorbě z knofl íků, 
vznikly České rekordy i rekord světový a originální výrobky 
z knofl íků a knofl íkový návlek, a tím i ojedinělá výstavní 
expozice. Přitom se podařilo získat pro děti i dospělé se 
zdravotním handicapem něco pře 500 000 Kč na jejich 
potřeby, a to je pěkný příspěvek.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se během 
těch let našli a na Zámečku i při akcích pomáhají, a jsem 
jim za podporu velice vděčná. Také všem sponzorům, kteří 
Zámeček a akce podporují, patří velké poděkování, při této 
akci zejména obci Rudoltice, f. Omegatech, MTA group, 
klempířství Man, f. Vapi , f. Albi a všem dalším.

Samozřejmě děkuji také Bílé paní, čarodějnicím 
i členům kapely Půlitr, kteří pomohli zajistit pěkný a poho-
dový podvečer.

Krasava Šerkopová



Soutěž křížovky Luštíte rádi křížovky? 
Pro luštitele nad 60 let (včetně) jsme připravili soutěž. 
Stačí vyluštěnou křížovku podepsat, doplnit svoji adresu 
a přinést do podatelny obecního úřadu nebo poslat e-mailem 
na adresu: ou@rudoltice.cz 

Věřím, že smích je jediným lékem na (tajenka). a věřím, že láska je silnější než smrt.
Robert Fulghum
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Zapojíte se tak do slosování, které proběhne při oslavě 
Dne seniorů 30. 9. 2017. Tři vylosovaní luštitelé obdrží 
dárkový balíček.

Největším štěstím v životě člověka je (1. tajenka), že nás někdo (2. tajenka) proto, jací jsme, 
nebo spíše přesto, jací jsme Romain Rolland
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Obec Rudoltice
Zdroj: Jan Beer: Křížovky hádanky a kvízy, 

AFP GLOBAL, s.r.o.
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Autorka básní i obrazů: Ilona Kotíková-Nástrahová 

Alej

Znovu zas k tobě utíkám, aleji kaštanová.
Tam koruny stromů tvých dají mi stín.
Jako ty velké slunečníky skryjí mě v toku myšlenek mých.

Ve větvích hnízda máš ukrytá, všechno tak utíká.
Nedávno kvetla jsi, květy už opadaly 
a  nové kaštany teď zase zrají.  

Jak ráda tě mám, aleji stará.
Kmeny tvých stromů polaskám a cítím tvoji tichou řeč…
Jak dlouho už se takto pneš, cestičko vyšlapaná?  

Kůra je místy vydrolená a smolné slzy roní.
Však stromy hrdě drží stráž a listím zazelená zas
svatyně požehnaná.                    

Mamince

Maminko, zazpívej písničku,
jak oči mají jíti spát.
Nebo tu, jak k nebi vzlétl velký pták.
Jak se ty třešně rozsypaly, všechny jsme spolu zpívávali,
struny se v těle rozdrnkaly a dobře bylo tak.

Všechny ty písně v srdci mám,
jen zpívat je musí každý sám.
Cesty naše se rozdělily, stalo se to v jedné chvíli,
kdy ruce tvé se unavily a oči už šly také spát.

Ty si teď zpíváš s anděly, mně zase ptáci radí.
My jsme tu stále na zemi, však nebudeme pořád mladí.
Já tu teď zpívám pro tebe, po větru posílám ti
písničku plnou srdíček se vzkazem, že máme tě rádi. 

Z pera našich čtenářů
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Oddlužení po novele 
insolvenčního zákona 

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou 
oddlužení v insolvenčním řízení.

Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, 
naposledy novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.

Podle této novely si dlužník návrh na oddlužení už 
nemůže podat sám. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, 
notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři a akreditované 
osoby (např. občanské poradny), kterým byla rozhodnutím 
ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb 
v oblasti oddlužení. Dlužník sám za sebe může podat návrh 
na povolení oddlužení pouze v případě, že má právnické či 
ekonomické vzdělání v magisterském programu.

Pokud návrh na povolení oddlužení podává advokát, 
notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, náleží mu 
odměna ve výši 4.000,- Kč nebo 6.000,- Kč v případě oddlu-
žení manželů. Částky jsou uvedeny bez DPH. Akreditované 
osoby budou služby poskytovat bezplatně. 

Tato změna reaguje na situaci, kdy na území České 
republiky provozovalo svou činnost velké množství komerč-
ních subjektů, které za nepřiměřeně vysokou odměnu nabí-
zely dlužníkům pomoc se sepsáním oddlužení Jejich služby 
však postrádaly profesionalitu a dlužníkům přinášely často 
spíše další problémy než pomoc.

Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít dluž-
ník stálý příjem, musí mít 2 a více věřitelů, do návrhu 
musí uvést všechny své dluhy, musí být schopen zaplatit 
30 % svých dluhů a musí mít dluhy déle než 30 dní po splat-
nosti.  Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení návrhu. 
Své dluhy dlužník uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, 
nebo prodejem majetku, po novele také kombinací obou 
způsobů. 

Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenč-
nímu správci na přezkumné jednání a spolupracovat s ním 
po celou dobu oddlužení. Insolvenční správce je povinen 
navštívit dlužníka v jeho obydlí a vyhotovit o tom záznam. 
Insolvenčnímu správci náleží odměna ve výši 1.089,- Kč 
nebo 1.634,- Kč (v případě oddlužení manželů) měsíčně 
a také jednorázově 250 Kč za každou přihlášenou 
pohledávku.

O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud.  

Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, bude 
po skončení osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů, 
nově o osvobození nemusí žádat. 

Občanská poradna pomáhá dlužníkům sepisovat 
návrhy na povolení oddlužení již od roku 2008. Poradna 
bude o akreditaci žádat a návrhy i nadále bude bezplatně 
sepisovat a podávat.

Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří 
se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim 
taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují 
pomoc. 

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou 
poradnu najdete na www.uo.charita.cz  nebo je získáte 
na telefonu 734 281 415.

Pracovníci Občanské poradny, Ústí nad Orlicí

Změna výpůjční 
doby knihovny 
v Rudolticích

Upozorňujeme občany, že od září 2017 došlo ke změně 
pravidelné výpůjční doby obecní knihovny v Rudolticích.

Nově je knihovna otevřena každé pondělí a čtvrtek 
od 15 do 18 hodin.
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Mark Dzirasa

Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dosta-
nou do těžké životní situace a nevědí si rady – rozpad rodin-
ných vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že se 
proti nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, že to jsou 
právě oni sami, kdo může vzít situaci do svých rukou. 

Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedo-
padlo podle jeho představ, obvinil někoho jiného. Vinu za 
své problémy připisoval ostatním lidem nebo okolnostem 
a čekal, že jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný - za 
sociálně slabé stát, za dospělé děti rodiče, apod., nebo že se 
problémy vyřeší samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím 
nepřispěl k nevítanému výsledku. I když byl upozorněn na 
nezvratná fakta, odmítal připustit nebo přijmout svou odpo-
vědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní.

Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost 
za své činy a rozhodnutí. 

Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají 
problémy se svými dospělými dětmi. Tyto dospělé děti žijí 
u rodičů, nepracují ani nestudují, žádným způsobem se 
nepodílejí na chodu domácnosti, často jsou zadlužené, 
arogantní, zlé a agresivní. Své rodiče pouze využívají, a těm 
samozřejmě dochází trpělivost. 

V těchto případech si rodiče bohužel neuvědomují, 
že jsou jejich děti již skutečně dospělé a jsou schopné samy 
se živit, ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým 
dětem možnost, aby se postavily na vlastní nohy, dovolit 
jim vykročit k samostatnosti. Je nutné nechat dospělé děti 
samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí, 
přestat jim prát, vařit, platit jejich složenky a půjčky, nechat 
je, aby se staraly samy o sebe.

Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domác-
nost, je vhodné nastavit pravidla společného soužití a trvat 
na jejich dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud 
chování „dětí“ překračuje všechny meze, je nutné to řešit! 
Takováto situace totiž neprospívá ani rodičům, ani dětem. 

Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných 
dobrých vztahů a není možné se s nimi rozumně domluvit, 
v občanské poradně vám můžeme poradit, jak se svými 
dětmi jednat, jakým způsobem své nezdárné potomky 
vystěhovat z bytu, jak jim odhlásit trvalé bydliště, případně 
vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc psychologa.

Občanská poradna má svá kontaktní místa v Ústí n.Orl., 
České Třebové, Lanškrouně, Letohradě, Vysokém Mýtě 
a Králíkách. Otevírací dobu najdete na www.uo.charita.cz, 
tel. 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 

Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče dětí narozených 
v období od 1. dubna 2017 do 31. srpna 2017 na slavnostní 
vítání občánků, které se uskuteční v neděli 8. října 2017 
od 14 hod na sále Kulturního domu v Rudolticích. 

Vítání občánků 
pozvánka

Máte-li o uvítání zájem, sdělte jej prosím pracovnici 
evidence obyvatel zdejšího obecního úřadu telefonicky 
na tel. č. 465 323 124, případně písemně nebo e-mailem 
na ou@rudoltice.cz. Pro účely evidence budete požádáni 
o jméno a datum narození dítěte, Vaše jméno a vztah k 
dítěti, tel. kontakt a adresu, na kterou Vám bude zaslána 
těsně před konáním obřadu pozvánka. Uvedené údaje 
uvádějte i při písemném nebo e-mailovém kontaktu. 

Z důvodu změn v agendě evidence obyvatel, které 
provedlo Ministerstvo vnitra ČR (ochrana osobních 
údajů), obecní úřad již nemá dostatečné informace o rodi-
čích narozených dětí a není tak možné zasílat pozvánky 
na vítání občánků rodičům automaticky.

Autor: Obecní úřad Rudoltice

Převzít zodpovědnost za svůj život
„To, kde se teď nacházím, je místo, 
kam jsem sám sebe dovedl já sám.“ 
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5. ČÍSLO          ZÁŘÍ  2017

                           Oblastní charita Ústí nad Orlicí  

                                       Vás srdečně zve na  

            Den otevřených dveří 
12.října 2017 od 14.30 h.  

V Centru sociálních služeb, Havlíčkova 1129, Lanškroun 
 

 

Program:  
14.30 – prohlídka Nízkoprahového 
denního centra, Půjčovny 
kompenzačních  pomůcek,  volného 
bytu   
 

15.00  - vystoupení dětí ze Speciální 
ZŠ „Škola radost“ Lanškroun  
 

                   - výstava obrázků dětí 
z Integračního centra pro cizince 
Hradec Králové 
 

17.00 – ukončení 

 
Těšíme se na vás! 
                                                www.uo.charita.cz  
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Oblastní charita Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve 

                                            na 

Den otevřených dveří 2017 
v našich provozovnách 

Charitní ošetřovatelské služby 
 

4.října od 14 do 16 h. Česká Třebová, Matyášova 983 

                      Prohlídka zázemí, informace o službě od zdravotnického personálu 

18.října od 14 do 16 h. Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69 

                      Prohlídka zázemí a informace o službě, prohlídka zázemí a  

informace o půjčovně kompenzačních pomůcek a o domácí 
hospicové péči  

1.listopadu od 14 do 16 h. Letohrad, Na Kopečku 356 

                      Prohlídka zázemí a informace o službě, prohlídka a informace o  

  půjčovně kompenzačních pomůcek 

15.listopadu od 14 do 16 h.  Choceň, U Koupaliště 1902 

Prohlídka zázemí a informace od zdravotnického personálu 

29.listopadu od 14 do 16 h. Lanškroun, nám. A.Jiráska 2 

  prohlídka zázemí a informace o službě  

 

                              
                                     www.uo.charita.cz  
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5. ČÍSLO          ZÁŘÍ  2017
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Obec Rudoltice pořádá 

Tvoření vánočních dekorací 
Určeno pro ženy všech věkových kategorií 

                                                      KDE: na sále kulturního domu 

                                                      KDY: 11. listopadu 2017 od 15.00 hodin 

CO SI PŘINÉST S SEBOU: 

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, 
tužku, 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, lepidlo Herkules, 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. a také spoustu nápadů, fantazii se meze nekladou. 

 
 Všichni, kdo máte zájem přijít do kolektivu výtvarných nadšenců  

a vyrobit si nejrůznější vánoční aranžmá, jste vítáni.  

Svoji účast nahlaste nejpozději do 8. 11. 2017 na tel. č. 602 129 935 
 nebo e-mailem: ou@rudoltice.cz 
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Obec Rudoltice nabízí občanům účast zájezdu do 
vánočně vyzdobeného zámku 

 Ž L E B Y 
 a na vánoční trhy na nádvoří zámku, 

 při zpáteční cestě návštěvu nákupního centra  

ATRIUM Palác Pardubice 
 

v sobotu 25. listopadu 2017 
Cena vstupného do zámku: 

Dospělí                                                 160,- Kč 
Senioři nad 65 let a děti                            110,- Kč 
Děti do 6 let                                          zdarma           

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

Čas odjezdu autobusu z jednotlivých autobusových zastávek: 

                   Rudoltice, Zámeček  7.00 hod. 
                   Rudoltice, křižovatka  7.05 hod. 
                   Rudoltice, u školy  7.08 hod. 
                   Rudoltice, hostinec  7.10 hod. 
                   Rudoltice, u mostu  7.12 hod. 

Začátek prohlídky zámku Žleby v 10.00 a v 10.10 hodin,  
předpokládaný příjezd do Pardubic mezi 12.00 až 13.00 hodinou, odjezd z Pardubic v 17.00 hodin. 

Zájemci se mohou hlásit osobně na podatelně místního obecního úřadu nebo na tel. č. 465 323 124. 

Cenu zájezdu tj. cenu vstupného + autobusovou dopravu prosíme uhradit   
nejpozději v pondělí 21. listopadu 2017 na podatelně místního obecního úřadu. 



Kalendář akcí na rok 2017
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MUDr. Kobzová Zdeňka  
MUDr. Kopecký Milan  
MUDr. Krčálová Helena  
MUDr. Mare Miroslav  
MUDr. Milota Karel  
MUDr. Nováková Klára  
MUDr. Pavlová Simona  
MUDr. Strnadová Marie
MUDr. Krčálová Helena  
MDDr. Kopecký Milan  
MUDr. Šrámek Petr  
MUDr. Vacková Jana  
MUDr. Ulman Jaroslav  
MUDr. Valentová Hana  
MDDr. Vebrová Zdeňka

Lanškroun, 5. Května 2
Mladkov 133
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, Raisova 814
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Mladkov 133
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, Hradební 227
Tatenice 268
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814

2.–3. 9. 2017
9.–10. 9. 2017
16.–17. 9. 2017
23.–24. 9. 2017
28. 9. 2017
30. 9.–1. 10. 2017
7.–8. 10. 2017
14.–15. 10. 2017
21.–22. 10. 2017
28.–29. 10. 2017
4.–5. 11. 2017
11.–12. 11. 2017
17. 11. 2017
18. 19.–11. 2017
25.–26. 11. 2017

465 322 897
465 635 441
465 676 824
465 613 103
465 322 787
465 613 441
465 676 822
465 642 765
465 676 824
465 635 441
465 621 551
465 322 348
465 381 212
465 322 907
465 613 441

Rozpis LSPP stomatologie 2017 

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

30. 9. 2017  15.00 hod Den seniorů (obec)

8. 10. 2017  14.00 hod Vítání občánků (obec)

20.–21. 10. 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

11. 11. 2017    15.00 hod Tvoření vánočních dekorací na sále kulturního domu (obec)

25. 11. 2017    Zájezd – dopoledne společná prohlídka vánočně vyzdobeného zámku Žleby 
     a volné odpoledne v Pardubicích s možností návštěvy zámku 
     (výstava řezbářství vč. ukázek, výstava středověkých zbraní a stálá expozice zámku), 
     nebo nákup v obchodním centru Atrium Palackého třída (obec)

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

3. 12. 2017    16.00 hod Mikulášská nadílka pro děti (obec)

7. 12. 2017 Vánoční koncert ZŠ a MŠ v kostele (ZŠ a MŠ, obec)

9.–10. 12. 2017       Vánoční výstava (obec)

16. 12. 2017    17.00 hod Vánoční koncert Lanškrounského ženského pěveckého sboru 
    pod vedením p. Uhlířové na sále kulturního domu (obec)
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Myslivecké posezení strana 4.

Akce na zámečku strana 17.
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