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Hasičský závod 
v Rudolticích

V sobotu 14. dubna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 
Rudoltice u obecního úřadu již třetí ročník závodu požární 
všestrannosti Mladých hasičů. Závodu se zúčastnilo sedmnáct 
pětičlenných družstev ze šesti obcí. S Mladými hasiči z Rudoltic 
změřili své síly hasiči z Lanškrouna, České Rybné, Mistrovic, 
Dolního Třešňovce a nově také z Tatenice. Akce proběhla  
za podpory Obce Rudoltice, která poskytla pro závodníky zázemí 
na obecním úřadě a štědrý příspěvek na ceny pro soutěžní druž-
stva. Závod finančně i materiálně podpořili i další partneři.
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Velikonoční výstava Fotografie: Zdeňka Lédlová, Vladimír Provazník
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Velikonoční 
výstava

Ve dnech 23. až 25. března 2018 se konala na sále místního 
kulturního domu v Rudolticích již třetí Velikonoční výstava,  
na které se sešlo opět velké množství exponátů s velikonoční 
tématikou od místních i několika přespolních lidí.

V pátek výstavu navštívily děti z mateřské a základní rudoltické 
školy. Nejvíce všechny děti přitahovala voliéra s živými králíky, 
přestože mnoho dětí doma králíky má. Během prohlídky děti 
hledaly hlavně své výrobky, které si vyrobily ve škole se svými 
paní učitelkami a také ve výtvarných kroužcích.

Sobota a neděle patřila široké veřejnosti. Obdiv vzbuzovala 
překrásně malovaná vajíčka místními umělkyněmi, spousta veli-
konočních dekorací, slaměných i mechových králíků všech veli-
kostí a také mnoho keramických předmětů vytvořených našimi 
šikovnými keramičkami. 

Pozvání na výstavu přijalo několik prodejců, nabízeli své 
rukodělné výrobky, mezi kterými byly šperky, svíčky, ručně šité 
drobné textilní výrobky a k těm nejžádanějším patřily již tradičně 
moučníky rudoltických cukrářek Lucky a Evy. Paní Šerkopová 
předváděla drátenické umění a zapojila do práce také děti. 

V koutku hned vedle živých králíků měly děti nachystané 
dílničky, mohly si vyrobit velikonoční dekorace z papíru, nebo si 
vymalovat drobné keramické ozdoby.

Příjemné jarní počasí vylákalo na procházku spojenou s návště-
vou výstavy mnoho místních i přespolních obyvatel. Snad všichni 
nasáli na výstavě příjemnou velikonoční atmosféru, mnozí si 
pohodu zpestřili posezením u kávy se zákuskem a odcházeli 
domů spokojeni, což bylo smyslem celé výstavy.

Vítání občánků
V sobotu 21. dubna 2018 proběhlo na sále místního kulturního 

domu vítání občánků narozených od 1. září 2017 do 31. března  
letošního roku, celkem bylo přivítáno 6 děvčátek a 4 chlapečci:  
Eliška Dubová, Nikol Frebortová, Nella Košárkarová,   
Veronika Mariková, Sofie Orság, Sofie Vernerová,    
Jakub Jirásek, Martin Kušnier, Šimon Valčák a Jiří Voloch.

Nové občánky, rodiče i ostatní hosty přivítaly děti ze základní 
školy svým hudebním vystoupením pod vedením paní učitelky 
Drahuše Rejentové a kterým patří poděkování.

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.

Upozornění  
obecního úřadu:

Obecní úřad Rudoltice upozorňuje občany, že termín k úhradě 
místního poplatku ze psů pro rok 2018 končí 30. 4. 2018.

Velké kontejnery 
na bio odpad

Obec upozorňuje dále všechny občany, že do velkých kovových 
kontejnerů na BIO ODPAD patří pouze: tenčí větve, tráva a bio- 
odpad z kuchyně.

Do kontejnerů nepatří: prkna, už vůbec ne s  hřebíky, tráva 
v igelitových pytlích, plasty nebo silné větve.

Obec děkuje za nápravu.

Jolana Kobzová, místostarostka
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Terénní úpravy zahrady po nástavbě MŠ

Rekonstrukce a poštovna v Konzumu

Úprava okolí MŠ

Přístavba budovy ZŠ

Nový plot a dlažba u MŠ

Nástavba budovy MŠ

Nový plot a dlažba u MŠ

Fotografie: Jolana Kobzová

Nové vitríny u Konzumu

Jarní práce v Rudolticích
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Zahájena rekonstrukce budovy č. p. 5

Prořezání aleje k věži Zámečku

Rekonstrukce budovy č. p. 5

Výmalba společných prostor v bytových domech na Zámečku

Přístavba budovy ZŠ

Nová cesta od obecního úřadu k Zámečku

Fotografie: Jolana Kobzová

Rekonstrukce pomníku k prusko-rakouské válce

Nová cesta za MŠ k TJ Sokol
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Statistika 
obyvatelstva
k 31. 3. 2018

Počet obyvatel obce Rudoltice celkem: 1853

Počet obyvatel na Zámečku 
• v bytových domech: 677
• v rodinných domech: 106

Veselé jarní 
zprávy ze ZŠ MŠ
Dětský maškarní karneval

V sobotu 3. března 2018 proběhl v sále Obecního úřadu  
v Rudolticích tradiční dětský karneval, který pořádá pro děti  
z Rudoltic i širokého okolí naše škola. Na děti, tak jako každý rok, 
opět čekalo mnoho soutěží, her a zábavy, ale také spousty dárků 
a cen v malé i velké tombole. Celým programem opět provázel 
pan Jasanský a zvuk zajišťoval pan Svoboda. Soutěže, tombolu  
i občerstvení měli na starosti zaměstnanci naší školy a pomocníci 
z řad našich bývalých žáků. Dle početné účasti i reakcí dětí a jejich 
rodičů můžeme konstatovat, že se akce velmi vydařila. Mile nás 
překvapil nejen počet místních návštěvníků, ale i stále rostoucí 
počet těch, kteří na karneval přijeli z blízkého i vzdálenějšího 
okolí Rudoltic. Velmi bych chtěl poděkovat všem sponzorům,  
bez kterých bychom jen těžko připravili tak bohatou tombolu, 
vedení Obce Rudoltice za bezplatný pronájem sálu a všem 
zaměstnancům školy za pomoc s přípravami i samotnou organi-
zací karnevalu. Společenská 

kronika
Gratulujeme jubilantům:

Josef Votava – 70 let, 
* 22. 2. 1948, 
Rudoltice 628 

František Pirkl – 90 let, 
* 22. 2. 1928, 
Rudoltice 237

Zdeněk Barbořák  – 80 let, 
* 23. 2. 1938, 
Rudoltice 141

Marcela Knápková – 70 let, 
* 17. 3. 1948, 
Rudoltice 37 

Marie Procházková – 75 let, 
* 28. 3. 1943, 
Rudoltice 615

Miroslav Zahálka – 70 let, 
* 30. 3. 1948, 
Rudoltice 242

Rozloučili jsme se:

František Vyhnálek – 90 let,
* 28. 6. 1927, 
† 16. 3. 2018, 
Rudoltice 160

Jaroslava Dobrá – 64 let, 
* 28. 9. 1953, 
† 18. 3. 2018, 
Rudoltice 104 

Helena Kopecká – 72 let, 
* 26. 6. 1945, 
† 26. 3. 2018, 
Rudoltice 52

Průměrný věk:
• celkem 37,82
• muži 36,66
• ženy 38,96

Počet přihlášených od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018: 12
Počet odhlášených od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018: 13
Počet narozených od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018: 3
Počet zemřelých od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018: 5

Pavel Dvořáček, ředitel školy
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Lyžařský kurz Říčky v Orlických horách

Po úspěšném absolvování lyžařského výcviku pro žáky z první 
až třetí třídy, který proběhl začátkem února v Čenkovicích, jsme 
na konci února vyrazili se staršími žáky ze čtvrté až páté třídy  
na pobytový lyžařský kurz do Říček v Orlických horách. Podobně 
jako v loni jsme spojili síly se ZŠ Tatenice, ze které se kurzu 
zúčastnili žáci druhého stupně. Kurz jsme zahájili v neděli  
25. 2. 2018 v odpoledních hodinách, kdy jsme autobusem vyra-
zili směrem Orlické hory. Zatímco vloni jsme se obávali deštivé 
předpovědi počasí, letos nás trochu postrašila předpověď velkých 
mrazů a silného větru. To se sice potvrdilo, ale nebylo to nako-
nec zásadní překážkou. Cesta do Říček proběhla bez problémů  
a po příjezdu a ubytování na chatě Sokolu Ústí nad Orlicí žáci 
absolvovali seznamovací a informační večer. Zde jim bylo sděleno 
vše k organizaci kurzu, bezpečnosti, provozu na chatě a byli také 
rozděleni do skupin podle lyžařské výkonnosti.

Druhý den ráno po vydatné snídani jsme se skibusem přesu-
nuli do lyžařského střediska a započali s výcvikem. Ti zdat-
nější se nechali sedačkovou lanovkou vyvézt na vrchol sjezdovek  
a postupně směrem dolů procvičovali techniku sjezdového lyžo-
vání, začátečníci naopak zakoušeli první kontakt s lyžemi, 
sněhem a nakloněnou rovinou. Nejdříve na cestě, později  
v kidparku. Asi by si v tomto okamžiku nikdo z nich nepomys-
lel, že na konci kurzu sjedou i černou (nejtěžší) sjezdovku. Teď to 
byl spíše boj o přežití, neboť lyže je poslouchaly jen málo a ujíž-
děly všemi směry a většina členů družstva začátečníků byla v této 
fázi výcviku více na zemi než na lyžích. Po náročném dopoledním 
programu jsme se vrátili na chatu, kde nás čekal výborný oběd 
a naše žáky polední přestávka. Odpolední výcvik byl už trochu 
radostnější, protože začátečníci začali objevovat techniku pohybu 
na lyžích a většina z nich začala lyže ovládat. Výkřiky typu „já už 
to pochopil“, či „mě to začíná bavit“ se objevovaly čím dál častěji. 
Také jejich pokukování po lanovkách a velkých sjezdovkách 
naznačovalo, že se jejich lyžařské dovednosti lepší a že se blíží čas 
pomalu přejít z kidparku na opravdovou sjezdovku.

Díky pomoci nejstarších žáků ze školy v Tatenici, kteří pomohli 
členům družstva začátečníků s dopravou lanovkou a následným 
sjížděním modré sjezdovky, jsme na konci druhého dne výcviku 
mohli konstatovat, že již máme na kurzu samé lyžaře. Ti zdatnější 
si v úterý odpoledne poprvé vyzkoušeli také pohyb na běžkách. 
A tak i přes velký mráz byli všichni s dosavadním průběhem 
spokojeni.

Ve středu dopoledne byl v souvislosti s pravidly lyžařského 
kurzu nařízen pohybový klid a odpoledne jsme znovu vyrazili na 
sjezdovky. Zima nám pořád dávala zabrat, ale i díky přestávkám 
na čaj v místním bistru jsme opět vše zvládli.

Ve čtvrtek dopoledne jsme se opět věnovali sjezdovému lyžo-
vání a odpoledne na nás čekal výlet na běžkách. Počasí nám 
vyšlo vstříc. Sice stále mrzlo, ale od rána bylo slunečno, a přede-
vším ustal vítr, což bylo pro běžkování po hřebenu Orlických hor 
zásadní. Pozitivem jistě bylo i to, že byla skvělá viditelnost a žáci 
si mohli prohlédnout široké okolí. Během výletu žáci navští-
vili Kunštátskou kapli, podívali se na Pěticestí a poté absolvo-
vali dlouhý sjezd zpět do Říček. Večer, když jsme společně sledo-
vali videa a fotky z výletu, jsme se velmi pobavili ukázkou 
neortodoxních běžeckých stylů i mnoha variant pádů jednotli-
vých účastníků běžkařského výletu. Tento poslední večer jsme 
pojali vedle promítání videa i jako hodnotící. Předali jsme diplomy  
a ocenění nejšikovnějším lyžařům či nejsympatičtějším žákům, 
zhlédli scénky, které si jednotlivé pokoje připravily pro ostatní, 
a předali informace k pátečnímu programu i odjezdu. Na mnoha 
účastnících bylo vidět, že by si kurz klidně i o týden prodloužili,  
ale všechno jednou končí, a tak museli na kutě, aby byli na páteční 
dopoledne vyspaní a při síle.
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V pátek, poslední den, jsme celé dopoledne prolyžovali. 
Někteří členové družstva začátečníků si dokonce poprvé sjeli 
černou sjezdovku. No, a pak už byl čas na návrat, na úklid chaty  
a odjezd domů. I doprava zpět do Rudoltic proběhla bez problémů,  
a tak můžeme konstatovat, že kurz dopadl nad očekávání dobře  
a že i přes velké mrazy byli všichni účastníci spokojení a ti mladší 
se již určitě těší na příští rok. Také spolupráce se školou v Tatenici 
byla skvělá. Žáci obou škol spolu fungovali na jedničku, vzájemně 
si pomáhali a výborně si rozuměli. 

Děkujeme panu řediteli Martinu Józovi a paní učitelce Radce 
Divíškové z Tatenice za skvělou spolupráci a těšíme se, že se zase 
za rok potkáme na stejném místě.

Pavel Dvořáček, ředitel školy

Olympijský festival v Brně

Žáci ze sportovního kroužku vyrazili olympijským vlakem 
do Brna na Olympijský festival, který probíhal v areálu brněn-
ského výstaviště. Zde mohli vidět a vyzkoušet si zimní olym-
pijské disciplíny. Největší úspěch mělo bruslení na oválu,  
kde získali za odkroužené okruhy nákrčník  s olympijským 
znakem. Na jednotlivé disciplíny organizátoři zapůjčovali výzbroj 
(brusle, lyže, snowboardy, malorážky...). Na velkoplošné obra-
zovce jsme společně prožili předávání zlaté medaile Ester Ledecké 
za první místo v super G.  Byl to bezva den plný zážitků.

Noc s Andersenem 23. března 2018

Již dvanáctým rokem se děti ze základní školy zúčastňují mezi-
národní akce na podporu dětského čtenářství  Noc s Andersenem. 
Prostory mateřské školy se proměnily v místo velkého zápolení 
dětských týmů pod vedením čtyř malých kapitánek z první třídy. 
Apolenka, Janinka, Tínka i Deniska se svých rolí chopily zodpo-
vědně a své týmy úspěšně provedly několika stanovišti, kde děti 
plnily různé matematické, logické, literární a další soutěže, hry 
a překvapení. Musely prokázat znalost pohádek a hbité prstíky, 
za vše získávaly bodíky. Výsledky byly velmi těsné, ale vítěz 
nebyl důležitý. Důležitější byla radost z plnění úkolů, spolupráce 
dětí, netradiční zážitky. Radost přinesly i oblíbené hry židličko-
vaná a sirkovaná.  Po večeři se všichni oblékli a společně vyrazili 
na noční procházku s lampiónky.  Po návratu zpátky a po uložení 
do spacáků čekalo na děti tradiční čtení pohádek.  Čerstvý noční 
vzduch zřejmě přispěl k rychlému usínání dětí, protože některé 
usínaly již při té první pohádce. 

Ráno si děti domů odnášely drobné odměny a jistě spoustu 
pěkných zážitků. 

Vychovatelka školní družiny Marcela Krystlová

Mgr. Lenka Havlenová
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Vynášení Morany

„Smrt jede ze vsi, nové léto do vsi a ty, svatá Markyto, dej nám pozor 
na žito  a na všechno obilí, co nám Pán Bůh nadělí.“

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi,  zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma a teď 
už je za horama. Hu, hu, hu, jaro už je tu.“

S těmito popěvky, řehtačkami a ťukáním na dřívka dopro-
vázeli 28. 3. 2018 žáci ZŠ a MŠ Moranu od budovy ZŠ až k mostu  
u dětského hřiště. Symbol smrti a zimy nesli žáci 5. ročníku a také 
ji hodili do vody.

 „Už Morana leží a zubama škeří, hurá, hurá, hurá, hurá.“
Na dětském  hřišti na celý průvod čekala schovaná „panímáma“  

Marcela Jílková, která  vysvětlila, proč se na Velikonoce pečou 
mazance. Nejenže jsme si o nich povídali, ale také jsme si na nich 
pochutnali.

Mgr. Olga Skalická

Zápis do 1. třídy se povedl

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 za krásného slunečného počasí 
proběhl v naší základní škole zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 
2018/2019. V pohádkově nazdobené škole jsme tento den přiví-
tali 24 předškoláčků i s jejich rodiči a nejbližšími příbuznými.  
Pro děti bylo v rámci zápisu připraveno mnoho aktivit a činností, 
při kterých paní učitelky ze základní i mateřské školy posuzovaly 
jejich připravenost na zahájení povinné školní docházky. Po celou 
dobu zápisu provázeli naše malé návštěvníky jejich průvodci –  

– žáci vyšších ročníků, kteří jim pomáhali v orientaci ve školní 
budově, ale také je povzbuzovali při plnění jejich úkolů v jednot-
livých třídách. Ty byly podle toho, jaké činnosti se zde odehrá-
valy, označeny pohádkovými názvy, jako například  Povídánkov, 
Počítánkov… Když budoucí prvňáčci splnili všechny úkoly, vrátili 
se zpět do učebny druhé třídy, kde na ně čekalo překvapení  
v podobě dárků i pamětních listů. Pro rodiče i děti zde již tradičně 
bylo připraveno občerstvení, které řada z nich také využila,  
aby doplnila energii, kterou ze sebe vydali během zápisu.

Celá akce probíhala v příjemné přátelské atmosféře, a proto 
věříme, že se všem návštěvníkům ve škole líbilo a že na letošní 
zápis budou v dobrém vzpomínat. Těšíme se na nové prvňáčky, se 
kterými se potkáme v září tohoto roku v již nově rekonstruova-
ných prostorách školy.

Děkuji vedení Obce Rudoltice za dárky pro budoucí prvňáčky  
i paní Antl Petranové za krásné stojánky na tužky, které vyrobila 
v rámci kreativního kroužku.

 Pavel Dvořáček, ředitel školy
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„Zvířátkový“  den  ve 4. ročníku

V rámci přírodovědy se 23. dubna 2018 vydařil „zvířátkový“ 
den. Žáci si přichystali referáty o domácích mazlíčcích, které mají, 
nebo by si přáli vlastnit. Měli dovoleno od rodičů i pana ředitele 
je do školy donést, pokud bude zabezpečeno, že nebudou strá-
dat nepohodou nebo hladem a dodrží bezpečnostní pravidla. Celé 
vyučování ve škole zvládli křeček Pinkie Adélky Šilarové a morče 
Fridrich Adélky Fritscherové. O velké přestávce ještě dovezly 
maminky na pohlazení roztomilého pejska Maxe, kocoura 
Mourka a zakrslého králíka Pana Hvězdičku. Děkuji rodičům  
za spolupráci.

Zdárně jsme ukončili plavání předškoláků. Každý plavec dostal 
diplom a odměnu za skvěle odvedený výkon. Děti si plavání velmi 
užívaly a ty mladší, co zůstávaly ve školce, se již těší na další 
rok. 

Na jarních dílnách jsme spolu s rodiči vyrobili krásné jarně 
velikonoční výrobky, užili si tvořivé odpoledne a poté se výrobky 
pochlubili na jarní obecní výstavě, kterou jsme s dětmi ze školky 
také navštívili. Na konci března jsme společně se základní školou 
vynesli Moranu, a tak se definitivně rozloučili s paní Zimou.

V rámci projektu „Škola pro budoucnost“ jsme uvítali ve školce 
na besedě pro rodiče 22. 3. 2018 paní Ivu Řehůřkovou, která nás 
provedla tématem „Jak vést děti k zodpovědnosti“ aneb „Mám 
zodpovědnost za to, co udělám i neudělám“. Paní Řehůřková 
uvedla mnoho příkladů ze své 30leté praxe coby učitelky mateř-
ské školy a připravila pro rodiče i zajímavé zpestření ve formě 
hry. Paní Řehůřkovou uvítáme ve školce již podruhé, a to v úterý  
24. 4. 2018 na další besedě. Téma si rodiče mohou sami vybrat. 
Srdečně všechny zveme! 

12. dubna k nám opět zavítalo divadlo JOJO s již zcela jarní 
pohádkou „Pohádka z rozkvetlé louky“. A tím jsme jaro defini-
tivně přivolali. 

V pondělí 23. 4. 2018 končíme kroužek PŘEDŠKOLÁČEK,  
kde paní učitelky intenzivně předškolní děti připravovaly na zápis 
do ZŠ a samotný vstup do školy.

Nyní se již chystáme na čarodějnické rejdění, kterým zakon-
číme měsíc duben. 

Do konce roku se můžeme těšit na ještě mnoho zajímavého.  
V květnu oslavíme svátek maminek „srdíčkovým dnem“, kde se 
děti představí s programem připraveným speciálně pro maminky! 
Už nyní pilně trénujeme. Čeká nás focení dětí a také ZÁPIS DO MŠ 
10. 5. 2018. 

Do konce školního roku stihneme ještě jedno divadlo, oslavu 
Dětského dne, den s IZS a hlavně výlety! Na ty se děti už nyní 
velmi těší. A jako každý rok se budeme muset rozloučit s předško-
láky. Z tohoto smutného loučení se ale pokusíme udělat krásný 
den, který si děti budou dlouho pamatovat!

Mgr. Olga Skalická, uč. přírodovědy ve 4. ročníku

Jarní školkování

Jaro již máme v plném rozpuku. Mnohdy se může zdát,  
že k nám již zavítalo léto, ale snad se příroda malinko umoudří,  
a to pravé léto nám schová na hlavní letní prázdniny. Do té doby 
nás ve školce čeká ale ještě spousta aktivit. 

Nyní malé ohlédnutí za posledními zimními měsíci. V únoru  
k nám přijelo naše oblíbené divadlo JOJO se „Zvědavou pohádkou“. 
Tradičně povedené divadelní představení s aktivními prvky pro 
děti nastavené tak, aby děti byly zaujaté po celou dobu. To se diva-
dlu JOJO vždy podaří, proto jej rádi v naší školce vítáme.

V březnu, Měsíci knihy, jsme se věnovali ve školce našim oblíbe-
ným knížkám. Děti si mohly donést do školky svoji knihu a ukázat 
ji kamarádům. Paní učitelky dětem z knížek předčítaly pohádky.  
V návaznosti na toto téma navštívily děti ze tříd Sluníček  
a Motýlků místní knihovnu, kde na ně čekalo povídání s paní 
knihovnicí, seznámení s chodem knihovny a prohlédnutí knížek. 
Paní knihovnici děkujeme!

V březnu jsme zažili ale mnohé další. Velkou akcí pro všechny 
děti byl tradiční Karneval, který se opět pěkně vydařil. Děti 
radostně soutěžily, tančily a celé odpoledne si užily. Kdo měl štěstí, 
vyhrál i odměnu v tombole. 

Přeji vám všem krásné slunečné jaro!
Martina Větrová, vedoucí učitelka MŠ
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Na 14. dubna 2018 připadl konečně termín, který většině vyho-
voval, a tak se v místní tělocvičně uskutečnil „Velikonoční turnaj 
stolního tenisu“.

Letos se jej zúčastnilo 14 hráčů velkého věkového rozptylu (od 
ml. žáků až po seniory). Účast dvou mladších žáků nás obzvláště 
potěšila, je vidět, že zájem o pohyb a sport mezi mládeží nepole-
vuje. Letošní ročník byl co do počtu hráčů rekordní.

Hlavní organizaci turnaje zajišťoval p. Brejša za pomoci někte-
rých zúčastněných hráčů. Turnaj byl rozlosován do tří skupin,  
ze kterých první dva postupovali do základní skupiny o 6 hráčích 
a ti soutěžili o prvenství. Ve 2. skupině pak soutěžilo 8 hráčů, 
kteří bojovali o další ceny. Ceny byly hodnotné, ať už se jednalo 
o tři poháry pro první tři místa, ale i další ceny z oblasti lahůdek 
udělaly účastníkům radost.

Během turnaje si hráči užívali pěkné sportovní atmosféry  
a celým turnajem se tak nesla přátelská a pohodová nálada  
s velkou dávkou sportovního zápalu. Bylo zajištěno i drobné 
občerstvení, které, jakož i ceny, bylo pořízeno ze sponzorského 
daru Obce Rudoltice, za což jí patří velký dík.

V sobotu 14. dubna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 
Rudoltice u obecního úřadu již třetí ročník závodu požární 
všestrannosti Mladých hasičů. Závodu se zúčastnilo sedmnáct 
pětičlenných družstev ze šesti obcí. S Mladými hasiči z Rudoltic 
změřili své síly hasiči z Lanškrouna, České Rybné, Mistrovic, 
Dolního Třešňovce a nově také z Tatenice. Akce proběhla  
za podpory Obce Rudoltice, která poskytla pro závodníky zázemí 
na obecním úřadě a štědrý příspěvek na ceny pro soutěžní druž-
stva. Závod finančně i materiálně podpořili i další partneři.

Družstva byla rozdělena do dvou kategorií. V první katego-
rii závod absolvovali malí hasiči ve věku od šesti do jedenácti let  
a v druhé kategorii mladí hasiči ve věku od jedenácti do patnácti 
let. Závodní trať byla pro mladší děti dlouhá bezmála dva kilo-
metry a pro starší děti zhruba tři kilometry. Na závodní trati 
rozhodčí přezkoušeli znalosti a dovednosti mladých hasičů  
na šesti kontrolních stanovištích. Děti během závodu střílely 
ze vzduchovek, překonávaly překážku na laně, prováděly první 
pomoc, uvazovaly uzly, prověřily své znalosti z topografie a poté  
z požární ochrany. Do závodu se přihlásilo deset družstev mlad-
ších dětí a sedm družstev starších dětí.

Velikonoční turnaj  
stolního tenisu v Rudolticích

Hasičský závod 
v Rudolticích

Na závěr je nutné konstatovat, že turnaj splnil zájem o propa-
gaci stolního tenisu v Rudolticích, který zde má již dlouholetou 
tradici. Jsme rádi, že nově opravená tělocvična slouží opět dobře 
svému účelu nejen ve sportovním zápolení, ale i sbližování všech 
přátel sportu napříč věkovými skupinami.

Už nyní se těšíme na příští turnaj a budeme opět pravidelně 
trénovat každý pátek. 

 Josef Buček
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O půl desáté byl závod zahájen slavnostním nástupem soutě-
žících, na kterém je přivítal starosta obce Ivo Kolomý a starosta 
sboru dobrovolných hasičů René Žáček. První družstvo odstar-
tovalo v deset hodin a po deseti minutách byla startována další. 
Chvilku po jedné hodině do cíle dorazilo poslední družstvo,  
a tak se o půl třetí mohlo přejít k vyhlášení výsledků. V mladší 
kategorii se na třetím místě umístil Dolní Třešňovec, na druhém 
místě Lanškroun a na místě prvním Mistrovice. Ve starší kategorii 
se na třetím místě umístil opět Dolní Třešňovec, na druhém místě 
domácí družstvo z Rudoltic a na prvním místě Lanškroun.

Kolektiv Mladých hasičů
Fotografie: Miluše Žáčková, Marcel Rek

Od 1. června 2018 začne platit nová dávka ze systému nemocen-
ského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouho-
době pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 
30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykoná-
vat samostatnou výdělečnou činnost.

Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošet-
řovanému spočívající v každodenním ošetřování (tzn. péče 
spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou 
hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby).

Dávku je možné pobírat nejdéle 90 kalendářních dnů a výše 
dávky za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího 
základu. 

Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, jejíž závažná 
porucha zdraví si vyžádala hospitalizaci trvající nejméně 7 kalen-
dářních dnů. Potřebu péče v následujícím období musí potvrdit 
ošetřující lékař.

Abyste mohli uplatnit nárok 
na dlouhodobé ošetřovné, musíte být:
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným 

partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou 

nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, 
zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,

c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem 
(registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) 
fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo

d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou 
osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí: 

Dlouhodobé ošetřovné
Na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného je tato dávka 

určena i pro OSVČ. Protože je to ale dávka nemocenského pojištění, 
podmínkou pro vznik nároku na její výplatu je dostatečně dlouhá 
účast na pojištění.

Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud 
jsou účastni nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních 
dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je to účast na pojištění ales-
poň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku 
potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

V průběhu péče, za kterou náleží dlouhodobé ošetřovné, vám 
zaměstnavatel nemůže dát výpověď a po ukončení péče vám 
nová úprava v zákoníku práce garantuje původní práci i návrat  
na stejné pracovní místo.

Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout pracovní volno na tuto 
péči automaticky. Může to odmítnout, ale jen kvůli vážným 
provozním důvodům. V takovém případě vám je musí písemně 
sdělit. V ostatních situacích je povinen volno poskytnout.

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve 
po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který jste měli naposledy  
na tuto dávku nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen 
jednou, i když současně poskytujete péči více osobám.

 
Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou 

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

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu 
najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefoním čísle 
734 281 415. Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme 
věnovat. 

                                                                            
 Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice
 
č. RO/2018/02/22 z 22. 2. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy  

o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi obcí  
a společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance 
Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, 
jejímž předmětem je pojištění osob – 11 členů sboru dobrovol-
ných hasičů na dobu od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění 

odpadních vod kanalizací č. 2/2018/OV mezi obcí a J. K. 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/4/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-

nutí dotace mezi obcí a skupinou Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
Vodní sporty se sídlem 561 25 Rudoltice 65, IČ 68244711, jejímž 
předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace v  celkové 
výši 30.000,- Kč na pořádání akcí pro děti, volnočasové akti-
vity, na nákup neinvestičního majetku a na úhradu dalších 
neinvestičních nákladů spojených s  hlavní činností příjemce,  
pro kterou by založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2018,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi obcí a Spolkem přítel sportu Sázava u Lanškrouna o. s. 
se sídlem 563 01 Sázava čp. 34, IČ 22663428, jejímž předmětem je 
účelové poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 25.000,- Kč 
na úhradu nákladů souvisejících s chodem ženského fotbalového 
oddílu (vybavení, cestovné, rozhodčí, apod.) a dalších neinvestič-
ních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl 
založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2018, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2018/02/22
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na restau-

rování kalvárie – kříže s  postavami v  obci Rudoltice v  roce 2018  
na p. č. 4014 v  celkové výši 94.300,- Kč, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a realizaci projektu schvaluje. 

USNESENÍ č. RO/7/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších před-
pisů vydání výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace pro 
uchazeče o 

veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je 
„Splašková tlaková kanalizace podél komunikace III/31513 v  obci 
Rudoltice“, zadavatelem je Obec Rudoltice, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 21  

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 předmětem je dopl-
nění specifikace stanovišť sběrných nádob pro jednotlivé druhy 
odpadů platné od 1. 2. 2018, a který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/9A/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 10 k  NS  

č. 601/7, jehož předmětem je ukončení společného nájmu nájemců, 
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 6 k  NS 
č. 608/11, jehož předmětem je sleva z  nájmu za výkon funkce 
domovního důvěrníka v roce 2018, a pověřuje starostu obce k jeho 
podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 19 k  NS  
č. 610/4 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

USNESENÍ č. RO/9B/2018/02/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/2 s paní L. H., 

bytem XXX, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/9C/2018/02/22
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o změně 

závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a paní K. N., trvale bytem XXX, na straně 
druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usne-
sení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli,  
které vznikly v souvislosti s  nájmem a odebíráním služeb  
a 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.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka     
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/03/08 z 8. 3. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/03/08
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/03/08
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 28/12 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/3/2018/03/08
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 442/1 (nově dle  
GP č.1228-35/2018 st. p.č. 378/2) o výměře 30 m² v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru 
prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/4/2018/03/08
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí a panem 

Hynkem Bláhou, sochařem restaurátorem, se sídlem 517 71 
Vysoký Újezd 1, IČO 64216764, jejímž předmětem je restaurování 
sousoší Kalvárie – kříže s  figurou ukřižovaného Krista, posta-
vami Panny Marie, sv. Marie Magdalény a sv. Jana Evangelisty 
v  obci Rudoltice v  celkové výši 94.300,- Kč vč. DPH, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2018/03/08
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí užíva-

cích práv ke službě ASPI mezi obcí a společností Wolters Kluwer 
ČR, a. s. se sídlem U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha – 

– Strašnice, IČ 63077639, jejímž předmětem je poskytnutí užíva-
cích práv ke službě ASPI, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2018/03/08
Rada obce schvaluje nákup televizoru typ LG 55UJ6307 a dálko-

vého ovladače LG AN-MR650A pro potřeby obce za účelem prezen-
tací a školení dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení za celkovou cenu 15.247,- Kč vč. DPH.

USNESENÍ č. RO/7/2018/03/08
Rada obce Rudoltice schvaluje žádost Základní školy a mateř-

ské školy Rudoltice, jejímž předmětem je uzavření mateřské 
školy během letních prázdnin ve dnech 2. 7. - 13. 7. 2018, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2018/03/08
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k  NS 

č. 619/13, 616/1, dodatku č. 2 k  NS č. 619/11, dodatku č. 4 k  NS  
č. 604/9, 612/5, 612/7, 618/3, 621/9, 623/9, dodatku č. 7 k  NS  
č. 612/11, dodatku č. 8 k  NS č. 624/2, dodatku č. 20 k  NS č. 610/4, 
dodatku č. 21 k NS č. 624/3, dodatku č. 28 k NS č. 624/8 a pověřuje 
starostu obce k jejich podpisu.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 

č. RO/2018/03/22 z 22. 3. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/03/22
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/03/22
Rada obce Rudoltice revokuje usnesení číslo RO/4/2018/02/08, 

jehož předmětem bylo schválení uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva 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, zastou-
pená zmocněncem Energomontáže Votroubek, s.r.o. se sídlem 
Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-2016961/VB/2 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, zastou-
pená 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 distribuční soustavy 
na p. p. č. 3089/1 a p. p. č. 30859/11 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/3/2018/03/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-

nutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku mezi 
obcí a Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko se sídlem  
Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČ 70902640, jejímž 
předmětem je poskytnutí mimořádného neinvestičního člen-
ského příspěvku Lanškrounsku z  rozpočtu obce na činnost 
Lanškrounska při nastavení systému zabezpečení osobních údajů 
podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2016/679  
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
v  celkové výši 8.668,- Kč, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2018/03/22
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 4293/24 v  k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru 
prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/5/2018/03/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy  

ona částku 3.000,- Kč, která bude vyplacena organizaci 
Motobanda Lanškrounska z.s. se sídlem nám. J. M. Marků 47, 563 
01 Lanškroun, IČ 04748026, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2018/03/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy 

na částku 3.000,- Kč, která bude vyplacena organizaci Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí se sídlem Na Kopečku 356, 561 21 Letohrad, 
IČ 44468920, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/7/2018/03/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskyto-

vání odborných praxí studentů mezi obcí a Univerzitou Palackého 
v  Olomouci Cyrilometodějská, teologická fakulta se sídlem 
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, IČ 61989592, jejímž předmětem je 
zabezpečení odborné praxe studentů SMTF UP, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/8/2018/03/22
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výsledky výběrového 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu Splašková tlaková kana-
lizace podél komunikace III/31513 v  obci Rudoltice, jehož vítě-
zem se stala společnost Stavitelství Trynkl s.r.o. Zderaz 18, 539 
44 Zderaz, IČ 28796322 s nabízenou cenou 1.518.877,89 Kč vč. DPH, 
Zpráva o hodnocení nabídek a Protokol o otevírání obálek této 
veřejné zakázky malého rozsahu jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2018/03/22
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje 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 pověřuje obecní úřad 
ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/10/2018/03/22
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 611/2, 

jehož předmětem je sleva z nájmu po dobu 12 měsíců ve výši 10 %,  
a to s  ohledem na skutečnost, že byt nemohl být řádně užíván  
od počátku nájmu z  důvodu nemožnosti využívání el. energie  
a plynu a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 

č. RO/2018/04/05 z 5. 4. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy  

na částku 3.000,- Kč, která bude vyplacena panu J. B., bytem XXX, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/3/2018/04/05
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku zaslanou 

společností RECPROJEKT s.r.o. se sídlem Fáblovka 404, 533 52 
Pardubice, IČ 26014327, jejímž předmětem je nabídka autorského 
dozoru v  rámci provádění stavby „Rudoltice – chodník a splaš-
ková kanalizace včetně přípojek podél komunikace III/31513“ 
v  celkové výši 5.580,- Kč bez DPH za jednu účast na vybraných 
kontrolních dnech a 700,- Kč bez DPH za 1 hod. práce v  sídle 
společnosti, kterou by bylo nutné provádět mimo kontrolní dny, 
a jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada obce Rudoltice 
realizaci nabídky schvaluje. 
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USNESENÍ č. RO/4/2018/04/05
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1216/7, p.p.č. 4443, p.p.č. 4220, 
p.p.č. 4216/2, části p.p.č. 1024 a části p.p.č. 4245/1 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/5/2018/04/05
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 18/9 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/6/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy č.1/2018 

„Splašková tlaková kanalizace podél komunikace III/31513 v  obci 
Rudoltice mezi obcí a Miloslavem Trynklem se sídlem Zderaz 
18, 539 44 Proseč, IČ 28796322, jejímž předmětem je realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu „Splašková tlaková kanali-
zace podél komunikace III/31513 v  obci Rudoltice v  celkové výši  
1.518.877,89 Kč bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2018/04/05
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyhlášení ředitelského 

volna dne 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 v  souladu s § 24 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

USNESENÍ č. RO/8/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 

ze dne 5. 4. 2018, jehož předmětem jsou opravy komunikací,  
a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje Smlouvu č. 7000070151 o nájmu 

hrobového místa mezi obcí a panem M. D. trvale bytem XXX, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy  

na částku 5.000,- Kč, která bude vyplacena p. K. Š., bytem 
Rudoltice 608, IČ 44499256, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/11A/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k  NS  

č. 263/3, 601/12, dodatku č. 3 k NS č. 611/13, 619/11, 622/1, dodatku 
č. 4 k  NS č. 622/12, dodatku č. 5 k  NS č. 605/2, 616/12, dodatku 
č. 6 k NS č. 624/1, dodatku č. 9 k NS č. 607/12, dodatku č. 12 k NS 

č. 617/10, dodatku č. 14 k NS č. 610/11, dodatku č. 21 k NS č. 608/6, 
610/4, dodatku č. 22 k  NS č. 624/3, dodatku č. 29 k  NS č. 624/8, 
dodatku č. 35 k NS č. 614/11, č. 5 k NS č. 603/4 a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/11B/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 610/13 s paní N. K., 

bytem XXX, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/11C/2018/04/05
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 11 k  NS  

č. 609/7, jehož předmětem je ukončení funkce domovního důvěr-
níka a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 

č. RO/2018/04/19 z 19. 4. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi 

obcí a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem  
561 25 Rudoltice 95, IČ 61238333 v  celkové výši 20.000,- Kč,  
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi 

obcí a M. M., bytem XXX v celkové výši 12.000,- Kč, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi 

Obcí Rudoltice jako dárcem a společností ACTIVITY Lanškroun o. s.  
se sídlem Svojsíkova 1088, 563 01 Lanškroun, IČO 22823662 jako 
obdarovaným, ve výši 5.000,- Kč.

USNESENÍ č. RO/5/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 

služeb mezi obcí a Liborem Černohlávkem se sídlem Jakub 38, 285 
33 Církvice, IČ 16539184, jejímž předmětem je bezplatné odstraňo-
vání a likvidace použitých jedlých olejů a tuků, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 



příloha • květen 2018

5

USNESENÍ č. RO/6/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti mezi obcí a Povodím Moravy s. p. se sídlem Dřevařská 
932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti k  pozemkům v  rozsahu stanoveném geometrickým 
plánem číslo 1231/63/2018, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/7/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 

ze dne 19.4.2018 jehož předmětem je Dobrovolný svazek obcí 
Lanškrounsko - členský příspěvek, GDPR; kamenosochařské 
práce – sousoší Kalvárie, pomník Prusko-rakouská válka, oprava 
památníku obětem 2. světové války; dar Sboru dobrovolných 
hasičů Rudoltice, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2018/04/19
Rada obce Rudoltice bere na vědomí Směrnici pro přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 vydanou 
Základní školou a mateřskou školou Rudoltice se sídlem 561 25  
Rudoltice 200, IČ 61234125, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2018/04/19
Rada obce Rudoltice bere na vědomí Směrnici o omezení  

a přerušení provozu mateřské školy vydanou Základní školou  
a mateřskou školou Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice 200,  
IČ 61234125, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje Dohodu o skončení smlouvy 

č. 33/2017/OV uzavřenou mezi obcí a panem F. B., trvale bytem 
XXX, jejímž předmětem je ukončení platnosti smlouvy o odvá-
dění odpadních vod kanalizací, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/11/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje Smlouvu o odvádění odpad-

ních vod kanalizací č. 2/2018/OV uzavřenou mezi obcí a panem 
M. B., trvale bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpad-
ních vod z nemovitosti č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/12/2018/04/19
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3093/2 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/13A/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 605/9 s paní M. K., 

bytem XXX, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 623/8 s  panem  

J. M., bytem XXX, a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 262/5 s  panem  

P. L., bytem XXX, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. Rada 
obce Rudoltice schvaluje, že před podpisem této nájemní smlouvy 
bude ze strany nájemce složena kauce na nájemném, ve výši troj-
násobku měsíčního nájemného.

USNESENÍ č. RO/13B/2018/04/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení 

nájmu k bytu č. 2 v bytovém domě čp. 623 v obci Rudoltice ke dni 
30. 4. 2018 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení 
nájmu k bytu č. 5 v bytovém domě čp. 262 v obci Rudoltice ke dni 
30. 4. 2018 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

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

     

Usnesení  
zastupitelstva  
obce 
č. OZ/26/3/2018

Usnesení č. ZO/1/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu  

Mgr. Olgu Pokornou a pana Miloslava Šrámka a zapisovatelkou 
Michaelu Jurajdovou.

Usnesení č. ZO/2/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program 

zasedání zastupitelstva:
• Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
• Schválení programu
• Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 213/1, 851/3, 851/7 

a 851/8 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Koupě p.p.č. 851/10 a 849/10 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej části p.p.č. 442/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu 

č. x v bytovém domě čp. XXX
• Různé
• Diskuse
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Usnesení č. ZO/3/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy  

o bezúplatném převodu pozemků č. 1003991850 uzavřené mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné jako nabyvatelem a Českou repub-
likou – Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774 jako převádějící, jejímž před-
mětem je bezúplatný převod p. p. č. 213/1, 851/3, 851/7 a 851/8  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodlo její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/4/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy 

uzavřené mezi obcí Rudoltice na straně jedné jako kupující  
a panem J. M. a paní A. M., oba trvale bytem XXX, na straně druhé 
jako prodávajícími, jejímž předmětem je nákup pozemkových 
parcel č. 851/10 o výměře 233 m2, 849/6 o výměře 89 m2 a č. 849/10 
o výměře 47 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, za vzájemně ujed-
nanou kupní cenu ve výši 35.055,- Kč, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/5/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 

záměru prodeje části p.p.č. 442/1(nově dle GP st. p. č. 378/2.) v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice 
ve dnech 9. 3. 2018 – 26. 3. 2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy 
uzavřené mezi obcí Rudoltice na straně jedné jako prodávající 
a společností Konzum, obchodní družstvo v  Ústí nad Orlicí, se 
sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČ 00032212 jako 
kupující, jejímž předmětem je prodej části p.p.č. 442/1 (nově dle 
GP st. p. č.378/2)  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře  
30 m2 za celkovou kupní cenu ve výši 1.050,- Kč stanovenou dle 
odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitel-
stvem obce dne 23.11.2015, a to 35,- Kč/m2, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/6/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem 
a panem P. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužní-
kem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v souvis-
losti s nájmem a odebíráním služeb a s vyúčtováním nájemného  
a služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. X v bytovém 
domě č. p. XXX v obci Rudoltice a rozhodlo její uzavření schvá-
lit. Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

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

Usnesení 
zastupitelstva 
obce 

č. OZ/26/3/2018 z 26. 3. 2018

Usnesení č. ZO/1/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu  

Mgr. Olgu Pokornou a pana Miloslava Šrámka a zapisovatelkou 
Michaelu Jurajdovou.

Usnesení č. ZO/2/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program 

zasedání zastupitelstva:
• Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
• Schválení programu
• Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 213/1, 851/3, 851/7 

a 851/8 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Koupě p.p.č. 851/10 a 849/10 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Prodej části p.p.č. 442/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
• Dohoda o splátkách dluhu – pronájem bytu 

č. x v bytovém domě čp. XXX
• Různé
• Diskuse

Usnesení č. ZO/3/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy  

o bezúplatném převodu pozemků č. 1003991850 uzavřené mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné jako nabyvatelem a Českou  
republikou – Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774 jako převádějící, jejímž před-
mětem je bezúplatný převod p. p. č. 213/1, 851/3, 851/7 a 851/8  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodlo její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/4/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy 

uzavřené mezi obcí Rudoltice na straně jedné jako kupující  
a panem J. M. a paní A. M., oba trvale bytem XXX, na straně druhé 
jako prodávajícími, jejímž předmětem je nákup pozemkových 
parcel č. 851/10 o výměře 233 m2, 849/6 o výměře 89 m2 a č. 849/10 
o výměře 47 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, za vzájemně ujed-
nanou kupní cenu ve výši 35.055,- Kč, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/5/26/3/2018
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Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 
záměru prodeje části p.p.č. 442/1(nově dle GP st. p. č. 378/2.) v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice 
ve dnech 9. 3. 2018 – 26. 3. 2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy 
uzavřené mezi obcí Rudoltice na straně jedné jako prodávající 
a společností Konzum, obchodní družstvo v  Ústí nad Orlicí, se 
sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČ 00032212 jako 
kupující, jejímž předmětem je prodej části p.p.č. 442/1 (nově dle 
GP st. p. č.378/2)  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře  
30 m2 za celkovou kupní cenu ve výši 1.050,- Kč stanovenou 
dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastu-
pitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2, a rozhodlo její 
uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/6/26/3/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem 
a panem P. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužní-
kem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem 
je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v souvis-
losti s nájmem a odebíráním služeb a s vyúčtováním nájemného  
a služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. X v bytovém 
domě č. p. XXX v obci Rudoltice a rozhodlo její uzavření schvá-
lit. Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka     
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OBEC RUDOLTICE, ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RUDOLTICE,  
MUZEJNÍ HISTORICKÝ KLUB ZÁVIŠ SVITAVY  

A UMĚLECKÁ AGENTURA REX BRNO 
 

SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY OBČANY NA  
 

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉHO 
POMNÍKU DVOU PRUSKÝCH HUSARŮ  

 
PADLÝCH 8. ČERVENCE 1866 VE SRÁŽCE U RUDOLTIC 

 
PIETNÍ AKT SE BUDE KONAT 

 
  11. 5. 2018 V 17.00 HODIN  

PŘED KOSTELEM V RUDOLTICÍCH  
 

PO PIETNÍM AKTU S DOBOVÝMI PÍSNĚMI, SLAVNOSTNÍ VEČERKOU A SALVOU PŘÍSLUŠNÍKŮ  
HISTORICKÉ JEDNOTKY BUDE UCTĚNO I MÍSTO, KAM BYLY OSTATKY VOJÁKŮ PŘEVEZENY,  

 
U POMNÍKU OBĚTEM Z VÁLKY V ROCE 1866 V LANŠKROUNĚ  

U KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY, 11. 5. 2018 V 18.00 HODIN 
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Rodina
je záchranná síť
Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni rodiny 15. 5. 2018

Rodina má ve společnosti zcela nezastupitelné místo. Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí cílí své služby právě na podporu rodiny  
a všechny věkové kategorie jejích členů.  

Klima ve společnosti není pro rodinu ideální, proto je třeba 
znovu objevit nezastupitelnou hodnotu a krásu rodiny. Podpora 
rodiny je také jedna z priorit Oblastní charity Ústí n. O. „Ve všech 
službách, které poskytujeme, se setkáváme s lidmi, kteří volají 
po pozornosti okolí a potřebují pomoc. Často vidíme, že když 
rodina dobře funguje, a některý z jejích členů se ocitne v životních 
nesnázích, plní úlohu záchranné sítě.“ říká ředitelka Marie Malá 
a dodává: „naše služby se zaměřují na všechny věkové kategorie – 
od kolébky až po hrob.“

Nabízené služby 
Rodičům s malými dětmi slouží dvě rodinná centra a mládeži 

Nízkoprahový klub. Pracovnice terénní služby Šance pro rodinu 
zajíždí přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče 
konkrétním dovednostem a převzetí zodpovědnosti za chod 
rodiny.  

V občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy,  
které ohrožují rodiny - např. dluhy, exekuce, rozvody, nepla-
cení výživného. Následky většinou nesou ženy s dětmi, které 
často nemají nikde dovolání. Hodně lidí naivně a nerozvážně 
naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují zaručené 
štěstí, a přivedou tak rodinu do vážných problémů.  Rychlé štěstí  
ale neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého budování vztahů, 
věrné péče o rodinu a trpělivé práce na pracovišti.

Starší generaci jsou určeny zdravotní služby - charitní ošet-
řovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek a domácí 
hospicová péče. Zdravotně handicapovaným lidem osobní asis-
tence, pečovatelská služba či sociálně terapeutické dílny. I zde je  
rodinné zázemí pečující rodiny velmi důležité pro spolupráci  
s těmito službami. 

A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich 
zařízeních možnost hygieny, výměny oblečení a snažíme se jim 
pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života. 

Charita podporuje rodinu
Budovat rodiny je důležité i přes různé těžkosti, které život 

přináší. Vytváření bezpečného zázemí domova na základě 
vzájemné lásky je podstatný vzorec pro životní postoje dalších 
generací. 

Charita podporuje tradiční model rodiny s jeho hodnotami 
zodpovědnosti, slušnosti či ohleduplnosti a nabízí k tomu své 
služby.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O., www.uo.charita.cz 

Chodci, cyklisté  
a řidiči senioři  
v dopravě

Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti 
silničního provozu, chodcům, cyklistům, řidičům a především 
seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodovost má z dlouhodo-
bého hlediska klesající tendenci, co se týká jak počtu, tak tragic-
kých následků nehod, jistě je na místě si připomenout něko-
lik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně 
obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout věci, které by vás mohly 
zajímat. Řekneme si, kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti  
a jak je to s domnělou absolutní předností na přechodu pro chodce. 
Zopakujeme si, kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále si 
řekneme, zda je v pořádku, když občas vidíme většinou cyklistky – 
ženy, jak vezou na jízdním kole nákup, jednou rukou řídí a v druhé 
ruce drží deštník, aby nezmokly nebo jaká hrozí pokuta cyklistům, 
kteří jedou pod vlivem alkoholu. A v neposlední řadě si připome-
neme, jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65 let 
a s jízdou na vozítkách segway.

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec 
je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík 
pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující  
60 cm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdob-
ném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo moto-
rového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl  
o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je účast-
níkem silničního provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá 
chodci povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá 
označená dopravní značkou). Tam, kde chodník není, chodí se  
po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozovky a to v počtu 
maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá chodcům,  
aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze 
mimo obec, policie obecně doporučuje být za snížené viditelnosti 
označen reflexními prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud se 
pohybujete pomocí hole, určitě je opatřete také reflexními prvky. 
Stejně to platí i pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa,  
kde doporučujeme označit obojek i vodítko. Na používání reflex-
ních prvků policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, 
kde různé prvky s retroreflexních materiálů rozdává. 
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Jinou volbou může být i označení se neoslňujícím světlem 
například z jízdního kola. Toto světlo bychom doporučili připev-
nit třeba na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká přechá-
zení vozovky, policisté se občas setkávají s mylným výkla-
dem zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, což 
opravdu tak není. Doporučujeme dbát především na své zdraví, 
při přecházení vozovky být ostražití, nebýt roztržití a myslet na 
to, že je lepší někam přijít o chvíli později, než nedojít už nikdy.  
Tam kde je přechod pro chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud 
na komunikaci přechod není, má chodec povinnost přecházet 
vozovku kolmo k její ose. Každý by měl mít na paměti, že chodci 
a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu  
a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat.

Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účast-
ník silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako 
u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. 
Pokud by cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu  
v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile 
alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když 
se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při 
pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty 
nebo stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista 
mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy řádně připev-
něnou ochrannou přilbu. Policisté však doporučují, aby přilbu 
nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí jet  
na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. K osvětlení cyklisty 
zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít  
za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu  
a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušova-
ným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle 
osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným světlem. K výše uvedenému příkladu 
převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se 
vztahuje ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí 
jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé 
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, 
které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly 
jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás 
někdy vezl na řídítkách těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím 
chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr 
často převezme řízení kola za vás, což ohrožuje nejen vás samotné, 
ale i ostatní účastníky silničního provozu. Proto doporučujeme si 
opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste potřebo-
vali za jízdní kolo připevnit vozík, je to možné, avšak zákon vám 
povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 cm, který 
bude mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru. 
Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije 
k tomu přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd 
pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně 
přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního 
provozu. Stejně jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zranitel-
ných účastníků silničního provozu, a proto je na místě opatrnost  
a ohleduplnost. 

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát 
sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory  
nad 65 let důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení  
o zdravotní způsobilosti. Lékařské prohlídce je řidič povinen se 
podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpoz-
ději pak v den 65. a 68. narozenin. Po 68. roce věku pak každé  
dva roky. Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe  
a na výzvu policisty mu jej předložit. Pokud řidič toto potvrzení 
nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz 
řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas se jako policisté setkáváme 
s tím, že starší lidé jsou od určitého věku méně pozorní, zhor-
šuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro ně těžší se 
přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě. A právě pro seni-
ory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu s dobou“, 
který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů 
AČR. Jedná se o zhruba půldenní zdokonalovací školení pro seni-
ory, kde se dozvědí novinky z legislativy, bezpečnosti silnič-
ního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských 
návyků s vlastním vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat  
na autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové  
v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8  
a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke kapacitě míst je 
nutné se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz 
Policie vřele tento kurz doporučuje!

V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách 
segway. Na ten zákon pohlíží jako na osobní přepravník a hovoří 
tak, že na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zaří-
zením nebo obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, 
stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na oddě-
leném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na 
pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatel-
nou s rychlostí chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém 
území místa, kde je provozování těchto přepravníků zakázáno  
a tato místa je povinna označit dopravní značkou. 

Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně 
studených sychravých dnů a co nejvíce dnů krásných  
a prosluněných!

por. Ing. Markéta Janovská 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Silniční kontrola
Pavel Dvořáček, autor ilustrace
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Cyklopecky Pardubického kraje začaly 
už na velikonoční neděli

V neděli 1. dubna začal další ročník letní cyklistické cestova-
telské soutěže Cyklopecky Pardubického kraje. Ve zbrusu nové 
Vandrovní knížce zájemci najdou 15 krásných tras vhodných 
pro cyklovýlety v Pardubickém kraji. Naplánovat své cyklo-
toulky si podle nich mohou nejen sportovní cyklisté, ale přede-
vším rodiny s dětmi. Ti, kteří budou do Vandrovní knížky sbírat 
i razítka, mohou vyhrát třeba horské kolo. 

„Cestovatelskou soutěž o ceny pořádá Pardubický kraj spolu  
s Destinační společností Východní Čechy už po sedmé. Za tu dobu jsme 
si ověřili, jak je náš kraj příhodný k cykloturistice, proto jsme připra-
vili do soutěže opět podrobně popsané cyklotrasy, na kterých je 31 zají-
mavých míst s razítky Cyklopecek. Nicméně účastnit se mohou i lidé, 
kteří tato místa navštíví pěšky, autem nebo jinými způsoby dopravy. 
Hlavním cílem je prostě být aktivní a vyrazit se podívat po našem kraji‚ “ 
říká radní pro sport a cestovní ruch René Živný.

Jednotlivé trasy jsou hodnocené podle obtížnosti. Většina z nich 
je vhodných pro rodiny s dětmi nebo prostě kohokoliv, kdo si rád 
vyrazí na kole do přírody nebo za památkami. Pro sportovněji 
založené cyklisty jsou tu i horské trasy s náročnějším převýše-
ním třeba v Orlických horách nebo na úbočí Králického Sněžníku.  

„Ke správnému létu patří určitě i koupání a vodní radovánky, proto 
několik tras vede i kolem míst, kde se můžete během výletu příjemně 
osvěžit. Tím nejatraktivnějším v tomto směru je především výlet číslo 
2 Bohdanečskem za koupáním, kdy téměř pořád pojedete kolem něja-
kého rybníka, potůčku nebo písníku. Na Hlinecku se projedete kraji-
nou tradic a krásná historická města zase poznáte při toulkách na kole 
Českomoravským pomezím. Opravdovou cyklistickou dálnici vyzkou-
šíte, pokud se vydáte Orlickým cyklo a in-line královstvím po trase číslo 
10. Samotnou královskou etapou letošního ročníku soutěže je pak trasa 
číslo 15 s názvem Úbočím Králického Sněžníku, během které budete 
muset v pedálech vystoupat více než 1.100 výškových metrů. Ale zase 
ten výhled!“ popisuje nabídku René Živný.

Pro účast v losování je potřeba do Vandrovní knížky na cestách 
nasbírat alespoň tři razítka a odeslat stránku s razítky nebo její 
naskenovanou podobu do 19. října na adresu Destinační společ-
nosti Východní Čechy. Pro hlavního výherce je letos připra-
veno horské kolo Merida z Cyklopointu, další získá víkendový 
pobyt pro dvě osoby v hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli a následuje 
mnoho dalších cyklistických cen, vstupenek a dárků. Vylosováno 
bude celkem 20 výherců.

Detailní informace k celé soutěži najdete na:
www.vychodnicechy.info/cyklopecky
www.pardubickykraj.cz/cyklopecky

Zprávy 
z Pardubického kraje

P-PINK nabídne pomoc začínajícím  
podnikatelům v Pardubickém kraji

V pardubickém Domě techniky byl slavnostně otevřen 
Pardubický podnikatelský inkubátor, zkráceně P-PINK. Jeho 
cílem, jak již název napovídá, je především pomoc začínají-
cím podnikatelům s rozvojem jejich myšlenek, administrativní 
či legislativní pomoc. Pardubický kraj se zavázal podporovat 
P-PINK částkou 1,5 milionu korun ročně, a proto se slavnost-
ního aktu zúčastnili také zástupci krajské samosprávy v čele  
s hejtmanem Martinem Netolickým.

„Jsme zřejmě posledním českým krajem, který podobný podnikatel-
ský inkubátor nemá. Proto jsme poté, co byl ukončen obdobný projekt, 
za kterým stál Jiří Janků a jeho společnost E-brána, tuto myšlenku 
převzali a společně s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického 
kraje jsme ji začali realizovat. Společně s městem Pardubice jsme 
se zavázali, že budeme tento projekt podporovat každoročně část-
kou 1,5 milionu korun. Věřím, že tyto prostředky pomohou v nastar-
tování projektu, který osobně považuji i v době ekonomického růstu  
za velmi důležitý‚ “ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nenacházíme 
se v době divokých 90. let, a proto je nutné, aby měli začínající podni-
katelé možnost nejen právního servisu a dobrých rad, které jim  
v počátcích pomohou nespadnout do problémů, ze kterých by se 
mnohdy jen složitě dostávali. To je ostatně jedním z cílů inkubátoru  
a jsem přesvědčený, že tyto předpoklady naplní‚ “ řekl hejtman Martin 
Netolický.

Návaznost na předcházející aktivity, které mají za cíl pomoci 
začínajícím podnikatelům, potvrzuje také ředitel Pardubického 
podnikatelského inkubátoru Richard Červenka. „De facto jsme 
převzali projekt GoUP! a chceme ho nadále rozvíjet. Pardubický podni-
katelský inkubátor funguje jako dceřiná společnost Regionální rozvo-
jové agentury Pardubického kraje, která je primárně financována 
z rozpočtu kraje, a jejími dalšími přispěvateli jsou ještě mnohé jiné 
subjekty‚ “ upřesnil Richard Červenka.
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Co P-PINK nabízí?

Nápad - Pomoc s vytvořením podnikatelského plánu a obchod-
ního modelu, vyřizováním živnostenského oprávnění, založením 
firmy. Právní, daňové a účetní poradenství. Dotační výzvy.

Produkt - Konzultace zaměřené na správné nastartování vývo-
jových a obchodních aktivit. Od nápadu k funkčnímu prototypu, 
prvním platícím zákazníkům až po mezinárodní distribuční 
kanály

Zázemí - Coworking, pronájem kanceláří a reprezentativních 
prostorů pro jednání a eventy, virtuální asistence a administra-
tivní podpora v historickém centru Pardubic.

Růst a expanzi - Pomoc se získáváním nových zákazníků  
a hledáním příležitostí pro další rozvoj. Interaktivní workshopy. 
Odborné semináře. Setkání majitelů úspěšných firem, investorů, 
startupů a partnerů P-PINK.

Pardubický kraj urychluje přípravy projektů na dopravní 
stavby spolufinancované z Evropské unie

Pro celou Českou republiku je na rekonstrukce silnic  
II. a III. třídy, které navazují na mezinárodní síť TEN-T, určeno  
27 miliard korun. V rámci Integrovaného regionálního operač-
ního programu je předpokládaná výše dotace 90 procent  
ze způsobilých výdajů projektu. Proto i Pardubický kraj dělá vše 
pro to, aby měl připraveno co nejvíce projektů.

„Pro Pardubický kraj je otevřená možnost čerpat až 1,8 miliard korun 
na tyto modernizace silnic. I proto Rada Pardubického kraje schvá-
lila kroky, které vedou k urychlení přípravy dalších potřebných staveb‚ “ 
konstatoval hejtman Martin Netolický.

„Nyní se jedná se o necelou dvacítku mostů a několik silnic.  
Ve výsledku chceme mít všechny projekty připravené tak, abychom je 
během letošního roku mohli přihlásit do všech výzev z Evropské unie, 
které budou pro Pardubický kraj na dopravní infrastrukturu otevřené 
a abychom vyčerpali prostředky k tomu určené v plné výši‚ “ uvedl  
1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.

Modernizace mostů

Projektovou dokumentaci a stavební povolení má stavba 
Modernizace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice.

Pardubický kraj dále vyhlásil zadávací řízení na projektovou 
dokumentaci na dalších 9 mostů:
• Most ev. č. 360-023 - Polička
• Most ev. č. 358-014 - Višňáry
• Most ev. č. 358-015 - Litomyšl
• Most ev. č. 644-002 - Pěčíkov
• Most ev. č. 644-003 - Pěčíkov-Hraničky
• Most ev. č. 305-019 - Štěpánov
• Most ev. č. 357-009A - Nové Hrady
• Most ev. č. 357-010 - Nové Hrady
• Most ev. č. 358-010 - Polanka

Modernizace silnic

Dále kraj soutěží projektovou dokumentaci na silniční stavby:
• II/298 Sezemice – obchvat 
• Modernizace silnice II/360 Polička - 

Korouhev – hranice kraje
• Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje 
• Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová 

 
K těmto už rozpracovaným projektům radní vybrali ze zásob-

níku k rozpracování ještě dalších devět mostů a schválili projek-
tové záměry na jejich modernizaci. „Chceme mít připravený dosta-
tečný počet projektů v oblasti silničního hospodářství, a pokud by se 
otevřely další výzvy, můžeme je tam také přihlásit‚ “ řekl náměstek 
hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
• Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč 
• Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka 
• Modernizace mostu ev. č. 322-014 Chvaletice 
• Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň 
• Modernizace mostu ev. č. 360-007 Dolní Dobrouč 
• Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí 
• Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka 
• Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice 
• Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice

Kraj získá od státu 245 milionů 
na rekonstrukce silnic nižších tříd

(12. 4. 2018) 
Stejně jako v předchozích letech obdrží české kraje od státu 
finanční příspěvek na rekonstrukce silnic nižších tříd,  
které mají kraje ve svém majetku. Celkově stát prostřednic-
tvím Státního fondu dopravní infrastruktury rozdělí krajům 
podle délky silniční sítě čtyři miliardy korun. Pardubický kraj  
na svých 3 126 kilometrů silnic získá více jak 245 milionů 
korun. 

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme nakonec příspěvek, na jehož nutnost 
dlouhodobě upozorňujeme, získali. Bohužel žijeme každý rok v nejis-
totě, jakou částku, kdy a zda vůbec získáme, což je samozřejmě nepří-
jemné z hlediska dlouhodobějšího plánování možných investic. Poté 
jsme konfrontování s tím, že je konec stavební sezony a projekty nejsou 
dokončené. Bohužel nejsme schopni v momentě, kdy nám dorazí 
prostředky těsně před létem některé stavby dokončit. Máme však 
znovu připraven zásobník projektů napříč celým regionem. Celkově 
se jedná o 31 projektů, z nichž je hned 19 mostů. Věřím, že si minister-
stvo dopravy, ať už bude v jeho čele kdokoliv, uvědomí nutnost zave-
dení systematického rozdělování těchto peněz v dlouhodobém hori-
zontu. Pakliže bychom tyto prostředky nezískali, nebylo by možné 
udržovat naše silnice a mosty v odpovídajícím stavu‚ “ řekl hejtman 
Martin Netolický. „Kromě prostředků z evropských fondů v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu se společně s penězi 
z krajského rozpočtu jedná o přibližně 540 milionů korun, které půjdou 
do krajských silnic. 
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Kromě 75 milionů korun, které jsme měli v původním schvá-
leném návrhu krajského rozpočtu, jsme v rámci přerozdělování 
prostředků získaných díky zvýšenému inkasu daní mohli přesunout 
na rekonstrukce silnic dalších 220 milionů korun. Investiční činnost je  
tak i v letošním roce velmi výrazná a řidiči se dočkají dalších kilome-
trů opravených krajských komunikací‚ “ doplnil hejtman Netolický.

Rekonstrukce mostů
• Opočínek – 12,6 milionů korun
• Bezděčí u Trnávky – 8,5 milionů 
• Lanškroun – 9,2 milionů korun
• Dlouhá Loučka – 9,6 milionů korun
• Sobětuchy – 15,2 milionů korun
• Labské Chrčice – 9,3 milionů korun
• Horní Ředice – 20,3 milionů korun
• České Heřmanice – 9 milionů korun
• Bítovany – 20 milionů korun
• Plechtinec – 19,1 milionů korun
• Mnětice – 9,4 milionů korun
• Plechtinec – 11,7 milionů korun
• Černá u Bohdanče – 9 milionů korun
• Bohumileč – 7,3 milionů korun
• Boršov – 10,4 milionů korun
• Nekoř – 7,2 milionů korun
• Vlčí Habřina – 4,3 milionů korun
• Miřetice – 8,4 milionů korun

Opravy silnic
• II/313 Dolní Dobrouč – 19,3 milionů korun
• III/3061 Prosetín – Cejřov – 27,5 milionů korun
• III/33765 ul. Havlíčkova, Nasavrky – 6 milionů korun
• III/322 25 Černá u Bohdanče I. etapa – 17,6 milionů korun
• III/3587 Tři Bubny – 16,5 milionů korun
• II/366 Svitavy, průmyslová zóna – 12,8 milionů korun
• II/343 Kameničky - hr.kraje – 10 milionů korun
• II/359 Osík - Dolní Újezd – 13,6 milionů korun
• II/360 Letohrad, ul. Ústecká – 3,2 milionů korun
• III/3433 Možděnice – 4,1 milionů korun
• II/305 Horní Jelení – Jaroslav – 6,6 milionů korun
• II/355 hr.okresu PA – Dvakačovice – 8,7 milionů korun
• Obnova násypového tělesa silnice III/3634 Stašov – Hamry – 

– 9,2 milionů korun

Téměř 12 milionů pro obce na nové hasič-
ské automobily či požární zbrojnice

(17. 4. 2018) 
Krajští zastupitelé schválili poskytnutí finančních prostředků 
v rámci dotačního titulu na pořízení nových dopravních auto-
mobilů a rekonstrukci či stavbu požárních zbrojnic. Kraj vyčle-
nil 11,7 milionů korun jako svůj příspěvek k dotaci Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na 
rekonstrukci a výstavbu požárních zbrojnic. 

„V letošním roce vyčleňujeme v rámci podílu k dotačnímu programu 
na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasič-
ských zbrojnic, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředi-
telství Hasičského záchranného sboru České republiky, nejvyšší částku 
od zavedení tohoto titulu, ke kterému se připojujeme již třetím rokem. 
Podíl kraje je v případě této dotace cca 1/3 z celkové výše dotace, kterou 
poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.  
V letošním roce podpoříme rekordní počet 31 obcí, přičemž každá získá 
z krajského rozpočtu 300 tisíc korun na pořízení dopravních auto-
mobilů. V případě rekonstrukcí požárních zbrojnic budou podpo-
řeny tři projekty v celkovém objemu 650 tisíc korun. Celkově tak bude 
státní dotační titul z krajského rozpočtu podpořen částkou přibližně  
11,7 milionu korun‚ “ řekl hejtman Martin Netolický s tím,  
že celková souhrnná podpora kraje je v letošním roce nejvyšší  
v historii, když dosahuje přibližně 25 milionů korun.

Železniční dopravci musí zlepšit komfort cestování,  
pokud chtějí uspět, zní z kraje

(18. 4. 2018) 
Pardubický kraj pokračuje v jednáních o výběru dopravce,  
který bude příštích deset let zajišťovat regionální železniční 
dopravu v regionu. Hejtman kraje Martin Netolický jednal 
společně s náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem s před-
staviteli společnosti LeoExpress. Předtím, než se samospráva 
rozhodne, jakým způsobem bude regionální železniční doprava 
zajištěna, je nutné vyspecifikovat si řadu konkrétních součástí 
nabídek dopravců, mezi které patří také České dráhy.

„LeoExpress je jedním z dopravců, kteří mají zájem zajišťovat  
v našem regionu železniční dopravní obslužnost v závazku veřejné 
služby. Proto s ním jednáme stejně, jako se zástupci Českých drah  
o předložené nabídce. Vzhledem k tomu, že tento dopravce nemá  
na regionálních tratích žádnou historii, je nutné se velmi detailně 
seznámit se zaslanými materiály,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  

„Již jsme opakovaně avizovali, že důležitou součástí možné spolupráce 
s dopravci je zkvalitnění přepravních služeb včetně zajištění moder-
ních vozidel. Cestující si na našich tratích zaslouží co nejpohodlnější 
cestování, k čemuž patří nejen dostatečná a logická síť spojů, ale také 
pohodlné sezení, klimatizované vozy, bezdrátové připojení k internetu 
či možnost dobít si mobilní telefon nebo počítač. Tyto služby nemají 
být výsadou pouze dálkových vlaků, ale patří i na regionální železnici‚ 

“ řekl hejtman Netolický s tím, že každý z dopravců plánuje docílit 
zkvalitnění služeb jinou cestou a jinými vozy. 

Jednou z možností pří výběru dodavatele, kterou kraj prově-
řuje, je rozdělení regionálních tratí mezi více dopravců. „Jedná 
se o variantu, kterou také diskutujeme a necháváme si zpracovat 
právní rozbor, zda je tento postup možný. Jednotlivé funkční celky  
by pak mohli zajišťovat různí dopravci. Celý systém by nadále fungo-
val v rámci našeho systému IREDO, avšak s různými vozy. Chceme pro 
cestující maximální komfort a pro kraj především maximální efektivitu 
vynaložených prostředků. Jednání, která vedeme, posilují naši pozici  
a umožňují pro cestující v regionu vyjednat co nejlepší podmínky‚ “ 
uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
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Pěkné počasí vybízí k procházkám, a tak se chodí i alejemi  
k Zámečku. Někteří zájemci mi zavolají a jdou pak i na prohlídku, 
jiní jdou dál k lesu, a všichni se těšíme z jarní nálady. Po zimě je 
potřeba i ve věži uklidit a stále je co dělat a vylepšovat.

V letošním roce bude na Zámečku sice jen omezený počet akcí, 
ale na oblíbenou Hradozámeckou noc a prohlídku při osvětlení 
svíčkami se návštěvníci těšit mohou.

Na prohlídku Zámečku je zatím třeba se hlásit 
telefonicky na tel. 776 642 277, nebo e-mailem 
kastelankazam@seznam.cz, pokud je to možné,  
zájemce provedu.

Krasava Šerkopová, autorka textu i fotografií

Rudoltická  
kavárna  
na Zámečku
Provozní doba od 1. 5. 2018:
Pondělí: zavřeno 
Úterý: 18:00 – 22:00 
Středa: 18:00 – 22:00 
Čtvrtek: zavřeno 
Pátek: 18:00 – 24:00 
Sobota: 18:00 – 24:00 
Neděle: 17:00 - 21:00

info e-mail: rudoltickakavarnanazamecku@seznam.cz
tel:736 708 145 
Facebook: Kavárna Zámeček

Jarní dny na Zámečku

Jarní úklid
Pavel Dvořáček, autor ilustrace
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Stále se sbírají jakékoli knoflíky, 
po domluvě na tel.: 776 642 277 
 
28. 5. 2016 proběhla KNOFLÍKIÁDA V. 
byly vytvořeny 3 České rekordy 
a uznáno 1 1000 000 knoflíků na Zámečku,  
v 1. patře je knoflíková expozice i výstavky 
drátenická, fotografická a histrorická. 
Máme uznán i rekord světový a také dva 
České rekordy drátenické. 
  
Zveme Vás na tyto akce: 
21. 7.     Sportovní odpoledne 
 
25. 8.     HRADOZÁMECKÁ NOC  
 
22. 9.     Rozloučení s létem 
 
info: www.novyzamek.cz,  
u kastelánky tel:776 642 277, v kavárně na tel:736 708 145 
nebo e mail: kastelankazam@seznam.cz 
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Z pera  
našich čtenářů
Jaro na Zámečku i v podzámčí

Vítr fouká, prádlo vlaje,
po zimě zas jaro tu je.
Zelenají se větve stromů,
hned se lépe chodí domů.
V alejích i u cesty
barvami hýří květy,
voní mile ze všech stran,
jaro vrátilo se k nám.

Ptáci ráno zpívají
a hnízda si stavějí,
děti si zas hrají venku,
motýl v letu potká včelku.
Pole se už zelená,
sluníčko se usmívá,
do oken se podívá.

Příroda se protahuje,
zeleň všude nasazuje, 
jarní vánek zavěje,
k procházkám zvou aleje. 

Krasava Šerkopová, autorka básně

Ilona Nástrahová Kotíková, autorka obrázků
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Rozpis stomatologie 

Kalendář akcí na rok 2018

8.–10. 6. 2018

11. 5. 2018 v 17.00 hodin

Rudoltická pouť, koncert skupiny NO NAME (obec)

Slavnostní žehnání obnoveného pomníku dvou pruských husarů před kostelem 
za účasti příslušníků historické jednotky (obec, farnost Rudoltice)

Myslivecké posezení (Myslivecký spolek)

Hradozámecká noc (K. Šerkopová, obec)

Loučení s létem (obec)

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

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

Volby do zastupitelstva

Mikulášská nadílka pro děti (obec)

Vánoční koncert Lanškrounského ženského pěveckého sboru 
pod vedením p. Uhlířové na sále kulturního domu (obec)

Vánoční koncert ZŠ a MŠ v kostele (ZŠ a MŠ, obec)

Vánoční výstava (obec)

Zájezd – dopoledne vánočně vyzdobený hrad Bouzov, 
odpoledne Vánoční trhy Olomouc a nákupní centrum Šantovka (obec)

25. 8. 2018

25. 8. 2018

1. 9. 2018

29. 9. 2018

Říjen 2018

Podzim 2018

2. 12. 2018 od 16.00 hodin

Prosinec 2018 v 17.00 hodin

Prosinec 2018 v 16.30 hodin

8.–9. 12. 2018 vždy od 14.00 do 18.00 hodin

1. 12. 2018

5. 1. 2018
5.–6. 5. 2018

5. 8. 2018
12.–13. 5. 2018
19.–20. 5. 2018
26.–27. 5. 2018

2.–3. 6. 2018
9.–10. 6. 2018

16.–17. 6. 2018
23.–24. 6. 2018

30. 6.–1. 7. 2018
7. 5. 2018
7. 6. 2018

7.–8. 7. 2018
14.–15. 7. 2018
21.–22. 7. 2018
28.–29. 7. 2018

zubní lékař Khmara Oleksii
MUDr. Kobzová  Zdeňka
MDDr. Kopecký Milan
MUDr. Kulhánek Filip
MUDr. Ježáková  Daniela
MUDr. Mareš  Miroslav
MUDr. Nováková Gabriela
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Lomská Radka
MUDr. Vacková  Jana
MUDr. Ulman  Jaroslav
MUDr. Valentová Hana
MUDr. Vebrová  Zdeňka
MUDr. Vlasatá Lenka
MUDr. Vítková  Eva
MUDr. Appl  Martin
MUDr. Bílý  Aleš

Letohrad, Družstevní 815
Lanškroun, 5. května 2
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
Žamberk, Školská 834
Letohrad, U Dvora 815
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Dukelských hrdinů 615
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Letohrad, Družstevní 815
Lanškroun, Hradební 227
Tatenice 268
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Červená Voda 330 (MOVIOM)
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567

465 620 358
465 322 897
739 374 787
465 613 103
608 427 960
465 613 103
604 749 331
465 676 822
465 620 358
465 322 348
465 381 212
465 322 907
465 613 441
465 642 765
465 626 460
465 393 266
465 324 829
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Hasičský závod v Rudolticích, strana 11 Fotografie: Miluše Žáčková, Marcel Rek
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Nella  
Košárkarová

Jiří  
Voloch

Martin 
Kušnier

Sofie  
Orság

Veronika  
Mariková

Nikol  
Frebortová

Šimon  
Valčák

Jakub 
Jirásek

Sofie  
Vernerová

Eliška 
Dubová

Vítání občánků
21. dubna 2018 

Děti narozené od 1. září 2017  
do 31. března letošního roku


