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Letošní Rudoltická pouť se konala ve dnech 8. až 10. června. 
Pouť zahájila v pátek v podvečer svým koncertem slovenská 
skupina NO NAME. Její frontman Igor Timko utvrdil všechny,  
že je nejen výborným zpěvákem, ale také bavičem a moderátorem,  
který dokáže dostat publikum do varu a navodit skvělou atmo-
sféru během celého koncertu. Večer vystřídal skupinu NO NAME 
v naší obci již dobře známý DJ Lukáš Mercel, následovala taneční 
After party diskotéka. …

Více na straně 7 a 8

Slovo starosty, Končí Mouřenín 3
4

6
7
8

11
12
13
14

17
21
26

Práce v Rudolticích pokračují
Slavnostní žehnání obnoveného pomníku  
dvou pruských husarů
Rudoltická pouť 2018
Nová hasičská zbrojnice v Rudolticích
Jarní úklid dětí z SDH
Zajímavý, ale i náročný školní rok v ZŠ a MŠ
hlédnutí za školním rokem v mateřské škole
Pestrý závěr školního roku v ZŠ
32. ročník Mezinárodního cyklistického  
závodu Regionem Orlicka
Zprávy z Pardubického kraje
Kouzelný ráček Rudolťáček vypravuje a má pro vás hádanky
+ příloha: Usnesení rady obce



Rudoltický zpravodaj

2 3

Rudoltická pouť 2018 Fotografie: Vladimír Provazník
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ke konci funkčního období zastupitelstva obce bych rád podě-

koval svým spolupracovníkům,  zastupitelům a všem obča-
nům, kteří se během tohoto funkčního období podíleli na rozvoji  
a rozkvětu celé naší obce.

Mnoho cílů, které byly buď na počátku nebo v průběhu voleb-
ního období vysloveny, se naplnit podařilo, další se plní nyní. 
Dobré nápady a myšlenky, které se realizace nedočkaly, určitě 
poslouží jako dobrý podnět v dalších volebních obdobích. 

Za volební sdružení „Obce bez korupce“, za které jsem byl 
zvolen, mi dovolte oznámit, že i v nadcházejícím volebním období 
2018-2022 se budeme o Vaši přízeň ucházet. 

Uplynulé volební období naše obec prožila v mnoha směrech 
velmi aktivně, ať to bylo v oblasti investic, kulturních akcí, péče 
o památky, podpory sportovních aktivit jak pro děti, tak pro 
dospělé. Podrobné informace o většině realizovaných investic  
a dalších aktivitách jsou na našich obecních internetových strán-
kách na adrese „www.rudoltice.cz“, popř. v pravidelně vycházejí-
cím „Rudoltickém zpravodaji“.

Po celé volební období bylo hospodaření obce velmi stabilní, 
bez žádných velkých výkyvů jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů. Ve všech sestavených a schválených rozpočtech byla vždy 
minimálně třetina výdajů směrována do investic. Předpokládám, 
že tento trend bude i nadále pokračovat. 

Nyní bych se s Vámi chtěl podělit o několik skutečností, na které 
je možno v nadcházejícím volebním období navázat. 

Předně je v obci velmi viditelná spolková a sportovní činnost. 
Jistě se s Vámi shodnu na tom, že je dobré i nadále aspoň na stejné 
úrovni tuto činnost dále podporovat a rozvíjet.

K dokončení směruje „Splašková tlaková kanalizace podél 
komunikace III/31513 v obci Rudoltice", na kterou naváže 
výstavba chodníku. Pokud se vše podaří, jak bylo plánováno, 
dokončena by mohla být ještě do konce roku 2018.

Sdělení nájemníkům BD:  
končí „Mouřenín“

Obec sděluje všem nájemníkům bytových domů ve vlastnictví Obce Rudoltice,  
že dne 31. 8. 2018 končí provádění správy bytových domů společností RK Mouřenín 
s.r.o. Svitavy. Od 1. 9. 2018 přechází správa bytů na Obecní úřad Rudoltice.

Obec žádá všechny nájemníky, aby změny spojené s nájmem bytu oznamovali  
od července 2018 pouze v podatelně obecního úřadu č. p. 95, e-mailem  
na adresu ou@rudoltice.cz nebo telefonicky na čísle 465 323 124.

Jolana Kobzová, místostarostka

Cestní a mostní síť je stabilizována, je zadán projekt oprav 
a rozšíření tří mostů (u bývalé pošty, naproti bytovému domu 
u Žáčků a k panu Aleši Krejčímu). Předpokládám, že projek-
tanti budou úspěšní a obec bude moci tyto opravy zadat staveb-
ním firmám. K závěrečnému položení asfaltobetonového povrchu 
je jak ve stávající zástavbě, tak na Zámečku připraveno několik 
komunikací.  Doufám, že rozpočet obce i ochota budoucího zastu-
pitelstva umožní aspoň část těchto komunikací plně dokončit.

Projekčně se stavebním povolením je připravena výstavba dvou 
multifunkčních hřišť, jedno u školy a druhé na sídlišti u obec-
ního úřadu. Zahájení výstavby hřiště u školy je naplánováno ještě 
v roce 2018. 

Určitě je možno navázat na rozšiřování kanalizační a vodovodní 
sítě, které by připojilo další domy ve stávající zástavbě a následně 
umožní stavbu nových domů na přilehlých pozemcích, které jsou 
v územním plánu obce určeny k výstavbě.

Obec ještě v tomto volebním období zakoupila pozemek a zadala 
studii s následným projektem nové hasičské zbrojnice. Pokud se  
v blízké budoucnosti podaří obci tento projekt realizovat, budou 
mít velcí i malí hasiči radost a obec splní další velký cíl. 

V nadcházejících komunálních volbách přeji všem kandi-
dátům volební úspěch, všem voličům předem děkuji za čas,  
který volbám věnují. Samozřejmě všichni, kteří budou mít 
zájem v „Rudoltickém zpravodaji“ oslovit své voliče, dostanou  
zde prostor. Formu určí redakční rada. Předpokládám, že to bude 
vydáním „speciální volební přílohy“.

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

Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce
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Fotografie: Vladimír Provazník, Jolana Kobzová

Tlaková kanalizace od silnice I. třídy k budově ZŠ

Práce 
v Rudolticích 
pokračují 
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Rekonstrukce budovy č. p. 5 Asfaltizace a opravy komunikací
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Dne 11. května 2018 v 17.00 hodin proběhlo před kostelem  
sv. Petra a Pavla v Rudolticích slavnostní žehnání pomníku dvou 
pruských husarů padlých 8. července 1866 ve srážce u Rudoltic. 
Pomník nechala zrekonstruovat Obec Rudoltice, na jeho slav-
nostním žehnání se podílela Římskokatolická církev Rudoltice, 
Umělecká agentura REX Brno a Muzejní historický klub Záviš 
Svitavy pod vedením pana učitele Miloslava Štrycha. Členové 
historického klubu byli oblečeni v dobových uniformách, během 
pietního aktu zazněly i dobové písně, slavnostní večerka a salva  
příslušníka historické jednotky. V  dobovém kostýmu přijela se 
svým manželem rudoltická rodačka paní Marie Koucká, rozená 
Hájková. 

V minulosti byly ostatky dvou pruských husarů převezeny  
do společného hrobu u kostela sv. Maří Magdalény v Lanškrouně, 
v 18.00 hodin bylo uctěno i toto místo.

Historie pomníku byla podrobně popsána  
v Rudoltickém zpravodaji č. 6, listopad 2017.

Slavnostní žehnání  
obnoveného pomníku  
dvou pruských husarů

Jolana Kobzová, místostarostka
Fotografie: Vladimír Provazník
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Rudoltická 
pouť 2018

Letošní Rudoltická pouť se konala ve dnech 8. až 10. června. 
Pouť zahájila v pátek v podvečer svým koncertem sloven-
ská skupina No Name. Její frontman Igor Timko utvrdil všechny,  
že je nejen výborným zpěvákem, ale také bavičem a moderátorem,  
který dokáže dostat publikum do varu a navodit skvělou atmo-
sféru během celého koncertu. Večer vystřídal skupinu No Name  
v naší obci již dobře známý DJ Lukáš Mercel, následovala taneční 
After party diskotéka.

V sobotu dopoledne se na návsi naplno rozjely kolotoče  
a houpačky, prodejci rozložili své stánky. V nabídce měli občerst-
vení, sladkosti, šperky, oblečení, dárkové předměty, ale i květiny.

Od 13.00 hodin byl na fotbalovém hřišti TJ Sokol zahájen hlavní 
zábavný program věnovaný zejména dětem k jejich svátku 
Mezinárodnímu dni dětí. Na ploše fotbalového hřiště bylo pro 
děti nachystáno 10 soutěžních stanovišť, zde si mohly vyzkou-
šet své dovednosti. Odměnou se jim staly drobné dárky a odpole-
dne slosování o 10 hodnotných cen. Hlavní cenou bylo již tradičně 
velké pouťové perníkové srdce věnované pouti p. Dubským.  

Na podiu, které obec každoročně získává od společnosti  
Forez Ostrov jako sponzorský dar, se střídaly jednotlivé skupiny 
se svými programy. 

Zábavní program zahájily dívčí taneční skupiny TS JUICY  
z Lanškrouna. V různých choreografiích se postupně vystří-
dala děvčata všech věkových kategorií, od nejmenších 5letých  
až po velké 16leté slečny.

Následovalo adrenalinové vystoupení mistra ČR na skákacích 
botách. Boty si mohli vypůjčit i diváci během celého odpoledne 
na travnaté ploše hřiště. Někomu se skákaní dařilo, někteří měli 
problém na vysokých botách udržet rovnováhu.

Téměř hodinu probíhaly taneční hrátky s populárním taneč-
níkem Honzou Onderem, jemuž se znamenitě podařilo aktivně 
zapojit všechny děti do tanečních kreací. Dětem se stala odmě-
nou autogramiáda a focení se samotným tanečníkem známým  
i z televizní obrazovky.

V podvečer vystoupil originální soubor mužoretů z Hořic  
pod názvem ARTrosa. Pánové předvedli netradiční taneční vari-
ace a sklidili za ně velký potlesk. 

V 18.30 hodin vystoupil Svitavský ukulele band SUE s moder-
ními songy v netradičním a vtipném provedení. 

O večerní taneční zábavu se postarala populární rocková 
skupina KREYN. Poslední tečkou sobotního programu byla světel-
náshow, která spojovala akční choreografii s muzikou a techno-
logiemi dnešní doby. Výsledkem byly barevné světelné obrazce  
a ornamenty včetně znaku naší obce.

Nedělní program vyplnily dva fotbalové zápasy, ve 13.00 hodin  
se utkal TJ Sokol Rudoltice A s týmem TJ Spartak Brandýs n/Orlicí 
a v 16.00 hodin TJ Sokol Rudoltice B s týmem Fotbal Žichlínek B.



Rudoltický zpravodaj

8 9

O občerstvení se po celé tři dny konání pouti vzorně posta-
rali fotbalisti a hasiči, za jejich náročnou a obětavou práci jim 
patří velký dík. Kvalita jídla a pití i při tak velké návštěvnosti byla 
vysoká, zákazníci nešetřili chválou. Poděkování patří také Růženě 
Tesařové a Martinu Konečnému z agentury Time4Fun, bez jejichž 
pomoci by program neměl tak vysokou úroveň. Zejména zajištění 
požadavků skupiny No Name bylo na naše místní pověry poměrně 
náročné.

Obec děkuje všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípra-
vách pouti, nebo se zapojili přímo do zábavního programu. 
Snad sobotní dešťová přeháňka a nedělní bouřka neubraly  
na kvalitě programu a všichni návštěvníci pouti odcházeli domů 
spokojeni. 

Jolana Kobzová, místostarostka
Fotografie: Vladimír Provazník

Nová hasičská zbrojnice  
v Rudolticích – žádost o dotaci 

Obec Rudoltice vlastní hasičskou zbrojnici postavenou v roce 
1888 dle požadavků tehdejší doby. V minulém století byla budova 
postupně rekonstruována, byla zavedena elektřina a plyn, opra-
vená byla věž, ale její zastavěná plocha 109 m² zůstala zachována. 
Vždy se jednalo o nejnutnější rekonstrukce a opravy. Stávající 
budova se nachází na úzkých pozemcích obklopených z jedné 
strany vodním tokem a z druhé strany komunikací č. III/31513, 
oba pozemky jsou v záplavovém území, v aktivní zóně. V současné 
době má budova zbrojnice špatnou izolaci zdiva a střešní krytinu, 
nevyhovující je sociální zařízení. V budově se nachází malá míst-
nost a jedna garáž, jejíž rozměry a zejména velikost vrat neumož-
ňují garážovat cisternovou automobilovou stříkačku. 

To vše jsou důvody, proč se obec rozhodla v roce 2017 zakou-
pit dva nové pozemky –  p. p. č. 688/9 a 688/11 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna o celkové výměře 3.503 m² (v lokalitě pod nádražím 
ČD), na kterých má v úmyslu postavit novou hasičskou zbrojnici.  
V nové budově bude dostatek místa pro školení hasičů a pro hasič-
skou techniku. Budova bude mít tři garáže, jedna bude určena 
pro cisternovou automobilovou stříkačku, kterou by následně 
mohla jednotka získat, ve druhé garáži bude místo pro mikro-
bus a ve třetí pro zbývající technické vybavení, více viz přiložené 
výkresy.

V současné době obec využila nabídky Ministerstva vnitra  
a zažádala o účelovou investiční dotaci na její výstavbu. 
Následovat bude vypracování projektové dokumentace a žádosti  
o stavební povolení.

Jolana Kobzová, místostarostka

Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Koordinační situace

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Požární zbrojnice Rudoltice na poz. p. 688/9 
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vodovodní rozvody
kanalizační rozvody
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Parkovací stání

Požární zbrojnice Rudoltice

Zpevněné plochy 
a komunikace

Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Podélný řez A - A, příčný řez B - B

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Požární zbrojnice Rudoltice na poz. p. 688/9 

P1

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- vodorovná hydroizolace asfaltový pás

- betonová deska C 16/20 tl. 100 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- hutněný násyp

- teracová dlažba tl. 40 mm

P1 P2

S1

P3

P2

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- vodorovná hydroizolace asfaltový pás

- betonová deska C 16/20 tl. 80 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- hutněný násyp

- keramická dlažba tl. 9 mm

- tepelná izolace polystyren EPS 100 Z tl. 100 mm

P3

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- stropní železobetonový panel SPIROLL tl. 250 mm

- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu

- keramická dlažba tl. 9 mm

- kročejová izolace minerální vatou tl. 40 mm

S1

- ochranná geotextilie 300 g/m2

- stropní železobetonový panel SPIROLL tl. 250 mm

- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu

- PVC fólie tl. 1,6 mm

- spádové klíny EPS 100 s průměrná tl. 260 mm

- parotěsná zábrana asfaltovým pásem

P2

S1

P3

zdivo z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 8 Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix

Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Podélný řez A - A, příčný řez B - B

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Požární zbrojnice Rudoltice na poz. p. 688/9 

P1

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- vodorovná hydroizolace asfaltový pás

- betonová deska C 16/20 tl. 100 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- hutněný násyp

- teracová dlažba tl. 40 mm

P1 P2

S1

P3

P2

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- vodorovná hydroizolace asfaltový pás

- betonová deska C 16/20 tl. 80 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- hutněný násyp

- keramická dlažba tl. 9 mm

- tepelná izolace polystyren EPS 100 Z tl. 100 mm

P3

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- stropní železobetonový panel SPIROLL tl. 250 mm

- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu

- keramická dlažba tl. 9 mm

- kročejová izolace minerální vatou tl. 40 mm

S1

- ochranná geotextilie 300 g/m2

- stropní železobetonový panel SPIROLL tl. 250 mm

- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu

- PVC fólie tl. 1,6 mm

- spádové klíny EPS 100 s průměrná tl. 260 mm

- parotěsná zábrana asfaltovým pásem

P2

S1

P3

zdivo z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 8 Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix
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Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Půdorys 2. NP

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Požární zbrojnice Rudoltice na poz. p. 688/9 

zdivo z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 8 Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix

sklad2.01

2.02

2.03

č. název místnosti plocha

kancelář velitele
6,05

povrch podlahy

zátěžové PVC

zátěžové PVC

zátěžové PVCzasedací místnost

2.04 zázemí zasedací místnosti 8,90zátěžové PVC

2.05 sklad zasedací místnosti 7,15zátěžové PVC

2.06 wc ženy 1,60keramická dlažba

2.07 wc ženy 1,60keramická dlažba

2.08 předchodbička wc ženy 4,20keramická dlažba

2.09 wc muži 1,55keramická dlažba

2.10 3,05keramická dlažba

21,20

55,50

wc muži pisoáry

2.11 2,05keramická dlažbapředchodbička wc muži

2.12

2.04

2.03

2.02

2.01

2.09

2.10 2.11

2.08

2.07

2.06

2.05

1.01

2.12 21,80keramická dlažbachodba, schodiště

A A
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Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Půdorys 2. NP

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Požární zbrojnice Rudoltice na poz. p. 688/9 

zdivo z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 8 Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix
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2.12 21,80keramická dlažbachodba, schodiště

A A

9 x 290/171

9 x 290/171

B

B
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Půdorys 2. NP
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Podélný řez A - A, příčný řez B - B

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Požární zbrojnice Rudoltice na poz. p. 688/9 

P1

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- vodorovná hydroizolace asfaltový pás

- betonová deska C 16/20 tl. 100 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- hutněný násyp

- teracová dlažba tl. 40 mm

P1 P2

S1

P3

P2

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- vodorovná hydroizolace asfaltový pás

- betonová deska C 16/20 tl. 80 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- hutněný násyp

- keramická dlažba tl. 9 mm

- tepelná izolace polystyren EPS 100 Z tl. 100 mm

P3

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená ocel. sítí 6/100/100 mm

- stropní železobetonový panel SPIROLL tl. 250 mm

- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu

- keramická dlažba tl. 9 mm

- kročejová izolace minerální vatou tl. 40 mm

S1

- ochranná geotextilie 300 g/m2

- stropní železobetonový panel SPIROLL tl. 250 mm

- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu

- PVC fólie tl. 1,6 mm

- spádové klíny EPS 100 s průměrná tl. 260 mm

- parotěsná zábrana asfaltovým pásem

P2

S1

P3

zdivo z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 8 Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix
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- stropní železobetonový panel SPIROLL tl. 250 mm
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Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Pohledy

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Požární zbrojnice Rudoltice na poz. p. 688/9 

garáž pro 3 vozidla1.01

1.02

1.03

č. název místnosti plocha

špinavá šatna
196,50

povrch podlahy

teracová dlažba

keramická dlažba

keramická dlažbaumývárna

1.04 čistá šatna 25,30keramická dlažba

1.06 wc muži 1,50keramická dlažba

1.07 wc muži pisoár 2,40keramická dlažba

1.08 předchodbička wc muži 2,20keramická dlažba

1.09 denní místnost 27,50keramická dlažba

1.10 kuchyňka 12,75keramická dlažba

1.11 14,25keramická dlažba

8,10

8,30

sklad, technická místnost

1.05 wc muži 1,50keramická dlažba

1.03

1.04

1.10

1.09

1.12

1.05

1.02 1.11

1.01

1.12 17,45keramická dlažbachodba, schodiště

A A

9 x 290/171

1.06

1.07 1.08

1.13

1.141.15

1.16

1.13 úklidová komora 2,55keramická dlažba

1.14 předchodbička wc ženy 3,90keramická dlažba

1.15 wc ženy + bidet 3,30keramická dlažba

1.16 wc ženy 1,60keramická dlažba

B

B

Martin Hlaváček Martin Hlaváček

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Půdorys 1. NP

Martin Hlaváček
Bezděkov 1344
Česká Třebová
IČ 762 66 435

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Požární zbrojnice Rudoltice na poz. p. 688/9 

zdivo z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 8 Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix
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zdivo z cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 8 Profi Dryfix

zdivo z cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix
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Jarní úklid 
dětí z SDH

Dne 22. dubna 2018 děti ze Sboru dobrovolných hasičů naší obce 
provedly jarní úklid okolí vodního toku Rudoltička a také aleje  
k věži Zámečku. Celá úklidová akce proběhla za podpory Povodí 
Moravy, které dětem zajistilo igelitové pytle, rukavice a občerst-
vení. Všem dětem patří za jejich pomoc velké poděkování.

Jolana Kobzová, místostarostka
Fotografie: Archiv SDH Rudoltice
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Ačkoliv právě skončil školní rok a všichni se již těšíme na prázd-
niny, chtěl bych se ještě ohlédnout za tím, jaký ten rok vlastně 
byl.  

Určitě to byl zajímavý, ale také hodně náročný rok. Začal vlastně 
již minulými letními prázdninami, kdy byla zahájena rekon-
strukce hlavní budovy MŠ. Při té došlo k zásadní modernizaci 
stávajících tříd i jejího vybavení, a především k výstavbě třetí 
třídy, která nahradí třídu v budově obecního úřadu. Rekonstrukce 
stávajících tříd se podařila dle plánu a nový školní rok mohly děti 
i paní učitelky zahájit již v novém prostředí. Přístavba se třetí 
třídou měla být dokončena do zimy loňského roku, což se sice 
podařilo, ale komplikace s kolaudací tlakové kanalizace vedoucí 
přes zahradu MŠ její otevření o několik měsíců odložila. I tato 
komplikace již pominula a k zprovoznění nám chybí jen něko-
lik rozhodnutí správních úřadů. Věříme, že se vše podaří a nový 
školní rok již začneme společně v jedné budově.

Poté, co skončily stavební práce na budově MŠ, byly zahájeny 
další ve vedlejší budově ZŠ. I zde se začala stavět přístavba, která 
má škole pomoci vytvořit nové prostory pro výuku a vzdělávání 
žáků. V současnosti probíhají práce uvnitř budovy, kde se dělají 
rozvody, sádrokartony, podlahy a další nezbytné činnosti. Termín 
dokončení je opět plánován na začátek nového školního roku. Tak 
doufejme, že se vše zdaří a v září nabídneme našim žákům další 
nové prostory. 

Negativem stavebních prací byly zásahy do areálu školy, 
zejména školní zahrady. Jednak v důsledku realizace nové kana-
lizace, ale i v důsledku práce těžkých stavebních strojů jako byly 
domíchávače či jeřáby. Ve spolupráci s firmou Vision jsme navezli 
novou hlínu, vyměnili dopadové plochy kolem herních prvků a do 
pískoviště navezli nový certifikovaný písek. Bohužel dlouhodobě 
teplé slunečné počasí nebylo ideální pro růst trávníku, ale i ten 
se postupně lepší a houstne. Obec Rudoltice nechala vybudovat 
nové oplocení směrem ke Konzumu, čímž se také zlepšila ochrana  
i estetika areálu.

Zajímavý, ale i náročný školní  
rok v ZŠ MŠ je za námi,  
těšíme se na další 

Vedle stavebních činností, které s malými přestávkami trvaly 
po celý rok a které více či méně zasahovaly do chodu školy, probí-
halo v ZŠ i MŠ plánované vzdělávání dětí i žáků a také mnoho 
zajímavých aktivit a činností. Uskutečnili jsme plavecké výcviky 
v ZŠ i MŠ, realizovali lyžařské výcviky pro děti v MŠ i pro 
všechny věkové kategorie v ZŠ. Žáci 1.–3. třídy jezdili do Čenkovic,  
4.–5. třída absolvovala pobytový kurz v Říčkách v Orlických 
horách. Jezdili jsme na sportovní akce, uspořádali 20. ročník atle-
tických přeborů, kterých se zúčastnilo 10 škol, velký ohlas měl 
vánoční koncert, drakiáda i dětský karneval. Žáci absolvovali  
Noc s Andersenem s lampionovým průvodem, Svatojánskou noc 
se stezkou odvahy. V rámci školní družiny žáci jezdili na lodích, 
stříleli ze vzduchovek a prováděli další zajímavé činnosti. S dětmi  
i jejich rodiči jsme například uskutečnili společný výlet na kolech 
z Rudoltic až do Chocně. Proběhla návštěva divadla, školní výlety, 
velmi dojemné byly závěrečné třídní besídky pro rodiče. Dobře 
také pracovaly sportovní kroužky, kroužek keramiky, kreativní 
kroužek i kroužek deskových a logických her. Ten i další akti-
vity jako například doučování žáků, čtenářský klub, besedy pro 
rodiče s psychology a zkušenými pedagogy či vzdělávání jsme 
realizovali z prostředků projektu MŠMT a EU nazvaného Šablony. 
Ve škole po celý rok fungoval projekt „Hravá družina“, v rámci 
kterého byli zájemci z řad našich žáků bydlících na Zámečku 
dopravováni do školy a zpět a také se zúčastňovali mimoškolních 
aktivit. Doprava dětí na Zámeček i zpět probíhala také pro děti  
z MŠ. Věříme, že jsme pomohli řadě rodičů, kteří díky tomu 
nemuseli s dětmi pravidelně dojíždět do školy a mohli se místo 
toho věnovat pracovním povinnostem v zaměstnání. 

Všechny výše zmiňované aktivity by nebyly realizovatelné 
bez zapálených pedagogů i bez pomoci dalších nepedagogických 
zaměstnanců školy. Chtěl bych jim za jejich přístup i celoroční 
práci poděkovat a popřát jim v rámci možností příjemné prázd-
niny a hodně sil do nového školního roku. Děkuji také vedení  
Obce Rudoltice i společnosti Vision za spolupráci a pomoc se 
zajištěním činnosti školy. Našim žákům přeji krásné prázdniny 
a mnoho zajímavých zážitků a těm, kteří budou nově nastupo-
vat do první třídy, i těm, kteří naopak přestupují na druhý stupeň 
ZŠ do Lanškrouna, hodně úspěchů a rychlou aklimatizaci na nové 
prostředí.

Pavel Dvořáček, ředitel školy

„Trojka z chování! No, vidíš, že to jde, když se chce..!“

Pavel Dvořáček, autor ilustrace
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Prázdniny se blíží a děti mají za sebou další školní rok. Některé 
se chystají po prázdninách do prvních tříd, jiné zůstávají ve školce 
a budou si ještě užívat bezstarostné dětství. Pojďte se s námi ještě 
ohlédnout za uplynulými měsíci v naší školce. 

V pátek 27. 4. 2018 jsme v naší školce uspořádali „Rej čaroděj-
nic“. Děti se na poslední dubnový pátek velice těšily. Rej čaroděj-
nic se měl konat odpoledne na zahradě naší MŠ, ale z důvodu revi-
talizace zahrady nebylo možné tuto akci na zahradě uspořádat.  
To nám ale nevadilo. Páteční den patřil malým čarodějům  
a malým čarodějnicím. Slétli se na koštěti do školky, aby si užili 
den plný kouzel. Čarodějnický den se nám povedl a děti odcházely 
domů spokojené, že spolu zažily zase něco hezkého. Zkrátka, užili 
jsme si legraci a každý dostal sladkou odměnu.

Květen začal teplým, téměř letním počasím. A protože se 
blížil Den matek, zaměřili jsme se právě na naše nejmilova-
nější maminky. Čtvrteční odpoledne 17. 5. 2018 patřilo mamin-
kám. Děti a paní učitelky uspořádaly pro maminky „Srdíčkový 
den“. Sál obecního úřadu byl toto odpoledne vyhrazen hlavně pro 
maminky, ale rádi jsme uvítali i tatínky a všechny další hosty, 
kteří se na nás přišli podívat. Děti si pro maminky připravily 
písničky, básničky a tanečky. Srdíčkové odpoledne bylo zakon-
čeno tanečkem z kroužku „Roztančené nožičky" pod vedením 
paní učitelky Karolíny Kotnourové. 

Týden od 21. 5. do 25. 5.2018 se v naší školce nesl v duchu barev. 
Ve školce jsme měly „Barevný týden“. Každé ráno jsme přišli 
oblečení do určené barvy. A tak naše školka žila každý den jinou 
barvou. Zvolené barvě byly přizpůsobeny činnosti ve školce, hry, 
písničky, básničky i pohádka. Paní kuchařka nám uvařila jídlo  
v příslušné barvičce. V dané barvě byla i výzdoba třídy. 
Samozřejmě se ten den vždy barevně i malovalo. Barev jsme 
si všímali i při procházkách. Barvy jsou totiž všude kolem nás. 
Dětem se celý týden moc líbil. Pomocí her a zábavy si procvičily 
základní barvy a další odstíny barev. Všichni jsme si celý barevný 
týden užili. 

Květen se pomalu blížil ke konci, a protože 1. červen je 
Mezinárodním dnem dětí, užili jsme si dopoledne plné legrace. 
Přesně na den dětí, v pátek 1. 6. 2018, naše děti oslavily svůj 
sváteční den, který jsme pro ně uspořádali na zahradě školky.  
Děti měly za úkol splnit čtyři disciplíny, které si moc užily. 
Skákaly v pytli, kličkovaly mezi kužely, přenášely vodu, snažily 
se prohodit obruč molitanovým míčkem. Po splnění všech úkolů 
si samy vyrobily ovocný špíz, na kterém si moc pochutnaly.  
Děti zvládly všechny úkoly na jedničku, a proto si zasloužily 
diplom a medaili. Byl to pro nás všechny moc krásný den! 

Červen je čas výletů. Také naše MŠ se vydala s dětmi na výlety. 
Ve středu 30. 5. 2018 se děti ze třídy Berušek vypravily na krásný 
výlet na Zámek Častolovice. Samotný zámek nebyl naším cílem, 
zaujala nás především místní mini ZOO a všechna přítomná 
zvířátka. A že jich tam bylo požehnaně! Výlet jsme zvládli 
naprosto ukázkově a moc jsme si jej všichni užili.

Ohlédnutí za školním rokem  
v mateřské škole

V úterý 5. 6. 2018 jely také děti ze třídy Motýlků a Sluníček  
na výlet do Zahrady Harta u Vysokého Mýta. Děti měly možnost 
prohlédnout si řadu zvířátek – morčata, králíky, páva, suri-
katy, dikobraza, lamy, koně, pštrosy a plno jiných. Po prohlídce 
přišel čas oběda. Potom si děti pohrály v hracím koutku a vydali 
jsme se domů. Na zpáteční cestě jsme jeli na slíbenou zmrzlinu  
do Lanškrouna do cukrárny. Všem se nám výlet líbil, děti byly 
spokojené, získaly nové zážitky i poznatky a počasí nám také 
přálo.

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 nám přijelo zpestřit konec školního roku 
naše JOJO divadlo s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. A jeli-
kož divadlo JOJO tvoří dvě paní divadelnice, byli jsme plni očeká-
vání, jak se s takovou pohádkou popasují. A věřte, že výborně. Jako 
vždy. Děti si pohádku náramně užily. Několikrát byly vtaženy 
aktivně do děje, zpívaly, skákaly, tančily, a nakonec dostaly  
i trošku ze svatební hostiny prince a princezny. Zazvonil zvonec  
a pohádkám je v letošním školním roce konec. Už se ale moc 
těšíme na další divadelní představení začátkem nového školního 
roku.

Poslední akce, na kterou se děti těšily, bylo „Loučení s před-
školáky“. V pátek 22. 6. 2018 proběhlo loučení s předškoláky  
ze třídy Motýlků a Sluníček. Dopoledne jsme jeli linkovým auto-
busem do Dolního Třešňovce, kde jsme si prohlédli areál země-
dělské školy – farmu s domácími zvířaty. Poté jsme se vydali 
pěšky na vlakové nádraží do Lanškrouna a svezli se motoráčkem 
do Rudoltic. Loučení s předškoláky pokračovalo i odpoledne.  
V 16 hodin jsme se sešli opět ve školce. Počasí nám ale moc nepřálo, 
tak jsme poklad hledali v prostorách školky. Děti plnily různé 
úkoly, které jim pomohly vyluštit křížovku a ta je zavedla k cíli.  
To bylo radosti, když každý našel svůj poklad!

Pak jsme se shromáždili ve slavnostně vyzdobené třídě Berušek, 
kde za zvuků fanfár paní královna pasovala každého předško-
láka na školáka. Každý dostal šerpu a dárek. Deštivé počasí se 
umoudřilo a na chvíli vysvitlo sluníčko, a tak jsme si mohli opéci 
i buřtíky. Tento výjimečný den jsme zakončili diskotékou. Děti se 
vydováděly, pochutnaly si na dobrotách, které pro ně připravily 
maminky, zažily společné chvíle, na které budou rády vzpomínat. 
Předškolákům přejeme šťastný vstup do školy, radost z učení a ať 
se jim ve škole daří.

Zábavy a legrace bylo skutečně hodně, a to nejen na výletech, 
ale i při každodenních hrách, činnostech i vycházkách. Akcí byla 
spousta a ani jsme se nenadáli a je konec školního roku.

Na závěr nezbývá, než všem poděkovat za celoroční spolupráci 
a rodičům i dětem popřát krásné slunečné prázdniny a spoustu 
nových zážitků.

Těšíme se na Vás i nové kamarády v novém školním roce. 

Za kolektiv MŠ Alena Prícká, učitelka MŠ
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Damníkovský trojboj
Ve středu 25. dubna 2018 jsme vyrazili na kolech do Damníkova 

na atletický trojboj pro nejmladší žactvo. Soutěžilo se ve skoku 
dalekém, běhu na 60 metrů ze startovních bloků a hodu kriketo-
vým míčkem. Výkony se převáděly na body podle platných atletic-
kých tabulek. Zvítězil závodník s nejvyšším počtem dosažených 
bodů.

Naše škola získala jednu zlatou medaili v kategorii dívek druhý 
a třetí ročník a jednu stříbrnou medaili v kategorii chlapců čtvrtý 
a pátý ročník. Všichni závodníci byli odměněni účastnickým 
diplomem a malou sladkostí. První tři v každé kategorii obdrželi 
diplom, medaili a drobnou cenu.

Všem sportovcům patří pochvala za sportovní reprezentaci 
školy, podané výkony a slušné sportovní chování. Sportu zdar!

 
Parkour – Sportcentrum Forea

Ve středu 9. 5. 2018 jsme v rámci sportovního kroužku vyrazili 
do Sportcentra Forea  v Lanškrouně na parkour vedený odborným 
trenérem.

Parkour je umění pohybu překonávání překážek. Při něm jsou 
využívány přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení, pomocí 
kterých se co nejefektivněji a nejrychleji dostává člověk z místa  
na místo. Parkour je nesoutěžní sport.

   Hodina parkouru v tělocvičně neskutečně rychle uběhla. Užili 
jsme si ji a určitě nebyla naší poslední hodinou.

Články ze ZŠ 
Rudoltice

Besídka ke Dni matek – 2. třída
Děti druhého ročníku ZŠ Rudoltice si připravily krásný program 

pro své maminky, babičky a ostatní příbuzné, kterých se sešlo 
opravdu mnoho. Bylo připraveno občerstvení s kávou, minerálkou 
nebo čajem, aby hosté mohli během představení uždibovat a cítit 
se dobře.

Do svého vystoupení daly děti opravdu vše, aby své diváky 
zaujaly, pobavily a především potěšily. Přednesy básniček a písni-
ček, které nejedné mamince vehnaly slzičku dojetí do očí, dopl-
něné o krásné rekvizity vyráběné dětmi, byly dokonalé. Maminky 
dostaly krásná přání a perníček ve tvaru srdíčka od svých nejmi-
lejších, nechyběla ani kytička.

Na závěr děti zahrály pohádku. Velice si cením jako matka,  
že paní učitelka zapojila všechny děti, stačila i malinká role 
zvířátka v kostýmu a udělala nesmírnou radost.

Velké DĚKUJI patří paní učitelce a hlavně dětem, které svojí 
pílí a chutí vytvořily a předvedly něco, na co budeme jistě všichni 
dlouho vzpomínat, a zároveň nás natěšily na další vystoupení, 
která pro nás jistě zase brzy připraví.

Mgr. Lenka Havlenová

Za maminky Jana Stejskalová
 

20. ročník atletických přeborů
V úterý 12. 6. 2018 uspořádala naše škola již 20. ročník atletic-

kých přeborů pro žáky 1. stupně. Jednotlivé soutěže jako každý 
rok probíhaly v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Rudoltice,  letos 
za účasti výprav z deseti okolních škol. Začátek akce sice prová-
zel  déšť, ale ten postupně ustával a ke konci jsme si dokonce užili 
i slunečné počasí. Účast bylo hojná, v běhu na 60 m, 300 m, 600 m,  
900 m, skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem soutěžilo  
170 závodníků. Některé školy přivezly dokonce všechny žáky, 
nejen závodníky, a pojaly návštěvu přeborů jako celoškolní 
výlet. Jsem rád, že se organizace přeborů zdařila a navíc, že se 
jako pořádající škola můžeme pochlubit řadou umístění na stup-
ních vítězů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zaměstnan-
cům školy i všem, kteří nám přišli pomoci s organizací soutěží. 
Děkuji také TJ Sokolu Rudoltice za možnost využít hřiště a jeho 
zázemí. 

Pavel Dvořáček, ředitel školy
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Seznamujeme se s historií naší obce
Žáci se již na 1. stupni základní školy dozvídají mnohé o historii 

naší země. V letošním roce slavíme významné výročí, a to 100 let  
od vzniku naší republiky. Městské muzeum Lanškroun vypsalo  
k tomuto výročí soutěž na téma: vyprávění příběhu svého předka  
nebo jiné konkrétní osoby z let 1914-1938. Jenže Rudoltice,  
které byly součástí Sudet, mají trochu jinou historii, a hlavně 
pamětníci tohoto období odešli po roce 1945 z republiky. Proto 
jsme zadání pojali trochu jinak a přizpůsobili ho i našim 
podmínkám. 

Zaměříme se tedy na Rudoltice – místo, kde naše děti se svými 
rodinami žijí. Právě proto stojí za to vědět, co se zde kdysi odehrá-
valo. Pro žáky 1. stupně to je dost obtížný námět, ale poku-
sili jsme se vypracovat projekt, který by se týkal historie obce 
Rudoltice. V tom nám velice pomohla kronikářka obce paní 
Mgr. Marcela Macháčková. Připravila prezentaci, která zachy-
covala počátky osídlování až po období první republiky právě  
v Rudolticích. Čerpala z materiálů potomka rudoltických rodáků 
pana Dr. Wernera Switila, který je zaznamenal podle vyprá-
vění své maminky, která se zde narodila. Pan Switil též čerpal 
ze staré německé Pamětní knihy obce Rudelsdorf, což je totéž  
co kronika. Naším dalším zdrojem informací byla návštěva 
Nového zámku, kde nás provedla paní Krasava Šerkopová. 
Vyprávěla nám spoustu zajímavostí. Na děti udělaly velký dojem 
rozsáhlé sklepy (a to jsou zpřístupněny jen zčásti). Honosná 
budova zámku měla rozlohu fotbalového hřiště! Když se bouraly 
ruiny vyhořelého zámku, kámen byl použit i na stavbu kostela 
sv. Petra a Pavla v Rudolticích. K historii železnice a rudoltického 
nádraží nám poskytl materiály pan Petr Jílek.

Protože mě historie zajímá, připravila jsem žákům 4. ročníku 
úkoly. Nejprve jsem sestavila přehled událostí z prezentace paní 
Macháčkové. Spoustě slov a událostí moji žáčci ještě nerozumí, 
takže zpracovávali tzv. Vysvětlivky. Měli soupis nových pojmů 
a ve skupinkách vyhledávali odpovědi. Nebylo to pro ně vůbec 
jednoduché, ale pustili se do díla s chutí a bavilo je to. Výsledek 
jejich práce jsem sepsala, někde poopravila. Udělali mně radost, 
jak se snažili a že úkol vzali vážně.

Připravila jsem jim i takovou malou hru o ráčku Rudolťáčku. 
Jméno vypravěče Rudolťáčka, malého raka – ráčka si však vymy-
slely děti. Je to zase povídání k tématu a na konci jsou hádanky. 
Při výtvarné výchově všichni žáci kreslili znak obce, dále 
někdo maloval Nový zámek nebo místní kostel a někdo si troufl  
i na dnes již neexistující zámek knížat z Liechtensteinu podle 
předlohy z mědirytiny. Z těchto všech materiálů připravíme  
ve škole výstavku, abychom se mohli pochlubit rodičům a spolu-
žákům. Všem, kteří nám pomohli naše dílko vytvořit, velice děku-
jeme. Určitě to stálo za tu námahu!                                      

Dopravní výchova
Každý rok si žáci naší školy připomínají pravidla silnič-

ního provozu. Do deseti let mohou na kole po silnici pouze  
v doprovodu dospělé osoby, ale pravidla si postupně osvojují již  
od první třídy.Ve 3. třídě jsou znalosti nutné především pro 
cyklisty probírána hlouběji. Žáci nejprve absolvují teoretickou část,  
která u čtvrtého a pátého ročníku probíhá celé dopoledne a je 
zakončena testem. Druhá část probíhá na dopravním hřišti  
v Lanškrouně. Část dětí trénuje tzv. jízdu zručnosti, druhá část 
trénuje dodržování pravidel při jízdě po hlavní silnici, odbočo-
vání z vedlejší silnice na hlavní, pravidla při projíždění křižo-
vatkami, kdo má kdy přednost, též jízdu po kruhovém objezdu. 
Samozřejmě se skupiny vymění a nakonec jsou po skupinách  
z jízdy všichni vyzkoušeni.

I v letošním roce žáci od 3. ročníku v posledním květnovém 
týdnu trénovali na dopravním hřišti. Na čtvrťáky však čekala 
zkouška, kterou zvládli, a získali průkaz cyklisty. Páťáci průkaz 
získali loni a letos si ještě jednou vše zopakovali. Jediná výtka, 
která byla od lektora častá, že při odbočování odbývají ukazo-
vání směru, kam chtějí jet. Přitom pro bezpečnost je velice důle-
žité se správně zařadit a pak ukázat další směr jízdy. Při součas-
ném značném provozu na silnicích, kdy ne všude vedou stezky 
pro cyklisty, je opatrnost dvojnásob důležitá. Blíží se prázdniny, 
kdy si děti užívají dvouměsíčního volna, a mohly by zapomenout 
na bezpečnost. Takovéto připomenutí je velmi užitečné, aby se 
jim nic zlého nestalo.

Vlastivědný výlet do Prahy
S koncem školního roku se blíží doba výletů. Kam letos vyra-

zíme? Ve 4. ročníku se žáci začínají seznamovat s naší historií  
a v 5. ročníku na toto navazují. Navíc letos si připomínáme stoleté 
výročí od vzniku naší republiky, a tak si i více všímáme historie. 
Výlet bude tedy tematický, zaměřený na české dějiny. Důležitou 
součástí naší minulosti je hlavní město Praha. Z nepřeberného 
množství možností jsme zvolili nejvýznamnější část města –  

– Pražský hrad, kde sídlili dříve naši panovníci, dnes prezidenti.
Ve čtvrtek 14. 6., výletový den 4. a 5. třídy, jsme vlakem dorazili 

do Prahy po půl deváté. Metrem jsme dojeli na stanici Hradčanská. 
Tam na nás čekala naše průvodkyně. Na Hradě jsme nejprve 
zamířili do chrámu sv. Víta (přesný název je chrám svatých Víta, 
Václava a Vojtěcha), kde jsme se dozvěděli zajímavosti z histo-
rie této stavby a prohlédli si řadu památek. První kostel, který 
byl postaven na místě dnešní katedrály, nechal postavit kníže 
Václav v roce 929. Dnešní katedrála se začala stavět v roce 1344  
a až v roce 1929 získala dnešní podobu. V podzemí katedrály je 
královská hrobka, kde je pohřbeno 27 českých králů a královen.  
Ve Svatováclavské kapli, kam lze jen nahlédnout, jsou uloženy 
originály korunovačních klenotů. 
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Další naší zastávkou byl královský palác. Tady jsme se podí-
vali do Vladislavského sálu, který sloužil kdysi (dnes bychom řekli, 
že byl víceúčelový) nejen na různé slavnosti, ale též na rytířské 
turnaje. Sál je známý především tím, že zde parlament volil prezi-
denta republiky, dnes zde prezident skládá slib. Zajímavá je i stará 
sněmovna, kde jsou vystaveny duplikáty korunovačních klenotů 
českých králů. Pak jsme zamířili do Zlaté uličky, odkud jsme se 
dostali k hladomorně Daliborka, pojmenované podle prvního 
vězně Dalibora z Kozojed. Mají zde vystavené i různé mučicí 
nástroje, ze kterých jde hrůza. Blížilo se poledne, kdy probíhá 
ceremoniál výměny hradní stráže. Bohužel zde byly takové 
davy lidí, že jsme mnoho neviděli. Nejen tam, ale občas jsme se 
na Hradě přímo prodírali davy lidí, především cizinců. S paní 
průvodkyní jsme strávili příjemné a užitečné tři hodiny. Velice 
se nám líbilo, že výklad podávala dětem srozumitelnou formou. 
Občas se dětí na některá historická fakta zeptala. Bylo výborné,  
že si řadu údajů z vlastivědy vybavily. 

Na Hradčanském náměstí jsme si odpočinuli, nasvačili se  
a vydali se přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Na mostě 
i na náměstí si děti mohly prohlédnout výtvory různých umělců, 
poslechnout hudební produkce. Zajímaví byli i pouliční umělci, 
se kterými se lidé fotografovali. Děti asi nejvíce zaujala loutka 
klauna, který „hrál“ na kytaru, a velikánská figura pandy,  
která zase dělala různé legrácky. 

Posledním bodem našeho výletu bylo Václavské náměstí,  
kde jsme se na závěr občerstvili v KFC. Pěšky jsme vyrazili  
na hlavní nádraží, odkud nám jel vlak v 16.24 hodin. Cestou 
však nabral zpoždění, proto nám ujel přípoj v České Třebové.  
České dráhy se zachovaly „džentlmensky“ a náš zpožděný rychlík 
zastavil přímo v Rudolticích.

Výlet se nám po všech stránkách vydařil. Bylo příjemné „výle-
tové“ počasí, nezmokli jsme, splnili jsme naplánovaný program, 
měli jsme výbornou průvodkyni a hlavně naši žáčci náročný den 
zvládli bez problémů a přijeli domů s obrovským množstvím 
zážitků.

Setkání se složkami Integrovaného záchranného systému
Ve středu 27. června se v areálu školy uskutečnilo tradiční 

setkání dětí a žáků naší školy s pracovníky Integrovaného 
záchranného systému, konkrétně Hasičského záchranného 
sboru z Lanškrouna, Dobrovolných hasičů z Rudoltic, Policie ČR 
i Městské policie Lanškroun. A samozřejmě s jejich technikou  
a vybavením.

Náhodný projíždějící kolem mohl na chvíli nabýt dojmu,  
že přítomnost hasičů i policie ve školním areálu může zname-
nat nějaký problém, ale opak byl pravdou. Nic špatného se nedělo, 
naopak zde vládla pohoda a velmi příjemná nálada. Hasiči i poli-
cisté se naplno věnovali dětem a ty je naopak ,,bombardovaly“ 
svými častými dotazy i přáním  vyzkoušet si na vlastní kůži jejich 
vybavení i výstroj. Hlavně pro kluky, kteří si na hasiče i policisty 
často hrají, to byla jedinečná možnost si prožít zajímavé chvíle 
vedle svých idolů.

Velmi děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, a to nejen za jejich 
přítomnost, ale především za trpělivost a vstřícnost s jakou se 
dětem věnovali. 

Pavel Dvořáček, ředitel školy

Fotografie: ZŠ a MŠ Rudoltice  Mgr. Drahuše Rejentová
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/05/03

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/05/03
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru proná-

jmu p. p. č. 1216/7, 4443, 4220, 4216/2 a části p. p. č. 1024 a 4245/1  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu 
Rudoltice ve dnech 18.4.2018 – 3.5.2018.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o pachtu zemědělských pozemků mezi obcí a společností 
Zámecký vrch, zemědělská usedlost s.r.o. se sídlem Rudoltice 
16, 561 25 Rudoltice, IČ 47469536, jehož předmětem je doplnění  
p. p. č. 1216/7, 4443, 4220, 4216/2 a části p. p. č. 1024 a 4245/1   
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna podléhajících pachtu, a který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy 

mezi obcí a Římskokatolickou farností Rudoltice se sídlem 561 
25 Rudoltice č.p. 1, IČ 49314602, jejímž předmětem je nájem 
částí pozemků p.č. 3155/5, p.č. 4148 a p.č. 4201 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna za účelem přístupové cesty k pozemkům, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy 

mezi obcí a Římskokatolickou farností Rudoltice se sídlem 561 
25 Rudoltice č.p. 1, IČ 49314602, jejímž předmětem je nájem 
částí pozemků p.č. 10, p.č. 11/1 a p.č. 3155/5 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna za účelem skladování materiálu a techniky, a která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje Smlouvu o odvádění odpad-

ních vod kanalizací č. 3/2018/OV uzavřenou mezi obcí a panem  
R. Š. 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/6/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 22  

ke Smlouvě o dílo na služby spojené s tříděním odpadu mezi obcí 
a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se sídlem 561 14 České 
Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmětem je specifikace stano-
višť sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů, a který je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 17 k Nájemní 

smlouvě mezi obcí a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. se 
sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 49813862, jehož předmětem 
je specifikace pronajímaných odpadových nádob a cena za jejich 
pronájem, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zaří-
zení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)  
č. 18_SOBS01_4121396303 mezi obcí a společností ČEZ  
Distribuce a. s. se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, IČ 24729035, předmětem plnění budoucí smlouvy 
bude závazek PDS připojit odběrné zařízení a po připojení zajis-
tit obci Rudoltice rezervovaný příkon ve výši uvedené v tech-
nických podmínkách připojení na p. p. č. 3093/7 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2012695/VB/636 
Rudoltice, pí. Sedláková-nová OM mezi obcí a společností ČEZ 
Distribuce a. s. se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8,  
405 02 Děčín, IČ 24729035, jejímž předmětem je právo umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy 
na p.p.č. 1592/15, 1600/15 a 1608/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018  

ze dne 3.5.2018, jehož předmětem je Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ 
Rudoltice – dotace z MŠMT ČR v rámci OP VVV, a které je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/11/2018/05/03
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 

ze dne 3.5.2018, jehož předmětem je 1. záloha dotace na Hravou 
družinu, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/12/2018/05/03
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku na prová-

dění technického dozoru stavby „Tlaková splašková kanalizace 
podél komunikace III/31513 v Rudolticích“ v celkové výši 11.900 Kč  
zaslanou Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 1344,  
560 02 Česká Třebová, IČ 76266435, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a nabídku schvaluje.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 

č. RO/2018/05/14     

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/14
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/05/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách 

zřízení stavby mezi obcí a Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje, příspěvkovou organizací Pardubického kraje se sídlem 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031, jejímž předmě-
tem je zvláštní užívání silničního pozemku pro umístění inženýr-
ských sítí a pro provádění stavebních prací pro stavbu „Rudoltice 
dešťová a splašková kanalizace + VO“ v celkové výši 17.400 Kč,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/05/17

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/17
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/05/17
Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předložených výkazů 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky) a inven-
tarizace k 31. 12. 2017 roční účetní závěrku za rok 2017 a výsle-
dek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateř-
ská škola Rudoltice ve výši 8.120,83 Kč. Současně schvaluje převod 
hospodářského výsledku za rok 2017 do rezervního fondu tvoře-
ného ze zlepšeného hospodářského výsledku (účet 413) ve výši 
8.120,83 Kč.

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/17
Rada obce Rudoltice schvaluje na základě předložených výkazů 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a inventarizace k 31. 12. 2017 roční 
účetní závěrku za rok 2017 a výsledek hospodaření firmy Vision 
Rudoltice s. r. o. – zisk 265.717,19 Kč. 

USNESENÍ č. RO/4/2018/05/17
Rada Obce Rudoltice projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ 

Rudoltice, IČO: 61234125 o vyslovení souhlasu se stravováním dětí 
ZŠ v době letních prázdnin 2018 za stejných finančních podmí-
nek jako v době vyučování a souhlasí s navrženými finančními 
podmínkami stravování o prázdninách.

USNESENÍ č. RO/5A/2018/05/17
Rada Obce Rudoltice projednala cenové nabídky na zprostřed-

kování finanční dotace vyhlášené Ministerstvem vnitra v rámci 
programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro 
rok 2019, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo 
využít cenovou nabídku předloženou panem Ing. Jakubem 
Károu se sídlem Arménská 1359/3, Vršovice, 101 00 Praha 10,  
IČ 05686423.

USNESENÍ č. RO/5B/2018/05/17
Rada Obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy mezi obcí 

a Ing. Jakube Károu se sídlem Arménská 1359/3, Vršovice, 101 00 
Praha 10, IČ 05686423, jejímž předmětem je zpracování žádosti  
o dotaci na akci „MV – GŘ HZS ČR: Výstavba nové požární zbroj-
nice Rudoltice“ v celkové výši 20.000 Kč, přičemž částka bude 
vyplacena v případě přiznané dotace, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2018/05/17
Rada obce Rudoltice schvaluje Smlouvu o odvádění odpad-

ních vod kanalizací č. 4/2018/OV uzavřenou mezi obcí a paní  
M. D., 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/7/2018/05/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy  

na částku 1.000 Kč, která bude vyplacena organizaci Český svaz 
chovatelů základní organizace Zábřeh, se sídlem Pod Zámečkem 
1873/14, 789 01 Zábřeh, IČ 70941441, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/8A/2018/05/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 

č. 602/11, 606/11, dodatku č. 3 k NS č. 615/11, dodatku č. 4 k NS  
č. 263/8, 604/11, 606/1, 616/4, dodatku č. 5 k NS č. 623/12, 627/3, 
dodatku č. 7 k NS č. 603/9, dodatku č. 8 k NS č. 619/12, dodatku  
č. 22 k NS č. 610/4, dodatku č. 23 k NS č. 624/3, dodatku č. 30 k NS  
č. 624/8 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
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USNESENÍ č. RO/8B/2018/05/17
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu 

mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a paní K. H., 
trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada dluž-
ného místního poplatku za svoz komunálního odpadu za roky 
2007 – 2017 a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice 
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/8C/2018/05/17
Rada obce Rudoltice schvaluje pozastavení příjmu žádostí  

o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice z důvodu malého 
počtu uvolňujících se bytů, a to do 31. 12. 2018.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/05/23

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/23
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/05/23
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu 

funkce pověřence GDPR mezi obcí a svazkem obcí Lanškrounsko 
se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČ 70902640, 
jejímž předmětem je výkon funkce pověřence pro ochranu osob-
ních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. GDPR pro obce – členy svazku 
obcí Lanškrounsko, obec jako zřizovatel školy se zavazuje zajis-
tit pro školu výkon funkce Pověřence formou sdílení, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/23
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování 

osobních údajů a Smlouvu o podmínkách Sdílení dat mezi obcí  
a společností Asseco Solutions, a. s. se sídlem Zelený pruh 1560/99, 
140 02 Praha 4, IČ 64949541, jejímž předmětem je specifikace 
vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/05/31

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/05/31
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 pronájmu p. p. č. 4293/16 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna, a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru 
pronájmu na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/3/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci 

na zajištění programu mezi obcí a společnostní Time4Fun s.r.o. se 
sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 02855844, jejímž před-
mětem je zajištění programu na Rudoltické pouti 2018 v celkové 
výši 367.356 Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/4/2018/05/31
Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh Závěrečného účtu 

obce Rudoltice za rok 2017 a doporučuje Zastupitelstvu obce jeho 
schválení, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5A/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a J. Z., trvale bytem XXX, 
jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 
XXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5B/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a M. a E. B., trvale bytem 
XXX, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
p. p. č. XXX v  k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5C/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a M. J., trvale bytem XXX, 
jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 
XXX a p. p. č. XXX v  k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 
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USNESENÍ č. RO/5D/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí J. a S. B., trvale bytem XXX, 
jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 
XXX v  k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5E/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a TJ Sokol Rudoltice, se 
sídlem Rudoltice 64, IČ 68244908, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 2472/2 v  k. ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/5F/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a L. P., trvale bytem XXX, 
jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 
XXX v  k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6A/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-

dění odpadních vod kanalizací č. 5/2018/OV uzavřenou mezi obcí 
J. B., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních vod 
z rodinného domu č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6B/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-

dění odpadních vod kanalizací č. 6/2018/OV uzavřenou mezi obcí 
a M. B., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních 
vod z rodinného domu č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6C/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-

dění odpadních vod kanalizací č. 7/2018/OV uzavřenou mezi obcí  
a M. J., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních 
vod z rodinného domu č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6D/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-

dění odpadních vod kanalizací č. 8/2018/OV uzavřenou mezi obcí  
a L. P., bytem XXX, jejímž předmětem je vypouštění odpadních 
vod z rodinného domu č. p. XXX do kanalizace ve vlastnictví obce, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6E/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvá-

dění odpadních vod kanalizací č. 9/2018/OV uzavřenou mezi obcí  
a TJ Sokol Rudoltice se sídlem Rudoltice 64, IČ 68244908, jejímž 
předmětem je vypouštění odpadních vod z budovy kabin č. p. 64 
do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6F/2018/05/31
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění 

odpadních vod kanalizací č. 10/2018/OV uzavřenou mezi obcí  
a Základní školou a mateřskou školou Rudoltice, se sídlem 
Rudoltice 200, IČ 61234125, jejímž předmětem je vypouš-
tění odpadních vod z budovy základní školy č. p. 200 a z budovy 
mateřské školy č. p. 2 do kanalizace ve vlastnictví obce, a která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2018/05/31
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 11 

v bytovém domě čp. 615 v obci Rudoltice ze dne 30.5.2018.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/06/14

USNESENÍ č. RO/1/2018/06/14
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/06/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 18 k Nájemní 

smlouvě mezi Obcí Rudoltice a společností EKOLA České Libchavy 
s.r.o. se sídlem 561 14 České Libchavy 172, IČ 49813862, jehož 
předmětem je pronájem odpadových nádob, a který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/3/2018/06/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 23  

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 speci-
fikace stanovišť sběrných nádob pro jednotlivé druhy odpadů 
platné od 1.6.2018, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/4/2018/06/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti mezi Obcí Rudoltice a Povodím Moravy, s. p. se sídlem 
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013, jejímž před-
mětem je služebnost k pozemku v rozsahu stanoveném geomet-
rickým plánem č. 1240-106/2018, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
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USNESENÍ č. RO/5/2018/06/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu  

umělecké činnosti mezi Obcí Rudoltice a Agenturou 
Nordproduction Petr Mácha se sídlem Elišky Krásnohorské 4552, 
430 03 Chomutov, IČ 66637643, jejímž předmětem je vystou-
pení Yvetty Simonové dne 29.9.2018 u příležitosti konání oslavy  
Dne seniorů, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/6/2018/06/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o produkci 

mezi Obcí Rudoltice a Veselou Trojka Pavla Kršky se sídlem Školní 
254, 679 21 Černá Hora, zastoupená M. H. r. č. XXX, jejímž před-
mětem je vystoupení skupiny Veselá Trojka dne 29.9.2018 u příle-
žitosti konání oslavy Dne seniorů, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/7/2018/06/14
Rada obce Rudoltice bere na vědomí seznam žáků, kteří absol-

vovali celé 2. 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 2500 Kč za 2. polo-
letí školního roku 2017/2018 za každé dítě, podmínkou vyplacení 
příspěvku 

je docházka dítěte po celé 2. 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 25.6. až 27.6.2018, zodpovídá 
Veronika Jurajdová, účetní obce.

USNESENÍ č. RO/8A/2018/06/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS  

č. 261/11, 602/9, 616/10, dodatku č. 2 k NS č. 604/13, 608/13, 616/1, 
dodatku č. 3 k NS č. 265/15, dodatku č. 4 k NS č. 614/5, dodatku č. 5 
k NS č. 263/8, dodatku č. 6 k NS č. 603/1, dodatku č. 8 k NS č. 621/7, 
dodatku č. 23 k NS č. 610/4, dodatku č. 24 k NS č. 624/3, dodatku 
č. 31 k NS č. 624/8, dodatku č. 1 k NS č. 610/13  a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/8B/2018/06/14
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 606/12 s panem  

R. R., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/8C/2018/06/14
Rada obce Rudoltice projednala návrh Uznání a dohody o splát-

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

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem a panem 
J. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada 
spotřeby el. energie v bytě č. XXX v BD čp. XXX, jehož je nájem-
cem a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pově-
řuje starostu obce k jejímu podpisu.
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Rudoltice

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 3 544,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
46,73 MWh

Úspory vody *
201,58 m3

Úspory ropy **
2 645,82 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 41,36 t

Úsporu primárních
surovin
1,60 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 9,67 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 705 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
38 909 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Sportovní klub policie Duha Lanškroun 
připravuje na termín 3. 8.–5. 8. 2018

32. ročník 
Mezinárodního  
cyklistického  
závodu Regionem 
Orlicka pro kategorii Junior

16.00 hodin

9.00 hodin

15.00 hodin

9.00 hodin

14.00 hodin

17.00 hodin

12.00 hodin

představení závodníků, zahájení závodu  
na náměstí M. Marků

start  II. etapy "Lubnická" časovka na 10 km

start III. etapy "Kolem Křížové hory" 90 km:

start IV. etapy "Regionem Orlicka" 95 km: 

start I. etapy "Rudoltické" 77 km

Start a cíl: Lanškroun ul. Dukelských hrdinů  
u firmy Sanela

Trať je vedena po okruhu: Start náměstí M. Marků, dále  
ul. Nádražní, Kruh. objezd, dále po silnici I/43 směr Rudoltice, 
křiž. Ostrov, Lískový kopec, Lanškroun Dvořákova, Lanškroun. 
Okruh měří 11 km, závodníci jej absolvují 7x a v cíli na náměstí  
M. Marků jsou očekáváni cca v 18.45 hodin.

Sobota 4. 8. 2018 Jablonné nad Orlicí, náměstí,
III. etapa Regionem Orlicka

Neděle   5. 8. 2018 Lanškroun  IV. etapa "Regionem Orlicka"
Pátek 3. 8. 2018 Lanškroun

Sobota  4. 8. 2018  Lanškroun

představení závodníků náměstí 
Jablonné n/Orlicí 

Lanškroun, Letohrad, Žamberk, Ústí n/0, Česká Třebová 

Trať dále vede směrem na Červenovodské sedlo, Červenou Vodu, 
Bušínov, Klášterec, Zborov, Horní Studénky, Svébohov, Václavov, 
Růžové Údolí, Drozdov, Jedlí, Crhov, Cotkytle, Lázek, Strážná, 
Tatenice, Lubník, Sázava, Lanškroun ul. Dukelská, Lanškroun 
křiž. Krčma, ul. Komenského, Lorencova, kruhový objezd vpravo, 
po ul. Nádražní směr náměstí M. Marků. Závodníci jsou očekáváni 
v cíli na náměstí M. Marků v Lanškrouně v 17.30 hodin. 

Lanškroun náměstí M. Marků, ulice Dvořákova, trať dále vede 
směr Ostrov, Horní Dobrouč, Dolní Dobrouč, Petrovice, Dolní 
Čermná, Verměřovice, Letohrad, Šedivec, Žamberk, Hejnice,  
Č. Libchavy, Rozsocha, Rviště, D. Libchavy, Ústí n/O. Andrlův 
Chlum, Řetůvka, Řetová, Přívrat, Kohout, Č. Třebová, Skuhrov, 
Lanškroun 11.20 cíl na náměstí M. Marků.

Zveme všechny příznivce cyklistiky ke zhlédnutí hodnotné 
sportovní podívané. Prosíme účastníky silničního provozu, kteří 
se potkají na silnici s konvojem závodu, aby uposlechli pokynů 
policie a pořadatelů.

Ceník inzerce 
v Rudoltickém 
zpravodaji

A4
1000 Kč

A5
500 Kč

A6
250 Kč

A7
125 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Pro místní podnikatele a obyvatele sleva 20 %.
Inzerce podle vlastního návrhu.
Platnost ceníku od 1. 4. 2016
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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 

Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco (tajenka) už jenom tím, že tu jsem a že ten druhý je 
šťastný, protože jsem u něho. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!

Erich Maria Remarque

Zapojíte se tak do slosování, které proběhne při oslavě  
Dne seniorů 29. září 2018. Tři vylosovaní luštitelé obdrží dárkový 
balíček.
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(1. tajenka) lásky je víc než (2. tajenka) zlata.

Friedrich von Bodenstedt

Obec Rudoltice
Zdroj: Jan Beer: Křížovky hádanky a kvízy, AFP GLOBAL, s.r.o.
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V dalším jarním článku bychom vám rádi dali několik rad, 
jak předcházet okradení, přepadení, nebo jak neusnadňovat 
práci kapsářům. Ač se někomu může zdát, že jsou to informace 
zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše statis-
tiky. Téměř každý den policisté v práci celého Pardubického kraje 
řeší případy krádeží a to ať věci při sobě nebo z odložených tašek  
v nákupních vozících. Řada poškozených, především pak těch 
starších, nám při výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu  
třeba u regáluv obchodě anebo, že si nevšimli, že by jim někdo  
v autobuse do kabelky sahal. A věřte nám, že žádné zboží v cenové 

„akci“ vám nestojí za ten čas a problémy při blokování plateb-
ních karet a vyřizování si nových odcizených osobních dokladů.  
O ztrátě peněz ani nemluvím.

Jak se tedy chránit před okradením? 
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo 

kabelce vždy odděleně. 
• Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo 

nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, 

ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na 
hrudi.

• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nene-
chávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem 
v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či  
na úřadech.

• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům  
a okradení může proběhnout bez povšimnutí.

• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční 
zavazadlo pořád pod kontrolou.

• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechá-
vejte svá zavazadla bez dozoru.

• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte 
pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání  
z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li 
vám platební karta odcizena, ihned zablokujte účet.

• Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, 
který uložíte společně s platební kartou na stejné místo.

• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo 
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné 
zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již v minulých člán-
cích upozorňovali a jak mi potvrdila energetická poradkyně 
paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn ani elektriku energetické 
společnosti peníze nevrací ani nevybírají.

• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své 
věci, zejména kabelky stále na očích.

Policie ČR radí.
Osobní bezpečí

Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
• V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního 

telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR.
• V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji 

banku a platební kartu zablokujte.
• V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operá-

tora a zablokujte SIM kartu.
• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis 

pachatele či pachatelů.
• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepří-

jemnostem se zneužitím dokladů.
• Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.

A jak předcházet riziku přepadení?
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. 

Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, 

aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. 

Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
• Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl 

číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte 

tam s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, 
koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.

• Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby 
vypadali důvěryhodně. Ochota "pomocníka" může být jen 
záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl 
třeba i za použití násilí.

• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrych-
leji dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi 
nimiž budete bezpečnější.

• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho 
nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes 
otevřené okno a přispěchat na pomoc.

• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej 
(deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce 
či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami 
tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního 
alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.

• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné 
dopravy, především v časně ranních nebo pozdně večerních 
hodinách.

• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. 
Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odra-
dit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji 
pomůže.

Krásné letní dny vám za Policii ČR přeje 
por. Ing. Markéta Janovská,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Krajské dotace jdou do kultury i do památek

Rada Pardubického kraje schvalovala další dotace do kultury  
a památkové péče. Ve své kompetenci rozdělila necelých půl milionu 
korun, o dalším půl milionu budou rozhodovat zastupitelé.

„Podpořili jsme například Řemeslnickou sobotou v Letohradu, reali-
zaci vybraných dominant kraje pro Království železnic nebo výstavu 

„Jsme 100“ výtvarníků Václava Ciglera a Michala Motyčky ve veřejném 
prostoru v Litomyšli,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana 
Pardubického kraje pro kulturu.

„Další prostředky jdou do oprav historických objektů, namátkou 
třeba na restaurování maleb v kostele sv. Václava v Žamberku, opravu 
fary v Proseči, restaurátorské průzkumy v kapli sv. Jana Nepomuckého 
v Letohradu nebo opravu interiéru kaple sv. Jana Nepomuckého  
v Běstvině, která je údajně z dílny slavného Santiniho,“ dodal Línek.

 
Košíkářka a řezbář budou novými nositeli tradice kraje

Seznam lidí, kteří mohou používat v Pardubickém kraji titul 
Nositel tradice, se letos opět rozšíří o dvě jména. Budou to Alena 
Bukvová a Bedřich Šilar, oba z Lanškrouna. Návrh na jejich zápis 
schválili radní kraje na základě doporučení komise pro tradiční 
lidovou kulturu.

„Nositele tradice zapisujeme od roku 2015 a zatím na seznamu 
máme Zdeňka Bukáčka z Krouny, který vyrábí dřevěné hračky, 
Ladislava Chládka z Výprachtic, který dělá hračky štípané ze soustru-
ženého bloku, Jiří Myšku ze Studnice, odborníka na sekernické práce, 
a Davida Stejskala z Pardubic, který se zabývá tradičními tesařskými 
pracemi. Loni k nim přibyli Lenka Kmošková, která v Sebranicích  
u Litomyšle plete nádoby ze slámy, a řezbář Jan Rejman z Vysokého 
Mýta, který vyřezává především betlémy a tradici předává i svým 
dcerám a vnoučatům. Letos na podzim předáme potvrzení také koší-
kářce Aleně Bukvové a řezbáři Bedřichu Šilarovi,“ uvedl 1. náměstek 
hejtmana pro kulturu Roman Línek.

Alena Bukvová z Lanškrouna se s košíkářským řemeslem se 
poprvé seznámila již v dětství u svého dědy. Po absolvování 
několika kurzů si vyzkoušela práci s vrbovým proutím a posléze 
vystudovala SOŠ Uměleckořemeslnou v Praze, kde praktickou 
část absolvovala u košíkářky Dany Ptáčkové. V současnosti spolu-
pracuje s Městským muzeum Lanškroun a účastní se jeho akcí  
a slavností. Paní Bukvová si pěstuje svoje vlastní proutí z několika 
druhů vrb, sama si ho sklízí a upravuje tradičními způsoby.

Řezbář Bedřich Šilar z Lanškrouna vyřezává betlémy, plas-
tiky světců, marionety, rámy obrazů a další dekorativní před-
měty. Vyřezávání se věnuje už přes 35 let. Vyučil se strojním 
zámečníkem a nejprve pracoval jako topenář. Do práce se dřevem 
ho zasvětil Václav Skalický z nedalekého Třešňovce. Pan Šilar 
se účastní během roku řady řezbářských symposií, dnů dřeva  
a setkání řezbářů.

Zprávy z Pardubického kraje
Přidanou hodnotou Nositelů tradice je oficiální visačka, kterou 

mohou dávat na své výrobky a která je dokladem tradičních 
lidových postupů. Výrobci navíc mohou předvádět své umění  
na akcích Souboru lidových staveb Vysočina.

Kromě Nositelů tradice chrání Pardubický kraj také nehmotné 
kulturní dědictví, což jsou především některé dodnes udržované 
zvyky jako vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka 
(jsou i na seznamu UNESCO), východočeské loutkářství (také  
na seznamu UNESCO), vodění jidáše, stínání kohouta, velikonoční 
věneček a strom ve Střemošicích, tradiční výroba dýmek a také 
výroba žinylkových textilií v Hlinsku.

„V Pardubickém kraji jsme koordinací péče o tradiční lidovou kulturu 
pověřili Soubor lidových staveb Vysočina a náklady na ni hradíme,“ 
vysvětlil odbornou stránku věci Roman Línek.

 

Letošní MLSy Pardubického kraje byly slav-
nostně oceněny na pardubickém zámku

Slavnostním vyhlášením na pardubickém zámku vyvrcho-
lil dvanáctý ročník soutěže MLS Pardubického kraje. Z celkem 117 
produktů od 35 regionálních výrobců vybírala pětičlenná porota 
nejlepší potraviny. Oceněné výrobky bude moci veřejnost ochut-
nat už 8. června na Dni Pardubického kraje a 16. a 17. června na Beko 
Fresh festivalu v Pardubicích.

I letos bylo předáváno ocenění ve čtyřech kategoriích, a to 
Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky, Mléko a mléčné 
výrobky, Maso a masné výrobky a Výrobky z medu a ostatní. 

„Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení absolutního vítěze  
v každé kategorii a také předání cen za objev roku pro nově přihlá-
šené výrobce,“ informoval radní pro životní prostředí, zemědělství  
a venkov Václav Kroutil. 

Jednotlivé kategorie ovládly kvasový bochník s ovesnou kaší  
z Naší DOBRÉ pekárny, Mlsík čokoládový ze Zemědělského druž-
stva Rosice u Chrasti, Vepřové maso ve vlastní šťávě od Jatka 
Lanškroun a Rakytníkový džem z TORO VM. Pětice firem, které 
se v soutěži objevily vůbec poprvé, získaly cenu za objev roku. 
Jednalo se o společnosti RVB, s.r.o., Ranč Bělečko Agros s.r.o., 
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Petr Souček 

– Minimlékárna Juliana a Farma Apolenka. Čestné uznání si 
odnesla Agro Vysočina Bystré, a.s.

„Oceňování na pardubickém zámku, jehož důstojné prostory dodá-
vají soutěži na prestiži, si účastníci soutěže i hosté užili,“ zhodno-
til předávání cen radní Václav Kroutil. „Porota ocenila přes pět desí-
tek výrobků, z nichž všechny jsou opravdu chutné a kvalitní. Pokud 
lidé uvidí produkt označený jako MLS Pardubického kraje, mají jistotu, 
že se jedná o potravinu vyrobenou v našem regionu, našimi výrobci  
a z našich surovin,“ dodal radní.
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Nejbližší příležitostí, kdy může veřejnosti nové MLSy 
Pardubického kraje ochutnat a zakoupit, bude Den Pardubického 
kraje, který se uskuteční 8. června na Pernštýnském  
a Komenského náměstí v Pardubicích. Hned následující víkend 
16. a 17. června mohou lidé oceněné výrobce s jejich potravi-
nami potkat na Beko Fresh festivalu na pardubickém dostihovém 
závodišti.

Pardubický kraj - kraj pro rodiny

Podpora rodiny je jedním z důležitých bodů programového 
prohlášení současné krajské vlády. Dnes, na Mezinárodní den rodiny, 
se radní mohou za svým aktivitami pro rodiny ohlížet s čistým 
štítem.

„Mezi naši základní pomoc patří programové dotace na proro-
dinné aktivity,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor 
Pavel Šotola. „Jen v letošním roce na ně šlo z krajského rozpočtu 
skoro milion korun. Podporujeme rodinná a mateřská centra, ale také 
aktivity na podporu náhradní rodinné péče, pomoc mladým lidem  
z ústavní výchovy, a podobně.“

Zároveň v rámci programových dotací kraj podporuje potra-
vinovou a materiální pomoc pro rodiny v nouzi, nebo například 
pomoc pro rodiny, které se ocitly v krizi a potřebují terapie, medi-
ace nebo asistovaný kontakt.

„Rodinu chápeme v celé šíři, to znamená, že to nejsou jen rodiče 
a malé děti, ale také senioři a kontakty mezi generacemi. Zároveň 
připravujeme Den pěstounství jako ocenění lidem, kteří do své péče 
přijali děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině,“ dodává 
Pavel Šotola.

Kraj se aktivně zapojil také do projektu Ministerstva práce a 
sociálních věcí na prorodinnou politiku a připravuje koncepci 
rodinné politiky pro další roky. 

Dožínky, Dny medu i výstavy ovoce a zeleniny. Kraj 
podpoří vystavovatelskou činnost spolků

Mnoho spolků a dalších subjektů z oblasti venkova a zeměděl-
ství pořádá v průběhu roku řadu akcí pro veřejnost. Kraj tyto výstavy 
podpoří částkou téměř 900 tisíc korun.

„Každoročně podporujeme spolky, svazy a další subjekty, jejichž 
činnost se dotýká zejména zemědělství a života na venkově a které 
organizují nejrůznější osvětové či ochutnávkové akce nebo výstavy. 
V letošním roce tato podpora činí 883 tisíc korun,“ řekl radní pro 
životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. 

„Mezi pravidelně podporovanými událostmi je například Den země-
dělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje, tedy Krajské dožínky, 
které se uskuteční 23. září, nebo Bosch Fresh festival, který proběhne  
v Pardubicích 16. a 17. června. Nesmíme zapomenout ani na Polní dny 
v Nabočanech ve dnech 19. a 20. června, které jsou přehlídkou moder-
ního zemědělství s mezinárodní účastí.  Na tyto i další akce jsou všichni 
srdečně zváni,“ řekl Václav Kroutil.

Kromě výše zmíněných událostí radní podpořili také oblastní 
výstavy mysliveckých, chovatelských a zahrádkářských svazů  
na území celého Pardubického kraje. 

Kraj chce čelit nejen problémům se suchem
a nedostatkem vody

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání doporučila 
krajským zastupitelům schválit založení Institutu environmentál-
ních výzkumů a aplikací. Kraj tak reaguje na narůstající problémy 
se suchem a nedostatkem vody v krajině. Cílem institutu je přede-
vším příprava opatření, která mají pomoci regionu se vypořá-
dat s následky sucha a zabránit jejich rozšíření, ale také organi-
zace různých seminářů, workshopů a zajišťování osvěty. Založení 
institutu bude projednávat zastupitelstvo na svém červnovém 
zasedání.

„Navazujeme na schválenou koncepci české vlády a chceme také  
v našem kraji vytvořit účinná opatření k minimalizaci dopadů sucha 
a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní 
prostředí a na celkovou kvalitu života v našem kraji. Ten prozatím 
nepatří mezi nejohroženější, ale již nyní evidujeme oblasti v regi-
onu Železných hor, který by mohly mít potenciálně problém. I proto 
chceme být připraveni a řešit tento problém včas,“ uvedl hejtman 
Martin Netolický. „V minulosti jsme se po velké povodni v roce 1997  
a následně 2002 zaměřovali na protipovodňovou ochranu, která je 
podle mého názoru dnes velice dobrá a účinná. Nyní se setkáváme  
s problémem opačným, a tím je nedostatek vody v krajině,“ sdělil 
hejtman Martin Netolický.

Aby mohl Pardubický kraj účinně naplňovat svoji regio-
nální strategii, rozhodl se založit specializovaný odborný insti-
tut, prostřednictvím kterého bude možné cestou dílčích projektů 
vypracovat i pro území regionu komplexní, dlouhodobou a ucele-
nou strategii, zaměřenou na snížení dopadů sucha na krajinu, 
lidské zdraví a životy, ale rovněž tak i na ochranu před povodněmi, 
které jsou dalším předpokládaným fenoménem možné klima-
tické změny. „Institut se na odborné úrovni bude zabývat regionální 
strategií adaptačních opatření, zahrnující potřebný stupeň poznání, 
na základě kterého by byly navrženy technické a ekonomické nástroje 
aplikovatelné na území našeho kraje, ze kterých by mohly vycházet i 
možné podněty pro legislativní změny a případně i návrhy na vytvo-
ření potřebných programových dotací,“ uvedl krajský radní pro 
oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil 
s tím, že by spolek organizoval také různé semináře, workshopy a 
zajišťoval osvětu v této problematice.

Krajští radní rovněž navrhli obsazení prvních pozic ve správní 
radě. Těmi byli navrženi hejtman Martin Netolický, krajský 
zastupitel a senátor Petr Šilar, předseda zastupitelského klubu 
hnutí ANO 2011 Jan Procházka. Na funkci revizora ústavu je navr-
žen předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Foldyna.
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Válečná veteránka, youtuber nebo zachránci životů.  
Kraj ocenil své významné osobnosti

Pardubický kraj již popáté poděkoval osobnostem, které přispěly 
k rozvoji regionu, šíří jeho dobré jméno nebo vykonaly nějaký výji-
mečný skutek. Ve Východočeském divadle v Pardubicích předali 
zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým Ceny 
Michala Rabase za záchranu, Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj  
i jednu medaili hejtmana.

„Každý rok se všichni přesvědčujeme o tom, že v našem Pardubickém 
kraji žije spousta osobností, které si zasluhují pozornost široké veřej-
nosti. To dokazuje také téměř 50 nominací, které jsme v letošním 
roce z řad veřejnosti obdrželi. Letošní rok slaví naše ocenění půlku-
laté jubileum, ale mnohem důležitější oslava čeká naši republiku, která 
slaví 100 let od svého založení. Proto považuji za velmi symbolické,  
že mezi oceněnými je i paní Božena Ivanová, která je jedním z posled-
ních účastníků druhé světové války v našem kraji. Právě ona, ale i další 
ocenění, si zaslouží naši pozornost. Často v naší společnosti slýcháme, 
že mezi námi nejsou vzory, ke kterým bychom nejen my, ale především 
mladá generaci, mohli vzhlížet. Všichni ocenění takovými vzory jedno-
značně jsou, a proto se jim právem sluší poděkovat,“ uvedl hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický. 

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj

Božena Koutná Ivanová se narodila v roce 1927 v Praze, mládí 
však prožila v tehdejším Sovětském svazu. V šestnácti letech šla 
k odvodu a stala se z ní spojařka, poté absolvovala náročný para-
šutistický výcvik. Konec války prožila ve výcvikovém praporu. 
Ocenění získala pro účast ve druhé světové válce a celoži-
votní přínos české armádě a snahu o popularizaci armády nejen  
v Pardubickém kraji. 

Nynější prorektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. je již 21 let 
spjat s vedením Univerzity Pardubice, v jejímž čele stál celých  
14 let jako rektor. V době jeho nástupu do funkce rektora v roce 
2000 měla vysoká škola přibližně 4000 studentů, dnes je jejich 
počet takřka trojnásobný. Počet fakult se rovněž více než zdvoj-
násobil. Za jeho působení putovaly do školy významné inves-
tice, vyrostl zde například moderní univerzitní kampus. Profesor 
Ludwig je také respektovaným odborníkem v oblasti organické 
chemie.

Doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc. byl uznávanou autoritou  
v oblasti sbormistrovství. Byl známým dirigentem, zakladate-
lem souborů sborového zpěvu, učitelem na pardubické konzer-
vatoři i univerzitě a organizátorem mnoha významných kultur-
ních akcí. Díky jeho zápalu vznikly například festivaly IFAS 
nebo Mezinárodní hudební festival a soutěž pěveckých sborů 
Bohuslava Martinů. Vlastislav Novák zemřel krátce před vyhláše-
ním osobností Pardubického kraje ve věku 86 let. 

Karel Telecký a Vojtěch Sedláček již jedenáctým rokem pořádají 
benefiční festival Hudba pomáhá, který je zaměřený na podporu 
handicapovaných dětí z Pardubického kraje. Za dobu svého trvání 
festival získal zhruba 2,3 milionu korun určených na konkrétní 
pomoc pro místní děti s různými formami postižení, koncerty 
navštívilo deset tisíc lidí a vystoupilo na nich 62 hudebních 
skupin. 

Cena Michala Rabase za záchranu

Organizace Zdravotní klaun, o.p.s. pravidelně navštěvuje přes 
sedm desítek zdravotnických zařízení, kam přinášejí svými 

„klauniádami“ rozveselení nemocným dětem a lépe jim tak 
pomáhají zvládat stres z pobytu v nemocnici nebo před závažněj-
ším ošetřením.

Ondřej Slabý poskytl pomoc své spolužačce, u které se při 
jízdě vlakem rozvinula silná alergická reakce. Student zdravot-
nické školy správně rozpoznal, o jaký problém se jedná, a účinnou  
a rychlou první pomocí zachránil spolužačce život. 

Michal Zölfl, Ladislav Částek a Miroslav Albert v kritické chvíli, 
kdy jejich známého postihl těžký srdeční kolaps, duchaplně zare-
agovali a začali muže resuscitovat. Jen díky jejich zásahu se poda-
řilo jeho životní funkce obnovit.

Medaile hejtmana

Medaili hejtmana získal youtuber Karel Kovář, známý jako 
Kovy. Ten už v 15 letech spustil na YouTube kanál Gameballcz, 
který sleduje 375 tisíc odběratelů, jeho druhý kanál s názvem 
Kovy odebírá 715 tisíc uživatelů. Tento youtuber se snaží poskyto-
vat lidem odreagování a motivovat diváky videí k zájmu o veřejné 
dění.

Cena médií

Cenu médií získala učitelka Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D., 
která se dlouhodobě věnuje výuce fyziky na základní a střední 
škole a přípravě učitelů. Kvalifikovala se také do speciálního 
kurzu v USA. Fyziku se snaží prezentovat tak, aby ukázala její 
zajímavé stránky a studenty pro tento předmět nadchla.

 

Nejzdařilejší dopravní stavby Pardubického 
kraje si převzaly ocenění

V pořadí osmý ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního 
hospodářství v Pardubickém kraji za roky 2016-2017 je u konce. 
Tečku za ním udělalo slavnostní vyhlášení výsledků a udělování 
titulů nejlepším projektům. Odborná komise ve dvou kolech hodno-
cení vybírala vítěze ve čtyřech soutěžních kategoriích. 

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Rytířských sálech pardu-
bického zámku a sešli se na něm nejen zástupci investora staveb, 
tedy Pardubického kraje, ale především dodavatelé a projek-
tanti. „Pokud se bavíme o nejzdařilejších stavbách silničního hospo-
dářství v Pardubickém kraji, tak to ve skutečnosti znamená, že se staví. 
A to je potřeba zdůraznit. Jsem velmi rád, že vnímáme toto setkání 
jako oslavu a chci věřit, že kraje budou i nadále součástí dotační poli-
tiky státu. Přestože se situace v poslední době hodně zlepšila, čeká nás 
ještě hodně práce,“ řekl při zahájení slavnostního vyhlášení hejt-
man Pardubického kraje Martin Netolický a připomněl i skuteč-
nost, že podfinancovanost silniční sítě v regionech je za posled-
ních 20-30 let je velká a stát by měl zajistit systémové příspěvky 
pro regiony. 
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„Osobně mám radost ze všech staveb, které se nám podaří zrealizo-
vat, ale vyzdvihl bych dvě z nich. Tou první je optimalizace průjezdů  
pod železniční tratí v České Třebové směrem do průmyslové zóny  
a dále na Semanín. Jednalo se o velmi náročnou a mimořádnou stavbu,  
která dokazuje, že chceme podporovat investiční akce v regionu.  
Důkazem toho je také rekonstrukce silnice v Červené Vodě v místní části 
Moravský Karlov, která také vede průmyslovou zónou. Pochopitelně  
i ostatní stavby jsou zajímavé a kvalitní, ale tyto dvě vyžadují speciální 
pozornost,“ doplnil hejtman Netolický.

„Jako národ jsme zvyklí hodně nadávat, a nejen při hokeji, a když se 
něco povede, bereme to jako samozřejmost. Všichni jezdíme po těch 
opravených silnicích a mostech a vnímáme, že těch potencionálních 
nástrah ubývá. Pochvalme ty, kteří za tím stojí, a mějme s nimi radost,“ 
vyzval nejen přítomné hosty 1. náměstek hejtmana Pardubického 
kraje zodpovědný za investice Roman Línek. V podobném duchu 
se vyjádřil i náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpo-
vědný za dopravu Michal Kortyš: „Soutěž je už několik let urči-
tou formou ocenění práce projektantů a stavbařů, ale také možností 
ukázat veřejnosti jaké stavby a v jaké kvalitě se v regionu staví. Často 
se totiž stává, že když se stavba postaví a vyfakturuje, už si na ni nikdo 
nevzpomene.“

V letech 2016-2017 Pardubický kraj realizoval téměř 70 staveb, 
do samotné soutěže jich bylo nominováno devětadvacet. „Byly to 
ty stavby, které splňovaly kritérium určité stavebně-technické nároč-
nosti a byly dodavateli dokončeny včas a kvalitně,“ přiblížil prin-
cip soutěže ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje 
Miroslav Němec. Podle jeho slov soutěž naplnila veškerá očeká-
vání, respektive favorité skutečně porotu oslovili. Ta se zamě-
řila nejen na kvalitu stavebních prací, ale také na začlenění stavby  
do okolního prostředí, prostorové a funkční řešení i tzv. společen-
skou prospěšnost stavby.

Odborná komise silniční stavby hodnotila v kategorii  
Nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice, Nejzdařilejší velká 
oprava úseku silnice, Nejzdařilejší mostní a umělá stavba  
a Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba. V první katego-
rii titul nejzdařilejší stavby získal projekt modernizace silnice 
III/31230 z Bílé Vody do Moravského Karlova. Nejzdařilejší 
velkou opravou úseku silnice je rekonstrukce silnice II. třídy  
z Jeníkova do Kameniček. Za nejzdařilejší mostní a umělou stavbu 
komise považuje rozsáhlý projekt optimalizace průjezdného 
profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové a nejzdaři-
lejší dopravně-bezpečnostní stavbou se stala úprava křižovatky  
v Pardubicích – Doubravicích. 

Partnery akce jsou Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond 
dopravní infrastruktury, Pardubický kraj, Česká komora auto-
rizovaných inženýrů a techniků, Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity 
Pardubice, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, 
Česká manažerská asociace a Regionální rozvojová agentura 
Pardubického kraje. 

Statistika 
obyvatelstva
k 31. 5. 2018

Počet obyvatel obce Rudoltice celkem: 1854

Počet obyvatel na Zámečku 
• v bytových domech: 674
• v rodinných domech: 107

Průměrný věk:
• celkem 37,81
• muži 36,71
• ženy 38,91

Počet přihlášených od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018: 19
Počet odhlášených od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018: 22
Počet narozených od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018: 9
Počet zemřelých od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018: 8

Společenská 
kronika
V měsíci dubnu a květnu 2018
se narodili: 

• Michal Marik
Fotografie: Orlický deník

• Ema Ambrozková

• Filip Karel

• Leontýna Braná
Fotografie: Orlický deník

• Dominik a David Babejovi

Oslavili životní jubileum: 

• Bohuslav Šafránek, 70 let

• Stanislav Onderek, 70 let

• Jaroslav Cvejn, 75 let

• Jana Krejčířová, 75 let

• Marie Stuchlíková, 94 let

Rozloučili jsme se:

• Anna Chromcová, 90 let

• Anna Hrabáčková, 94 let

• Věra Minářová, 91 let
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Z pera našich  
čtenářů
Láska k naší zemi

Vím o jedné malé zemi, překrásné už na pohled.
Tam uprostřed ta zem leží, jenom radost pohledět.
Horami je opředená a řekami protkaná,
jaro, léto, podzim, zimu, to všechno ta země má.
Lesy, pole obdělaná, také města malebná.
Hlavní město její Praha tyčí se jak královna.
Kdo chce v této zemi žít, čisté srdce měl by mít,
aby tato země krásná mohla dýchat, růst 
a žít…

Ilona Nástrahová Kotková, autorka básně a maleb

Lípy

Lípy kvetou, voní, bzučí,
včelky kolem létají,
nektar z květů sbírají,
jen se kolem míhají.  

Květy z větví otrháme,
usušíme, uložíme,
v zimě si čaj uvaříme,
vůni léta ucítíme,
medem si ho osladíme.

I když bude sníh a mráz,
z hrnku dýchne léta čas,
kdy v okolních alejích
ve všedních dnech 
i nedělích,
lípy kvetly, voněly,
včelky kolem bzučely.

Zas se vrátí léta čas
a bude jenom na nás,
půjdeme-li květy trhat,
vůni medu opět dýchat,
v zimě zase vzpomínat,
našim předkům děkovat,
že tu lípy vysadili,
a tím nám to umožnili.

Krasava Šerkopová, 
autorka básně a fotografie Lípy
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Zámeček zahájí letní 
prázdninovou prohlídkovou 
sezonu 30. 6. 2018 od 13 hod.
Podle aktuálních informací na www.novyzamek.cz budou možné 
prohlídky ve všední den po tel. domluvě na tel: 776 642 277 
a o víkendech od 13.00 do 17.00 hodin celé prázdniny.
Zveme všechny na tradiční Hradozámeckou noc 25. 8. 2018.

Kouzelný ráček 
Rudolťáček 
vypravuje 
a má pro vás 
hádanky

Kdysi dávno, možná za sedmero horami a sedmero řekami, 
bylo království, kde vládl  moudrý král Přemysl. Jeho sídlo 
bylo ve slavném městě, kterému před staletími jedna moudrá 
kněžna předpovídala slavnou budoucnost. Země tohoto králov-
ství byla bohatá na zvěř, byla zde úrodná půda, ale obyvatel bylo 
málo. Proto král vyslal své posly, aby pozvali rodiny ze sousední 
země, ať se usídlí v jeho království. Mluvili sice jiným jazykem,  
ale tehdy si s tím nikdo hlavu nelámal. Pozvat lidi odjinud, mezi 
nimi například šikovné řemeslníky, bylo výhodné, protože oni 
měli jiné zkušenosti. Znali třeba lepší způsob zhotovování země-
dělského nářadí nebo tkaní látek a podobně. Výhodné to bylo 
pro všechny. Noví osadníci získali půdu a zase mohli místní 
mnohému naučit. I panovník získal, protože za čas noví obyvatelé 
museli začít platit daně do královské pokladny. 

Král tedy vyslal do částí království, kde se noví obyvatelé 
mohli usadit, svého úředníka, který měl za úkol vybrat vhodné 
místo, aby tam mohla vzniknout vesnice či město. Nejdůležitější 
bylo, aby zde tekla řeka nebo alespoň potok. V jednom odlehlej-
ším koutě země byla vesnice, kterou protékal potok, kde se v čisté 
vodě náramně dařilo rakům. A to byla pochoutka! Dalo se na ní  
i vydělat! Novým obyvatelům naší nové vísky se v království líbilo, 
a tak se brzy zabydleli. V celém království, ať ve vesnicích nebo 
ve městech, nemohl chybět kostel, který vždycky dostal jméno 
po nějakém světci. V ráčkově vesničce měl dokonce dva patrony: 
svatého Petra a Pavla.

Jak to tak bývá, plynul čas, na trůnu se vystřídali další králové. 
Byly doby šťastné, kdy lidé žili v klidu a míru, ale přišly i doby 
zlé. Hrozné byly války, také smrtelné nemoci (nejhorší určitě 
mor), ale i neúroda na polích, kdy hrozil hlad. Zlé časy nastaly, 
když vtrhlo do země cizí vojsko. Vypalovali vesnice, sebrali lidem 
obživu - ̶  dobytek, obilí, veškeré jídlo. Ale naštěstí bylo zase lépe. 
Lidé se mohli opět bavit, veselit. Hoši si namlouvali děvčata, 
přišla svatba, děti, a tak obyvatel přibývalo. Hodně se dodržo-
valy různé zvyky. Třeba o Vánocích nebo každoroční slavnosti 
jako je masopust, pouť, dožínky.  Lidé si vážili půdy, starali se o ni, 
protože jim přinášela obživu. Ale svět se mění. I z raků zbyl už jen 
náš kouzelný ráček Rudolťáček, který si všechno pamatuje.

Z ráčkovy vesničky nezmizeli jen raci, ale už nebylo království, 
už neměla svého krále. Zase přišly krušné časy, kdy hodně lidí 
nemělo ani co jíst. Nejhorší bylo, že začaly vznikat neshody. To je 
vždycky zlé, když si lidé přestanou pomáhat, začnou se obviňo-
vat, ubližovat si a nakonec proti sobě bojují. Umírají nejen vojáci, 
ale trpí i ostatní lidé, nejvíc hlavně děti. Naštěstí i války mají svůj 
konec. V naší ráčkově vesničce však nastaly velké změny. Lidé, 
kteří tady po staletí žili, odešli, ale přišli noví osadníci. Ti pak žili 
šťastně, a jak se říká v pohádkách, až do smrti. 

A to je konec ráčkových vzpomínek, 
protože už zazvonil zvonec.
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Kdopak správně odpoví?

1. Jaké bylo celé jméno krále 
Přemysla? 

2. Ve kterém století vznikla 
naše obec? 

3. Jaký byl původní název naší 
obce? 

4. Jak se dnes jmenuje potok, 
ve kterém se tak dařilo 
rakům? 

5. Jak se říkalo lidem, kteří 
chytali raky?

6. Jakým cizím jazykem 
mluvili osadníci, které sem 
pozval král? 

7. Jaká nakažlivá nemoc 
dokázala usmrtit téměř 
celou vesnici? 

8. Kdo se staral o chod vesnice 
a jak se jmenoval dům,  
kde bydlel? 

9. Komu je zasvěcen kostel  
v naší vesnici? 

Řešení hádanek ráčka Rudolťáčka
Přemysl Otakar II.
13. stol.
Rudelsdorf
Lukávka
rakaři
německy
mor
rychtář – rychta
sv. Petru a sv. Pavlovi

Drahuše Rejentová, 
Marcela Macháčková, kronikářka obce



Obec Rudoltice Vás srdečně zve na oslavu  
 

Mezinárodního dne seniorů  
Kdy: 29. září 2018 od 15:00 hodin  

Kde: sál Kulturního domu v Rudolticích 

                                                 
                                                                                      Program: 

15:00 hodin – hudební    
          vystoupení dětí naší       
          základní školy  
15:30 hodin – veselé            
          vyprávění a známe hity       
          YVETTY SIMONOVÉ 

cca17:00 hodin až 20:00 taneční  
          zábava s hudebním  
          triem VESELÁ TROJKA  

18:00 hodin – o přestávce   
          vylosování tří luštitelů           
          křížovek vycházejících  

                                                                                                  v Rudoltickém zpravodaji 

 

               Občerstvení zajištěno  

Autobusová doprava zdarma,  
časy odjezdů autobusu z jednotlivých zastávek: 

 

Rudoltice, Zámeček           14:15 hodin 
Rudoltice, křižovatka          14:17 hodin 
Rudoltice, u školy              14:20 hodin 
Rudoltice, hostinec            14:22 hodin 
Rudoltice, u mostu            14:25 hodin 
Rudoltice, kulturní dům      14:30 hodin 
Rudoltice, kulturní dům      19:00 hodin 
             (po jednotlivých zastávkách)  
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Rozpis stomatologie 

Kalendář akcí na rok 2018
Loučení s létem (obec)

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

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

Zájezd – Polsko Kudowa–Zdrój (obec – konání dle počtu zájemců)

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)

1. 9. 2018

29. 9. 2018

Říjen 2018

27. 10. 2018

5.–6. 10. 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

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

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

4.–5. 8. 2018
11.–12. 8. 2018
18.–19. 8. 2018

25.–26. 8. 2018
1.–2. 9. 2018
8.–9. 9. 2018

15.–16. 9. 2018
22.–23. 9. 2018

28. 9. 2018
29.–30. 9. 2018

MUDr. Ulman Jaroslav
MUDr. Valentová Hana
MUDr. Vebrová Zdeňka
MUDr. Vlasatá Lenka
MUDr. Vítková Eva
MUDr. Appl Martin
MUDr. Bílý Aleš
MDDr. Bílý Aleš
MUDr. Beranová Renata
MUDr. Dunglová Stanislava
MUDr. Ježáková Daniela
MUDr. Jedličková Zuzana
MUDr. Filipová Jitka
MUDr. Johnová Marie
zubní lékař Khmara Oleksii
MUDr. Kobzová  Zdeňka
MDDr. Kopecký Milan

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
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné n/d Orlicí, U Koupaliště 149
Letohrad, Tyršova 259
Letohrad, U Dvora 815
Bystřec 182
Lanškroun, Strážní 151
Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, Družstevní 815
Lanškroun, 5. května 2
Lanškroun, Mikoláše Alše 152

465 381 212
465 322 907
465 613 441
465 642 765
465 626 460
465 393 266
465 324 829
465 324 829
465 642 267
972 324 447
608 427 960
465 642 990
465 325 212
465 622 216
465 620 358
465 322 897
739 374 787
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Jarní úklid dětí z SDH, strana 11

20. ročník atletických přeborů, strana 14
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Fotografie: Archiv ZŠ a MŠ Rudoltice

Slavnostní žehnání obnoveného pomníku dvou pruských husarů, strana 6 

Fotografie: Archiv SDH Rudoltice
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