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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se s Vámi podělil o něko-
lik - dle mého mínění - příznivých skutečností z 
rozvoje naší obce.

V první řadě se podařila intenzifikace ČOV na 
1. sídlišti u obecního úřadu s následným odka-
nalizováním školky, školy, fotbalového hřiště 
a dalších přilehlých budov. Věřím, že během 
krátké doby bude kolem budovy školy protékat 
čistější potok.

více na straně 3

Výlov Mysliveckého rybníku 
Fotografie: Vladimír Provazník
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik - dle mého 
mínění - příznivých skutečností z rozvoje naší obce.

V první řadě se podařila intenzifikace ČOV na 1. sídlišti 
u obecního úřadu s následným odkanalizováním školky, 
školy, fotbalového hřiště a dalších přilehlých budov. Věřím, 
že během krátké doby bude kolem budovy školy protékat 
čistější potok.

Především jsem ale rád, že se podařilo rozšíření,  
s částečnou vnitřní rekonstrukcí, naší mateřské školy. 
Vše naznačuje, že nová třída, včetně potřebných úřed-
ních povolení a schválení, bude dětem sloužit nejpozději  
v únoru 2018. Jsem moc rád, že již započala výstavba 
navazujícího projektu nových kabinetů, sborovny, ředi-
telny a nové třídy ve škole. Její dokončení je naplánováno 
na konec srpna 2018, aby škola mohla začít využívat tyto 
prostory již od začátku příštího školního roku 2018/2019.  
Dalším povzbudivým faktem je vydání stavebního povolení  
na projekt multifunkčního školního hřiště mezi školou 
a školkou. Realizaci tohoto hřiště navrhnu zastupitelům 
uskutečnit ještě během jara a léta 2018, tak aby nový školní 
rok mohly děti ze školy a školky zahájit v plně dobudova-
ném areálu, lidově řečeno „pod jednou střechou“.

Dalším již započatým projektem je rekonstrukce histo-
rické památkově chráněné budovy č. p. 5 (objekt vedle 
dětského hřiště). Prvním náročným úkolem je kompletní 
oprava střechy celé budovy. Následovat bude rekonstrukce 
vnitřních prostor, až po zprovoznění celé budovy a okol-
ních přilehlých ploch. Jednotlivé kroky jsou a musí být 
průběžně konzultovány s památkáři. Přesný termín dokon-
čení není v této chvíli možné odhadnout, ale předpokládám,  
že většina prací bude dokončena ještě v roce 2018.

Potěšujícím krokem je i získání stavebního povo-
lení na vybudování chodníku od školy po silnici I. třídy.  
Před zahájením prací ještě potřebujeme stavební povolení,  
o které je již zažádáno, na výstavbu splaškové kanalizace 
podél tohoto chodníku.

Obec dále získala stavební povolení na odvodnění 
komunikace kolem domu pana Hikadeho, paní Klímkové 
a dalších v horní části obce. Realizaci tohoto projektu 
navrhnu zastupitelům v příštím roce 2018.

Obec zadala vypracování projektové dokumentace  
na opravu mostku mezi Dvořákovými a bývalou poštou  
a na rozšíření mostku u bytového domu č. p. 264 (proti domu 
pana Žáčka).

Slovo starosty Konzum obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí získalo 
stavební povolení na rekonstrukci prodejny v obci, jejíž 
součástí bude i služebna České pošty. Rekonstrukce a s ní 
i nová služebna pošty by měla být dokončena v březnu 2018.

Ještě samozřejmě zbývá mnoho věcí, o nichž jsem se ve 
svém krátkém příspěvku nezmínil, ale které jsou průběžně 
realizovány a za které jejich tvůrcům moc děkuji.

Poděkování patří pracovnicím obecního úřadu, se 
kterými se občané asi nejčastěji setkávají při vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících ze života v obci.

Dále děkuji knihovnicím a všem dalším dobrovolným 
členům našich komisí za odvedenou práci  v uplynulém 
roce a přeji jim do nového roku mnoho elánu. 

Pochvalu mám za celoroční činnost i pro naše lesníky.  
I letos Vám zpříjemní předvánoční shon prodejem vánoč-
ních stromků.

Společnost Vision odvedla i v tomto roce profesionální 
práci, ať už se jednalo o výstavbu chodníku na sídlišti 

„Zámeček“ nebo při údržbě bytového fondu, obecních budov, 
pozemků, kanalizace a dalších technických zařízení obce, 
za což jejímu vedení,  pracovníkům a všem spolupracovní-
kům moc děkuji.

Dále děkuji všem, kteří se starají o realizaci a přípravu 
kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních 
akcí v obci. Domnívám se, že se jim to v tomto roce zase 
podařilo, a přeji jim, ať jsou tak úspěšní i nadále. Věřím,  
že se program připravený na letošní advent bude opět líbit  
a přítomné příjemně pobaví. Na  slovenskou skupinu  

„No Name“ se můžete těšit v roce 2018. Své písně zazpívá  
při pouťových oslavách.

Osobně mám radost z toho, že v obci i nadále vyrůstá 
nebo se rekonstruuje několik nových rodinných domů. 
Budoucím obyvatelům přeji, aby se jim u nás v obci líbilo  
a spokojeně žilo. Věřím, že tento trend bude i v příštích 
letech pokračovat.

Poděkování samozřejmě patří i naší škole a školce,  
které např. organizují společné zimní výcvikové kurzy  
s dalšími školami v okolí, čímž prohlubují vzájemnou spolu-
práci škol. Jsem rád, že škola obnovila tradici sportovního 
memoriálu, který děti motivuje až k nečekaným sportovním 
výkonům.

Všem spolkům, sportovním a zájmovým klubům děkuji 
za jejich dobrovolnou činnost a chci je požádat, aby v ní  
i v příštím roce pokračovali. Budu rád, pokud jim jejich 
práci alespoň částečně ulehčuje podpora z obce, která je 
samozřejmě připravena v návrhu rozpočtu i pro rok 2018. 

Čtenářům děkuji za věnovaný čas a všem přeji radostný  
a spokojený život.

Starosta obce Mgr. Ivo Kolomý
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Oslava Mezinárodního dne seniorů se konala v sobotu 
30. září 2017 na sále místního kulturního domu. Program 
v 15.00 hodin zahájily děti ze základní školy pod vedením 
paní učitelky Rejentové. K jejich hudebnímu vystoupení se 
přidal také Mirda Svatoš za kytarového doprovodu pana 
Tomáška.

Pozvání na oslavu letošního dne seniorů přijal herec pan 
Petr Nárožný. Slova se ujal v 15.30 hodin a svým poutavým 
vyprávěním bavil diváky téměř dvě hodiny. Vyprávěl o svém 
životě, zmínil se o morálce v naší společnosti, vzpomněl 
na své kolegy z divadla a na zážitky z filmových natáčení, 
samozřejmě zazněly i mnohé vtipy. Jeho vyprávění ocenili 
posluchači velkým potleskem. Na závěr se pan Nárožný  
s potěšením vyfotografoval s některými zájemci z publika.

Přestávka byla využita k vylosování tří luštitelů křížo-
vek vycházejících v letošních Rudoltických zpravodajích. 
Potravinové dárkové balíčky tak obdržela paní Řeháčková, 
paní Jelínková a pan Macháček. 

V neděli 8. října 2017 proběhlo na sále místního kulturního 
domu vítání občánků narozených od 1. dubna 2017  
do 31. srpna 2017, celkem bylo přivítáno 8 děvčátek  
a 6 chlapečků:
Jan Hlava, Ema Hrabalová, Eliška Kukulová, 
Valérie Marešová, Sebastián Moravec, Maxim 
Nerad, Ludmila Parolková, Karolína Řeháčková, 
Barbora Skalická, Vít Strouhal, Zoi Válková, Tadeáš 
Vaněk, Dorotka Vyčítalová, Dominik Zemach.

Oslava 
pro seniory

Vítání občánků

V podvečer se slova ujala paní Frimlová a její kolega,  
kteří hráli a zpívali písničky k tanci i poslechu až do večer-
ních hodin. 

Stejně jako předchozí roky, tak i v letošním roce byla pro 
seniory zajištěna autobusová doprava. Myslím, že se letošní 
oslava vydařila, a nezbývá, než všem seniorům popřát 
pevné zdraví a radost - nejen z vnoučat. 

Jolana Kobzová, místostarostka
Fotografie: Vladimír Provazník

Nové občánky, rodiče i ostatní hosty přivítaly děti  
z mateřské a základní školy svým hudebním vystoupe-
ním pod vedením paní učitelky Mgr. Drahuše Rejentové. 
Zazpíval také Miroslav Svatoš za kytarového doprovodu 
pana Hostimila Tomáška. Všem účinkujícím patří podě-
kování. Poté přivítal nové občánky i jejich rodiče starosta  
Ivo Kolomý, popřál všem pevné zdraví a spokojený život 
plný lásky a štěstí. Maminkám předal malou kytičku  
a každému novému občánkovi finanční obnos ve výši 5000,- 
Kč. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a každé miminko 
obdrželo na památku malý věcný dárek.

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

Jolana Kobzová, místostarostka
Fotografie: Radek Lepka
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 Seznamovací výlet

V letošním školním roce přibylo do naší školy čtrnáct 
prvňáčků. Hned v prvním týdnu jsme se vypravili na výlet, 
abychom se vzájemně lépe poznali. Kamarádství je totiž ve 
škole stejně důležité jako například počítání. Vždyť někdy 
trvá přátelství od první třídy po celý život. 

Nejprve jsme se velmi pobavili divadelním představením 
Čtyřlístek v Hradci Králové.  Vynalézavý kocour Myšpulín 
v červeném saku a modrých kalhotách s proužky, prasátko 
Bobík ve žluté košili a zelených kalhotách, půvabná fenka 
Fifinka v růžových šatečkách, strašpytlík zajíček Pinďa  
v červených kalhotách na jednu kšandu  - to jsou posta-
vičky, které všichni dobře známe z komiksu.  Když „ožijí“,  
je to ještě větší zábava. 

Poté jsme jeli do Potštejna, kde jsme si zamlsali  
v cukrárně. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali i na 
procházku podél Divoké Orlice.

Výlet se všem líbil, byl to krásný start do nového školního 
roku – jak pro žáčky, tak i pro paní učitelky.

Mgr. Hana Hrdinová

Tajemná místa Lanškrouna

V úterý 3. října vyrazil 3., 4. a 5. ročník naší školy  
do Městského muzea v Lanškrouně, kde je instalována 
výstava Pověsti, strašidla a tajemná místa Lanškrouna  
od 2.  9. do 12. 11. 2017. Představuje nejznámější pověsti,  
které se vztahují k Lanškrounu. 

Podzimní listí 
v ZŠ & MŠ

Již při vstupu do výstavní síně nabudete dojmu, že jste 
se ocitli v pohádce. K jednotlivým pověstem jsou totiž 
nainstalovány výjevy s loutkami od paní Marie Kozubové, 
doplněné nejen malbami, fotografiemi, kulisami, ale i deko-
racemi z proutí od paní Aleny Bukvové. Leckteré výjevy 
by se mohly hned „rozhýbat“. V průčelí síně je vodní říše 
se vším, co k ní patří, tedy vodníci, vrba atd. Protože se 
jedná o interaktivní výstavu, všichni žáci dostali brožuru,  
jejíž text sestavila PaedDr. Marie Borkovcová. Velice 
pěkné veselé ilustrace nakreslila Mgr. Veronika Balcarová,  
akad. mal. a rest. Děti si zde mohly přečíst o jednotlivých 
pověstech, zároveň plnily různé úkoly. Také poslouchaly  
reprodukované vypravování pověstí. Z jednotlivých figur 
se dětem nejvíce líbil kat Pírko, který popravil Dorotu 
Pekeříkovou (což je historicky doloženo). I vyprávění  
o popravišti zaujalo. Děti si zapamatovaly pověst o partě 
kluků, kteří šli na hřbitov u kostela sv. Anny v noci na jablka. 
Na jednoho z nich prý sestupoval duch z věže kostela. 
Chlapec se vyděsil, spadl ze stromu a následky pádu nepře-
žil. Dětem se též líbilo i vyprávění o pověstech paní ředitel-
kou Borkovcovou, která nás v úvodu s výstavou seznámila. 

Vzhledem k trvalému dešti jsme nemohli ve městě 
obejít některá místa vztahující se k pověstem, a tak jsme 
rádi využili toho, že právě probíhal „Týden knihoven“. 
Pracovnice knihovny se nás ochotně ujaly a seznámily 
naše žáky s dětským oddělením městské knihovny. Pak si 
všichni našli svůj koutek v knihovně, kde si mohli prohlížet, 
číst, povídat si o knížkách, časopisech. Také se mohli zare-
gistrovat jako čtenáři.

I když v tento den nepříjemně trvale pršelo, lépe řečeno 
lilo, naši žáci si odnesli nejen spoustu zážitků, ale určitě 
získali i řadu nových zajímavých informací.      

Drahuše Rejentová

6. ČÍSLO          LISTOPAD  2017



6

Běh do lanškrounské sjezdovky

Sportovci naší školy se tradičně každý rok účastní 
podzimního běhu do lanškrounské sjezdovky. Letos termín 
závodu připadl na středu 11. října 2017. Do boje s náročným 
terénem a trénovanými soupeři odhodlaně vystartovalo 
šestnáct závodníků naší školy. Medaile jsme nepřivezli,  
ale v první desítce jsme se umísťovali. Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se… Příští rok vyrazíme opět.

Mgr. Lenka Havlenová

Vyrábění skřítků podzimníčků ve 2. třídě

Podzim je roční období, které nabízí spoustu bohatého 
přírodního materiálu. A tak jsme si ve druhé třídě naplá-
novali, že si v praktických činnostech vyrobíme skřítky 
podzimníčky.

Druhý říjnový pátek přicházeli druháčci do školy  
s košíčky, krabicemi a taškami plnými rozmanitých 
podzimních přírodnin. Odměnou za jejich vzornou přípravu 
jim byli překrásní skřítci podzimníčci, které všichni zvládli 
na jedničku s hvězdičkou. No, posuďte sami, jak se jim 
vydařili.

Pochvalu si zaslouží také všichni rodiče druháčků,  
kteří dětem pomohli s přípravou nádherného podzimního 
materiálu. Děkuji a těším se na další spolupráci.

 Mgr. Jana Hejkrlíková

„Šablony“ v ZŠ a MŠ Rudoltice

Od začátku školního roku se v naší škole naplno rozběhl 
projekt dotovaný z prostředků  MŠMT a EU, ve zkrácené 
podobě známý jako „Šablony“. Jeho základem byl výběr 
aktivit – šablon, které škola mohla využít nejen pro vzdě-
lávání pedagogů, ale také k podpoře vzdělávání dětí a žáků.  

Při sestavování projektu jsme se vedle šablon zaměře-
ných na vzdělávání pedagogů ZŠ i MŠ rozhodli využít i ty 
šablony, které nabízely personální podporu, což v našem 
případě konkrétně znamená, že si můžeme po celý školní 
rok 2017/2018  dovolit zaměstnat v MŠ, ve třídě, kde jsou 
nejmenší děti, chůvu. Ta v rámci své pracovní náplně 
pomáhá paním učitelkám např. s oblékáním dětí, jejich 
hygienou, přípravou stravy, ale také při různých činnostech, 
které jsou součástí jejich vzdělávání.

V rámci projektu začaly již z kraje školního roku půso-
bit v ZŠ některé zájmové kroužky a také pravidelné doučo-
vání žáků. Zájem dětí nás od počátku mile překvapil. 
Například o kroužek s názvem Klub zábavné logiky a desko-
vých her byl zájem tak velký, že jsme ho museli rozdělit  
na dva - podle věku žáků. I v současnosti se ještě přihlašují 
další. Pro kroužek škola z projektu zakoupila nové deskové 
hry a žáci se je pod vedením pedagoga učí nejen hrát,  
ale učí se také vzájemné spolupráci a respektu. Vedle klasic-
kých deskových her, jakými jsou např. dáma, šachy, mlýn 
hrají také různé strategické hry či hry na rozvoj paměti  
a logického myšlení. Podle zájmu a reakcí žáků, kteří tento 
kroužek navštěvují, bylo rozhodnutí ho otevřít opravdovou 
trefou do „černého“. 

Vedle Klubu zábavné logiky a deskových her svoji 
činnost zahájil také čtenářský klub nazvaný Čítálek.  
V současné době ho navštěvují děti z druhé, třetí a čtvrté 
třídy. Obvyklou součástí klubu je tzv. čtenářská dílna,  
ve které se děti věnují tichému čtení ve školní knihovně. 
Poté sdílí s kamarády, co nového se dozvěděly, co se jim 
líbilo.  Pokud je knížka zaujme, mají možnost si ji i půjčit 
domů.  Poté si čteme společně různé zábavné texty, hrajeme 
hry spojené se čtením. Vydali jsme se i na blízký Zámeček 
a poznávali místní pověsti. Při posledním setkání jsme si 
také vyráběli záložky do knížek. Příště nás čeká drama-
tizace pohádky a těšíme se, že brzy navštívíme i nějakou 
jinou knihovnu.

Čtení může být poučné, dobrodružné i zábavné. Pomáhá 
rozvíjet slovní zásobu, imaginaci a kreativitu.  Děti se ve 
čtenářském klubu zároveň učí vyjadřovat, vystupovat před 
druhými. To jim pak pomáhá jak v hodinách českého jazyka, 
tak i v jiných předmětech, a též v životě mimo školu. 

Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Hana Hrdinová
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Zprávičky ze školky

Prázdniny jsou za námi a začal nový školní rok. Práce ve 
škole se nezastavily ani během měsíců července a srpna. 
Největší akcí během letních prázdnin byla rekonstrukce MŠ, 
kdy si naše mateřská škola prošla náročnou rekonstrukcí.  
S pomocí nasazení sil zaměstnanců MŠ a zaměstnanců 
obce se nám vše podařilo včas uklidit a připravit pro naše 
děti na začátek školního roku. Paní učitelky postupně 
připravily všechny třídy tak, aby se v nich děti cítily dobře 
a spokojeně.

Čas velice rychle letí a než jsme se stačili ohlédnout, už tu 
bude začátek listopadu. Dva měsíce nového školního roku 
přineslo dětem i dospělým mnoho zážitků a setkání.

V pondělí 4. září se mateřská škola otevřela našim 
dětem v novém školním roce. Pro někoho to byl běžný den,  
pro někoho velká událost. Někteří kluci a holčičky si vykra-
čovali s veselou a už se těšili na své kamarády. Do školky 
nám nastoupily také nové děti. Pro ně i pro jejich rodiče byl 
nástup do školky velkou životní změnou. Děti si musely 
zvykat na odloučení od rodičů, na nové prostředí, na život 
ve skupině vrstevníků i na to, že se musí řídit určitými 
pravidly, která jsou důležitá pro jejich bezpečnost a spoko-
jený pobyt ve školce.

První společnou akcí ve školce bylo odpoledne pro rodiče 
a jejich děti pod názvem „Mami, tati, pojďte si hrát!“

V neděli 24. 9. 2017 jsme se rozhodli přivítat podzim více 
než tradičně,  a to pouštěním draků na drakiádě na hřišti 
TJ Rudoltice. Drakiády se zúčastnily děti ze ZŠ, ale také děti  
z MŠ se svými rodiči. Obloha byla sice zamračená, ale větřík 
foukal a většina draků vzlétla velmi vysoko. Jako vždy 
nebylo vůbec jednoduché určit vítěze. Všechny děti, které se 
drakiády účastnily, však odcházely domů s odměnou.

V úterý 26. 9. 2017 proběhla  logopedická  depistáž v MŠ,  
kde  paní  logopedka  prověřila řečové dovednosti dětí  
a některým doporučila pravidelnou logopedickou péči.

Tak jako každým rokem i letos jsme společně s dětmi  
ze ZŠ obohatili svým vystoupením vítání nových občánků, 
které se konalo 8. 10. 2017 na sále obecního úřadu.

V úterý 10. 10. 2017 do naší školky zavítalo loutkové diva-
dlo s pohádkou „Jejda strašidýlka“.

V týdnu od 16. 10. - 20. 10. 2017 proběhl v mateřské školce 
bramborový týden. Motýlci „nakopali“ plné pytle brambor 
a Honzíkovi dokonce pomohli navlékat korálky pro prin-
ceznu na bále. Z brambor si děti vyrobily krásné bram-
borové panáčky „Bramboráčky“. Učili jsme se básničky  
o bramborách, zpívali jsme a tančili na bramborové písničky, 
vyráběli jsme z brambor a vrcholem celého bramborového 
týdne bylo vaření bramborových placek ve třídě Sluníček  
a Berušek.

Ve středu 25. 10. 2017 nás navštívilo oblíbené divadlo JOJO 
s pohádkou „Palečkovo dobrodružství“. Opět nás nezkla-
malo. Všichni jsme se pobavili a ze srdce zasmáli. 

A co nás čeká v nejbližší době? Na středu 1. listopadu pro 
děti a rodiče připravujeme „Světýlkovou cestičku“.

Nebude dlouho trvat a ohlásí se nám zima. Na tu už jsme 
také připraveni. Přivítáme ji divadlem s již zimní temati-
kou. A už nyní se pomalu začínáme připravovat na vánoční 
besídky, připravujeme vánoční koncert. Ale ještě před tím 
nás určitě navštíví Mikuláš se svými pomocníky a rodiče 
rádi uvítáme na našem již tradičním adventním tvoření. 

Budeme se těšit na další společné dny strávené ve školce  
i na různé akce, které nás čekají.

Alena Prícká a Martina Větrová

6. ČÍSLO          LISTOPAD  2017
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K 10. 10. 2017

Počet obyvatel obce Rudoltice 
celkem k 10. 10. 2017:  1851

počet obyvatel na Zámečku
v bytových domech: 676
v rodinných domech: 92

průměrný věk
celkem:  37,65
muži: 36,75
ženy: 38,53

Statistika 
obyvatelstva

počet přihlášených
od 1. 1. 2017 do 10. 10. 2017: 42

počet odhlášených
od 1. 1. 2017 do 10. 10. 2017:  43

počet narozených
od 1. 1. 2017 do 10. 10. 2017:  18

počet zemřelých
od 1. 1. 2017 do 10. 10. 2017:  6

Společenská 
kronika
Gratulujeme jubilantům:

Jarmila Suchá – 75 let
*11. 9. 1942
Rudoltice 14

Anna Hrabáčková – 94 let
*12. 9. 1923
Rudoltice 256

Vítáme mezi námi:

Nella Košarkarová
*10. 9. 2017
Rudoltice 622

Nikol Frebortová
*24. 9. 2017
Rudoltice 617

Sofie Orságová
*1. 10. 2017
Rudoltice 309

Rozloučili jsme se:

Vlasta Šafránková – 68 let
*30. 5. 1949
†30. 9. 2017
Rudoltice 611

Hana Havlenová – 77 let
*6. 9. 1940
†2. 10. 2017
Rudoltice 187

8
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Střípky podzimu

Jako ty střípky rozsypané sbírám teplé paprsky slunce,
než studený opar podzimu zahalí ten kraj.
Než poslední kuličky červených jeřabin
sezobají ptáci a dočkáme se chladných rán.

Pavučiny osamělé jen tiše zdobí zákoutí
a ti ptáci z teplých krajů zas se musí zvednouti.
Než poslední lístek ze stromu spadne 
a vítr si s ním pohraje, zahřej mi slunko moje dlaně 
a buď ještě chvíli oddané.

Autorka básní: Ilona Kotíková-Nástrahová

Z pera 
našich čtenářů
Babičce

Vzpomínky v sobě ukryté mám,
na Tebe, babičko, často vzpomínám.
Uběhl jak voda ten dlouhý čas,
co Tvoje smrt rozdělila nás. 

Na Tvojí zahrádce bylo jak v ráji,
všude byl samý květ, jahody zrály.
Tvůj úsměv na tváři vždycky nás rozzářil
a hned byl lepší svět.

Ta Tvoje starost a dobrota 
odešla náhle do roka.
V té době švestky zrály,
Tvých rukou se nedočkaly,
shnily a opadaly.

Už je to několik dlouhých let,
trochu se změnil ten náš svět.
Já už jsem také babička, 
s láskou a vděčností k Tobě
u svého srdíčka.

Fotografie: Krasava 
Šerkopová 
V okolních lesích rostou 
houby, jedlé, které po 
procházce chutnají  
na talíři, i nejedlé,  
které svou barevnou 
krásou přispívají  
k barvám podzimu 
kolem nás.

Obrázek: 
Ilona Kotíková-Nástrahová

6. ČÍSLO          LISTOPAD  2017
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Mandát v kraji získalo sedm stran, 
Orlickoústecko bez zastoupení
 

V Pardubickém kraji získalo 4 mandáty hnutí ANO.  
Po jednom mandátu mají ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD 
a KDU-ČSL. Starostové a nezávislí ani TOP 09 nedo-
stali dostatek hlasů pro zisk poslaneckého křesla.  
Na základě  preferenčních hlasů nebyl zvolen lídr ODS 
Simeon Karamazov ani lídr KSČM Václav Snopek. Občanské 
demokraty bude v Poslanecké sněmovně zastupovat 
starosta Poličky Jaroslav Martinů, komunisty pak Květa  
Matušovská. Jediný okres, který nebude mít „svého“ 
poslance, je Orlickoústecko.

Zvolení poslanci za Pardubický kraj:
ANO - MUDr. David Kasal - 48 let, primář dětského 
a novorozeneckého oddělení, 
poslanec - Chrudim - 6 738 hlasů

ANO - Ing. Martin Kolovratník - 42 let, 
poslanec - Pardubice - 4 996 hlasů

ANO - Ing. Jan Řehounek - 42 let, náměstek primátora 
Pardubic - Pardubice - 3 628 hlasů

ANO - Ing. Jaroslav Kytýr - 54 let, radní Svitav, jednatel 
SPORTES Svitavy - Svitavy - 1 882 hlasů

ODS - Jaroslav Martinů - 58 let, starosta Poličky, hospodář 
Rybářského sdružení Vysočina - 1 776 hlasů

Piráti - Bc. Mikuláš Ferjenčík - 30 let, pražský zastupitel, 
člen výboru pro územní rozvoj - Praha - 1 661 hlasů

SPD - Jiří Kohoutek - 52 let, 
živnostník - Horní Jelení - 745 hlasů

KSČM - Ing. Květa Matušovská - 33 let, 
poslankyně - Javorník - 1 859 hlasů

ČSSD - JUDr. Jan Chvojka - 36 let, ministr, 
právník - Chrudim - 1 860 hlasů

KDU-ČSL - Mgr. Marek Výborný - 41 let, 
ředitel gymnázia - Heřmanův Městec - 2 475 hlasů

Volby do Parlamentu ČR 20.–21. 10. 2017
Neuspěl ani žádný z kandidátů z Lanškrounska. Nejvíce 

hlasů v regionu získala Stanislava Švarcová z ODS, největší 
procento voličů jedné strany pak zakroužkovalo Radima 
Vetchého kandidujícího za Zelené.

Na Lanškrounsku drtivě zvítězilo ANO před SPD, ODS  
a Piráty

Hnutí ANO zvítězilo ve všech obcích na Lanškrounsku. 
Nejúspěšnější bylo v Albrechticích (43 %), nejmenší 
podíl hlasů získalo v Dolní Čermné (21,4 %). Na druhém 
místě se v celém regionu umístila SPD Tomia Okamura. 
Devítiprocentní hranici překonala i ODS a Piráti. Více než 
pět procent dostaly ještě další tři strany – KDU-ČSL, ČSSD 
a KSČM.

Výsledky voleb v obcích (uvedeny strany se ziskem nad 3 %):

Region Lanškrounsko
volební účast 61,3 %
ANO - 32,9 %
SPD - 11,7 %
ODS - 9,4 %
Piráti - 9,2 %
KDU-ČSL - 7,1 %
ČSSD - 7,1 %
KSČM - 6,9 %
STAN - 4,8 %
TOP 09 - 3,8 % 

Rudoltice
volební účast 48,7 %
ANO - 35,4 %
SPD - 12,7 %
Piráti - 11,5 %
KSČM - 9,4 %
ODS - 7,2 %
ČSSD - 6,9 %
STAN - 4,0 %
KDU-ČSL - 3,4 %

Matěj Brýdl, zdroj Volby.cz
www.lanskrounsko.cz
Marcela Macháčková

„Myslím, že nastal čas na rodinné referendum!“

Autor vtipu: Pavel Dvořáček



Málo využívané vlakové spoje 
na některých tratích mohou nahradit autobusy

Malá vytíženost některých autobusových spojů vede 
zástupce Pardubického kraje k myšlence zavést na 
některých linkách autobusy s menší kapacitou cestují-
cích. Pořizovací cena a provoz těchto autobusů je záro-
veň levnější než v případě klasických linkových autobusů. 
Hejtman Martin Netolický se proto společně s náměst-
kem hejtmana Michalem Kortyšem seznámil s technikou 
jednoho z výrobců, který tento typ mikrobusů dodává jak  
v rámci České republiky, tak zahraničí.

„Nechceme nadále vozit vzduch v autobusech, které nikdo 
nevyužívá, nebo jsou využívány jen minimálně. Zároveň 
chceme snížit provozní náklady na jeden kilometr. V těchto 
případech bychom dosáhli úsporu až osm litrů na sto kilo-
metrů, což jsou v celkovém objemu výrazné úspory. Bohužel 
až nyní po více jak pěti letech po zpackané optimalizaci 
dopravy můžeme uvažovat o výměně vozidel,“ uvedl hejt-
man Martin Netolický. „Do konce roku 2018 musíme vysou-
těžit nové dopravce pro další období. Kraj jako zákazník 
si může nadefinovat parametry vozidel v rámci soutěže,  
které musí uchazeč o tuto veřejnou zakázku splnit.  
V žádném případě se nejedená o diskriminaci některého 
výrobce autobusů,“ řekl hejtman. „Podle našich prvotních 
odhadů lze za jistých okolností nasadit nízkokapacitní vozi-
dla až na 35 procent všech linek. Díky tomu budeme schopni 
udržet provozní náklady na rozumné výši a nesnížit objem 
objednaných kilometrů, přestože dochází k velkému zvyšo-
vání mezd řidičů autobusů v posledních letech,“ dodal hejt-
man Netolický.

Kraj nyní začne specifikovat linky, na kterých by bylo 
možné v budoucnu mikrobusy nasadit. „Především 
by se mělo jednat o linky v brzkých ranních hodinách 
nebo v periferních oblastech, kde není nezbytně nutné,  
aby byl nasazován klasický autobus. Nepřipustíme však,  
aby se stalo, že autobus nebude stačit potřebám cestujících,  
a proto musí být analýza velmi přesná. Budeme požadovat, 
aby vozidla byla vybavena klimatizací, samostatným tope-
ním, dostatečnou tepelnou izolací, Wifi a IT technologií pro 
komunikaci s řídícím centrem. Místo pro kočárek a inva-
lidu je samozřejmostí. Cestující tak dostane komfort pro 
příjemné cestování do školy či za prací,“ řekl náměstek hejt-
mana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Zprávy z Pardubického kraje
Česko-polské pohraniční se dočká další nové silnice

Zlepšení dopravní dostupnosti turisticky zajímavých 
lokalit v oblasti Králického Sněžníku je dlouhodobě jedním 
z cílů samosprávy Pardubického kraje. Krajští radní proto 
posvětili návrh na zahájení zadávacího řízení na výběr 
společnosti, která zajistí modernizaci silnice III. třídy 
04314 od křižovatky se silnicí I/43 přes Dolní Boříkovice  
do Červené Vody po okružní křižovatku se silnicí I/11. 
Celková předpokládaná hodnota stavby dle projektové 
dokumentace činí necelých 67 milionů korun včetně DPH. 

„V současné době se jedná o jediný silniční projekt,  
na který můžeme v současné době uplatnit žádost  
v programu přeshraniční spolupráce. Zároveň se jedná  
o jednu z posledních komunikací na Králicku, která nepro-
šla rekonstrukcí. V minulosti jsme totiž byli schopni kombi-
novat jak vlastní zdroje kraje, tak zdroje z ROPu a bývalého 
Operačního programu Česko-polská spolupráce,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický. „Jedná o téměř šestikilometrový 
úsek silnice III. třídy číslo 04314 od křižovatky se silnicí I/43 
vedoucí přes Dolní Boříkovice do Červené Vody, kde končí  
u kruhového objezdu, který se napojuje na silnicí I/11. Podle 
zpracované projektové dokumentace je předpokládaná cena 
zakázky 67 milionů korun s tím, že podle našich zkušeností 
může být částka v soutěži výrazným způsobem snížena. 
Stejně jako u výběrového řízení na rekonstrukci silnice  
 v úseku Pardubice – Staré Hradiště jsme vedle ceny uplat-
nili časové hledisko, tedy dobu realizace celého díla,“ dodal 
Netolický s tím, že obdobně bude postupováno i v případě 
dalších dopravních staveb.

„Součástí modernizace je výměna podložní i obrusné 
vrstvy vozovky, která bude navýšena o tři až pět centime-
trů. Dále dojde k pokládce nového dvouvrstvého krytu, čímž 
se jednoznačně zlepší kvalita celé komunikace a prodlouží 
se tak i její životnost, kdy nebude docházet k takovému 
opotřebení,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. 

„Součástí stavby je také modernizace stávajících propustků 
a dopravní značení. V neposlední řadě upravíme také pět 
mostních objektů, které se na trase nachází,“ sdělil Michal 
Kortyš.
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Modernizace sinice v Boříkovicích je součástí širšího 
mezinárodního  projektu,  který připravil Pardubický kraj 
ve spolupráci s Dolnoslezskou správou silnic a železnic.  
V Polsku bude v rámci tohoto projektu modernizována 
silnice  Stronie Śląskie - Czarna Góra- Idzików. „Na financo-
vání projektu byla předložena  žádost do programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko ve výši přesahující 5,5 mili-
onu euro. Příspěvek českému partnerovi projektu, kterým 
je Pardubický kraj činí 2,1 miliony euro a na polské straně  
3,4 miliony euro,“ uvedla radní Hana Štěpánová.

Naplněnost středních škol stoupá. 
Za pár let na devadesát procent

Naplněnost středních škol a dalších školských zaří-
zení, které zřizuje Pardubický kraj, vzhledem k demogra-
fické křivce mírně stoupá, nyní je na 70 procentech a patří  
k nejvyšším v České republice. Ve školním roce 2025/26  
by mělo být ve středních školách v Pardubickém kraji 
přibližně o 5 000 žáků více, a naplněnost tak zřejmě 
překročí 90 procent. 

Spolupráce s firmami
Z pozice zřizovatele se kraj snaží podporovat koope-

raci škol a firem. Ačkoli u nás takzvané duální vzdělávání 
zatím nemá legislativní podporu, spolupráci škol a regi-
onálních zaměstnavatelů se na některých místech velmi 
dobře daří. Jedná se především o odborný výcvik, odbor-
nou praxi a exkurze žáků ve firmách, využití odborníka 
z praxe ve výuce, stáže pedagogů, firemní prospěchová 
stipendia, příspěvky firem na stravování nebo ubyto-
vání žáků, podíl firem na materiálně technickém vyba-
vení škol. „Příklady dobré praxe můžeme vidět například  
ve spolupráci Středního odborného učiliště Svitavy se 
společností REHAU, s.r.o. Moravská Třebová, Střední průmy-
slové školy chemické Pardubice se společností Synthesia, 
a.s., Průmyslové střední školy Letohrad s Konsorciem 
zaměstnavatelů Orlicka a Střední školy obchodu, řemesel  
a služeb Žamberk se společností Bühler CZ s.r.o,“ uvádí hejt-
man Pardubického kraje Martin Netolický, jež je zastáncem 
využití prvků duálního vzdělávání, který mají například  
v Německu nebo v Rakousku.

Nové obory
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce hraje zásadní 

roli při zařazování nových oborů vzdělávání. O tom proto 
rozhoduje Pardubický kraj ve spolupráci se zaměstnava-
teli, Úřadem práce ČR, Krajskou hospodářskou komorou  
a dalšími sociálními partnery. „Požadavky vycházejí hlavně 
od regionálních zaměstnavatelů. Proto letos otevíráme 
čtyři nové obory, a to obory Výrobce potravin, zaměřený  
na výrobu a zpracování mléka v Hlinsku, Autolakýrník  
v Ústí nad Orlicí, Klempíř v Žamberku a Operátor skladování 
v Holicích,“ informuje radní pro školství Bohumil Bernášek.

Technohrátky budou pokračovat
Ve snaze propagovat technické obory u žáků základních 

škol zavedl v roce 2013 Pardubický kraj cyklus projektů  
s názvem TECHNOhrátky. „Žáci základních škol si mohou 
ve středních školách pod odborným dohledem vyzkou-
šet různé pracovní postupy a seznámit se s výrobními 
technologiemi. Organizátoři akce na ně působí zábavnou  
a soutěžní formou,“ říká krajský radní Bohumil Bernášek. 
Ve školním roce 2016/2017 bylo do projektu zapojeno 15 
středních škol zřizovaných Pardubickým krajem. K dopro-
vodným aktivitám projektu patří i semináře pro kariérní  
a výchovné poradce. Také na další školní rok jsou vyčleněny 
pro tyto aktivity prostředky.

Stipendia na vybrané obory
Od školního roku 2010/2011 podporuje Pardubický kraj 

zájem žáků o odborné vzdělávání také formou prospě-
chových stipendií. „Vybíráme vždy takové obory, jejichž 
absolventi jsou zvláště žádaní na trhu práce. Opět se při 
tom obracíme na zaměstnavatele a tripartitu,“ vysvětluje 
postup kraje Bohumil Bernášek. „Z rozpočtu Pardubického 
kraje bylo ve školním roce 2016/2017 vyplaceno žákům ve 21 
oborech vzdělání, jakými je například Obráběč kovů, Strojní 
mechanik, Kominík, Zedník, Tesař, Chemik, Zemědělec – 
farmář ve 20 krajských středních školách téměř 1,9 milionu 
korun,“ dodává radní Bohumil Bernášek.



Nové obory od školního roku 2017/2018:
• Výrobce potravin (3letý obor vzdělání s výučním listem 
se zaměřením na výrobu a zpracování mléka) na Gymnáziu  
K. V. Raise a Středním odborném učilišti, Hlinsko, 
Adámkova 55
• Autolakýrník (3letý obor vzdělání s výučním listem)  
na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí

• Klempíř (3letý obor vzdělání s výučním listem se zamě-
řením na strojírenskou výrobu) na Střední škole obchodu, 
řemesel a služeb Žamberk

• Operátor skladování (3letý obor vzdělání s výučním 
listem) na Střední škole automobilní Holice

Tělocvična v České Třebové 
má novou střechu. Práce pokračují podle plánu

Stavební práce na rekonstrukci tělocvičny v České 
Třebové nabírají na obrátkách. Dokončena již byla nová 
střecha a začaly vysoušecí práce, které potrvají v řádech 
týdnů. Hejtman Martin Netolický zároveň potvrdil, že cílem 
kraje je dokončení stavby do konce letošního roku se zahá-
jením provozu v lednu 2018.

„Dokončením střechy haly se dostáváme do další etapy 
celé rekonstrukce. V řádech několika týdnů bude probí-
hat vysoušení celého objektu, který byl poměrně dlouhou 
dobu vystaven povětrnostním vlivům. Jakmile bude celý 
objekt dokonale vysušen, budou zahájeny další stavební 
práce. Již od samého počátku trvám na tom, aby byla celá 
stavba dokončena v prosinci letošního roku s uvedením do 
provozu počátkem roku příštího. Vzhledem k tomu, že se 
nám daří harmonogram stavby dodržovat, je tento termín 
reálny,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten také zopakoval,  
že konstrukce střechy je odlišná od původně využité. „My 
jsme místo původních příhradových vybrali dřevěné 
plnostěnné vazníky, čímž jsme chtěli vyslat ujišťující 
signál k veřejnosti, protože na první pohled bude jasné, že 
se jedná o zcela jiný typ konstrukce střechy,“ uvedl hejtman 
Netolický.

Škoda, která na hale vznikla, nebude hrazena 
Pardubickým krajem. „Budeme investovat pouze částku, 
která je rozdílová mezi výrobou příhradových a nových 
vazníků a s tím související práce. Celková vyčíslená škoda 
na samotné stavbě činí 15,9 milionu korun. K tomu je 
nutné přičíst částku 4,6 milionu jako poškození souvisejí-
cího vybavení včetně například podlah, vzduchotechniky  
a mobiliáře. Tyto prostředky budou sanovány z pojištění.

Do Pardubického kraje míří nejvíce 
peněz z evropských fondů

Pardubice - Jak jsou na tom české regiony z pohledu 
čerpání evropských fondů v novém programovém období? 
Jak si stojí Pardubický kraj? O tom hovořil hejtman Martin 
Netolický s bývalým generálním sekretářem pro integro-
vaný rozvoj území při Radě EU pro Evropské strukturální 
a investiční fondy a nynějším konzultantem Davidem 
Sventkem. Ze zpracované analýzy, vycházející z dat 
Ministerstva pro místní rozvoj, vyplývá, že největší objem 
finančních prostředků z Evropské unie míří v současné 
době do Pardubického kraje. V případě přepočtu na jednoho 
obyvatele se jedná o 40 tisíc korun od počátku současného 
programového období.

„Pardubický kraj rozhodně na členství České republiky 
v Evropské unii neprodělal, což je jednoznačně patrné  
z projektů, které se podařilo zrealizovat v minulosti a potvr-
zuje se to také v současném programovém období. Z analýzy, 
která začíná rokem 2013, vyplývá, že Pardubický kraj je  
v rámci České republiky nejlepším co do objemu schvá-
lených finančních prostředků na jednoho obyvatele. Tato 
analýza vychází z dat, které poskytlo Ministerstvo pro 
místní rozvoj, a tudíž lze tato vstupní data považovat  
za relevantní,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím,  
že úspěšnost je měřena od počátku současného progra-
mového období do konce května tohoto roku. „Výsledné 
finanční prostředky přepočtené na jednoho obyvatele zahr-
nují všechny projekty, včetně velkých dopravních staveb 
nebo systémových projektů Ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Jedná se o zajímavé srovnání krajů, ze kterého 
je patrné, kolik finančních prostředků putuje do území 
bez ohledu na žadatele. Zahrnuty jsou všechny projekty,  
které disponují rozhodnutím o poskytnutí dotace. V případě 
Pardubického kraje se pohybujeme na částce přesahující 
40 tisíc korun na jednoho obyvatele. Pro srovnání druhý 
Moravskoslezský kraj je na částce 30 tisíc korun,“ dodal 
Netolický. 

Ostatní regiony se pohybují v rozmezí 15 až 25 tisíc korun 
na obyvatele. Do celkového objemu finančních prostředků 
putujících do kraje se pozitivně promítají také projekty 
rekonstrukce dopravních uzlů Pardubice a Česká Třebová, 
zkapacitnění železničního koridoru v úseku Choceň – Ústí 
nad Orlicí či vybudování prvních dvou úseků dálnice D35  
z Opatovic nad Labem přes Časy do Ostrova u Vysokého 
Mýta.
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Jak naučit děti bezpečnému pohybu na internetu

Pardubice - Jedním z velmi propracovaných nástrojů pro 
větší bezpečnost na internetu je projekt s názvem Kraje pro 
bezpečný internet. Zapojil se do něj i Pardubický kraj a jeho 
prostřednictvím se snaží oslovit žáky a studenty základ-
ních a středních škol, ale také jejich rodiče. Část projektu je 
určena i seniorům.

„Mladí lidé na internetu a na sociálních sítích tráví stále 
víc času a někdy ani netuší, jaká rizika to přináší. Na webu 
www.KPBI.cz je pro ně znalostní kvíz o ceny a na něj nava-
zují e-learningové lekce, které mohou využívat i školy,“ 
uvedl Bohumil Bernášek, radní pro školství Pardubického 
kraje.

 Ceny, které mohou soutěžící získat, jsou velmi lákavé. 
Jedná se o xboxy, tablety, mobilní telefony, klávesnice, myši 
či knížky od partnerů projektu, kterými jsou sdružení NIC.
CZ a společnosti Microsoft a GORDIC. Každý měsíc se dále 
losuje jeden úspěšný řešitel, který získá mobilní telefon. 
Soutěžit je možné do 31. října 2017.

V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro 
žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřej-
nost, sociální pracovníky a policisty. V loňském roce byly 
představeny videospoty pro seniory. V tomto roce budou 
také realizovány prezenční semináře či připraveny video-
spoty pro děti do nízkoprahových zařízení.

Rodinné pasy v Pardubickém kraji si oblíbilo 12 222 rodin

Systém slev pro rodiny s dětmi si za dobu existence oblí-
bilo více jak dvanáct tisíc rodin z celého Pardubického 
kraje. Slevová karta nabízí rodičům s dětmi různé výhody, 
obchodníkům zase nové zákazníky a propagaci zdarma.

Rodinné pasy v Pardubickém kraji fungují již od roku 
2008 a kraj tak podporuje aktivní rodinnou politiku. Slevová 
karta přináší slevy pět až dvacet procent u obchodníků či 
jiné benefity. Její vydání je zdarma – stačí se zaregistrovat 
na stránkách www.rodinnepasy.cz.

„Počet zapojených rodin se každoročně v Pardubickém 
kraji zvyšuje. Naše podpora směřuje nejen k tomu,  
aby rodiny ušetřily něco ze svého rozpočtu, ale také k tomu, 
aby trávily co nejvíce času společně. A zdá se, že to má 
hlavně v letních a prázdninových měsících velkou odezvu,“ 
říká radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Kromě samotné slevové karty její držitelé dostávají 
tištěný časopis Rodinka a v průběhu roku tipy a zajímavosti 
na akce v Pardubickém kraji.

Rodinné pasy jsou vidět i na akcích v regionu – pořádají 
talentovou soutěž, ale najdete je i u prestižních akcích, kde 
se propagují a přinášejí dětem i dětský koutek – v podobě 
skákacího hradu, malování na obličej či výrobu placek.

O provoz Rodinných pasů se stará v Pardubickém kraji 
Česká rada dětí a mládeže společně se svými partnery.



Potvrzení o inflaci: poplatek 60 Kč

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

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

Průměrné ceny pohonných hmot v České republice

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

Pozn.: údaje úřadu práce a MPSV

*) průměr od počátku roku

Vysvětlivky ke sloupcům za jednotlivé měsíce

a - předchozí měsíc = 100

b - stejné období předch. roku = 100

c - průměr roku 2015 = 100 

d - prosinec 2015 = 100 (index primární)

e - podíl dvou klouzavých průměrů indexů typu c

     (průměru indexů za posledních 12 měsíců

      k průměru za předchozích 12 měsíců)

Vysvětlivky ke sloupci průměr*):

a - průměrné měsíční tempo

b - průměr od počátku roku

c - průměr od počátku roku

d - průměr od počátku roku

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích

(předběžné údaje)

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

Rok Míra inflace
v % Rok Míra inflace

v %

Počet obyvatel k 30. 6. 2017

Česká republika 10 588 063
Pardubický kraj 517 270
v tom okresy:

Chrudim 104 058
Pardubice 171 258
Svitavy 104 145
Ústí nad Orlicí 137 809

Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,1 %. Meziročně 
vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu stejně jako v červenci o 2,5 %. Míra 
inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 
posledních 12 měsíců oproti průměru předchozích 12 měsíců dosáhla 
v srpnu 2,0 %, což je o 1,7 procentního bodu více než v srpnu 2016.

Kč/l

Natural 95 Super plus 98
průměr 2013 36,17 38,32 36,11 17,42
průměr 2014 36,16 38,46 36,31 17,53
průměr 2015 31,37 34,13 31,21 14,68
průměr 2016 28,63 31,43 27,43 12,43
červen 2017 30,01 32,82 28,99 13,81
červenec 2017 29,38 32,38 28,35 13,44
srpen 2017 29,43 32,42 28,46 13,33
průměr 2017*) 30,40 33,19 29,60 13,91

Benzin automobilový Motorová
nafta LPG

celkem muži ženy

Česká republika 296 826 274 825 162 468 12 107 48 625 82 612 199 273 1,5 3,98 3,53 4,44
Pardubický kraj 10 221 9 392 5 803 545 2 080 4 021 16 468 0,6 2,79 2,35 3,26
v tom okresy:

Chrudim 1 991 1 741 1 140 127 455 778 2 026 1,0 2,57 2,16 3,01
Pardubice 3 306 2 943 1 941 167 539 1 338 8 962 0,4 2,65 2,13 3,19
Svitavy 2 517 2 463 1 409 124 562 943 1 771 1,4 3,63 3,11 4,18
Ústí nad Orlicí 2 407 2 245 1 313 127 524 962 3 709 0,6 2,51 2,18 2,85

celkem
dosaži-

telní 
ve věku 
15-64 let

ženy

absol-
venti 

a 
mladiství

osoby 
se ZP1)

Pracovní 
místa 

v 
evidenci 

úřadů 
práce

Podíl nezaměstnaných osob 
(%)2) Uchazeči 

na 
1 pracovní 

místo

z toho 
Evidovaní uchazeči o zaměstnání

s podporou 
v neza-

městnanosti

Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa k 31. 8. 2017

Index spotřebitelských cen v ČR v jednotlivých měsících roku 2016 až 2017 (domácnosti celkem)
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Celkový přírůstek/úbytek obyvatelstva v krajích ČR

1. až 2. čtvrtletí 2016
1. až 2. čtvrtletí 2017

Stav a pohyb obyvatelstva v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)
ČR

celkem PHA STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK

Počet obyvatel k 30. 6. (v tis.) 10 588,1 1 286,6 1 345,5 639,1 579,1 296,0 820,7 440,9 550,7 517,3 508,6 1 180,0 633,1 583,0 1 207,4
index 2017/2016 100,2 101,1 100,9 100,1 100,3 99,6 99,8 100,2 99,9 100,1 99,9 100,3 99,8 99,8 99,7

Přírůstek (úbytek) obyvatel
přirozený -2 259 1 141 711 -140 -275 -379 -605 -111 -284 -295 -127 68 -423 -380 -1 160 

na 1 000 obyvatel -0,4 1,8 1,1 -0,4 -1,0 -2,6 -1,5 -0,5 -1,0 -1,2 -0,5 0,1 -1,3 -1,3 -1,9 
stěhováním 11 502 4 953 5 794 477 775 -371 -47 415 225 478 -223 1 115 -373 -348 -1 368 

na 1 000 obyvatel 2,2 7,8 8,7 1,5 2,7 -2,5 -0,1 1,9 0,8 1,9 -0,9 1,9 -1,2 -1,2 -2,3 
celkový 9 243 6 094 6 505 337 500 -750 -652 304 -59 183 -350 1 183 -796 -728 -2 528 

na 1 000 obyvatel 1,8 9,6 9,8 1,1 1,7 -5,1 -1,6 1,4 -0,2 0,7 -1,4 2,0 -2,5 -2,5 -4,2 

2017
7 8 9 10 11 12 průměr*) 1

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

2 3 4 5 6 7 8 průměr*)

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

Oddíl

Ú h r n
2017

2016
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1

PŘÍLOHA          LISTOPAD  2017



2

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
oddělení informačních služeb

V Ráji 872
531 53  Pardubice

tel.: 466 743 480
infoservispa@czso.cz 

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

Kontakt:

v  tis. % v  Kč %
Česká republika2) 3 971,6 66,5 1,7 28 623 1 747 6,5
v tom kraje:

Hl. město Praha 808,5 27,2 3,5 36 645 1 796 5,2
Středočeský 403,4 11,1 2,8 29 263 2 046 7,5
Jihočeský 220,2 1,3 0,6 25 528 1 554 6,5
Plzeňský 210,7 0,5 0,2 27 693 2 061 8,0
Karlovarský 89,1 0,2 0,3 24 551 1 810 8,0
Ústecký 243,9 2,4 1,0 26 211 1 773 7,3
Liberecký 144,5 2,1 1,5 26 376 1 614 6,5
Královéhradecký 194,7 3,5 1,8 26 274 1 760 7,2
Pardubický 179,2 1,1 0,6 25 458 1 670 7,0
Vysočina 172,6 2,5 1,5 25 971 1 609 6,6
Jihomoravský 451,3 7,8 1,8 27 526 1 616 6,2
Olomoucký 217,8 1,7 0,8 25 290 1 558 6,6
Zlínský 204,2 2,2 1,1 25 046 1 540 6,6
Moravskoslezský 428,8 2,8 0,7 25 779 1 365 5,6

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

Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců 

přepočtený na plně zaměstnané

Průměrná hrubá měsíční mzda
na přepočtené počty 

zaměstnanců

v tis.
přírůstek (úbytek) proti 

1. až 2. čtvrtletí 2016 v Kč
přírůstek (úbytek) proti 

1. až 2. čtvrtletí 2016

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy (pracovištní metoda1))
v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

(stav k 5. 9. 2017)

2002 2006 2010 2013 2017

Počet zaregistrovaných kandidát. listin 21 19 16 19 24
Počet kandidátů 339 261 258 336 407

z toho ženy 93 75 64 79 114
v % 27,4 28,7 24,8 23,5 28,0

Půměrný věk kandidátů (roky) 43,11 45,21 45,38 46,79 46,57

Nejmladší kandidát
21 let 

(2 ženy, 
3 muži)

21 let 
(1 žena)

21 let 
(2 ženy, 
1 muž)

21 let 
(2 muži)

21 let 
(1 žena, 
6 mužů)

Nejstarší kandidát 83 let 
(1 žena)

73 let 
(1 muž)

69 let 
(1 muž)

88 let 
(1 žena)

92 let 
(1 muž)

Kandidáti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v Pardubickém kraji

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 bylo v Pardubickém kraji 
zaregistrováno 24 volebních stran (o 5 více než před čtyřmi lety). Na jejich 
kandidátních listinách je zapsáno celkem 407 kandidátů (o pětinu více než při 
předchozích volbách).

Další informace naleznete pod následujícími odkazy:
www.volby.cz
https://www.czso.cz/csu/xe/priprava-voleb-v-kraji
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Průměrná hrubá měsíční mzda 
v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2017

průměr ČR 
28 623 Kč

celkem UPT1) přiro-
zený

stěho-
váním celkový

Pardubický kraj 888  . 2 606 781 383 2 901 2 835 2 357 -295 478 183
v tom okresy:

Chrudim 186  . 530 162 86 558 732 681 -28 51 23
Pardubice 289  . 835 254 117 961 1 798 1 262 -126 536 410
Svitavy 172  . 537 175 76 609 606 555 -72 51 -21 
Ústí nad Orlicí 241  . 704 190 104 773 665 825 -69 -160 -229 

Pardubický kraj 3,5  . 10,2 3,0 1,5 11,3 11,1 9,2 -1,2 1,9 0,7
v tom okresy:

Chrudim 3,6  . 10,3 3,1 1,7 10,8 14,2 13,2 -0,5 1,0 0,4
Pardubice 3,4  . 9,8 3,0 1,4 11,3 21,2 14,9 -1,5 6,3 4,8
Svitavy 3,3  . 10,4 3,4 1,5 11,8 11,7 10,7 -1,4 1,0 -0,4 
Ústí nad Orlicí 3,5  . 10,3 2,8 1,5 11,3 9,7 12,1 -1,0 -2,3 -3,3 

1) umělá přerušení těhotenství

absolutní údaje

relativní údaje (na 1 000 obyvatel středního stavu)

Informace o rozvodech za 1. až 2. čtvrtletí 2017 nejsou obsaženy z důvodu významné neúplnosti dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Údaje o potratech nejsou srovnatelné s obdobím 2016 z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech něk terými zdravotnickými zařízeními (data sbírána 
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR).

Sňatky Rozvody Živě
narození

Potraty
Zemřelí Přistě-

hovalí
Vystě-
hovalí

Přírůstek

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (20. a 21. 10. 2017) - zajímavosti z kandidátních listin

Přehled o počtu kandidujících volebních stran a kandidátů 
v krajích pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017

(stav k 5. 9. 2017)

celkem z toho 
ženy v %

Česká republika 31 7 539 28,6 46,4
v tom kraje:

Hl. m. Praha 29 855 27,5 48,6
Středočeský 26 754 27,9 46,4
Jihočeský 25 476 28,6 46,3
Plzeňský 25 427 26,7 45,7
Karlovarský 21 288 27,1 47,0
Ústecký 24 565 29,7 46,1
Liberecký 24 391 32,2 48,0
Královéhradecký 24 433 31,9 46,6
Pardubický 24 407 28,0 46,6
Kraj Vysočina 24 419 29,6 46,4
Jihomoravský 26 742 27,2 45,4
Olomoucký 25 504 28,4 46,2
Zlínský 24 481 28,5 45,3
Moravskoslezský 26 797 28,9 45,3
1) z celkového počtu 31 volebních stran jich 21 kandiduje ve všech krajích

Počet 
zaregistro-

vaných
volebních 

stran1)

Zaregistrovaní 
kandidáti Průměrný

věk
kandidátů
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2017/09/07 
ze dne 7. 9. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-
dění odpadních vod kanalizací č. 9/2017/OV mezi obcí  
a M. M., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpad-
ních vod kanalizací ve vlastnictví obce, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/3/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Účastnické 
smlouvy č. 00279421001mezi obcí a společností T-Mobile 
Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Praha 4, IČ 64949681, jejímž předmětem je poskytování 
základní a doplňkové služby elektronických komunikací  
a související služby pro zajištění provozu ČOV v obci,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/4/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a SPS Sázava, o. s. se 
sídlem Sázava 34, 563 01 Lanškroun, IČ 22663428 jako obda-
rovaným ve výši 20.000,- Kč, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Kupní smlouvy 
a dohody o elektronickém vystavování daňových dokladů 
za prodávajícího mezi Obcí Rudoltice a Hradeckou lesní  
a dřevařskou společností, a.s., se sídlem Malé náměstí 111, 
502 00 Hradec Králové, IČ 60913827, jejímž předmětem je 
prodej dřevní hmoty pocházející z lesů ve vlastnictví obce,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje celkový počet 9 zaměst-
nanců obecního úřadu Rudoltice.

USNESENÍ č. RO/7/2017/09/07

Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhlášení ředitel-
ského volna dne 29. 9. 2017 v souladu s § 24 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

USNESENÍ č. RO/8/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje vydání Výzvy k podání 
nabídky a zadávací dokumentace pro uchazeče o veřejnou 
zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem jsou stavební 
úpravy, dostavba a nástavba objektu základní školy 
Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/9/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy 
č. 3135425216 mezi Obcí Rudoltice a Českou pojišťovnou a.s. 
se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Prha 1, IČ 45272956, jejímž 
předmětem je krátkodobé úrazové skupinové pojištění 
mládeže, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/10A/2017/09/07

 Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splát-
kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věři-
telem, a paní J. Ch., 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.

PŘÍLOHA          LISTOPAD  2017
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Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách 
dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem,  
a panem D. Š. a panem M. Š., oba trvale bytem XXX,  
na straně druhé, jako dlužníky, 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 užívá-
ním bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX v obci Rudoltice 
a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pově-
řuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/10B/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 28  
k NS č. 614/11 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/10C/2017/09/07

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 619/13 s paní 
J. K., trvale bytem XXX a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/10D/2017/09/07

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 
bytu č. 11 v bytovém domě čp. 606 v obci Rudoltice ze dne  
31. 8. 2017.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 
bytu č. 5 v bytovém domě čp. 264 v obci Rudoltice ze dne  
31. 8. 2017.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 
bytu č. 8 v bytovém domě čp. 262 v obci Rudoltice ze dne  
31. 8. 2017.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2017/09/21 
ze dne 21. 9. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/09/21

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/09/21

Rada obce Rudoltice projednala navržený Ceník služeb 
obce Rudoltice s účinností od 1. 10. 2017, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a který schvaluje.

USNESENÍ č. RO/3/2017/09/21

Rada obce Rudoltice projednala navržený Ceník služeb 
společnosti Vision Rudoltice, s.r.o. platný od 1. 10. 2017, který 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, a který schvaluje.

USNESENÍ č. RO/4/2017/09/21

Rada obce Rudoltice schvaluje Dohodu o ukončení plat-
nosti smlouvy č. UP/2669/09/LCD mezi obcí a Českou spoři-
telnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 
00, IČ 45244782, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5/2017/09/21

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke 
smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 14. 12. 2009 mezi obcí 
a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2017/09/21

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. 3259/6 (nově dle GP p. p. č. 3259/13 a st. p. č. 119/3) 
o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna,  
a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje  
na úřední desce.



5

USNESENÍ č. RO/7/2017/09/21

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření  
č. 10/2017 ze dne 21. 9. 2017, jehož předmětem je rekon-
strukce budovy č. p. 5, a které je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/09/21

Rada obce Rudoltice schvaluje Žádost o poskytnutí 
finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku v celkové výši 19.240,- Kč 
bez DPH, jehož poskytovatelem je Ministerstvo zeměděl-
ství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, a které je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2017/09/21

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup 4 ks venkovních 
vitrín dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 2 ks budou umístěné u budovy obecního úřadu  
a 2 ks u prodejny Konzum č. p. 38.

USNESENÍ č. RO/10/2017/09/21

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o výkonu činnosti autorského dozoru na akci Stavební 
úpravy, dostavba a nástavba objektu mateřské školy č. p. 2, 
Rudoltice mezi Obcí Rudoltice a panem Danielem Slavíkem, 
se sídlem Z. Kopala 1250, 570 01 Litomyšl, IČ 88363813, 
jejímž předmětem je autorský dozor při realizaci stavby 
v rámci projektu „Stavební úpravy, dostavba a nástavba 
objetu mateřské školy, Rudoltice (st. p. č. 140/1, 438/1 v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/11/2017/09/21

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předlo-
ženou společností Road Medic s.r.o. se sídlem Pod Senovou 
2960/70, 787 01 Šumperk, IČ 28586484, jejímž předmě-
tem je srovnání a zhutnění pláně, navážka podkladních  
a konstrukčních vrstev, srovnání autograderem, hutnění  
a prolití podkladních vrstev asfaltovou emulzí, kdy koneč-
ným povrchem bude nová obrusná vrstva technologií 
Jetpatcher na části cesty ev. Č. 18/9 „Myslivecký rybní-
ček“ dle Pasportu komunikací, p. p. č. 4497a 4584 v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna, za celkovou cenu 1.199.652,- Kč bez 
DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a její reali-
zaci schvaluje.

USNESENÍ č. RO/12A/2017/09/21

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o změně 
závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice  
na straně jedné, jako věřitelem, 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 souvis-
losti 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/12B/2017/09/21

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách 
dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem  
a panem J. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dluž-
níkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které 
vznikly v souvislosti s vyúčtováním nájemného a služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXX v byto-
vém domě čp. XXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření 
schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

PŘÍLOHA          LISTOPAD  2017
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Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách 
dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem,  
a panem J. Z., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dluž-
níkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je úhrada místního poplatku za svoz komu-
nálního odpadu za rok 2009-2015 a rozhodla její uzavření 
schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/12C/2017/09/21

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 
č. 616/11, 623/3, dodatku č. 3 k NS č. 622/13, dodatku č. 4 k NS 
č. 613/4, 615/10, 618/8, dodatku č. 5 k NS č. 276/4, 612/1, 612/9, 
615/12, 

617/1, dodatku č. 6 k NS č. 613/12, dodatku č. 7 k NS 
č. 609/12, dodatku č. 15 k NS č. 619/7, dodatku č. 29 k NS  
č. 614/11, dodatku č. 14 k NS č. 624/3 a dodatku č. 22 k NS  
č. 624/8 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/12D/2017/09/21

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 
bytu č. 2 v bytovém domě čp. 602 v obci Rudoltice ze dne  
14. 9. 2017.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2017/10/05 
ze dne 5. 10. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/10/05

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2A/2017/10/05

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-
dění odpadních vod kanalizací č. 21/2017/OV uzavřenou 
mezi obcí a panem Ing. Z. B., bytem XXX, jejímž předmětem 
je vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/2B/2017/10/05

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-
dění odpadních vod kanalizací č. 73/2017/OV uzavřenou 
mezi obcí a panem T. P., bytem XXX, jejímž předmětem je 
vypouštění odpadních vod kanalizací ve vlastnictví obce,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2017/10/05

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1  
ke smlouvě č. 70141 o nájmu hrobového místa uzavřený 
mezi obcí a panem L. M., trvale bytem XXX, jehož předmě-
tem je prodloužení doby nájmu hrobového místa, a který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2017/10/05

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky výběro-
vého řízení veřejné zakázky malého rozsahu Stavební 
úpravy, dostavba a nástavba Základní školy Rudoltice, jehož 
vítězem se stala společnost KPV Systém s.r.o. se sídlem 
Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 27546756, a pověřuje 
starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo stavební úpravy, 
dostavba a nástavba Základní školy Rudoltice uzavřenou s 
vítěznou společností.

USNESENÍ č. RO/5/2017/10/05

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. 9900089275/1/2017 mezi obcí a společ-
ností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupené na základě plné 
moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a dále panem R. K. trvale 
bytem XXX, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
ke služebným pozemkům spočívajícího v provozování 
plynárenského zařízení, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
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USNESENÍ č. RO/6/2017/10/05

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o dílo mezi obcí a společností Road Medic s.r.o. se sídlem  
Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČ 28586484, jejímž 
předmětem je oprava vybraných povrchů pozemních komu-
nikací v obci Rudoltice a vytvoření nové místní komuni-
kace na části cesty ev. č. 18/9 „Myslivecký rybníček“ dle 
Pasportu komunikací, p. p. č. 4497a 4584 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna, za celkovou cenu 1.451.579,- Kč vč. DPH,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2017/10/05

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku předlo-
ženou společností PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18, 
190 15 Praha 9, IČ 28098064, jejímž předmětem je nabídka 
prací k zajištění rekonstrukce dvou mostků s pořadovým 
číslem M2 „Most u BD č. p. 264 a 265“ a s pořadovým číslem 
M7 „Most u BD č. p. 262“ dle Pasportu komunikací, zahrnu-
jící stavební průzkum, vyhotovení projektové dokumentace 
a inženýrskou činnost za celkovou cenu 235.000,- Kč bez 
DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a její reali-
zaci schvaluje.

USNESENÍ č. RO/8/2017/10/05

Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku před-
loženou panem Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 
1344, 560 02 Česká Třebová, IČ 76266435, jejímž předmětem 
je provádění technického dozoru stavby „Stavební úpravy, 
dostavba a nástavba objektu Základní školy Rudoltice“  
za celkovou cenu 11.900,- Kč vč. DPH, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a její realizaci schvaluje.

USNESENÍ č. RO/9/2017/10/05

Rada obce Rudoltice bere na vědomí hostování cirkusu 
Josef Wertheim na pozemkové parcele č. 437 v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna a v souladu s článkem 8 odst. 1a) 
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011  schvaluje osvobození 
od poplatku za užívání veřejného prostranství výše uvede-
nému pořadateli.

USNESENÍ č. RO/10/2017/10/05

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření  
č. 11/2017 ze dne 5. 10. 2017, jehož předmětem je rekonstrukce 
budovy č. p. 5, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/11/2017/10/05

Rada obce Rudoltice schvaluje vydání Výzvy k podání 
nabídky na zajištění programu s názvem „Rudoltická 
pouť konaná ve dnech 8. 6. – 10. 6. 2018“, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. Pro její vyhodnocení stano-
vuje komisi ve složení: Mgr. Ivo Kolomý, Jolana Kobzová, 
Jaroslav Suchý.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2017/10/19 
ze dne 19. 10. 2017
USNESENÍ č. RO/1/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
uzavřenou mezi obcí a Audiohelp z.s., Středisko pro 
sluchově postižené, Č. armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
IČ 49774883 v celkové výši 2.000,-. Kč, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
uzavřenou mezi obcí a S. L., trvale bytem XXX v celkové výši 
3.000,- Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

PŘÍLOHA          LISTOPAD  2017
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USNESENÍ č. RO/4/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
č. 7000070140 o nájmu hrobového místa uzavřenou mezi 
obcí a panem P. M., trvale bytem XXX, jejímž předmětem je 
nájem hrobového místa na dobu od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2027,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření  
č. 12/2017 ze dne 19. 10. 2017, jehož předmětem jsou Volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a neinvestiční 
příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko,  
a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2017/10/19

Rada obce Rudoltice revokuje usnesení č. RO/5/2017/07/13 
a č. RO/6/2017/07/13 z důvodu pochybení ze strany ČEZ 
Distribuce, a.s. 

USNESENÍ č. RO/7/2017/10/19

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_4121333719 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. 1560/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektric-
kého zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN) číslo 17_SOBS01_4121337831 mezi obcí a společ-
ností 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. 1560/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zpro-
středkování pořadu mezi obcí a společností 6SK s.r.o. se 
sídlem Seifertova 681/79, 130 00 Praha, IČ 28488211, jejímž 
předmětem je zprostředkování vystoupení hudební skupiny 
NO NAME na Rudoltické pouti dne 8. 6. 2018 v celkové 
výši 175.000,- bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje likvidaci vyřazeného vyba-
vení – nábytku Základní školy a mateřské školy Rudoltice. 
Vyřazený nábytek bude ze strany základní školy v první 
řadě nabídnut neziskovým organizacím v obci, případně 
veřejnosti, zbytek bude zlikvidován standardním způsobem.

USNESENÍ č. RO/11A/2017/10/19

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o změně 
závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice 
na straně jedné, jako věřitelem 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 souvis-
losti 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/11B/2017/10/19

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 
dodatku č. 1 k NS č. 609/9, 613/1, 613/3, 619/9, 622/9, dodatku 

č. 2 k NS č. 613/2, dodatku č. 3 k NS č. 616/12, 617/5, dodatku 
č. 4 k NS č. 615/6, 617/6, 619/4, dodatku č. 5 k NS č. 609/3, 
617/12, dodatku č. 6 k NS č. 617/4, 615/12, dodatku č. 7 k NS  
č. 608/1, dodatku č. 10 k NS č. 617/10, dodatku č. 11 k NS  
č. 617/11, dodatku č. 12 k NS č. 610/11, dodatku č. 15 k NS  
č. 610/4, 624/3, dodatku č. 19 k NS č. 608/6, dodatku č. 23  
k NS č. 624/8 a dodatku č. 30 k NS č. 614/11 a pověřuje 
starostu obce k jejich podpisu

 Mgr. Ivo Kolomý, v. r. Jolana Kobzová, v. r.
 starosta   místostarostka
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Jízdní srážka u Rudoltic 8. 7. 1866

Možná jste si nevšimli nenápadného pomníčku, který se 
skrýval v prostranství pod kostelem vlevo od schodiště.  Byl 
poněkud schovaný v „houští“ za kamenným křížem z roku 
1704, pod nímž byl v roce 1937 umístěn památník s bronzo-
vou deskou obětem 1. světové války. Ta se však v roce 1945 
nenávratně ztratila a v roce 2004 byla v rámci oslav 700. 
jubilea obce na toto dlouho prázdné místo instalována nová 
žulová deska, která pamatuje na oběti obou světových válek. 
Byla vysvěcena Mons. Dominikem Dukou, tehdejším králo-
véhradeckým biskupem, dnešním pražským kardinálem.

Pomníček obětem z bitvy v r. 1866 má nezanedbatel-
nou historickou cenu nejen pro zájemce o staré válečné 
události. Podle dostupných historických pramenů nechala 
tento náhrobek zřídit dvěma pruským husarům, kteří 
byli po událostech r. 1866 pochovaní na rudoltickém hřbi-
tově, paní Karolina Janischová, porodní bába ze stavení  
čp. 148. Ačkoliv v pozdější době byly ostatky těchto mrtvých 
pohřbeny na lanškrounském hřbitově do společného hrobu, 
tento kamenný náhrobek zůstal dál na rudoltickém poli 
mrtvých. Do roku 1938 stál vzadu za kostelem na důstojném 
místě jako připomínka těchto válečných událostí. Prostý 
pomník nesl německý nápis, který v překladu znamená:

„Zde v Bohu odpočívají H. Reich a R. Flex, pruští husaři. 

Ježíš řekl: Já jsem cesta, pravda a život.“

Foto původního pomníku pochází ze 30. let 20. století
z německé školní kroniky uložené ve Státním okresním 
archivu Ústí nad Orlicí

Renovace pomníku 
pruských husarů 
a události s ním spojené

Prusko-rakouská válka, která se roku 1866 přehnala naší 
vlastí, se citelně dotkla mnoha měst i vesnic severních 
a východních Čech, Rudoltice nevyjímaje. Dlouhodobé 
rozpory mezi Rakouskem a Pruskem narůstaly už  
po vytvoření Německého spolku v roce 1815. Příslovečnou 
poslední kapkou se stala paradoxně společná válka 
proti Dánsku a následné neshody ohledně správy 
Šlesvicka-Holštýnska. 15. června 1866 došlo konečně  
k nevyhnutelnému střetu obou mocenských konkurentů. 

Vojenské rozhodnutí této války padlo dne 3. července 1866 
v bitvě u Hradce Králové, v největší bitvě 19. století po bitvě 
národů u Lipska (16. – 19. 10. 1813). Rakousko a jeho spojenci 
byli poraženi. Jak prokázala pozdější zjištění, lze tuto 
porážku Rakouska připsat horšímu vybavení jeho armády. 

Rakouská armáda ustupovala směrem na Olomouc, 
přičemž se snažila klást postupujícím Prusům houževnatý 
odpor. Cestou došlo i k mnoha menším srážkám. Jedna  
z nich se odehrála též v blízkém okolí Rudoltic.

6. ČÍSLO          LISTOPAD  2017
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     První jízdní srážka se uskutečnila v dopoledních hodi-
nách dne 8. července u Opatova. Huláni podplukovníka 
von Barnekow z jízdní divize generálmajora Hartmanna 
napadli nedaleko rozlehlého rybníku Hvězda ve směru  
na Třebovické sedlo jednu eskadronu 6. hulánského pluku 
od II. rakouského sboru. Rakouští huláni tuto přesilu 
srdnatě odrazili, ale pod palbou pruských děl z návrší 
byli donuceni se stáhnout k obci Damníkov ve směru 
Žichlínek, Lanškroun. Ztratili přitom jednoho muže,  
dva důstojníci a jeden hulán byli ranění a čtyři muži zajati. 
Tuto šarvátku a následný ústup sledovala z Damníkova 
rakouská hlídka ze 4. husarského pluku vedená rytmis-
trem Morbitzerem. Jízdní hlídka byla vyslána v ranních 
hodinách z Lanškrouna k Třebovicím s úkolem prozkoumat 
území kolem Svitav a Litomyšle. Nechme citovat dobové 
hlášení, jež poslal v jednu hodinu po poledni z Damníkova 
na divizní velitelství v Lanškrouně rytmistr Morbitzer: 

„Poslušně hlásím, že Třebovice jsou obsazeny nepříte-
lem. Podle výpovědi sedláků a císařsko-hulánské hlídky 
postoupil pluk pruských hulánů spolu s dělostřelectvem.“   
Již o čtvrthodiny později došlo od rytmistra Morbitzera 
další hlášení: „Nepřítel má obsazené návrší po obou stra-
nách silnice na Damníkov. Moje hlídky jsou ve vesnici  
a sledují veškeré dění. Jedna eskadrona hulánů zaútočila  
na pruské hulány, vrhla se na ně a byla pak ostřelována dělo-
střelectvem. Celý pluk c.k. hulánů č. 6 odtáhl k Žichlínku. 
Po dvou hlídkách jsme stříleli. Jedna divize nepřátelských 
hulánů s dělostřelectvem postupuje na Damníkov.“ Pruský 
generálmajor Hartmann reagoval na tuto šarvátku posí-
lením svých pozic lehkou jízdní brigádou generálmajora 
von Witzleben, která se započala přesunovat od Semanína 
k Třebovicím. Na rakouské straně reagovalo velitelství  
v Lanškrouně vysláním silnějšího jízdního odřadu spolu  
s dělostřelectvem do prostoru Rudoltice, Luková, Damníkov. 
Plukovník hrabě Bellegarde, velitel brigády z 2. rakouské 
lehké jízdní divize vyrazil z prostoru Žichlínek v čele  
4. husarského pluku a poloviny brigádní baterie vstříc 
postupujícím Prusům. Z prostoru jižně od Lanškrouna vyra-
zilo celkem 630 jezdců se čtyřmi děly. Rakouské i pruské 
jednotky se chystaly k bitvě.

Plukovník hrabě Bellegarde se při svém vstupu  
do Rudoltic setkal s husary rytmistra Morbitzera, kteří se  
stáhli z předsunuté hlídky od Damníkova. Po rekognoskaci 
terénu zaujala rakouská děla palebné postavení zcela ukryta 
v žitném poli východně od Rudoltic mezi silnicí a železniční 
tratí do Lanškrouna. Husaři zaujali pozice na Knapkově 
kopci západně od Rudoltic a současně vyslali průzkum 
ve směru jižním na Damníkov a severním na Ostrov.  

V zorném úhlu pozorovatele od rakouské dělostřelecké 
pozice se silnice od Damníkova táhla třemi mírnými zvlně-
ními terénu. Byla odtud vidět jihozápadní část vesnice 
a jako ohraničení horizontu prudce se zdvihající návrší 
Třebovských stěn. Hodiny na kostele ukazovaly k půl 
čtvrté hodině odpoledne, když rakouské průzkumné hlídky  
v přední linii spatřily silné pruské jezdecké oddíly, které 
projížděly přes Třebovské stěny na ves Damníkov. Za něko-
lik okamžiků došlo k těžké bitevní srážce předsunutých 
sil. Dvě eskadrony pruského pluku tělesných husarů č. 2 
rozšavlovaly na polích před vsí a mezi vesnickými stave-
ními jednu eskadronu hlídkujících husarů ze 4. pluku  
a zatlačily ji směrem k Rudolticím. Za pruským průzkumem 
postupovaly hlavní jízdní síly včetně dělostřelecké podpory. 

     V téže době se bojovalo i na severní straně Rudoltic. 
Rakouská hlídka umístěná na návrší kopce Lískovec 
(Lískový kopec 454 m. n. m.) hlásila plukovníkovi hraběti 
Bellegarde střet mezi rakouskou hlídkou a předvojem prus-
kých husarů postupujících ze směru od Ostrova. Napětí 
stoupalo čím dál více. V zorném poli Rakušanů se náhle 
vynořovaly ze směru od Damníkova cválající pruské jízdní 
oddíly hlavních sil. Jakmile projely jedno zvlnění terénu, 
byly Rakušanům patrné. Hned ale zmizely v následující 
dolině. Jezdci vypadali unaveně, neboť z Litomyšle vyrazili 
již časně ráno a dopoledne projížděli promoklými lesními 
návršími u Opatova. V měkkém terénu ztratilo mnoho 
koní své podkovy, a proto klusali nejistě. Pruští jezdci 
dosáhli hranice katastrálního území Damníkova a Rudoltic,  
kde byly louky, které jsou v lidové mluvě nazývány „bláz-
nivé bažiny“, protože se tam za horkých letních nocí vysky-
tují světelné úkazy z lehce vznětlivých bažinatých plynů.  
V okamžiku, když pruští jezdci projížděli těmito bažina-
tými loukami, zahájili rakouští dělostřelci přesnou palbu  
na vzdálenost asi 1000 kroků, jež měla ničivé účinky. Během 
vteřiny leželi na louce rozryté granáty mrtví a ranění, koně 
bez jezdců prchali na všechny strany. Na zmatené eskad-
rony pruského pluku tělesných husarů č. 2 udeřili nemilo-
srdně v záloze na výšině čekající rakouští husaři a zahnali 
je zpět k Damníkovu. Tam se málem zmocnili několika 
nepřátelských kanónů. Pruské jednotky urychleně ustu-
povaly zpět přes Třebovské stěny průsmykem do Třebovic. 
Lehká jízdní brigáda generálmajora von Witzlebena pak 
ustoupila až k rybníku Hvězda u Opatova, kde rozbila ležení.  
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Jezdecká srážka u Rudoltic skončila. Válka ale pokračo-
vala dál. Rakouská vojska ustupovala k Olomouci a na poli 
mrtvých v Rudolticích se začalo pohřbívat. Na rakouské 
straně nebyly naštěstí žádné ztráty. Dle dobových zpráv 
dokonce obdrželi čtyři dělostřelci od hraběte plukov-
níka Bellegarde peněžitý dar. Prusové však po střetnutí  
u Rudoltic vykazovali 16 mužů a 11 koní mrtvých a blíže 
neurčený počet raněných a zajatých. Z pěti mrtvých, 
které zanechali Prusové na bojišti, byli tři pochováni  
v Damníkově a dva v Rudolticích. Rozhodující přitom bylo, 
na kterém katastrálním území zůstali ležet. 

Až do současné doby byl pomník ve velmi zuboženém 
stavu, původní ozdobný železný kříž byl ulomen a nápisy 
na pískovci byly již velmi špatně čitelné. V roce 2017 dochází 
k dlouhodobě plánované renovaci pomníku pruských 
husarů díky finanční podpoře Obecního úřadu v Rudolticích 
a péči nadšeného člena Komitétu pro udržování památek 
z války roku 1866 pana PhDr. Miloslava Štrycha ze Svitav. 
Pro špatný stav kamene vytváří kameník Karel Zelinka 
repliku pískovcového soklu pomníku, který bude osazen 
památečním pamětním křížem. Při příležitosti instalace  
a posvěcení této zrenovované kamenné památky na novém 
místě (vpravo vedle schodiště ke kostelu) se bude v zatím 
neurčeném prosincovém termínu konat malá upomínková 
slavnost za přítomnosti zástupců obce, duchovního, vojáků 
v dobových uniformách a členů Komitétu pro udržování 
památek z války roku 1866, z. s. Návštěvníci z řad veřejnosti 
jsou samozřejmě srdečně zváni. Přesný termín této akce 
bude včas oznámen.

Použité prameny: 
Rob, Franz: Die kriegerischen Eregnisse des Jahres 1866 in 
unserer Heimat. In: Schönhengster Heimat. Landskroner 
Heimatbrief, 1956, č. 7. – 8, s. 5, 6.

Autorka článku i fotografií: Mgr. Marcela Macháčková

Zakázka u kameníka Karla Zelinky hrazená z rozpočtu 
Obce Rudoltice na renovaci pamětních válečných míst 
obsahovala další objekty, a to:

Renovovaný hrob a pomník 
obětem II. sv. války,
o který pečuje místní 
organizace KSČM

Obnovený nápis na desce na památku rodáků
padlých ve světových válkách z r. 2004

Sochař a restaurátor 
Hynek Bláha opravil 
v měsíci říjnu též
sochu sv. Jana Nepomuckého 
(naproti Benešovým)
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Fotografie: Marcela Macháčková



Soutěž křížovky
Luštíte rádi křížovky? 
Třeba právě vás potěší, že v našich  zpravodajích budou  
i nadále pravidelně vycházet křížovky. 

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

Láska, jak každý ví, je zákeřný (tajenka) hojivý.
William Shakespeare
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Zapojíte se tak do slosování, které proběhne při oslavě  
Dne seniorů v  září 2018. Tři vylosovaní luštitelé obdrží 
dárkový balíček.

První láska je (1. tajenka), který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho (2. tajenka)
Émile Zola

Obec Rudoltice
Zdroj: Jan Beer: Křížovky hádanky a kvízy,  

AFP GLOBAL, s.r.o.
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Tisková zpráva ze dne: 24. 10. 2017

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již 
poosmnácté a její výtěžek je určen především na podporu 
charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita  
Ústí nad Orlicí zaměstnává cca 140 lidí a v celém okrese 
poskytuje už 25 let více než desítku služeb lidem všech 
generací. 

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří - lidé 
čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě či samotě. 
Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, 
a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti 
Oblastní charity. I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří 
dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:

• Sociálně terapeutické dílny
• Domácí hospicová péče
• Pečovatelská služba
• Rodinná centra
• Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Občanská poradna
• Zařízení pro osoby bez přístřeší
• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
• Přímá pomoc lidem v nouzi

 Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 
2.495.071,- Kč. 65 % výtěžku použila Oblastní charita  
v souladu se záměry zejména na zajištění domácí hospi-
cové péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny  
s dětmi a další charitní služby. Další podíl z výtěžku  
je určen na projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahra-
niční humanitární fond CHČR (10 %), na režii TS (5 %)  
a projekty CHČR (5 %).

Dávání a braní je principem každého života. Až budou  
v lednu u našich dveří koledníci zpívat „štěstí, zdraví vinšu-
jem vám…“, můžeme se jejich přáním nechat obdarovat.  
A zároveň i tentokrát nabídnou možnost přispět prostřed-
nictvím organizací Charit potřebným. 

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní 
charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise 
Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné 
informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovas-
birka.cz

Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Tříkrálová sbírka 
2018 

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická 
akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální 
veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. 
Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti 
zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity 
(asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden 
úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je  
po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. 
Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.

Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou 
pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího 
skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, 
a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje. 

Sbírka bude probíhat ve dnech 5. – 7. ledna 2018, příp. 
další dny.

V naší obci se o TKS starají dobrovolníci z římskokato-
lické farnosti ve spolupráci s koledníky z řad dětí, mládeže 
i dospělých. Tímto vyzýváme všechny lidi dobré vůle, kteří 
by rádi věnovali svůj čas na tříkrálové koledování s vybírání 
potřebných finančních prostředků pro lidi ve znevýhod-
něných životních situacích, zvláště děti ochotné vytvořit 
tříkrálové skupinky (prostřednictvím rodičů), aby se přihlá-
sili na tel. čísle 776 559 793 (stačí prozvonit či sms, ozvu se 
zpět). O vhodné úbory a vybavení koledníků se postaráme.

Děkujeme předem za vstřícnost jak ze strany koledníků, 
tak dárců.

Marcela Macháčková, koordinátorka TKS 
(mob. 776 559 793, machackova.marcela@gmail.com)

„Cena vajec jde nahoru, tak si starej Makovec 
najal ochranku.“

Autor vtipu: Pavel Dvořáček
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Listí na stromech mění barvu, ptáci odlétli do teplej-
ších krajin a my pomalu začínáme přemýšlet o dárcích  
k Vánocům. Proto jsem se také účastnila dvou větších dráte-
nických akcí.

V září jsem byla pozvána do Prahy na zámek ve Ctěnicích, 
kde se konal čtvrtý ročník výročního setkání členů Cechu 
Českomoravských uměleckých dráteníků. Tato milá setkání 
jsou i důležitá, protože si navzájem předáváme zkušenosti  
z práce s drátem i potřebné kontakty.

Ještě více příprav a práce mě stála účast na veletrhu  
Art Salon v části Tvořivý svět, kam jsem byla pozvána pořa-
dateli, když viděli mé výrobky na jiné akci.

Přípravy nebyly jednoduché, výzdoba stánku se tři metry 
vysokými stěnami také ne, ale výsledek předčil mé očeká-
vání. Nejen, že návštěvníkům veletrhu, kterých za 4 dny 
mezi 19. - 22. 10. na výstaviště PVA v Praze - Letňanech 
přišlo jistě přes 40 000, se mé výrobky líbily a kupovali je, 
ale mám objednávky od obchodníků, a tak se mi možná 
splní jeden z mých snů. A to abych si vzhledem ke stále se 
zhoršujícímu zdravotnímu stavu mohla vydělávat tím, že 
budu doma podle svých potřeb a možností drátovat a dodá-
vat výrobky do obchodů.

Asi každého by potěšilo, kdyby se jeho poměrně hodně 
pracné výrobky ostatním líbily.

Nyní se s výrobky účastním dvou výstav, v Praze - 
Chabrech a v muzeu v Broumově a připravuji věci na další 
vánoční výstavu v muzeu na zámku ve Vlašimi.

Tak jsem se díky tomu, že jsem se snažila na Zámečku 
udělat výstavu nějakého původního řemesla, opravdu stala 
dráteníkem, který se alespoň částečně tímto krásným  
a tvůrčím řemeslem bude živit a propagovat ho na výsta-
vách, seznamovat zájemce s postupy původních dráteníků, 
a to mě těší. Letošní podzim a předvánoční období bude pro 
mě tedy drátenické.

Krasava Šerkopová

Podzim drátenický

Ve čtvrtek 26. října 2017 byla u příležitosti výročí vzniku 
samostatného československého státu udělena pamětní 
medaile města Lanškroun též Krasavě Šerkopové.
Pamětní medaile města Lanškroun byly uděleny viz:
www.lanskroun.eu/
pametni-medaile-mesta-lanskroun- byly-udeleny/d- 10000
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Ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 16:30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla 

živý Betlém, vystoupení dětí a žáků školy, občerstvení 
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Vážení občané,
obec připravuje 3. ročník vánoční výstavy, letos bude 
zaměřena kromě již tradičních vánočních dekorací a ručně 
vyrobených předmětů také na ukázky betlémů vyrobených 
například z papíru, dřeva, keramiky, slámy, šustí, překližky, 
perníku, těsta nebo jen namalovaný na papíře či pohlednici. 
Určitě v mnoha domácnostech kromě vánočního stromečku 
také betlém navozuje tu správnou vánoční atmosféru.  

Obec se na Vás obrací s prosbou o zapůjčení  
právě toho Vašeho betlému.

Přinést jej můžete na obecní úřad nebo do kanceláře 
místostarostky od konce listopadu do 5. prosince 2017  
a nevadí, že jste betlém nevyrobili vlastnoručně,  
nebo že se Vám zdá být starý a zašlý, právě takový má  
to správné vánoční kouzlo. Vánoční výstava se bude konat  
9. a 10. prosince 2017.

Výzva k zapůjčení betlémů 
na vánoční výstavu

Případné dotazy volejte na tel. 602 129 935.  
Za zapůjčení Vám všem předem děkuji.

Jolana Kobzová,
 místostarostka

MUDr. Šrámek Petr
MUDr. Vacková Jana
MUDr. Ulman Jaroslav
MUDr. Valentová Hana
MDDr. Vebrová Zdeňka
MDDr. Vítková Eva
MUDr. Vlasatá Lenka
MUDr. Appl Martin
MDDr. Bílý Aleš
MDDr. Bílý Aleš
MUDr. Beranová Renata
MUDr. Dunglová Stanislava
MUDr. Filipová Jitka
MUDr. Jaslovská Marie
MUDr. Jedličková Zuzana
MUDr. Ježáková Daniela
MUDr. Johnová Marie
MUDr. Kobzová Zdeňka
MUDr. Mareš Miroslav
MUDr. Milota Karel

Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, Hradební 227
Tatenice 268
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné n/d Orlicí, U Koupaliště 149
Letohrad, Tyršova 259
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Bystřec 182
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Lanškroun, 5. května 2
Školská 834, Žamberk
Lanškroun, Svobody 356

4.—5. 11. 2017
11.—12. 11. 2017
17. 11. 2017
18.—19. 11. 2017
25.—26. 11. 2017
2.—3. 12. 2017
9.—10. 12. 2017
16.—17. 12. 2017
23. 12. 2017
24. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017
30. 12. 2017
31. 12. 2017
01. 01. 2018
6.—7. 1. 2018
13.—14. 1. 2018

465 621 551
465 322 348
465 381 212
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 324 829
465 324 829
465 642 267
972 324 447
465 325 212
465 676 818
465 642 990
608 427 960
465 622 216
465 322 897
465 613 103
465 322 787

Rozpis LSPP stomatologie 2017 
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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 16.30 hod Vánoční koncert ZŠ a MŠ v kostele (ZŠ a MŠ, obec)

9.–10. 12. 2017 vždy od 14.00 do 18.00 hod Vánoční výstava (obec)

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

12.–13. 1. 2018 Volba prezidenta ČR – 1. kolo

20. 1. 2018 Sportovní ples (TJ Sokol)

26.–27. 1. 2018  Volba prezidenta ČR – 2. kolo

10. 2. 2018 Masopust (obec)

17. 2. 2018  Hasičský ples 

3. 3. 2018 Dětský karneval (ZŠ a MŠ)

24.–25. 3. 2018 Velikonoční výstava (obec)

Duben 2018 Vítání občánků

8.–10. 6. 2018 Rudoltická pouť

Vánoce v kostele a na faře
BETLÉMSKÉ SVĚTLO - plamének naděje a míru, jímž se 
šíří láska a pokoj mezi lidmi dobré vůle – bude připra-
veno k  odnesení od poledne 23. 12. v  předsíni kostela  
i na faře.
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ MŠE - na Slavnost Narození 
Páně 25. 12. 2017 a na Nový rok 1. 1. 2018 začnou v 11 hodin 
v teplé kapli na faře. Přijďte s námi oslavit křesťanské
Vánoce!

BETLÉM v  kostele bude opět přístupný po všechny 
sváteční dny od 24. 12. 2017 do 2. 2. 2018.

Pokojné Vánoce v kruhu rodiny, pevné zdraví  
a požehnaný nový rok 2018 přeje s celou farností 
Ing. Josef Macháček, administrátor.
Na našich stránkách www.farnost.rudoltice.info najdete 
všechny aktuální informace a nabídky
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Vítání 
občánků
Strana 4
Fotografie: Radek Lepka
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Běh do lanškrounské sjezdovky
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Tajemná místa Lanškrouna

Archiv ZŠ & MŠ


