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Nově otevřená 
prodejna  
Konzum
Ve čtvrtek 15. února 2018 byl v naší obci otevřen nově 
zrekonstruovaný obchod Konzum Rekonstrukce 
přinesla bezbariérový přístup do obchodu, větší 
prodejní plochu a hlavně tak potřebnou poštovnu, 
která bude otevřená od 3. dubna 2018. Základní 
služby pošty budou zahrnovat placení poštovních 
poukázek, vklady a výběry z účtů Poštovní 
spořitelny, podání poštovních zásilek, výdej zásilek 
atd. Došlé zásilky budou příjemcům vydávány 
po celou otevírací dobu prodejny Konzum. 
Spokojený nákup přejí svým zákazníkům 
zaměstnanci prodejny Konzum.

Fotografie: Vladimír Provazník
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Masopust 2018 Fotografie: Zdeňka Lédlová a Vladimír Provazník
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V sobotu 10. února 2018 prošel naší obcí již po deváté 
masopustní průvod. Sraz masek a koňského spřežení 
byl již tradičně na sídlišti Zámeček.  V 9.30 hodin průvod 
obešel bytové domy a v 10.00 hodin se masky přemís-
tily autobusem k obecnímu úřadu, kde požádali Hofmistr 
a Strakatí starostu o vládu nad územím Rudoltic. Po krát-
kém přemlouvání a slibování slušného chování se starosta 
nechal přemluvit a klíč od obce maskám předal. Na oslavu 
předvedl klaun Pupa první část svého velkolepého vystou-
pení a průvod v čele s koňským spřežením se mohl vydat  
na cestu obcí. Přestože se masky i lidé bez masek v průvodu 
zahřívali zpěvem a sem tam maličkou kapičkou, zima byla. 
Proto bylo rozhodnuto, že čtení hříchů, poražení kobyly  
a další program proběhne v teple, tedy na sále v budově obec-
ního úřadu. Klaun Pupa předvedl další své povedené kousky 
a v 15.00 hodin se děti bavily s loutkovým divadlem Toy 
machine, které jim zahrálo pohádku s názvem Rytíři.  

Co nás čeká v ZŠ

Čas nezadržitelně kvapí a také letošní školní rok už se 
přehoupl do své druhé poloviny. Před pár dny jsme rozdali 
pololetní vysvědčení, užili si krátké prázdniny a znovu 
jsme všichni sešli ve škole, abych pokračovali ve všech 
plánovaných činnostech a aktivitách. V únoru jsme stihli 
absolvovat lyžařský výcvik pro nejmladší žáky v neda-
lekých Čenkovicích, brzy ukončíme plavecký výcvik  
v České Třebové, kterého se každý rok účastní všichni žáci 
ZŠ a předškoláci z MŠ a se staršími žáky, ze 4. – 5. třídy 
ZŠ, se již v neděli 25. února chystáme na pobytový lyžař-
ský kurz do Říček v Orlických horách. Hned po jeho skon-
čení nás v sobotu 3. března čeká tradiční dětský maškarní 
karneval, který škola pořádá v prostorách sálu Obecního 
úřadu Rudoltice a na který se již určitě chystají děti 
nejen z Rudoltic, ale i z jeho okolí. Následovat bude týden  
ve škole,  potom si užijeme jarních prázdnin a po návratu 
do školy proběhnou jarní dílny, kde vzniknou výrobky,  
které škola představí opět v prostorách sálu Obecního úřadu 
Rudoltice během jarní výstavy. V plánu máme také školní 
kolo přírodovědné soutěže, Vítání jara, Vítání občánků, 
Noc s Andersenem, Čarodějnický den a další aktivity.  

Masopust 2018

Zprávy ze ZŠ & MŠ

 
Na závěr se část sálu proměnila v dětskou loutkařskou dílnu, 
děti si mohly spolu s divadelníky vyrobit pohádkové loutky 
z papíru a textilu. 

Bohaté občerstvení zajistili Havelkovi, výborný punč 
nabízel pan Málek, sladkosti stánkaři a skvělý guláš, 
flamendr a sulc Myslivecký spolek. Všem organizátorům 
patří velký dík za jejich obětavost, dle úsměvů ve tvářích 
všech návštěvníků bylo zřejmé, že se masopust vydařil,  
a přálo mu i počasí.

Pořadatelé a obec Rudoltice  
Fotografie nakeznete na webové adrese:

http://rudoltice95.rajce.idnes.cz/18.02.10_Masopust_2018/

Velmi důležitou akcí pro nás bude 12. dubna zápis do první 
třídy, kde se potkáme s předškoláčky, kteří budou v dalším 
školním roce nastupovat do naší školy. Pro ty z nich,  
kteří navštěvují naší mateřskou školu, to bude návštěva 
známého prostředí, protože k nám, do ZŠ, již pravi-
delně docházejí v rámci kroužku „Předškoláček“. Věříme,  
že noví prvňáčci již nastoupí v záři do zrekonstruované 
školy, rozšířené  o novou třídu i nové prostory. Práce na 
přístavbě školy nebyly totiž přerušeny ani během zimních 
měsíců a již dnes si můžeme udělat představu, jak škola 
bude vypadat po jejich dokončení. Jak jsem psal úvodem, 
čas letí  a já věřím, že se nám i nadále bude dařit plnit vše, 
co jsme si naplánovali. 

Mgr. Pavel Dvořáček, ředitel školy
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Lyžařský výcvik pro nejmladší žáky ZŠ

Začátkem února 2018 uspořádala škola poprvé lyžařský 
výcvik pro nejmladší žáky z 1. – 3. třídy naší základní školy.  
Výcvik probíhal ve všední dny v odpoledních hodinách  
v lyžařském středisku Čenkovice a ve spolupráci s Danem 
Žáčkem a jeho dětskou organizací Pionýr. Velmi mile nás 
překvapil velký zájem rodičů a dětí o tuto akci, kterému jistě 
pomohla i možnost bezplatného zapůjčení lyžařského vyba-
vení ze strany školy. Cílem výcviku bylo nejen nabídnout 
dětem možnost organizovaného pohybu na čerstvém vzdu-
chu, ale především jim umožnit získat základy techniky 
sjezdového lyžování. U těch, kteří již základní výcvik absol-
vovali v mateřské škole (kde také každoročně pro zájemce 
výcvik probíhá), pak cílem byl další rozvoj již získaných 
dovedností. Díky solidnímu počasí, skvělé spolupráci  
s Danem Žáčkem a příjemnému zázemím u pana Černého 
v Čenkovicích, kde jsme mohli využít Kidpark, sjez-
dovku i převlékárnu, se pokroky v lyžování dostavily u 
všech dětí velmi rychle. Věříme, že se dětem lyžování 
líbilo, že se mnohé naučily a že za rok s námi vyrazí znovu.   
A to buď na stejný výcvik pro nejmladší, nebo na poby-
tový výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku. Ten letošní máme 
naplánovaný již na konci února, kdy společně se školou  
z Tatenic odjíždíme na týden do lyžařského střediska Říčky  
v Orlických horách.

Mgr. Pavel Dvořáček

Škola pomáhá s dopravou dětí ze „Zámečku“

Jak jsme již informovali v minulém vydání Rudoltického 
zpravodaje, Obec Rudoltice ve spolupráci se školou realizuje 
od září 2017 projekt s názvem „Hravá družina“, jehož cílem 
je pomoci rodičům ze „Zámečku“ s dopravou jejich dětí  
do školy a také se zajištěním jejich zájmového vzdělávání. 
Projekt má u rodičů velmi kladný ohlas, protože většina  
z nich pracuje v Lanškrouně a doprava jejich dětí do školy  
v Rudolticích pro ně znamená časovou zátěž. 

Také v mateřské škole jsme zahájili od začátku tohoto 
roku obdobnou činnost, kdy zajišťujeme ranní dopravu dětí 
do školky a odpolední zpět na „Zámeček“. I v tomto případě 
je služba rodiči velmi dobře přijímána a nás těší, že jim 
můžeme pomoci. Také doufáme, že to může znamenat další 
plus naší školy při rozhodování rodičů dětí ze „Zámečku“, 
zda své děti zapíší do školy v Rudolticích či některé školky 
v Lanškrouně. 

Zápis do 1. třídy ZŠ 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne  
ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 13:00 do 17:00 v budově základní 
školy. Zákonným zástupcům dětí s trvalým bydlištěm  
v Rudolticích, popř.  těm, kteří kontaktují  školu v souvislosti 
se zájmem se zápisu zúčastnit,  bude s předstihem zaslána 
pozvánka s formuláři a informacemi k zápisu.

V případě zájmu o další informace můžete telefonicky 
kontaktovat vedení školy (tel: 737 173 966) nebo písemně  
na mailové adrese reditel@zsrudoltice.cz

Informace k zápisu naleznete také na webových strán-
kách školy www.zsrudoltice.cz 

I pro školní rok 2018/2019 je počítáno s příspěvkem  
Obce Rudoltice na výdaje spojené se vzděláváním žáků ve výši  
5 000 Kč na každého žáka (za každé absolvované pololetí se 
zákonným zástupcům žáků vyplácí 2 500 Kč).

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019

Zápis dětí do mateřské školy se koná ve čtvrtek 10. května 
2018 od 8: 00 hodin do 16: 00 hodin v hlavní budově MŠ.

K zápisu bude potřeba, aby zákonný zástupce s sebou 
přinesl: vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy, 
přihlášku dítěte do mateřské školy, evidenční list, potvr-
zení od lékaře o řádném očkování, rodný list dítěte, občan-
ský průkaz zákonného zástupce.
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Potřebné formuláře si mohou rodiče vyzvednout
od 16. dubna 2018 v MŠ.

Více informací na webových  stránkách školy: 
www.zsrudoltice.cz 

Zprávičky z mateřské školičky

Milí rodiče a přátelé naší školky, vládu nad námi převzal 
měsíc únor a já jsem moc ráda, že se spolu s Vámi mohu 
poohlédnout za tím, co vše se v mateřské škole. od Nového 
roku událo. Čas plyne jako voda a vrátit zpět už nelze.  
Proto se radujeme z každé prožité chvíle se svými blízkými, 
které máme rádi.

Od prvního školního dne nového roku 2018 si předško-
láci užívají každou středu vodních radovánek na plaveckém 
výcviku. S vodou už všichni kamarádí a pilně se učí s paní 
plavčicí novým věcem.

Již je také minulostí lednový lyžařský výcvik. Všechny 
děti ho skvěle zvládly a poslední den své umění předvedly 
svým rodičům na oblíbeném karnevale na lyžích.

Zahájili jsme též kroužek Předškoláček, kterému před-
cházel Aktovkový den. Komu Ježíšek přinesl aktovku, mohl 
si ji vzít s sebou do školky a pochlubit se s ní kamarádům.  
Ve školce měly děti nachystáno spoustu úkolů, kde si hrály  
s písmenky a číslicemi a také zjistily, že abeceda není 
žádná věda. S paní učitelkou se naučily tuto básničku:

Abeceda, to nic není –  

kdo by se jí, kluci, bál?  

Já vás vezmu do učení:  

Á, bé, cé, dé a tak dál.     

Z písmenek se složí slova,

z vět se složí celý svět.

Ten, kdo umí abecedu,

bude všemu rozumět.

A co vše se školáci ve škole učí? Na to jsme se šli přímo 
za nimi podívat. Děti si vyzkoušely počítání, pracování  
s interaktivní tabulí, zahrály si pohybovou hru a nakonec 
si vymalovaly omalovánku s klaunem. Dětem se ve škole 
moc líbilo. Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat 
paní učitelce Haně Hrdinové a prvňáčkům, že jsme je mohli 
navštívit.

A protože nám venku začala kralovat paní Zima, rozhodly 
se děti ze třídy Sluníček, že pomohou panu hajnému  
a nachystají pro zvířátka u krmelce velikou hostinu. 
Ne nadarmo se říká, že hajný je lesa pán. Zvířátka jsou  
v zimě na jeho pomoc odkázána. Děti tak nabalily  
do batůžku tvrdé rohlíky, tvrdý chleba, jablíčka, mrkve, 
kaštany, seno a vyrazily. 

Na konci února nás čeká další divadelní pohádka tento-
krát s názvem „Zvědavá pohádka“ v podání oblíbeného 
divadla JOJO.

V březnu se vydáme na návštěvu do místní knihovny. 
Čekají nás také Jarní dílny, Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, 
Jarní výstava na obci a nesmím opomenout akci Vítání jara 
a Vynášení Morany.

V prvé řadě bych Vás ale chtěla pozvat na Karneval,  
který se koná již 3. 3. 2018.

Vyneseme Moranu, vyženeme zimu a potom už budeme 
jen čekat, kdy nám zaklepe jaro na vrátka.  
To bych ale hodně předbíhala.

Užívejte si nyní všichni zimu, která nám všem i přírodě 
začala konečně kralovat.

Blanka Matějková, učitelka MŠ

2. ČÍSLO          BŘEZEN  2018
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Tak jako někteří lidé hledají dobrodružství v cizích 
zemích, já hledám dobrodružství v kváskovém pečení. 
Neodolatelná vůně a chuť pečiva z kvásku mne téměř 
každodenně provází po této cestě. Kus tohoto mého exotic-
kého světa jsem chtěla prostřednictvím lanškrounského 
domu dětí nabídnout i v kurzu o kváskovém pečení chleba.

Ve čtvrtek 22. února 2018 se ve školní jídelně v Rudolticích 
sešlo dvacet posluchačů, které téma novodobého pečení 
chleba zaujalo. Mohli se tak dozvědět, co je kvásek, jaké 
má pozitivní vlastnosti pro lidský organizmus, jaké druhy 
kvásku můžeme při pečení používat, i třeba to, kdo nám 
kvásek v blízkosti našeho bydliště může darovat. V nepo-
slední řadě se účastníci kurzu dozvěděli, jak se kvásek 
vyrábí a jak z něho upéct chleba. V závěru této čtvrteční 
dvouhodinovky jsem všem nabídla upečený chleba, který se 
na konci našeho setkání právě dopekl.

Iva Skalická, DDM DAMIÁN, Lanškroun
Fotografie: Veronika Jurajdová 

Kvásek, cesta za 
dobrodružstvím?

Ve čtvrtek 15. února 2018 byl v naší obci otevřen nově 
zrekonstruovaný obchod Konzum. Rekonstrukce přinesla 
bezbariérový přístup do obchodu, větší prodejní plochu  
a hlavně tak potřebnou poštovnu, která bude otevřená od  
3. dubna 2018. Základní služby pošty budou zahrno-
vat placení poštovních poukázek, vklady a výběry z účtů 
Poštovní spořitelny, podání poštovních zásilek, výdej zási-
lek atd.  Postupně se budova dočká také nového vnějšího 
kabátu a terénních úprav.

Otevírací doba pošty bude:
PO: 8.00 – 11.00 hod
ÚT: 13.30 – 16.30 hod
ST: 8.00 – 11.00 hod
ČT: 13.30 – 16.30 hod
PÁ: 13.30 – 16.30 hod

Nově otevřená 
prodejna Konzum

Došlé zásilky budou příjemcům vydávány po celou otevírací 
dobu prodejny Konzum. 

Otevírací doba prodejny Konzum:
PO až PÁ:  7.00 – 12.00 hod – 13.30 – 17.00 hod
SO:     7.00 – 10.00 hod 

Spokojený nákup přejí svým zákazníkům  
zaměstnanci prodejny Konzum.

Fotografie: Jolana Kobzová
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V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými 
linkami a s tím, jak podávat trestní oznámení. Dnes se 
zaměříme na rady pro poměrně ohroženou skupinu obyva-
tel, a to na seniory. Senioři jsou pro podvodníky snadnou 
kořistí, a proto se často stávají obětmi především majetkové 
trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době bohužel není ani 
domácí násilí páchané na seniorech, o kterém však budeme 
psát až příště. Dnešní článek je věnován jak seniorům,  
tak i jejich rodinám, protože z našich zkušeností víme,  
že právě děti, vnoučata a široká rodina může seniorům 
pomoci nestát se obětí podvodníků.

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní 
trestnou činností. Okradení se stydí a raději to nikomu 
neřeknou, a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím 
dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy  
a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavním důvo-
dem proč si pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři 
jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají 
minimum kontaktů s okolím, jsou méně ostražití, tělesně 
slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci 
zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seni-
orů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celo-
životní úspory. My jako policie se snažíme této trestné 
činnosti předcházet, vytváříme preventivní programy, pořá-
dáme besedy a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme na 
tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných 
činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá. 

Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu 
článku jsem je se nazvala lidskými hyenami, protože para-
zitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas i částečné 
nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, 
na první pohled působí sympaticky, mile, jsou schopni  
bez problémů navazovat kontakty. Své podvody mají velice 
dobře připravené, nezřídka pracují ve skupince alespoň 
dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se 
jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektu-
ální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, 
kterým senioři nerozumí. 

Policie ČR: 
lidský hyenismus, 
podvody páchané 
na seniorech

Tito pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpů-
sobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť  
a snadno si získávají důvěru. Co mají pachatelé společného, 
jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní. 

O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? 
Tak v první řadě to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či požado-
vání NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, 
plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná ener-
getická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hoto-
vosti!!! Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta 
elektrika, voda či plyn pokud by na místě v hotovosti 
nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný přeplatek  
za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu 
v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde 
podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na 
zaplacení údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz).  
Poté se vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást.  
Do vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete dveře 
nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na toaletu.  
S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pacha-
telé vydávající se za pracovníky energetických společ-
ností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento přepis 
smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho 
si domů nepouštějte! O případných změnách ve smlou-
vách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. 
Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! 
Požádejte o čas na rozmyšlenou. Další trik podvodníků je, 
že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. V těchto 
případech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka 
energetické společnosti. Nechte si přes panoramatické 
kukátko nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpeč-
nostním řetízkem předložit služební průkazy pracov-
níků uvedených společností a případně si jejich totož-
nost ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní 
společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat 
na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, následně 
zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy.  
Další možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požá-
dat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí 
osoba přijít, byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobě 
montérky s nějakým nápisem firmy ještě neznamená to,  
že se nejedná o podvodníka. Vaší povinností není, pokud si 
nejste jisti, pustit do bytu cizí osobu! Jak se říká, váš dům je 
váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá právo vám ho narušit.

V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zazna-
menali i další legendu, a to vydávání se podvodníků  
za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. 
Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu star-
ších kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší, 
bezpečnostní.
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Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se  
vydávají za KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. Tady 
je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl 
dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, 
zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze,  
a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen 
kamarád je však podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy 
vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého příbuz-
ného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údaj-
ného příbuzného, který je v tísni.  Pokud podvodník zazvoní  
u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho nezvěte 
dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku  
a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu 
máte údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste 
kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam budete neúspěšní, 
v žádném případě vám nedoporučujeme cizím osobám 
předávat peníze!  Dbejte i na to, abyste nenechali poote-
vřené dveře, aby vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci 
se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny 
nebo rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás  
k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou  
to vaše peníze! V těchto případech vás můžou podvodníci 
kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V současné 
době mají pevné linky především starší občané, a tak si 
podvodníci v telefonních seznamech hledají osoby napří-
klad i podle archaických jmen (například Anežky, Boženy, 
Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za 
vám následně přijdou. 

V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH 
PRODEJŮ A NÁKUPŮ. V poslední době není výjimečné,  
že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud 
si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš 
obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný  
a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontak-
tovat státní policii na lince 158 nebo i městskou policii. Obě 
tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se prodejci 
dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci 
v těchto případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb 
jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, 
knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oble-
čení, starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými 
nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných 
věcí a ještě vyděláte.

Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme 
se dotknout ještě dalšího tématu, a to jsou hromadné 
VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které se tváří jako 
výlet za kulturou s obědem, večeří nebo kávou a tam vám 
prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně.  

Zde bychom na vás apelovali, abyste se takovým akcím 
buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě 
nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv 
smluv a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen 
nátlak, můžete přímo z místa zavolat policii. Těmito případy 
se média poměrně rozsáhle zabývala a tyto podvodníky 
nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými 
psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako med“,  
ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, 
začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. 
Bohužel často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, 
od kterých je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec 
možné).

Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím,  
že se, ač možná nechtěně, zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO 
ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná  
o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si s někým 
rádi popovídají, nechají se operátory různých společ-
ností přesvědčit o výhodnosti nabídky a neuvědomují si,  
že i ústně uzavřený závazek může být soudně vymahatelný. 
Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není vaší 
povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete 
odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát striktně 
ukončit. 

A rada pro seniory, jak se nestat obětí podvodníků? 
Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi 
cizím lidem. V žádném případě nepouštějte cizí osoby 
do domu či bytu. Nedávejte se do hovoru s cizími lidmi. 
Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požá-
dejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetí-
zek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, 
kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do peněžních 
ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na něko-
lika různých místech. Důležitá telefonní čísla mějte vidi-
telně blízko telefonu, abyste mohli případně rychle zavo-
lat pomoc. V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné 
druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit život, nicméně 
jsme se snažili nastínit nejčastější triky podvodníků. Pokud 
byste potřebovali pomoci, můžete se kromě policie obrá-
tit i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 
hodin denně a je poměrně vytížená – její číslo je 800 157 157. 
Volání na linku je zdarma. 

Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem 
o takovou besedu, můžete se na nás obrátit a my v rámci 
svých možností rádi přijedeme, předáme rady, zkušenosti a 
poradíme, jak se v určitých situacích zachovat. 

Krásné březnové dny přeje por. Ing. Markéta Janovská 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Mobilní aplikace IDS přináší nové služby pro cestující

Cestování veřejnou dopravou ve východočeském regi-
onu se přizpůsobuje současným trendům. Pardubický a 
Královéhradecký kraj prostřednictvím společnosti OREDO 
spustily mobilní aplikaci IDS pro chytré telefony s operač-
ním systémem Android, ve které cestující naleznou všechny 
potřebné informace o autobusových i vlakových spojích.

„Mobilní aplikace IDS doplňuje informační systémy 
veřejné dopravy, které jsou již v provozu. Velmi nám 
záleží na spokojenosti cestujících, a proto jsem rád,  
že jim můžeme nabídnout službu, díky níž na mapové apli-
kaci uvidí příjezdy a odjezdy spojů, jejich aktuální zpož-
dění a další návaznosti,“ vysvětlil náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který je odpo-
vědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

„Jsem si jist, že cestující novou aplikaci ocení, protože  
už nebudou muset složitě vyhledávat spoje a zbytečně čekat 
na zastávkách. Vše potřebné naleznou ve svém telefonu,“ 
uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu 
a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Aplikace má intu-
itivní ovládání. Dokáže uživatele lokalizovat a u zvolené 
zastávky zobrazit všechny nejbližší odjezdy. U vybraného 
spoje zobrazí jízdní řád s odlišením již projetých zastávek 
a případným zpožděním,“ dodal Michal Kortyš s tím, že 
spoje je v aplikaci možné vyhledávat zadáním jejich čísla, 
v případě některých vlaků i názvem (například rychlík 
Krakonoš).

Zvolenou zastávku je možné zobrazit v mapě s možností 
zobrazit místo ve službě Street View. Aplikace také umož-
ňuje ukládání oblíbených spojů. V případě problémů či 
dotazů je v ní přednastavené volání na Call centrum společ-
nosti OREDO.

Nelze vyloučit technické problémy, kdy například apli-
kace nezobrazí konkrétní polohu spoje, i vzhledem k tomu, 
že do IDS IREDO je zapojeno přes 30 dopravců. V systému se 
denně ukládají zhruba čtyři miliony záznamů pozic vozi-
del, ve špičce zhruba 900 záznamů každých deset vteřin.  
Ty všechny se musí vyhodnotit proti jízdnímu řádu a prosto-
rově k polohám zastávek. Z těchto údajů aplikace odvodí 
zpoždění a podá informace o návaznosti dalších spojů.

Zprávy z Pardubického kraje
Aplikaci IDS je možné si instalovat prostřednictvím 

Google Play. Na jejím vývoji se podílely odbory dopravy 
obou východočeských krajů a společnosti OREDO a T-MAPY. 
Aplikace se bude i nadále rozvíjet, a to především na základě 
poznatků z praxe a s cílem maximální podpory a zvyšování 
efektivity využití veřejné dopravy v našem regionu.

Terminál Jana Kašpara byl otevřen. Cestujícím začne slou-
žit v únoru

Po necelých dvou letech stavby byl v polovině ledna slav-
nostně otevřen nový terminál pardubického letiště pojme-
novaný po prvním českém aviatikovi Janu Kašparovi. 
Několik set hostů se mohlo v průběhu akce seznámit jak 
s prostorami terminálu, tak jeho budoucím fungováním, 
které by mělo být zahájeno počátkem února. Mezi hosty 
nechyběli také zástupci menšinového akcionáře společ-
nosti EBA, která civilní část pardubického letiště provozuje, 
tedy Pardubického kraje. 

„Naše poděkování patří zcela jistě zástupcům obou 
dodavatelů, kteří se na stavbě nového terminálu podíleli. 
Rozhodně bych však nechtěl zapomenout na jednu osobu, 
kterou je stavební dozor, který pro nás vykonával pan Jiří 
Požár. Osobně si ho velmi vážím nejen pro jeho profesní, 
ale i lidské kvality a je vidět, že terminálu dal kus svého 
srdce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Přeji si, aby termi-
nál Jana Kašpara byl v příštích týdnech, měsících a letech 
plný cestujících, a abychom překonali rekord v počtu odba-
vených pasažérů, který byl okolo 180 tisíc. Teprve poté 
můžeme naplno oslavovat,“ řekl hejtman Netolický. 

Nový terminál je dimenzovaný tak, aby zvládl odbavit dvě 
přistávající letadla v jeden okamžik, což nebylo v součas-
ném starém terminálu možné. V nejbližších dnech se  
do něj přestěhují poskytovatelé služeb, které dosud fungovaly  
ve staré hale, tedy například duty free shop, prodej suvenýrů 
a podobně. Cestujícím bude sloužit také nové parkoviště.  
Do jeho vybudování bude připravena odstavná plocha,  
která se nachází přibližně 90 metrů od odbavovací haly. 
Stavba nové odbavovací haly začala v červnu 2016 a přišla 
zhruba na čtvrt miliardy. Peníze na nový terminál zajistili 
akcionáři EBA, tedy město Pardubice, vlastnící dvě třetiny 
akcií a Pardubický kraj coby třetinový vlastník firmy. 
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Nezaměstnanost v regionu klesá. V nabídce je dvacet tisíc 
pracovních míst

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal  
s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce Petrem Klimplem 
o současném stavu na pracovním trhu v regionu. Z aktuál-
ních čísel vyplývá, že v Pardubickém kraji byla s koncem 
roku míra nezaměstnanosti na hranici 2,8 procenta.

„S koncem roku 2017 nedošlo k tak velkému nárůstu neza-
městnanosti v souvislosti s ukončením sezonních prací. 
Zaměstnavatelé si pracovníky raději ponechávají, jelikož 
jinak by jim hrozila jejich ztráta. V minulosti s koncem 
roku rostla nezaměstnanost oproti podzimním měsícům až  
o dvě procenta, zatímco s koncem minulého roku byl regio-
nální průměr 0,4 procenta. Celokrajsky se nyní pohybujeme  
na míře nezaměstnanosti 2,8 procenta, což je z hlediska 
národního hospodářství prakticky plná zaměstnanost,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. „Nejnižší nezaměstna-
nost je pro někoho možná překvapivě na Orlickoústecku, 
kde má vliv také široká spádovost výrobního závodu 
automobilky Škoda Auto v Kvasinách. Nezaměstnanost  
v tomto regionu se pohybuje na hranici 2,2 procenta,“ dopl-
nil hejtman Netolický s tím, že nejvíce nezaměstnaných je  
na Svitavsku, Hlinecku či Jevíčsku. I v těchto regionech se 
ovšem zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovní 
síly. Nezaměstnanost se zde pohybuje kolem 4 %.

Podle ředitele Úřadu práce požadují zaměstnavatelé dvoj-
násobek pracovníků, než je v jeho evidenci. „V evidenci 
máme nyní okolo deseti tisíc uchazečů o zaměstnání.  
S koncem roku 2017 jsme měli od zaměstnavatelů požada-
vek na zaplnění dvaceti tisíc volných pracovních míst. Řada 
zaměstnavatelů by přivítala příchod kvalifikovaných zahra-
ničních zaměstnanců, zatím někteří zaměstnavatelé využí-
vají zahraniční zaměstnance na krátkodobé brigády,“ sdělil 
ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl.

Přípravy na výstavbu centrálních příjmů pokračují

V sídle Nemocnice Pardubického kraje se uskutečnilo 
další z řady koordinačních jednání k výstavbě centrálních 
urgentních příjmů v Orlickoústecké a Pardubické nemoc-
nici. Zástupci společnosti a představitelé kraje si potvr-
dili podrobný harmonogram stavby, která by v případě Ústí 
nad Orlicí měla být dokončena na podzim 2020. V případě 
Pardubic bude podrobnější harmonogram představen  
na příštím koordinačním jednání. 

„Máme za sebou již několik kol jednání o konkrétní podobě 
centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici, kdy jsme 
si vyjasnili, jakou podobu má stavba mít včetně vnitřního 
uspořádání jednotlivých pater. Nyní si upřesňujeme harmo-
nogram celé výstavby, která je rozdělena na dvě etapy. Cílem 
je jednoznačně plnění termínu dokončení stavby v průběhu 
roku 2020 tak, jak bylo slíbeno na počátku tohoto volebního 
období. Na tom trvám a uděláme vše pro to, abychom stavbu 
v tomto roce dokončili,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Projektová dokumentace je v případě Ústí nad Orlicí 
rozdělena do dvou částí. Tou první, která bude zahájena již 
v letošním roce, je výstavba ostatních objektů s dokonče-
ním v roce 2019. V něm bude zahájena druhá etapa, která 
spočívá ve výstavbě samotné hlavní budovy centrálního 
příjmu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast investic 
Roman Línek.

Společně s nemocnicí v Pardubicích se v současné 
době jedná o zařízení pavilonové bez jednotného příjmo-
vého místa, což je pro pacienta nepřehledné a nepohodlné.  

„Oba projekty jsou hlavními investičními prioritami v kraj-
ském zdravotnictví. Pro mne osobně je velice důležité,  
že se do debat o vnitřním uspořádání zapojili také jednotliví 
primáři a lékaři, kteří se na pracovištích každý den pohy-
bují,“ dodal  LadislavValtr, krajský radní pro zdravotnictví.

„Co je?! Vždyť jsem zastavila na stopce…“
Autor vtipu: Pavel Dvořáček
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Kraj se nyní více zaměřuje na rodinnou politiku

V tomto volebním období se krajská samospráva zavá-
zala klást větší důraz na rodinnou politiku. A aby nezů-
stalo jen u slov, kraj se v loňském roce připojil k projektu 
Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Koordinace 
opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života 
na úrovni krajů a vytvořil takzvanou Platformu rodinné 
politiky. Jejím výstupem by do roku 2019 měla být krajská 
koncepce rodinné politiky.

„V platformě zasedají odborníci na sociologii, statistiku, 
psychologii, pedagogiku, zástupci neziskových organi-
zací i státní správy a samosprávy. Naším prvním úkolem je 
sesbírat fakta, co má podle těchto odborníků pozitivní nebo 
negativní vliv na rodiny v našem kraji, analyzovat tato fakta, 
doplnit je konkrétními statistikami nebo poznatky a potom 
definovat řadu opatření, která budou pozitivně přispívat  
k podpoře rodin v různých oblastech života,“ vysvětluje 
radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Exaktní čísla například ukazují statistiky Českého statis-
tického úřadu, který nedávno vydal publikaci zaměřující se 
na mladou generaci v Pardubickém kraji. Hlavní poznatky 
z této publikace prezentovali na setkání platformy zástupci 
Krajské správy Českého statistického úřadu. Lidé do 30 let 
tvoří v našem kraji necelou třetinu populace, což je čtvrtý 
nejvyšší podíl mezi kraji. Nejvíce jsou přitom mladí lidé  
v kraji zastoupeni na Žambersku, Litomyšlsku a Poličsku. 

Na sto dětí mladších 15 let v kraji připadá 123 seniorů pěta-
šedesátiletých a starších, což je v mezikrajském srovnání 
pátý nejnižší podíl (v sousedním Královéhradeckém kraji 
je tento podíl nejvyšší ze všech krajů). „Projekce obyvatel-
stva do roku 2050 ovšem počítá s poklesem celkového počtu 
obyvatel a procento mladých lidí se zmenší ve prospěch 
procenta seniorů v populaci,“ doplňuje statistik Petr Dědič.

„To jsou jen některé základní údaje o věkové skupině,  
kdy zejména ženy začínají se zakládáním rodiny. 
Ukazuje se, že muži do rodinného života vstupují větši-
nou až po třicítce.  My se nyní zabýváme všemi oblastmi,  
které na rodiny, a to jak funkční, tak ohrožené, působí.  
O pomoci státu, kraje, obcí, po ekonomiku, bezpečnost, 
volnočasové aktivity, dopravu, vzdělávání, různé služby 
včetně sociálních, nebo zdravotnictví. Naši členové přichá-
zejí s návrhy a konkrétními projekty a představují také 
příklady dobré praxe jak v kraji, tak v celostním měřítku. 
Jedním z nich je například projekt startovacího a sociál-
ního bydlení statutárního města Pardubice,“ říká František 
Moudr, koordinátor projektu.

Kraj letos vyčlenil pro jednotky IZS 25 milionů

Zástupci všech okresních sdružení dobrovolných hasičů  
v Pardubickém kraji se setkali v Rokytnu nedaleko Holic. 
Za přítomnosti hejtmana Martina Netolického, senátorů 
Petra Šilara a Miroslava Antla a krajského starosty a zastu-
pitele Josefa Bidmona prezentovaly jednotlivé okresy svoji 
činnost v loňském roce a plány na rok 2018. Důležitou zprá-
vou je nárůst aktivit v rámci práce s mládeží, a to nejen  
v oblasti požárního sportu, ale i různých preventivních akcí. 
Velmi aktivní jsou v regionu také zasloužilí hasiči a hasičští 
historici.

„Pro letošní rok se dostáváme na souhrnnou podporu 
složek integrovaného záchranného systému na částku  
25 milionů korun, což je dle mého názoru jedna z největ-
ších krajských podpor, pokud zohledníme velikost jednotli-
vých regionů. Jsem také rád, že se nám postupně podařilo 
dostat vybavení dobrovolných hasičů na takovou úroveň, 
že již obce nežádají o příspěvky na repasované automo-
bily, ale postupně se posouváme více do hloubky na výstroj  
a výzbroj, což samozřejmě ulehčí obecním rozpočtům,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. „I v letošním roce jsme 
vyhlásili dotační titul, který slouží jako podpora hasi-
čům, obcím a dalším složkám, které pořádají různé akce 
jako požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity  
či různé výroční akce. Celý systém se nám podařilo zpře-
hlednit, protože do minulého roku chodily jednotlivé 
žádosti průběžně a bylo velmi obtížné porovnat jejich para-
metry. Celková částka, kterou rozdělíme, činí jeden milion 
korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Jednou z pozitivních zpráv, na které se shodují staros-
tové všech okresů, je, že narůstá počet mladých mezi 
dobrovolnými hasiči, což je důkazem, že požární sport má  
na venkově společně s fotbalem dlouholetou tradici. 

„Důkazem nárůstu popularity požárního sportu je fakt,  
že nejlepším sportovcem okresu Chrudim se stal dobro-
volný hasič Martin Lidmila, člen Sboru dobrovolných hasičů 
Zbožnov, který je bronzovým medailistou z mistrovství světa  
v požárním sportu v tureckém Izmiru,“ uvedl starosta kraj-
ského sdružení Josef Bidmon. Martin Lidmila se zúčastnil 
také hasičské olympiády ve Villachu, je držitelem rekordu 
ve štafetě 4x100m s překážkami a získal druhé místo  
v Českém poháru 2017. Je mistrem republiky v požárním 
sportu s SDH Zbožnov a bronzovým medailistou v běhu  
na 100 m jednotlivců.

2. ČÍSLO          BŘEZEN  2018
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Kraj podpoří činnost dobrovolných hasičů částkou půl mili-
onu korun

Rada Pardubického kraje schválila poskytnutí individu-
ální dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – kraj-
skému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc 
korun. Finanční prostředky budou určeny nejen na činnost 
tohoto sdružení, ale také na práci s mládeží a na pořádání 
různých soutěží v požárním sportu.

„Finanční podpora dobrovolných hasičů započala již  
v roce 2002. V minulosti jsme přispívali krajskému 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska částkou 300 tisíc 
korun. Letos již potřetí uvolňujeme částku 500 tisíc korun, 
jelikož si plně uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti 
prevence a práce s dětmi a mládeží. Navíc popularita požár-
ního sportu narůstá a daří se díky činnosti krajského sdru-
žení přilákat další mladé zájemce o požárničinu,“ sdělil 
hejtman Martin Netolický. „Kromě tohoto příspěvku podpo-
rujeme nejen činnost krajského sdružení, ale také jednot-
livé jednotky při pořízení požárních automobilů, stavbě 
či rekonstrukci hasičských zbrojnic, ale také drobnějšího 
technického vybavení, jako jsou ponorná čerpadla,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický.

Se svými více než 22 tisíci členy patří dobrovolní hasiči 
mezi jednu z největších organizací na území kraje a navíc 
jsou přítomni i v těch nejmenších obcích a umožňují dětem 
zapojení do kolektivu a sportovní vyžití.

Sociální služby mají na letošní rok rekordní částku

Po loňském roce, který byl velmi náročný a zároveň přelo-
mový ve financování sociálních služeb v České republice, 
byla letos Pardubickému kraji přiznána dotace ve výši přes 
769 milionů korun. To je o 185 milionů korun více než kolik 
kraj obdržel na financování sociálních služeb pro rok 2017.

„Bylo to složité období, kdy vláda na jedné straně zvyšo-
vala platy v sociálních službách, ale na straně druhé 
některá zvýšení nepromítla do dotací krajům. Nakonec se 
po mnoha jednáních vše podařilo dotáhnout do zdárného 
konce a věřím, že nám to významně pomůže ke stabilizaci 
sociálních služeb a  udržení zaměstnanců v těchto velmi 
náročných službách,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální 
péči a neziskový sektor.

Pardubický kraj vyhlásil dotační řízení na podporu 
poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji  
na rok 2018 už na podzim loňského roku. „Celkem bylo 
přijato 258 žádostí s celkovým požadavkem 831,8 milionu 
korun. V dotačním řízení jsme navrhli podpořit 248 sociál-
ních služeb částkou 741 milionů korun. Zbylých 28 milionů 
bude převedeno do dalšího kola dotačního řízení, které bude 
vyhlášené v červenci letošního roku pro vybrané potřebné 
služby,“ řekla  vedoucí odboru sociálních věcí Helena 
Zahálková.

Společně s těmito dotacemi je navržena také podpora 
sociálních služeb přímo z rozpočtu Pardubického kraje.  
Pro letošní rok se jedná o částku 24 milionů korun pro 113 
sociálních služeb působících na území celého Pardubického 
kraje.

Zároveň s těmito dotacemi je zajištěno financování 
preventivních sociálních služeb ze dvou evropských 
projektů, a to ve výši více než 100 mil. korun ročně. Vedle 
azylových domů, sociální rehabilitace, sociálně terapeutic-
kých dílen, rané péče a dalších potřebných preventivních 
služeb jsou od letošního roku financovány z evropských 
zdrojů i terénní služby pro rodiny s dětmi, tzv. sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi.

Olympiáda dětí a mládeže je u konce. První místo bral 
Liberecký kraj

Šestidenní sportovní maraton je u konce, sportovci se rozjíž-
dějí domů. Dnešním dnem dospěla do finále Olympiáda dětí 
a mládeže (ODM), jejíž organizace se po patnácti letech opět 
ujal Pardubický kraj. 

Celkem se zimní Olympiády dětí a mládeže zúčastnilo 
14 krajů, 1276 sportovců, kteří bojovali v 11 sportech a 30 
různých disciplínách. Opomenout nelze ani čtyři stovky 
trenérů a 250 pořadatelů a rozhodčích. 

V průběhu ODM bylo předáno 127 sad medailí. Bodově si 
nejlépe vedl Liberecký kraj, který nasbíral 226 bodů, násle-
dovaný Hlavním městem Praha a Krajem Vysočina. Nejvíce 
zlatých medailí brali sportovci Hlavního města Prahy, a to 
celkem osm. 

Sportovci našeho kraje vybojovali na ODM krásné deváté 
místo se ziskem 146 bodů. Podařilo se jim také získat sedm 
zlatých medailí, stejný počet stříbrných a osm bronzových 
medailí. Podrobné výsledky lze nalézt na www.odm.olym-
pic.cz, fotografie na:
https://www.flickr.com/photos/czecholympic/albums 
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Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče dětí narozených  
v období od 1. září 2017 do 31. března 2018 na slavnostní 
vítání občánků, které se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 
od 14 hod na sále kulturního domu v Rudolticích. 

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, prove-
dených Ministerstvem 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.

Obecní úřad Rudoltice

Vítání občánků  
– pozvánka

Statistika 
obyvatelstva
K 15. 2. 2018

počet obyvatel  
obce Rudoltice celkem: 1858

počet obyvatel na Zámečku 
v bytových domech: 676
v rodinných domech: 104

průměrný věk celkem: 37,57
muži: 36,47
ženy: 38,65

Vítáme mezi námi

Martin Kušnier
* 19. 1. 2018
Rudoltice 602

Fotografie: 
Šárka Kušnierová

Jakub Jirásek
* 4. 2. 2018
Rudoltice 777

Tadeáš Plch
* 12. 2. 2018
Rudoltice 722

Společenská 
kronika

Gratulujeme jubilantům

Jana Blaschková – 70 let
* 1. 1. 1948
Rudoltice 245 

Hana Sejkorová – 80 let
* 3. 2. 1938
Rudoltice 611

Vlasta Brokešová – 80 let
* 12. 2. 1938
Rudoltice 112

Rozloučili jsme se

Jaroslav Loskot – 52 let
* 18. 2. 1965
† 2. 1. 2018, Rudoltice 95

Josef Havlát – 78 let
* 17. 4. 1939
† 30. 1. 2018
Rudoltice 91

počet přihlášených 
od 1. 1. 2018 do 15. 2. 2018: 6

počet odhlášených 
od 1. 1. 2018 do 15. 2. 2018: 5

počet narozených 
od 1. 1. 2018 do 15. 2. 2018: 3

počet zemřelých 
od 1. 1. 2018 do 15. 2. 2018: 2

„Tak sluch se mi zlepšil, doktore? 
Ale mý manželce to říkat nemusíme, že?“

Autor vtipu: Pavel Dvořáček
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Pro děti

Doktor datel
ťuky, ťuk
uzdravuje starý dub.
A liščata na mechu
dělají jen neplechu.

Ptáčkové zpívají,
krásně je v lese,
mravenec pod smrčkem
jehličí nese.

A sýkorka nad hlavou,
nás to neodradí.
potýká se s ponravou.

Muchomůrka v lese
krásný klobouk nese.
Pyšná je však jako pták,
lepší je ten poddoubák.

Z pera našich 
čtenářů

Věru, děti, je to tak,
k nebi vzlétl
velký drak.

Marná je však jeho snaha,
nedolétne do oblak.
Je dělaný na míru,
děti, vždyť je z papíru.

Venku mrzne,
všechno chladí,
ale nás to neodradí.
Co pomůže nejvíce?
Přeci teplá čepice.

Autorka básně i obrázků: 
Ilona Kotíková Nástrahová



1

PŘÍLOHA          BŘEZEN  2018

Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2018/01/11  
z 11. 1. 2018

• USNESENÍ č. RO/1/2018/01/11
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

• USNESENÍ č. RO/2/2018/01/11
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3148/6  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna dle nákresu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění 
záměru prodeje na úřední desce.

• USNESENÍ č. RO/3/2018/01/11
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3089/11  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna dle nákresu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění 
záměru prodeje na úřední desce.

• USNESENÍ č. RO/4/2018/01/11
Rada obce Rudoltice schvaluje cenovou nabídku od společ-

nosti Empemont s.r.o. se sídlem Železničního vojska 1472, 757 
01 Valašské Meziříčí, IČ 559488860, která je správcem bezdrá-
tového rozhlasu v obci, jejímž předmětem je rozšíření míst-
ního bezdrátového rozhlasu o 7 kusů reproduktorů v lokalitě 
Zámeček a 4 ks reproduktorů v obci za celkovou cenu 239.646,- 
Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/5/2018/01/11
Rada obce Rudoltice bere na vědomí cenu vodného 39,49 

Kč vč. DPH (34,34 Kč bez DPH), která je dána ceníkem společ-
nosti VAK Jablonné nad Orlicí, a. s., IČ 48173398 a cenu stoč-
ného 31,59 Kč vč. DPH (27,47 Kč bez DPH), která je stanovena  
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2011 
ve výši 80 % ceny vodného, a které jsou platné od 1. 1. 2018.

• USNESENÍ č. RO/6/2018/01/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti mezi obcí a Českou telekomunikační infrastruk-
turou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
IČ 04084063, zastoupenou společností Temo-Telekomunikace 
a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, 
IČ 25740253, jejímž předmětem je zřízení, provozování, údržba 
a opravy podzemního komunikačního vedení k pozemku  
v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1218-230/2017 
ze dne 30. 11. 2017 potvrzeným Katastrálním úřadem dne  
12. 12. 2017, a to v souvislosti s plánovanou výstavbou bazénu  
na p.p.č.437, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. RO/7/2018/01/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě č. 70143 o nájmu hrobového místa mezi obcí  
a R. Ch. bytem XXX, jehož předmětem je prodloužení doby 
pronájmu hrobového místa, a který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/8/2018/01/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění 

zábavných atrakcí mezi obcí a Františkem Lagronem mladším 
bytem 533 16 Sopřeč 45, IČ 69855749, jejímž předmětem je zajiš-
tění zábavných atrakcí na Rudoltické pouti konané ve dnech 
8.-10. června 2018, a která nedílnou součástí tohoto usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/9/2018/01/11
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění 

odpadních vod kanalizací č. 1/2018/OV uzavřené mezi obcí  
a J. J. bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních 
vod z p. p. č. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. RO/10/2018/01/11
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 

ze dne 11. 1. 2018, jehož předmětem je souhrnný dotační 
vztah, volba prezidenta, dotace Lanškrounsku – kompostéry,  
a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.



• USNESENÍ č. RO/11/2018/01/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS 

č. 615/4, dodatku č. 3 k NS č. 622/12, dodatku č. 4 k NS č. 612/3, 
dodatku č. 5 k NS č. 619/4, dodatku č. 6 k NS č. 263/6, 607/1, 
616/6, 627/4, dodatku č. 7 k NS č. 603/3, 617/1, dodatku č. 8 k NS 
č. 261/3, 264/10, 626/1, dodatku č. 9 k NS č. 262/11, 611/3, dodatku 
č. 10 k NS č. 265/14, 276/1, 601/7, 602/6, 609/7, 620/1, dodatku č. 11  
k NS č. 604/4, 605/6, 610/8, 613/8, 621/3, 623/6, dodatku č. 12 k NS 
č. 618/1, 628/1, dodatku č. 18 k NS č. 624/3, dodatku č. 20 k NS  
č. 608/6, dodatku č. 33 k NS č. 614/11, jejichž předmětem je sleva 
z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka v roce 2018,  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 
č. 264/3, 608/4, 618/10, dodatku č. 3 k NS č. 261/2, 611/9, 616/7, 
619/8, dodatku č. 4 k NS č. 614/1, 616/12, 622/5, dodatku č. 5  
k NS č. 621/5, dodatku č. 6 k NS č. 603/8, 608/12, dodatku č. 7 
k NS č. 617/9, dodatku č. 8 k NS č. 607/12, dodatku č. 11 k NS  
č. 617/10, dodatku č. 12 k NS č. 619/5, dodatku č. 13 k NS č. 610/11, 
dodatku č. 18 k NS č. 610/4, dodatku č. 19 k NS č. 624/3, dodatku 
č. 21 k NS č. 608/6, dodatku č. 26 k NS č. 624/8, dodatku č. 34  
k NS č. 614/11, a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 5 k NS  
č. 622/6, jehož předmětem je změna v osobě nájemce a pově-
řuje starostu ke jejich podpisu.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/01/15 
z 15. 1. 2018

• USNESENÍ č. RO/1/2018/01/15
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

• USNESENÍ č. RO/2/2018/01/15
Rada obce Rudoltice schvaluje nákup běžeckých lyží, hůlek 

a obuvi jako sportovní vybavení pro Základní školu a mateř-
skou školu Rudoltice v celkové výši 38.610,- Kč dle cenové 
nabídky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2018/01/25  
z 25. 1. 2018

• USNESENÍ č. RO/1/2018/01/25
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

• USNESENÍ č. RO/2/2018/01/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IP-12-2009601/VB/1 Rudoltice, 885/3, Dostálek-nové 
OM, kNN mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a. s. se sídlem 
Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, 
zastoupená Milošem Honlem, projektantem společnosti 
GTT a.s. se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00,  
IČ 63080605, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene 
s právem umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na p. p. č. 3088/3 a 3451/5 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. RO/3/2018/01/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku k dohodě 

o odborné pomoci mezi obcí Rudoltice a Městskou knihov-
nou Lanškroun ze dne 13. 12. 2007, jehož předmětem je převod 
finanční částky Městské knihovně Lanškroun na nákup 
knih pro Obecní knihovnu v Rudolticích, a který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/4/2018/01/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 

mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a paní A. Z. bytem XXX  
jako obdarovaným ve výši 15.000,- Kč, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/5/2018/01/25

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
č. 2/SO/2018 mezi Obcí Rudoltice a společností Stavitelství 
Trynkl s.r.o. se sídlem Zderaz 18, Proseč u Skutče 539 44,  
IČ 28796322, jejímž předmětem je odvodnění místní komunikace  
na p. p. č. 4065 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 
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• USNESENÍ č. RO/6/2018/01/25
Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků,  

kteří absolvovali celé 1. pololetí školního roku 2017/2018  
v Základní škole Rudoltice, a který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje vyplácení finančního 
příspěvku rodičům dětí Základní školy Rudoltice ve výši  
2.500,- Kč za 1. pololetí školního roku 2017/2018 za každé dítě, 
podmínkou vyplacení příspěvku je docházka dítěte po celé 
1. pololetí daného školního roku v Základní škole Rudoltice  
a bezdlužnost rodičů vůči obci. Nárok na výplatu částky  
2.500,- Kč zaniká bez náhrady i v případě, kdy bude případný 
dluh uvedených osob vůči obci uhrazen po rozhodném dni 
výplaty této částky. 

Termín výplaty je stanoven na 5. 2. až 7. 2. 2018, zodpovídá 
Jaroslava Jašniaková, účetní obce.

• USNESENÍ č. RO/7/2018/01/25
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 

ze dne 25. 1. 2018 jehož předmětem je rozšíření místního 
rozhlasu, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. RO/8/2018/01/25
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3451/4, p. p.  
č. 366/3 a části p. p. č. 3451/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna dle 
nákresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, a pově-
řuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

• USNESENÍ č. RO/9/2018/01/25
Rada obce Rudoltice schvaluje podání žádosti o poskytnutí 

investičního úvěru v částce 10 mil. Kč dle Indikativní nabídky 
České spořitelny a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ 45244782, a které je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

• USNESENÍ č. RO/10/2018/01/25
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku od společ-

nosti Sulko s.r.o. se sídlem Československé armády 981/41,  
789 01 Zábřeh, IČ 47976969, jejímž předmětem je výměna 
stávajících oken za plastová u bytových domů č. p. 261 a 262  
ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a rozhodlo ji schválit.

• USNESENÍ č. RO/11A/2018/01/25
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 623/7 s paní  

K. N., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 611/2 s panem 

S. B., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
USNESENÍ č. RO/11B/2018/01/25
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu 

č. 11 v bytovém domě čp. 605 v obci Rudoltice ze dne 25. 1. 2018.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu 

č. 8 v bytovém domě čp. 623 v obci Rudoltice ze dne 30. 11. 2017.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/02/08 
z 8. 2. 2018

• USNESENÍ č. RO/1/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

• USNESENÍ č. RO/2/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje objednávku k zajištění dopro-

vodného programu během Rudoltického masopustu kona-
ného dne 10. 2. 2018 předloženou společností Time4Fun, s.r.o. 
se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 02855844, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. RO/3/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2008702/VB/2, 
Rudoltice, 51/10, Štěrba – RD, nové OM mezi obcí a společností 
ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupená zmocněncem 
Energomontáže Votroubek, s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274, jejímž předmětem zřízení 
věcného břemene s právem umístit, provozovat, opravovat  
a udržovat zařízení na p. p. č.  82/24 a 82/27 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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• USNESENÍ č. RO/4/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2016961/VB/3 Rudoltice, 97/2, Marek-nové OM, 
knn, mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a. s. se sídlem 
Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, 
zastoupená zmocněncem Energomontáže Votroubek, s.r.o. se 
sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274, 
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene s právem 
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distri-
buční soustavy na p. p. č. 3089/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. RO/5/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 

mezi Obcí Rudoltice jako dárcem a Centrem sociální péče se 
sídlem Na Pláni 1343, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 70857156 jako 
obdarovaným ve výši 5.000,- Kč, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/6A/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

č. 18010045C mezi Obcí Rudoltice a společností Sulko s.r.o. 
se sídlem Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh, IČ 
47976969, jejímž předmětem je výměna oken v bytovém domě 
č. p. 261 za celkovou cenu 440.824,- Kč vč. DPH, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/6B/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

č. 18010058A mezi Obcí Rudoltice a společností Sulko s.r.o. 
se sídlem Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh,  
IČ 47976969, jejímž předmětem je výměna oken v bytovém 
domě č. p. 261 za celkovou cenu 398.186,- Kč vč. DPH, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/7/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 20  

ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním odpadu mezi 
Obcí Rudoltice a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se 
sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmě-
tem je doplnění specifikace stanovišť sběrných nádob pro 
jednotlivé druhy odpadů platné od 1. 1. 2018, a který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

• USNESENÍ č. RO/8/2018/02/08
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na zhoto-

vení zámkové dlažby na p. č. 442/1 pro umístění kontejnerů 
s tříděným odpadem a na zhotovení nového oplocení areálu 
mateřské školy mezi p. č. 442/1 a p. č. 438/1 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna v celkové výši 235.877,- Kč, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a realizaci projektu schvaluje. 

• USNESENÍ č. RO/9A/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/10 s paní  

O. P., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

• USNESENÍ č. RO/9B/2018/02/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS  

č. 615/1, dodatku č. 2 k NS č. 606/2, 606/12, 613/7, 623/11, dodatku 
č. 3 k NS č. 263/8, 614/9, dodatku č. 4 k NS č. 612/8, 620/9, 623/1, 
623/12, 624/10, 625/4, 626/3, dodatku č. 5 k NS č. 604/8, dodatku 
č. 6 k NS č. 603/9, 615/3, dodatku č. 7 k NS č. 619/12, dodatku  
č. 9 k NS č. 262/10, dodatku č. 19 k NS č. 610/4, dodatku č. 20 
k NS č. 624/3, dodatku č. 27 k NS č. 624/8 a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta
Jolana Kobzová, v. r.,místostarostka                                                                             
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1. 1938 – Společné foto z primice (slavnostní první mše sv.) 
nově vysvěceného kněze P. Franze Wölfla – rodáka 
 z Rudoltic (Rudelsdorfu) – ve zdejším kostele  
sv. Petra a Pavla. Na fotografii pořízené na dvoře fary 
je primiciant s příbuzenstvem, kněžími, bohoslovci, 
starostou obce a váženými občany. (Do r. 1945 byla 
vesnice osídlená obyvatelstvem německé národnosti.)

Projekt Orlického deníku: Jak jsme žili 
v Československu v letech 1918–1992

V Orlickém deníku vyjde 30. 3. 2018

2. 1957 - Divadelní soubor v Rudolticích byl založený při 
Osvětové besedě. Výběr her byl velmi pečlivý, oblíbeni 
byli hlavně klasikové, ale ani na hry ze současnosti 
nebylo zapomínáno. Nezapomínalo se ani na práci se 
školní mládeží, přípravu mladých hereckých ochotníků.

3. 1966 – jesle. Jesle na začátku 50. let neměly dostatek 
dětí, během roku 1953 se však docházka natolik stabilizo-
vala, že se jejich činnost stala skutečností. V r. 1963 byla 
kapacita jeslí na č.p. 234 15 dětí, proto bylo mnoho rodičů 
odmítáno. Přebudováním prostor byla kapacita zvýšena 
na 20, přesto nemůže být vyhověno všem žádostem  
ze strany pracujících rodičů…

4. 60. léta – výlet žáků 
základní školy  
na konci školního 
roku na zámek Žleby 

2. ČÍSLO          BŘEZEN  2018



16

5. 60. léta – prvomájový 
průvod v Lanškrouně,  
kterého se účastnili  
i rudoltičtí školáci 
se svými učiteli.

6. 70. léta – setkání 
důchodců mají  
v Rudolticích dlouhou 
tradici. I v dřívějších 
letech byla spojována  
s besedami na různá 
témata nebo vystoupe-
ními umělců. Kromě 
toho posloužila k udržo-
vání dobrých soused-
ských vztahů.

7. 1985 – oslavy 100. výročí lokální dráhy  
Rudoltice–Lanškroun, která byla dostavěna v roce 1885.  
Za velkého zájmu veřejnosti jezdily po celý den oslav  
historické parní soupravy s krojovanými cestujícími  
a soudobě ustrojenými zřízenci.
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8. 1986 – V tomto roce pořádali mládežníci (Socialistický 
svaz mládeže) v červnu dva triatlony – dětský a 
pro dospělé. Zvláště úroveň toho pro dospělé byla 
vysoká. Plavalo se na místním rybníku, na kole se 
jel okruh Rudoltice – Ostrov – Skuhrov – Ústí nad 
Orlicí – Česká Třebová – Damníkov – Rudoltice. 
Závěrečný běh se konal v okolí Zámečku a rybníka.

9. 1987 - Brigáda členů TJ Sokol  
na seně na louce  nad hřištěm. Tuto louku mají fotbalisté 

již tradičně pronajatou, získá se zde kolem 50 q sena.  
Je to velké přilepšení do pokladny TJ Sokol.

Připravila: Marcela Macháčková

Poslední foto: Ad 7 - Rok 1985 – oslavy 100 let lokální dráhy Lanškroun–Rudoltice

2. ČÍSLO          BŘEZEN  2018
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SONDA DO NAŠÍ MINULOSTI  
prostřednictvím fotografií  
a vzpomínek obyčejných lidí. 

UNIKÁTNÍ SERIÁL DENÍKU se bude 
věnovat i životu u nás. 

Vyjde dne............................................. 

V tento den  
navýšíme náklad 
u m í st n í c h 
prodejců Deníku

NEZAPOMEŇTE  
SI KOUPIT

Jak jsme žili v .......................................... 
za dob Československa

JAK JSME ŽILI
v Československu

Rudolticích

30. 3. 2018
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Zdobení kraslic drátováním má dlouhou tradici, já to 
začala zkoušet v r. 2009 před Velikonocemi. Většinou se 
to dělá tak, že se syrové slepičí, kachní nebo husí vajíčko 
opatrně proděraví z obou stran, obsah se špejlí smíchá 
a vyfoukne ven. Propláchnuté a usušené skořápce se 
říká výdunek - lidově vejdunek a je připravena k dalšímu 
zdobení. Může se obarvit, nebo nechat přírodní. Ze slabšího 
drátu, většinou měděného polakovaného  nebo mosazného,  
i barveného nebo černého železného, nebo třeba i stříbrných 
drátů se udělá očko a na něj se udělá tolik smyček, kolik je 
na vzor, kterým se bude výdunek zdobit, potřeba, to je různé. 
První řady většinou dráteník dělá v ruce a jen přiložením je 
upravuje na výdunek, aby měl základ. Potom je možno přilo-
žit, nebo i dalším drátem protaženým naskrz přivázat začá-
tek vzoru na výdunek, aby neklouzal, a pokračovat ve vzoru, 
který může být doplněn malými korálky, dokud není výdu-
nek odrátován celý. Používá se především smyčková tech-
nika na různé vzory, ale vajíčko je možno ozdobit i složitěj-
šími způsoby a kombinacemi různých technik i drátů. 

Mistr dráteník Lubomír Dunaj, Věra Smutná, Lada Borecká  
i další naši dráteníci umí udělat z vajíčka doslova umělecká 
dílka, která trvají několik hodin. Když jsem zkoušela odrá-
tovat výdunky, několikrát se mi stalo, že mě chytla křeč 
do ruky a skořápku jsem rozmáčkla, většinou když už bylo 
vajíčko skoro hotové. Tak jsem si vymyslela trochu jiný 
postup, který dává spoustu dalších možností. Odrátovala 
jsem vajíčko z polystyrenu trochu silnějším drátem  
a po odstranění výplně mi zůstane vajíčko duté. Je tak 
možno vložit dovnitř třeba větší žlutý korálek jako žloutek, 
nebo udělat několik vajíček v sobě. Úspěšně jsem se pokusila  
o Český rekord, vajíčko tři v jednom ze 102 metrů drátu.  
Na výstavu v galerii Skarabeus v Praze jsem v r. 2015 vyro-
bila své zatím největší vajíčko, které má žloutek, bílek a 30 
cm skořápku a je vyrobeno celkem ze 140 metrů různých 
drátů, měděného, mosazného a pozinkovaného. Nyní drátuji 
dutá vajíčka velikosti slepičích se spirálovým vzorem  
s korálky různých barev z drátu měděného, černého nebo 
nerezového průměrů 0,5-0,75, který už je dostatečně pevný, 
aby držela tvar. Na farmářských trzích v prodejní gale-
rii v Ústí nad Orlicí zájemcům mohu ukázat, jak se takové 
vajíčko drátuje. Byla jsem na jarních trzích v Lukové nebo 
v Rudolticích, kde si zájemci mohli sami vyzkoušet, jak se 
začíná drátování na výdunek, nebo si moje vajíčka koupit.  

Velikonoční  
drátování

Pokud vím, taková vajíčka moc dráteníků nedělá a na výsta-
vách, kterých se účastním, nebo na stálé výstavě dráte-
nického řemesla na rudoltickém Zámečku si je většinou 
návštěvníci prohlíží s údivem a rádi si je i kupují.

Vařená vajíčka se nikdy k odrátování nepoužívala, jednak 
by pak nešla oloupat a sníst, jak zdobená vařená vajíčka 
většinou skončí, a také je u nich stále zevnitř mokrá 
skořápka daleko náchylnější k nakřápnutí a brzy by začala 
zavánět. Suchá a lehká skořápka prázdného výdunku je 
daleko pevnější, někdy se nerozkřápne, ani když spadne 
na zem. Při drátování se však musí držet jen lehce, protože 
když se při utahování drátu víc stiskne, praskne.

Na Velikonoce se tradičně drátují většinou výdunky slepi-
čích, kachních, husích i pštrosích vajíček na různé způsoby, 
i různé tvary bez výdunků, ploché na zavěšení, nebo zápi-
chy, ale dělávají se také andílci i jiné tvary, z drátu jde 
vše. Dříve se dráteníci na velikonoční svátky připravovali  
už v zimě, kdy měli dost času odrátovat dostatečné množ-
ství výdunků, které pak od jara mohli na trzích prodávat 
hospodyňkám.

 Krasava Šerkopová

Příjemné 
Velikonoce 

... prožité v pokoji, lásce a radosti
přeje všem obyvatelům Rudoltic

a zve k návštěvě kostela i fary

Josef Macháček, 
administrátor farnosti

www.farnost.rudoltice.info
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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 

Jenom láska zná umění jiné (tajenka), a přitom sama bohatnout.
Svatý Augustin

20



Láskyplný člověk raději sám prožívá (1. tajenka), než by ji jiným (2. tajenka).
Robert Burns

Zapojíte se tak do slosování, které proběhne při oslavě Dne 
seniorů 29. září 2018. Tři vylosovaní luštitelé obdrží dárkový 
balíček.

Obec Rudoltice
Zdroj: Jan Beer: Křížovky hádanky a kvízy,  
AFP GLOBAL, s.r.o.
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Dovolujeme si touto cestou oslovit všechny občany,  
kteří si rádi doma vyrobí nejrůznější aranžmá, dekorace 
či užitkové předměty a chtěli by se jimi pochlubit nebo 
inspirovat ostatní občany, aby je zapůjčili na velikonoční 
výstavu, která se bude konat ve dnech 24.–25. března 2018  
(pátek 23. 3. 2017 je určen pro děti ZŠ a MŠ).  
Se svými výrobky jsou vítáni i přespolní občané.

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

Všem děkují pořadatelé

Výzva k zapůjčení 
výrobků 
na velikonoční výstavu 24. – 25. 3. 2018
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ZŠ a MŠ Rudoltice, Klub důchodců,   

restaurace Havelkovi a Obec Rudoltice  
srdečně zvou všechny občany na 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU 
 

konanou ve dnech 

24.3. – 25.3. 2018 
 

vždy od 14.00 do 18.00 hodin 
na sále místního kulturního domu 

 v Rudolticích. 
 
 
 
 

    Ke zhlédnutí budou velikonoční dekorace,          
    malovaná vajíčka, pletené žíly, zajištěno bude  
    občerstvení, prodej zákusků, drobných velikonočních ozdob a dárkových  
    předmětů. 

 
 Pro děti budou nachystané „dílničky“s možností uplést si vlastní pomlázku nebo 

namalovat velikonoční ozdoby z keramiky, v ohradě bude živé překvapení.  
 

Již od 13.00 hodin občerstvení u Havelků.  
 

NECHTE SE INSPIROVAT PRO JARNÍ VÝZDOBU SVÝCH DOMOVŮ! 
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Obec Rudoltice ve spolupráci s Klubem důchodců nabízí 
občanům možnost zájezdu na výstavu 

FLORA OLOMOUC 
v sobotu 28. dubna 2018 

Cena vstupného: 
dospělí 150,- Kč 
důchodci, studenti 80,- Kč 
děti (6 – 15 let) 30,- Kč 
rodinné (2 dospělí + až 4 děti) 300,- Kč 

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

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

a to nejpozději do 13. dubna 2018. 

Bližší informace o odjezdu autobusu a organizaci 
zájezdu budou upřesněny za předpokladu, že se přihlásí 

dostatek zájemců. V případě malého zájmu se zájezd 
neuskuteční. 
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Kalendář akcí na rok 2018
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3. 3. 2018 Dětský karneval (ZŠ a MŠ)

9. 3. 2017 Divadelní představení „Klobouky“ – komedie (Škeble Lanškroun)

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

21. 4. 2018

28. 4. 2018

8.–10. 6. 2018

29. 9. 2018

25. 8 2018 

1. 9. 2018

Říjen 2018 

Podzim 2018

Prosinec 2018

Vítání občánků narozených od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2018 (obec)

Zájezd Flora Olomouc (obec) 

Rudoltická pouť, koncert skupiny NO NAME

Den seniorů -  Yvetta Simonová, skupina Veselá Trojka (obec)

Myslivecké posezení (Myslivecký spolek)

Loučení s létem (obec)

Vítání občánků narozených od 1. 4. do 30. 9. 2018 (obec)

Volby do zastupitelstva

advent

MUDr. Vítková Eva
MUDr. Vlasatá Lenka
MUDr. Appl Martin
MUDr. Bílý Aleš
MDDr. Bílý Aleš
MUDr. Beranová Renata
MUDr. Dunglová Stanislava
MUDr. Filipová Jitka
MUDr. Šrámek Petr
MUDr. Jedličková Zuzana
MUDr. Johnová Marie
zubní lékař Khmara Oleksii
MUDr. Kobzová Zdeňka
MDDr. Kopecký Milan
MUDr. Kulhánek Filip
MUDr. Ježáková Daniela
MUDr. Mareš Miroslav

Červená Voda 330 (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
Letohrad, U Dvora 815
Bystřec 182
Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, Družstevní 815
Lanškroun, 5. Května 2
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
Žamberk, Školská 834
Letohrad, U Dvora 815
Žamberk, Školská 834

3.–4. 3. 2018
10.–11. 3. 20018
17.–18. 3. 2018
24.–25. 3. 2018
30. 3. 2018
31. 3.–1. 4. 2018
2. 4. 2018
7.–8. 4. 2018
14.–15. 4. 2018
21.–22. 4. 2018
28.–29. 4. 2018
1. 5. 2018
5.–6. 5. 2018
8. 5. 2018
12.–13. 5. 2018
19.–20. 5. 2018
26.–27. 5. 2018

465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 324 829
465 324 829
465 642 267
972 324 447
465 325 212
465 621 551
465 642 990
465 622 216
465 620 358
465 322 897
739 374 787
465 613 103
608 427 960
465 613 103

Rozpis LSPP–stomatologie na rok 2018
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Fotografie z MŠ

Fotografie ze ZŠ
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Fotografie: Archiv ZŠ a MŠ



Rudoltický zpravodaj 2/2018 březen
Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25,  
IČ 00279421, www.rudoltice.cz. Vychází 6x ročně.  
Redakční rada: Jolana Kobzová, Marcela Macháčková.  
Grafické zpracování: Petr Motl. 
Jazykové úpravy: Marcela Macháčková.  
Příspěvky je možno zasílat na e-mailovou adresu 
 ou@rudoltice.cz nebo na dialog.machackova@centrum.cz 

Příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod 
evidenčním číslem: MK ČR E 18073. 
Náklad 760 výtisků. Neprodejné. Distribuce do všech  
domácností a firem v Rudolticích zdarma. 
Tisk: DOBEL s. r. o. Dolní Čermná. Vydáno v Rudolticích  
dne 1. 3. 2018. Uzávěrka příštího čísla bude 20. 4. 2018. 
Příští číslo vyjde v květnu 2018.

Lyžařský výcvik ZŠ strana 4 Fotografie: Archiv ZŠ


