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Zahájení nového 
školního roku

Letní prázdniny utekly rychle jako voda a dne 3. září děti opět 
usedly do školních lavic. Letošní školní rok bude pro všechny 
tak trochu nový, učitelé i děti se konečně dočkali opravené školy  
s větším prostorem a komfortem uvnitř …. Moderní škola je nyní 
připravená plně sloužit svému účelu, zbývá jen dokončit fasádu 
staré budovy. Tato činnost již nenaruší chod a pořádek ve škole.  
V plánu má obec také rozšířit prostor školní jídelny formou 
přemístění vnitřních příček. 

V letošním roce je počítáno se zahájením výstavby sportovního 
hřiště na prostranství vedle budovy základní školy. Hřiště bude 
využívat zejména škola, ale v mimoškolní době bude přístupné  
i veřejnosti…

Více na straně 4
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Myslivecké posezení

Loučení s létem

Fotografie: Vladimír Provazník

Fotografie: Vladimír Provazník
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V sobotu dne 1. září 2018 se konalo na fotbalovém hřišti TJ Sokol 
Rudoltice již tradiční Loučení s létem. Letošní léto bylo horké  
a velmi slunečné, všemi očekávaný déšť přišel zrovna poslední 
prázdninový víkend. Naštěstí se v sobotu v odpoledních hodinách 
počasí umoudřilo, vysvitlo i sluníčko a všechny atrakce mohly být 
dětmi naplno využity. Menší děti se svezly v autíčkách, všechny 
se vydováděly na nafukovacích atrakcích, zakopaly si fotba-
lové šipky nebo se přetlačovaly v nafukovacích koulích. Na hřiště 
zavítali mistři světa a Evropy ve Footbagu Tomáš Tučka a Martin 
Sládek a předvedli své fotbalové umění a různé triky s míčem.   
V 16.00 hodin se odehrál také fotbalový zápas, utkal se TJ Sokol 
Rudoltice s TJ Sokol Těchonín, domácí zvítězili. Od 19.00 hodin 
se konala videodiskotéka s DJ Homerem, bohužel již za deště.  
O občerstvení se postarali členové TJ Sokol, kterým patří dík. 

Jolana Kobzová, místostarostka

Obec sděluje všem občanům, že s novým školním rokem 
byla zkolaudována a uvedena do provozu nově přistavěná třída  
v budově mateřské školy. Vznikem nové třídy ve školce se uvolnil 
prostor nad podatelnou obecního úřadu. Obec se rozhodla tento 
prostor využít pro kanceláře obecního úřadu a přizpůsobit provoz 
úřadu požadavkům dnešní doby. 

U nového hlavního vchodu do podatelny obecního úřadu bude 
nově umístěn zvonek s telefonem, kterým si budou moci posti-
žení občané přivolat pracovnice úřadu k sobě a úřední záležitost 
vyřídit bezbariérově.

Do přízemí dnešního obecního úřadu bude přemístěna kance-
lář společnosti Vision a lesního hospodáře. Uvolněný prostor 
po společnosti Vision vedle šatny bude sloužit jako zázemí sálu. 
Stane se zároveň i rezervním prostorem obce pro nenadálé situ-
ace, jakou byla například v loňském roce náhle uzavřená pošta.   

Ke změnám dojde v měsíci říjnu, přesný termín změn bude 
uveden na webových stránkách obce, ve vývěskách a v obecním 
rozhlase.

Jolana Kobzová, místostarostka

Předseda komise životního prostředí pan Richard Kohout 
nabízí občanům každý lichý pátek v době od 13.30 hodin 
do 15.00 hodin v podatelně obecního úřadu 
KONZULTAČNÍ HODINY k projednávání 
otázek a problémů týkajících se 
životního prostředí v naší obci.

V sobotu 25. 8. 2018 se konalo na Mysliveckém rybníčku již 
tradiční Myslivecké posezení. Děti si zde mohly již od dopoled-
ních hodin vyzkoušet rybářské umění, mnoho rodin na akci zaví-
talo na oběd nebo večeři. Podávaly se zvěřinové speciality z grilu 
nebo udírny, znamenitě chutnal i guláš z divočáka, nechybělo 
pivo, káva a vynikající zákusky. Počasí akci na závěr prázdnin 
přálo.

Jolana Kobzová, místostarostka

Fotografie: Vladimír Provazník

Loučení 
s létem 2018

Přemístění 
kanceláří 
obecního úřadu
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prostředí: 
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posezení
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Letní prázdniny utekly rychle jako voda a dne 3. září děti opět 
usedly do školních lavic. Letošní školní rok bude pro všechny 
tak trochu nový, učitelé i děti se konečně dočkali opravené školy  
s větším prostorem a komfortem uvnitř. 

Rekonstrukce školy probíhala ve dvou fázích, vždy ale během 
letních prázdnin, aby provoz školního roku nebyl narušen. První 
fáze v létě 2015 zahrnovala opravu izolací v přízemí a rekon-
strukci podkroví včetně výměny střešní krytiny. Druhá, rozsáh-
lejší fáze probíhala o letošních prázdninách a představovala 
přístavbu nového jižního křídla a stavební úpravy v prvním 
poschodí staré budovy. Díky tomu vznikla nová učebna z bývalé 
sborovny v 1. patře staré budovy. Původní učebna v podkroví byla 
uzpůsobena potřebám družiny, neboť ta ve škole zcela chyběla. 
V samotné přístavbě pak vznikla nová dílna pro děti, sklad pro 
sportovní náčiní, kotelna, sborovna, ředitelna a kabinet, venku 
přístřešek pro kola dětí. 

Lze předpokládat, že v nejbližší době škola uspořádá den 
otevřených dveří v základní i mateřské škole a občané, v mnoha 
případech i bývalí žáci, budou moci porovnat, co se změnilo.

Moderní škola je nyní připravená plně sloužit svému účelu, 
zbývá jen dokončit fasádu staré budovy. Tato činnost již nena-
ruší chod a pořádek ve škole. V plánu má obec také rozší-
řit prostor školní jídelny formou přemístění vnitřních příček.  
V letošním roce je počítáno se zahájením výstavby sportovního 
hřiště na prostranství vedle budovy základní školy. Hřiště bude 
využívat zejména škola, ale v mimoškolní době bude přístupné  
i veřejnosti.

Chci také zmínit, že o letošních prázdninách proběhla kolau-
dace nástavby budovy mateřské školy. Školka již nyní může 
využívat i novou třetí třídu pro svoje aktivity. V letošním školním 
roce však budou oficiálně otevřeny dvě původní třídy, neboť počet 
přihlášených dětí odpovídá právě jejich kapacitě. Celorepublikový 
pokles dětí uvolnil místa i v okolních školkách a rudoltickou 
školku přestaly přespolní rodiče využívat. V naší obci jsme však 
pokles narozených dětí výrazně nezaznamenali, ba naopak,  
a lze předpokládat, že navýšená kapacita školky bude v budoucnu 
využita.

Jolana Kobzová, místostarostka

Zahájení nového 
školního roku

Základní škola a mateřská škola Rudoltice pořádá  
v neděli 23. 9. 2018 v areálu fotbalového hřiště TJ SOKOL Rudoltice  
tradiční soutěž v pouštění létajících draků.

Začátek v 15.00 hodin
Občerstvení zajištěno

Drakiáda

Soutěžíme ve 3 kategoriích
• Nejvýše létající drak
• Nejzajímavější rudoltický drak
• Nejlepší dětský drakvodič

Nová ředitelna

Nová sborovna

Nová třída
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V pondělí 3. září jsme společně s žáky, rodiči i zástupci Obce 
slavnostně zahájili nový školní rok, 2018/2019. I když bylo od rána 
počasí deštivé a hrozilo, že budeme nakonec zahajovat školní rok 
v budově školy, nakonec se přece jen umoudřilo a umožnilo nám 
uskutečnit program podle původního plánu. To znamená v areálu 
školy. Tentokrát to z důvodu horší kvality travnaté plochy nebylo 
vedle budovy ZŠ, ale v prostorách školní zahrady. Začátek byl 
spojen s přivítáním všech přítomných, zejména prvňáčků, násle-
doval proslov pana starosty a poté také ředitele školy, který infor-
moval o změnách a novinkách, které jsou připraveny pro nový 
školní rok. Na závěr byly prvňáčkům předány symbolické klíče  
od školy a následovalo společné focení.  Potom již program pokra-
čoval ve škole, kde své žáky přivítaly jejich paní učitelky, které jim 
sdělily důležité informace k organizaci výuky i zájmového vzdě-
lávání. Zatímco si starší žáci se svými paními učitelkami společně 
sdělovali dojmy a zážitky z prázdnin a řešili organizační záleži-
tosti, na prvňáčky čekalo další pokračování slavnostního přiví-
tání. Za přítomnosti svých rodičů a blízkých poprvé vstoupili 
do své krásně nazdobené třídy a zasedli do školních lavic, kde je 
čekalo překvapení v podobě mnoha dárků, které jim věnovala 
škola, Obec Rudoltice, Pardubický kraj i společnost M+K Fruit.  
Pan starosta jim u tabule předal pamětní listy a popřál hodně 
úspěchů a spokojenosti ve škole. Závěr pak patřil paní třídní 
učitelce, která poinformovala rodiče o tom, co je i jejich děti  
v tomto školním roce ve škole bude čekat.

Z reakcí všech přítomných bylo cítit, že se slavnostní zahájení 
podařilo a bylo pro všechny pěkným zážitkem. 

A jak bude vypadat právě zahájený školní rok a co nás v něm 
čeká? 

Opět máme spousty plánů a cílů, o kterých věříme, že se je 
podaří splnit. Ten první, zprovoznit novou přístavbu školy  
do začátku nového školního roku se již podařilo splnit. Nebyl to 
jednoduchý úkol, ale vše se podařilo a my se nyní můžeme těšit 
z výrazně lepších prostorových podmínek, které nám umožní 
vytvořit kvalitnější zázemí pro vzdělávání našich žáků i jejich 
zájmovou činnost. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu přístavby ZŠ.  
V první řadě patří dík vedení Obce Rudoltice, které výstavbu inici-
ovalo a poskytlo na ni finanční prostředky. Poděkování patří 
také stavební firmě KPV Systém, která stavbu realizovala, i všem 
firmám, které se na výstavbě spolupodílely. Děkuji také kolegy-
ním za pomoc s přípravou školy na nový školní rok a přede-
vším paním uklízečkám za obrovský kus práce, který odvedly 
při úklidu školy po stavebních pracích. Nesmím zapomenout 
na zaměstnance obecní společnosti Vision, kteří nám pomáhali 
při stěhování a se zařizováním nových prostor školy. Bez jejich 
pomoci bychom jen těžko vše zvládli do začátku školního roku.

Školní rok 2018/2019 v ZŠ a MŠ  
Rudoltice Dalším důležitým cílem je udržet a ještě zvýšit zájem rodičů 

z Rudoltic a okolí o vzdělávání jejich dětí v naší škole, a to jak 
základní, tak i mateřské. Vedle velmi pěkných prostorů, kterými 
škola již v současnosti disponuje, to bude především naše snaha 
poskytnout jim kvalitní vzdělávání i širokou nabídku zájmo-
vých činností. Pro děti z MŠ i žáky ZŠ jsme opět připravili mnohé 
aktivity, jakými jsou například plavecké kurzy v České Třebové, 
lyžařské výcviky v Čenkovicích a Říčkách, účast na sportovních 
soutěžích, divadelní představení, návštěvy výstav, kina, výlety, 
exkurze... Opět budeme pořádat v rámci školní družiny výcvik na 
lodích, těšíme se na drakiádu, vánoční koncert, dětský karneval, 
Noc s Andersenem s lampionovým průvodem, na Svatojakubskou 
noc se stezkou odvahy i třeba na další ročník společného výletu  
s rodiči na kolech. V rámci zájmové činnosti nabídneme i letos 
řadu kroužků.  Ve školní družině to budou keramický a sportovní, 
pod hlavičkou DDM Lanškroun – kreativní, pohybový, lezecký, 
turistický a v rámci projektu „Šablon“ (financováno EU a MŠMT) 
činnost opět zahájí klub logických a deskových her a znovu 
nabídneme doučování žáků. Pro rodiče v ZŠ i MŠ připravujeme 
sérii besed a setkání s psychology, lektory a dalšími odborníky 
na vzdělávání a výchovu dětí, které budou probíhat bezplatně  
po celý školní rok. Ve spolupráci s Obcí Rudoltice bude i letos 
probíhat projekt „Hravá družina“, který pomáhá rodičům dětí ze 
Zámečku s dopravou jejich dětí do školy a zpět a také jim nabízí 
pestré mimoškolní aktivity. 

Plánů máme skutečně mnoho, a tak věříme, že až budeme  
o příštích letních prázdninách hodnotit právě uplynulý školní rok, 
bude převládat na všech stranách spokojenost.

Závěrem ještě pár informací o organizaci vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Rudoltice ve školním roce 2018/2019:

Mateřská škola bude mít dvě třídy, přihlášeno je 49 dětí. 
• Třída Berušky – 25 dětí – učitelky: Mgr. Blanka 

Matějková (vedoucí učitelka MŠ), Hana Brodinová
• Třída Sluníčka –24 dětí – učitelky:  Alena 

Prícká, Monika Mužíková

Základní škola bude mít v pěti třídách celkem 69 žáků.
• 1. třída – 18 žáků – třídní učitelka Mgr. Olga Skalická 
• 2. třída – 15 žáků – třídní učitelka Mgr. Hana Hrdinová  
• 3. třída – 16 žáků – třídní učitelka Mgr. Jana Hejkrlíková 
• 4. třída –   9 žáků – třídní učitelka Mgr. Lenka Havlenová 
• 5. třída – 11 žáků – třídní učitelka Květoslava Ludmilová

Školní družina  – 2 oddělení 
• oddělení – žáci 1.-2.třídy – vychovatelka Marcela Krystlová, DiS. 
• oddělení – žáci 3.-5.třídy – vychovatel Mgr. P. Dvořáček

Všem našim žákům i dětem v mateřské škole přeji úspěšný 
školní rok a mnoho nových zážitků a zkušeností. Vám rodičům 
hodně sil a trpělivosti s jejich výchovou a všem zaměstnancům 
školy optimismus, hodně energie a chuti do práce.

Mgr. Pavel Dvořáček, ředitel školy
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Čas letí velmi rychle a poslední srpnové dny prázdnin jsou  
za námi. Ač je to k neuvěření, začíná nový školní rok. Zahájili 
jsme jej stejně jako základní škola v pondělí 3. 9. 2018. Ve školce 
jsme přivítali nové děti, převážně do třídy Berušek. Další k nám 
budou nastupovat v průběhu celého roku, až nastane ten jejich 
správný „čas“. První dny se slzičkami se pomalu stávají minulostí, 
a hlavně nové malinké děti si pomalu začínají zvykat. Snažíme 
se jim přechod do nové etapy života co nejvíce usnadnit. Poznají 
ve školce nové kamarády, hračky, paní učitelky a spoustu nového 
zajímavého.  Ale potom se vždycky vrátí domů k mamince a tatín-
kovi. Když je o tom, milí rodiče, vždy ubezpečíte, za chvilku už 
neukápne ani slzička. Pro ostatní děti byl návrat po prázdni-
nách bezproblémový.  Potkaly se se svými kamarády a sdělovaly 
si prázdninové zážitky. Paní učitelky je mile přivítaly a pomalu se 
všichni začínáme sžívat s pravidelným denním rytmem.

Z mateřské školy odešly dvě paní učitelky, a to Karolína 
Kotnourová a Martina Větrová, DiS. Kolegyním děkuji za jejich 
obětavou práci a přeji jim hodně štěstí nejen v pracovním, ale i v 
osobním životě. 

Od nového školního roku se vedoucí učitelkou mateř-
ské školy stává Mgr. Blanka Matějková. V tomto školním roce 
máme zapsáno 49 dětí. Nejmladší děti (třída Berušky) si budou 
hrát, učit se a povídat si s paními učitelkami Hanou Brodinovou  
a Mgr. Blankou Matějkovou. Ve třídě Sluníček se o děti starají paní 
učitelky Dipl. um. Monika Mužíková a Alena Prícká. 

A co nás v tomto roce čeká? Již v prvním týdnu se společně  
s rodiči setkáme na akci „Mami, tati, pojďte si hrát“ (6. 9. 2018). 
Třídní schůzky obou tříd se konají v úterý 11. 9. 2018. I tento rok 
k nám zavítá námi oblíbené divadlo „JOJO“, které nám zahraje 
několik pohádek: „Pohádka ze psí boudy“ (15. 10. 2018), „Bílé přání“  
(19.11. 2018), „Pohádka o nezbedných kůzlátkách“ (28. 1. 2019), 

„Trampoty čarodějky Čarymůry“ (14. 3. 2019) a „Sarka a Farka“  
(17. 5. 2019). Čeká nás toho mnohem více. Co? To se dozvíte  
v průběhu školního roku.

 Přeji všem dětem, paním učitelkám a Vám, milí rodiče, ať je pro 
Vás všechny nový školní rok plný radosti a smíchu.

 
Mgr. Blanka Matějková, vedoucí učitelka MŠ

Vítáme společně nový školní 
rok v mateřské školce

 • 6. 9. 2018 – Mami, tati, pojďte si hrát!
 • 11. 9. 2018 – Informační schůzka pro rodiče 
 • Seznamujeme se, poznáváme se
 • Drakiáda
 • Logopedická depistáž

Říjen
 • Bramborový týden ve školce

Září

Listopad
 • Světýlková cestička
 • Poznáváme krásy podzimu
 • 19. 11. 2018 – Divadlo „Bílé přání“

Prosinec
 • Možná přijde i Mikuláš
 • Vánoční koncert
 • 7. 12. 2018 – Vánoční výstava na obci
 • Adventní vyrábění pro rodiče a děti
 • Informační schůzka pro rodiče předškoláků
 • Vánoční besídky všech oddělení

Leden
 • Plavecký výcvik pro děti MŠ
 • Návštěva předškoláků ve škole -  aktovkový den
 • Lyžařský kurz pro děti
 • 28. 1. 2019 – Divadlo „Pohádka o nezbedných kůzlátkách“ 

Únor
 • Plavecký výcvik pro děti MŠ – pokračování
 • Za zvířátky do lesa

Březen
 • Karneval
 • Návštěva místní knihovny
 • Jarní dílny a den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
 • Jarní výstava na obci
 • Vítání jara a vynášení Morany
 • 14. 3. 2019 – Divadlo „Trampoty čarodějky Čarymůry“

Duben 
 • 8. 4. 2019 – Divadlo „Budka v poli“ 
 • Zápis do 1. třídy
 • Den Země 
 • Pálení čarodějnic- program v MŠ v dopoledních hodinách

Květen
 • Svátek maminek -  akademie
 • Barevný týden
 • Focení dětí z MŠ a ZŠ
 • 15. 5. 2019 – Zápis dětí do MŠ 
 • 17. 5. 2019 – Divadlo „Sarka a Farka“

•  Červen
 • Den dětí
 • Atletické přebory v ZŠ
 • Výlety
 •  Kino Lanškroun
 •  Návštěva IZS
 •  Rozloučení s předškoláky
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Chtěla bych Vás seznámit se službou, která funguje v naší obci 
Rudoltice. Jedná se o projekt Hravá družina. Je to projekt dětského 
klubu, koncipovaný především pro rodiče dětí ze Zámečku  
v Rudolticích. Umožňuje sladění jejich pracovního rytmu s péčí  
o děti. Jde tedy nejenom o podporu zaměstnanosti rodičů, ale také 
i bezpečnou a smysluplnou přepravu dětí linkovým autobusem 
do školy v Rudolticích. O bezpečný převod dětí do školy a připo-
jený program a péči o děti se stará vychovatelka Pavla Málková.  
V rámci týdenního programu máme stanovený rozvrh. 

Pondělní rána směřujeme ke zhodnocení víkendu a sezná-
mení s týdenním programem. Poté následuje hravé posezení,  
kde hrajeme různé deskové, karetní, logické či námětové hry.

Úterým nás provází jehlička nebo pastelka. Malujeme či vyrá-
bíme různé dekorace, které jsou tematické ke kalendářnímu roku, 
jeho svátkům a tradicím. V minulém školním roce jsme se zapojili 
do výtvarné soutěže Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, 
kam jsme posílali svá výtvarná díla na téma zvířata. Některé naše 
obrázky byly vybrány odbornou porotou a výherci obdrželi krásný 
balíček s cenou. 

Ve středu si hrajeme na herce. Zkoušeli jsme zahrát pohádku 
O veliké řepě, u které jsme měli spoustu dílčích úkolů. Krásně se 
nám povedly a užili jsme si prima zábavu.

Čtvrteční den patří hudbě. Spolu s dětmi se učíme písničky, 
básničky, hudební činnosti a hry.

Páteční ráno zhodnotíme celý týden. Náplní tohoto dne je  
v duchu Tajemství přírody. Po celý týden se snažíme být v odpo-
ledních hodinách venku v rámci příznivého počasí.

Velké díky za realizaci projektu patří paní Ivě Skalické, která ve 
spolupráci s obcí Rudoltice projekt napsala.

Dále vedení základní školy Rudoltice a také vychovatelce 
družiny paní Marcele Krystlové, se kterou spolupracujeme  
a trávíme spoustu času pohromadě.

Poděkování patří také i rodičům, kteří přihlásili své dítě  
do Hravé družiny.

V letošním roce nás čekají novinky, mezi které například patří 
celoroční družinová hra „Putování kolem světa se zvířaty“.

Pokud se chcete o naší službě dozvědět více, podívat se na foto-
grafie, práce nebo články z činnosti Hravé družiny, staňte se 
naším fanouškem na facebooku a nám bude ctí sdílet náš každo-
denní život s Vámi ostatními!

Těším se na všechny děti, nově příchozí, ale samozřejmě  
i na staré známé a nemohu zapomenout ani na to, že budu se 
všemi zúčastněnými ráda spolupracovat i v letošním školním roce.

Na závěr mi ještě dovolte zmínit, že tento projekt Hravá družina 
s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007829 finan-
cuje Evropská unie, konkrétně Operační program Zaměstnanost, 
bez jejichž finančního příspěvku bychom tuto službu zrealizovat 
nemohli.

  Pavla Málková, vychovatelka Hravé družiny

Hravá družina
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Ve středu 26. září 2018 proběhne od 14.00 hodin do 17.00 hodin 
v ZŠ a MŠ Rudoltice Den otevřených dveří. 
Návštěvníci se mohou seznámit s provozem školy i formami 
vzdělávání, prohlédnout si původní i nově zrekonstruované 
prostory v základní i mateřské škole, seznámit se s ukázkami 
prací žáků i posedět v naší improvizované školní kavárničce.

Na všechny se těší kolektiv zaměstnanců školy.

Foto: Marcela Macháčková

Hola hola, 
škola volá!

Pozvánka: Den otevřených 
dveří ZŠ a MŠ Rudoltice

Není to tak dlouho, co začaly krásné dva měsíce prázdnin pro 
školáky, a už píšu článek o tom, že se přiblížil začátek nového 
školního roku. Současně s tím, jak usednou děti do lavic, začnou 
starosti i rodičům. Dnes bychom rádi apelovali na rodiče menších 
dětí, především těch, kteří udělají významný životní krok  
a nastoupí do první třídy. Napíšu vám rady, jak naučit děti,  
aby došly bezpečně do školy, a jak máte reagovat v případě, že se 
vaše dítě setká se šikanou. 

Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče by měli dětem 
připomenout základní pravidla chování při pohybu po chodnících, 
při přechází silnice a při jízdě na jízdním kole. Rodičům prvňáčků 
vřele doporučujeme projít si se svými ratolestmi nejbezpečnější 
cestu do školy ještě před prvním školním dnem. Upozorněte své 
děti nejen na možná úskalí a nebezpečné úseky, ale ukažte jim 
kde a jak bezpečně přejít silnici. Pokud je cesta do školy složi-
tější, určitě pomůžou různé orientační body, jako je obchod, kašna, 
socha, barevný dům apod. Pokud vaše děti dojíždějí do školy 
hromadnou dopravou, určitě si s nimi domluvte jasný scénář,  
co mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak udělat nesmějí. 
Děti potom zbytečně zmatkují a dostávají se do pro ně poměrně 
složitých stresových situací, ve kterých si nevědí rady. Pokud 
hovoříme o cestě do školy, řada studentů jezdí na kole. Poučte 
je proto o bezpečném pohybu v silničním provozu a o nutnosti 
mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou helmu. V nepo-
slední řadě je na místě připomenout, že nezbytným prvkem pro 
bezpečnost nejen dětí je viditelnost. Policie obecně doporučuje,  
aby používali svrchní oblečení, tašky nebo doplňky z fluorescenč-
ních nebo retroreflexních materiálů. 

Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí školáků. Školáci, 
pokud vám již rodiče svěřili klíče od domu, mějte je uložené  
na bezpečném místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte, 
abyste v případě ztráty věděli kde hledat (třída, jídelna, tělocvična, 
zahrada školy apod.). Při odchodu z domů zkontrolujte, zda jste 
dveře bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli. Do školy 
ani ze školy nechoďte s cizími lidmi, nesedejte s nimi do auta,  
ani pokud vám říkají, že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, 
mějte přehled o pohybu vašich dětí, pokud si je sami nevyzve-
dáváte ve školní družině. Děti, nejezděte výtahem s podezřelými 
osobami. Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi se nebavte 
a neberte si od nich žádné věci. O soukromých věcech, o rodině,  
o bydlení a podobně nevyprávějte nikomu cizímu. Nevkládejte 
fotografie nebo videa s obsahem, který se dá zneužít na sociální 
sítě. Stejně tak nepište na sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že jste 
doma sami apod., jsou to informace, které jsou veřejné a velice 
jednoduše zneužitelné. O tom, že by rodiče měli kontrolovat,  
co jejich děti dělají a jak se chovají v kyberprostoru zde snad ani 
nemusím mluvit. 

A závěrem nesmíme zapomenout ani na několik rad 
v oblasti šikany, se kterou se mohou bohužel děti ve škole setkat:

• Při nástupu do školy informujte své dítě o možném nebezpečí  
a jednotlivých projevech šikany, např. 
formou pohádky či příběhu.

• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit.
• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte 

si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.
• Seznamte se dítě s širším okruhem osob, na 

které se může v případě potřeby obrátit.
• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je 

použít nějaké ukázky z pohádky, např.  
nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se n eponižuj.

• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků 
mezi dospělými a možnost stíhání případných aktérů.
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• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti 
šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí 
pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit.

• Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se 
informujte nejen na prospěch vašeho dítěte, ale i na zařazení 
dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.

• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte 
se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se 
s ním spolupracovat. Je to váš spojenec.

• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, 
jak šikanu zjišťují, jak následně postupují a zda 
sledují projevy chování i mimo vyučování.

Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření  
na šikanu dělat?

• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má 
vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.

• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně 

ošetřit a neposílejte ho následující dny  
do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky.

• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, 
např. na třídní schůzce, možná nebudete sami.

Volby do zastupitelstev obcí 2018

• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy 
nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou 
žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu.

• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou 
záležitost pouze telefonicky.

• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte 
do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit 
poměry, které vládnou na jiné škole.

• Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte 
to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.

• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily 
to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. 

• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž  
a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím  
(např. co odpovědět, jak reagovat na provokace  
a jak zvládnout situaci v případě ohrožení).

• V případě důvodného podezření na páchání trestné 
činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně 
kteroukoliv služebnu policie nebo přímo linku 158.

Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější přechod zpět 
do pevného školního režimu a ostatním příjemné babí léto!

por. Ing. Markéta Janovská, 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů  
a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlav-
ního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále jen „volby  
do zastupitelstev obcí“) vyhlásil prezident republiky svým rozhodnu-
tím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek  
5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018  
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Volič
Voličem je nejen státní občan ČR, ale i státní občan jiného 

členského státu EU (na základě smlouvy o přistoupení ČR  
k EU), který alespoň v první den voleb (nejpozději 5. října 2018)  
má TRVALÝ pobyt v obci (státní občan jiného členského státu EU 
na základě judikatury i registrovaný PŘECHODNÝ pobyt v obci), 
dále který alespoň druhého dne voleb (nejpozději 6. října 2018) 
dosáhne věku 18 let.

Překážkami výkonu volebního práva, pro něž volič nebude 
moci fakticky volit, jsou: 
• zákonem stanovené omezení osobní svobody  

z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 
• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
• zákonem stanovené omezení osobní svobody  

z důvodu ochrany zdraví lidu (např. karanténa 
na uzavřeném infekčním oddělení), 

• zahraniční výkon služby vojáka  
z povolání nebo vojáka v záloze. 

Pokud volič - cizí státní občan EU s trvalým nebo přechod-
ným pobytem v obci bude chtít do zastupitelstva obce VOLIT, 
musí SÁM POŽÁDAT u obecního úřadu o zápis do DODATKU 
stálého seznamu voličů, a to nejpozději do středy 3. října 2018 
do 16.00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho 
dodatek. Pokud volič - cizí státní občan EU nebude v dodatku  
po uvedeném termínu zapsán, nebude moci ani volit, neboť doda-
tečný zápis takového voliče do dodatku není možný, a to ani  
ve volební místnosti (nejedná-li se o administrativní pochybení 
obecního úřadu). 

O zápis do dodatku se však nežádá v případě, byl-li volič - cizí 
státní občan EU do dodatku již zapsán někdy v minulosti (a to  
i u jiného obecního úřadu) a dosud z něj nebyl vyškrtnut.

Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů zákon č. 491/2001 Sb. neupravuje, lze ji tak podat 
následujícími způsoby:
• OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost o zápis  

do dodatku vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti 
voliče sepíše úřední záznam, a to poté, co se žadatel prokáže 
platným průkazem totožnosti (cestovním dokladem, 
identifikačním průkazem domovského státu nebo dokladem 
o pobytu na území ČR - průkazem o povolení k trvalému 
pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu na území)

• PÍSEMNĚ - žadatel musí uvést minimálně svoje 
jméno, příjmení, datum narození a adresu místa 
trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, 
přičemž z obsahu žádosti musí být zřejmé, že žádá 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
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Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky v zahra-

ničí a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev 
obcí není možné.

Hlasovací lístek 
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být 

vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím 
lístku uveden text „Pokračování na 2. straně“. 

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce  
a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební 
stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, 
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávis-
lých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát 
nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotli-
vých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je  
na hlasovacím lístku uveden zkratkou. 

Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při 
registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové 
číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. 

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obec-
ního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu. 

Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde 
k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební míst-
nosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího 
lístku.

Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové 

volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost 
a státní občanství prokážou občani České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem  
a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí 
na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu průka-
zem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost  
a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování 

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů: 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 

volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být 
v obci volen. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše 
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno. 

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandi-
dáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto 

případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z ozna-
čené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených 
členů zastupitelstva obce. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani 

volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo něko-
lik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voli-
čem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací 
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 

a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky,  
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,  
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územ-
ním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

Pozvánka 
na slavnostní 
vítání občánků

Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče dětí narozených v období 
od 1. dubna 2018 do 30. září 2018 na slavnostní vítání občánků, 
které se uskuteční v neděli 21. října 2018 od 14 hodin na sále 
kulturního domu v Rudolticích. Máte-li o uvítání zájem, sdělte 
jej prosím pracovnici evidence obyvatel zdejšího obecního úřadu 
telefonicky na tel. č. 465 323 124, případně písemně nebo e-mai-
lem na ou@rudoltice.cz. Pro účely evidence budete požádáni  
o jméno a datum narození dítěte, Vaše jméno a vztah k dítěti, tel. 
kontakt a adresu, na kterou Vám bude zaslána těsně před koná-
ním obřadu pozvánka. Uvedené údaje uvádějte i při písemném 
nebo e-mailovém kontaktu. Z důvodu změn v agendě evidence 
obyvatel, provedených Ministerstvem vnitra ČR (ochrana osob-
ních údajů), obecní úřad již nemá dostatečné informace o rodi-
čích narozených dětí a není tak možné zasílat pozvánky na vítání 
občánků rodičům automaticky. 

Obecní úřad Rudoltice
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Vážení spoluobčané,
komunální volby nejsou soutěží o nereálných slibech, jsou  
o hledání a spolupráci těch, kteří chtějí být prospěšní své obci a jejím 
občanům. Důležité je, aby znali problémy a přání občanů, aby věděli,  
co chtějí, ale také to, co je v podmínkách obce reálné a smysluplné. Byli 
schopni přijímat odpovědná a rozumná rozhodnutí. Jednu věc mají 
vždy všechny volební programy stejnou. Jsou to sliby – co uděláme, 
prosadíme, podpoříme. Mnohem méně je těch, kteří se odváží sdělit,  
že něco nepodpoří. Důvod je však prostý, je to negativní sdělení,  
které není populární. Mnozí naši občané se k některým projektům 
v obci vyjadřují negativně. Nepřejí si nehospodárné vynakládání 
finančních prostředků na výstavbu bazénu mezi školou a školkou, 
který svými parametry nebude splňovat očekávání občanů, zatíží 
obec finančně nejenom náklady na výstavbu, ale také každoročními 
vysokými náklady na provoz a údržbu. Jako nevhodnou a finančně 
náročnou co do výběru místa vnímáme výstavbu hřiště na 1. sídlišti  
z důvodu nákladných úprav terénu, které by v případě výběru 
vhodnější lokality odpadly, jde o prostor v zástavě rodinných domů  
a obytné zóny, bez možnosti parkování, kde lze v budoucnu očekávat 
problémy mezi místními a návštěvníky hřiště, nemluvě o tom, že si  
v obytné zóně volně hrají a pobíhají děti. 

Volební program
kandidátů KSČM 
s podporou nezávislých kandidátů
do Zastupitelstva obce Rudoltice na volební období 2018/2022

My, kandidáti sdružení na společné kandidátní listině KSČM  
a nezávislých kandidátů, se ucházíme o Vaši podporu a Váš hlas 
ve volbách do Zastupitelstva obce Rudoltice. Společně s Vámi se 
chceme podílet na řešení problémů, hledat praktická řešení pro 
zkvalitňování života občanů Rudoltic.

Proto klademe důraz na tyto priority:
• výstavba nové hasičské zbrojnice
• dokončení rekonstrukce RD č.p. 5
• výstavba chodníků, kvalitní opravy a dobudování 

místních komunikací a veřejného osvětlení
• rekonstrukce 1 BD pro bydlení seniorů a zdravotně postižených
• vybudování dopravního hřiště a odpočinkové 

zóny v lokalitě Zámeček

V zájmu zlepšení života našich občanů má naši podporu:
• výstavba multifunkčního hřiště TJ Rudoltice, rozšíření 

sportovního areálu o projekt plánovaného hřiště z obytné zóny
• výstavba poldru spojená s revitalizací Rudoltičky  

– protipovodňová a protierozní opatření v místě 
pravidelného stoku povodňových vod během tání sněhové 
pokrývky nebo při vydatných dešťových srážkách

• revitalizace zámeckých alejí 
• přestěhování místní knihovny do přístupnějších prostor
• vytváření vhodného prostředí pro práci 

dětských a zájmových organizací
• společné akce obce a jednotlivých spolků  

– hasiči, sportovci – pro sbližování občanů

Naši podporu nezíská: 
• neuvážené zadlužení obce, nákladná 

výstavba bazénu a hřiště na 1. sídlišti

pořadní číslo 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

příjmení, jméno, tituly 
Málek Jaroslav
Stránská Iva
Kohout Richard
Vymetálková Lucie
Marek Roman
Tejklová Radka
Patočková Alena
Kohoutová Erika
Žáčková Jitka
Langšádlová Yvona
Rezek Oldřich
Fišera Milan
Brokešová Blanka
Divíšková Terezia
Filípková Helena

věk
51
26
38
36
52
39
43
65
62
52
69
68
55
77
56

navrhující 
strana
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
KSČM
NK
NK
KSČM
NK
NK
NK
NK

Politická 
příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání
svářeč
zapisovatelka
odborný referent
kadeřnice
dělník
kadeřnice
kuchařka
předsedkyně OV KSČM
účetní
prodavačka
důchodce
důchodce
účetní
důchodkyně
vychovatelka

Bydliště
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice

Kandidát:
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Piráti a komunální 
volby Rudoltice 2018

Chceme život v Rudolticích občanům především zlepšit, a proto:
Zavedeme veřejné ankety a širokou veřejnou diskusi  

o projektech v obci. Občané by si měli říci, co v obci chtějí, měli by 
být srozuměni s cenou každého projektu, jak s jeho realizačními 
náklady, tak posléze provozními náklady. K tomu zavedeme 
veřejné ankety ke každému občanovi a veřejné diskuse pro 
všechny.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané 
zastupitelům zašlou. Zavazujeme se, že všichni naši zástupci 
obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto 
způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám  
či sdružením, že všechny výtky občanů je nutno řešit.

Budeme jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.  
Na zasedání rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan.

Zavedeme efektivní financování veřejných aktivit, spolků 
a akcí. Každá občanská iniciativa je ku prospěchu života v obci, 
a proto je třeba zavést jejich spravedlivé financování. Velikost 
spolku není parametrem pro výši dotace. Občané by měli říci, 
které akce v obci chtějí  a které chtějí dotovat z obecního rozpočtu.

Podpoříme dokončení rozjetých projektů v obci, pokud budou 
mít veřejnou podporu od občanů.

Efektivně podpoříme obecní infrastrukturu a bytový nájemní 
fond – finanční podporou bytových potřeb občanů, výstavbou  
a opravami cest, mostů, příkopů, chodníků, přechodů pro chodce 
a parkovacích míst, opravami domů a prostranství, zrušením 
činnosti společnosti Mouřenín v obci a zrušením poplatku  
za správu obecních bytů.

Zrevidujeme mapu vodovodního řádu, zavedeme nové 
hydranty. Prosazujeme snížení ceny vodného, vrátíme 
správu vodovodu obci, budeme prosazovat výstavbu vlastního 
zdroje vody. Chceme vybudovat centrální kanalizaci v obci,  
v nedostupných místech lokální čistírny odpadních vod.

 Zrevidujeme cenovou mapu pozemků v obci, snížíme 
cenu pozemků. Umožníme levně odkup nevyužívaných částí 
obecních pozemků občanům.

Prosazujeme změnu územního plánu obce s lepším využitím 
pozemků pro občany.

Prosazujeme kácení dřevin, které by mohly ohrozit majetek 
nebo zdraví občanů.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám představili Českou pirátskou stranu (Piráti) jako 
kandidující politickou stranu do podzimních komunálních voleb u nás 
v Rudolticích.

Asi vás zajímá, proč zrovna lidi z Rudoltic kandidují za tuto stranu. Je 
to jednoduché, neboť v této straně najdeme ještě svobodu, demokracii, 
rovné podmínky, otevřenost, volný přístup k informacím a upřímnost.

Jsme pro volné připojení k internetu ve veřejných budovách. 
Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup  
k internetu, kterých již dnes existuje mnoho. Podporujeme 
plošné řešení připojení k internetu v obci.

Zavedeme otevřenou činnost obecní společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o., jak obchodní, tak účetní.

Umožníme využití prostor sálu, přísálí, výčepu a tělocvičny 
v domě obecního úřadu pro všechny občany. Zavedeme efektivní 
uspořádání místností obecního úřadu. Upřednostňujeme 
materiální podporu před finanční v oblasti kultury a sportu.

Budeme řešit problémy s nájemníky obecních bytů pokud 
možno v co nejkratším termínu. Zavedeme častější úklid  
v obecních domech, podle dohody i dvakrát týdně. Budeme 
provádět častější kontroly obecních domů, včetně společných 
prostor a schodišť. Budeme pokračovat s opravami obecních 
domů, včetně zateplování stropů v podkroví. Zavedeme 
pravidelné schůzky s důvěrníky bytových domů, nejen při 
řešení aktuálních problémů jednou za rok.

V lokalitě sídliště Zámeček chceme rozšířit dětské hřiště pro 
fotbal a opravit stávající hřiště, vysadit zeleň a namontovat zpět 
zpomalovací pruhy pro auta – retardéry.

Chceme v naší obci zavést kvalitní školství s kvalifikovaným 
personálem, který má vztah k dětem.

Prosadíme zřízení sběrného dvora v obci jako jediného 
místa pro ukládání odpadů jako bio-odpad, stavební suť apod. 
Podpoříme projekty na zadržování dešťové vody v krajině, např. 
domácí nádrže či rezervoáry a následné použití vody na zalévání 
či splachování.

Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet, který nebude obec 
zadlužovat a úvěrovat. Podporujeme investiční aktivity obce na 
horší časy. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést obec 
do vleklých finančních problémů. Obec by si měla tvořit rezervu 
pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro 
další rozvoj obecních částí. O příjmech a výdajích obce budeme 
přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.

Otevřeme hospodaření obce především tím, že všechny 
smlouvy obce a jejich společností umístíme na internet 
a znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám. 
Podporujeme zavedení otevřeného bankovního účtu  
a účetnictví obce, včetně jejich společností. Zavedeme tzv. 
transparentní systém – otevřený systém pro lidi.

  Není cílem Pirátů dostat se k moci za každou cenu,  
ale prosazovat fungující moderní politiku založenou na využití 
technologií 21. století pro otevřenou demokratickou společnost. 
Konkrétní cíle jsou v našem programu podrobně představeny.

Další informace o programu, kandidátech a aktuality jsou  
k dispozici na FB stránce Piráti – Rudoltice.

Děkujeme Vám za čas strávený nad rozjetou pirátskou lodí  
v Rudolticích.

   Piráti Rudoltice
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Naši kandidáti:

1. Mgr. Tomáš Kolomý 
43 let, právník, Piráti

4. Lubomír Ščučka 
37 let, řidič, BEZPP

2. Roman Vymetálek 
38 let, vedoucí výroby, BEZPP

5. Ing. Vilém Jílek 
49 let, vedoucí výroby, BEZPP

3. Jan Verner
31 let, technolog, BEZPP

6. Tomáš Chromec
30 let, technik specialista, BEZPP

7. David Svojanovský
35 let, frézař, BEZPP

8. Luboš Orság
27 let, kontrolor kvality, BEZPP

9. Ing. arch. Petr Rejnuš
25 let, architekt, BEZPP

10. Petr Beránek
43 let, operátor, BEZPP

11. Jakub Loskot
33 let, operátor, BEZPP

12. Lucie Sochorová, 27 let, 
operátor zákaznické linky, BEZPP

13. Martin Václavík
53 let, rybářský dělník, BEZPP

14. Zdeněk Stránský
34 let, řidič, BEZPP

15. Soňa Zadražilová
57 let, prodavačka, BEZPP
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Sdružení nezávislých kandidátů 
„Obce bez korupce“

Asfaltizace
Hlavní částí našeho programu se pro minulé volební období 

2014-2018 stala asfaltizace a zpevnění cestní sítě v majetku 
obce. Tento náš cíl lze považovat za splněný. Technologickým 
systémem stříkané penetrace se podařilo vylepšit většinu cest 
v majetku obce. Tato prvotní stabilizace komunikace nabízí  
za menší nákladovou položku provést vrchní asfaltovou pokládku. 
Proč tomu tak bylo? A proč to nebylo uděláno hned? Cesty sedají, 
parcely se postupně prodávají a následně zastavují, a na to stačí 
penetračka. Až nyní nastává okamžik využít množstevních slev  
a provádět finální kobercový povrch ve větším rozměru.

Obnovení cesty od Nového Zámku do obce
Dalším bodem, který je z historického náhledu velice zajímavý 

a který jsme ve svém programu na roky 2014 až 2018 navrhli,  
je obnovení cesty od Nového Zámku do obce kolem rodinného 
domu Rezkových k obecnímu úřadu. Tato trasa, v hluboké 
minulosti dle zápisů kronikářů byla často používaná při spojení 
obce se zámkem, by mohla v naší realitě navazovat na cyklotrasy 
a pochůzí stezky přes lesy směrem na Třebovské stěny. Cesta je 
ve stavu před penetrací, zaměřena a provedena dle geodetického 
záměru přes všechny zúčastněné majitele. Nápad navržený lesním 
hospodářem tuto komunikaci oživí do formy naučné stezky. 
Umístíme zde odpočinkové lavice a naučné tabule s rozličnými 
tématy o životě zvěře v lese, práci lesních dělníků a o funkci lesa, 
která je přirozenou součástí našeho života.

Od cesty pod cesty 
V kanalizaci jsme navrhli a posunuli se s čistotou naší 

vodoteče opět o kousek dál. Co se vlastně podařilo a co se 
rozběhlo? Vydaným kolaudačním rozhodnutím obec Rudoltice 
dokončila „Intenzifikaci ČOV a splaškovou tlakovou kanalizaci“, 
která spočívala v napojení MŠ a ZŠ, kabin TJ SOKOL a několika 
přilehlých objektů. V návaznosti na tuto provedenou a schválenou 
variantu odkanalizování obce se připravuje projekt tlakové 
splaškové kanalizace směrem k objektu hasičárny a svedení 
stoky do ČOV pod druhým sídlištěm. Následná projekční činnost 
je zaměřena na část obce za silnicí I. třídy směrem na Lukovou  
a na horní konec směrem na Ostrov. Zde už nevycházejí 
ekvivalenty kapacit našich stávajících čistíren a nabízí se 
alternativa lokálních čistíren, které svoji spádovou oblast pokryjí.

Vážení spoluobčané, využíváme příležitosti, kdy před podzimními 
komunálními volbami mají všichni občané, politické strany, sdružení  
i nezávislí kandidáti možnost vyjádřit své názory, návrhy či podněty  
v zářijovém vydání Rudoltického zpravodaje.

Dovolte nám, abychom za sdružení nezávislých kandidátů Obce 
bez korupce náš příspěvek započali krátkou rekapitulací uplynulého 
volebního období. 

Chodníky
To, co dnes vidíte, je postupný vývoj započatý v prvním roce 

právě uplynulého volebního období projektem, během následných 
dvou let vydáním stavebních povolení až po současnou realizaci. 
Je provedena zemní část tlakové kanalizace, která je prvotním 
zásahem před budováním vlastního chodníkového tělesa.  
Je ve stavu připravenosti na napojení jednotlivých objektů.  
V době, kdy se tento článek tiskne, věříme, že společnost ČEZ 
provedla přípojku pro nové odběrné místo a obec tak dokončí 
připojení stávajících septiků a žump do kanalizační sítě. 
Umístěním geodetických bodů poté nastane vlastní realizace 
výstavby chodníku od silnice I. třídy ke škole. Určení propustků, 
volného příkopu a nájezdů k jednotlivým domům se musí řešit 
individuálně s ohledem na dostupnost k jednotlivým parcelám.

Nové prostory základní a mateřské školy
Nad rámec nabízeného programu 20014-2018 obec  

pod současným vedením, kterého jsme součástí, provedla 
výstavbu nových učeben v prostorech základní i mateřské školy. 
Tímto rozhodnutím a provedením díla se rozšířila kapacita MŠ 
a ZŠ získala plnohodnotný prostor pro družinu. Touto investicí 
nepochybně stoupá úroveň pro umístění dětí do naší školy  
i školky. Stejně tak by se mělo stát i lákadlem pro umístění dětí  
do naší školy multifunkční hřiště v prostoru mezi školou a školkou. 
Na tento projekt je vydané platné stavební povolení a jsou v plném 
proudu přípravné práce ke zhotovení díla. Příprava spočívající  
v přeložkách stávajících podzemních sítí proběhla již v minulém 
roce, a tak v zahájení zemních prací nic nebrání.

Hravá družina
Významným úspěchem našeho sdružení bylo i založení Hravé 

družiny. Jde o novou službu, která je koncipovaná především pro 
rodiče dětí ze Zámečku. Hravá družina je dětský klub financovaný 
Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je vytvoření kapacity max. 
15 míst pro děti ze základní školy v Rudolticích po dobu 3 let 
realizace projektu (2017-2020). Tato služba umožňuje minimálně 
20 rodinám ze Zámečku kvalitněji se zapojit do zaměstnání. 
Dále dává možnost sladit pracovní rytmus rodičů s péčí o jejich 
děti. Jde tedy nejen o podporu zaměstnanosti rodičů, ale také  
i o bezpečnou a smysluplnou přepravu dětí linkovým autobusem 
do školy v Rudolticích. 
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Opravy bytových domů
Nemalá finanční částka se také investovala do oprav a úprav 

bytových domů. V lokalitě Zámečku jsou postupně řešeny závady, 
poruchy i požadavky nájemníků. Tyto objekty jsou ve srovnání  
s bytovými domy v dolní části obce rozhodně mladší a nepotřebují 
zásahy většího rozsahu v takové míře jako bytové domy č. p. 261- 
č. p. 265. V jednotlivých bytech byla provedena výměna plynových 
kotlů, dochází k výměně již nevyhovujících dřevěných oken  
za plastová. Věříme, že se tak zlepší komfort bydlení i s následnou 
ekonomickou úsporou.

Volnočasové centrum v hospodářském 
stavení č. p. 5 v Rudolticích

Takto zní oficiální název projektu, jehož realizaci můžete 
každodenně zhlédnout u dětského hřiště. Projekt řeší stavební 
úpravy objektu postaveného roku 1835 a následně v roce 1958 
prohlášeného nemovitou kulturní památkou. Tímto zápisem se 
rekonstrukce tohoto objektu stává složitější a také ekonomicky 
náročnější. Jednotlivé postupy prací jsou konzultovány se 
zástupcem Národního památkového ústavu v Pardubicích, který 
rozhodně nepodporuje nové stavební prvky ani technologické 
postupy. Nicméně společnou dohodou se podařilo vytvořit 
staronovou konstrukci střešního pláště, obsahující nové nosné 
prvky kombinované s historickou vazbou bez hřebů, ocelových 
spojovacích materiálů, a umožnit tak zachovat práci starých 
mistrů tesařů. Pokrytím střešní krytinou, novou fasádou  
a opravenými římsami se začne utvářet ucelený pohled na jistě 
zajímavou stavbu v naší obci.

Odvodnění horní cesty
Dalším dokončeným a zkolaudovaným projektem je odvodnění 

horní cesty kolem Hikadeových, který vyřešil problém vytlučené 
a věčně blátivé cesty. Projekt řešil zadržování vody vsakováním  
a záchytu v retenční nádrži s následným přepadem do vodoteče.

Zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu
Nemalým úspěchem našeho sdružení bylo zajisté také 

prosazení zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu,  
kterého jsme dosáhli v tomto volebním období. Jistě jsme tak 
mnohým občanům ulevili od placení poplatku, který nepřinášel 
do našich sousedských vztahů nic pozitivního. Obyvatelé naší 
obce třídí odpady na velmi dobré úrovni, a tak zrušení tohoto 
poplatku bylo pozitivním bonusem pro nás pro všechny, kteří 
víme, že třídění odpadu má smysl.

Domníváme se, že můžete v Rudolticích vidět obrovský kus 
práce, který se, nejenom našemu sdružení Obce bez korupce 
podařilo dodělat, rozdělat, či do dalšího volebního období 
nachystat.

Nyní bychom vás rádi seznámili s hlavními prioritami 
volebního programu našeho sdružení Obce bez korupce na období 
let 2018-2022. Naším hlavním záměrem bude:
• zmodernizování školní jídelny a kuchyně
• odkanalizování zbytku obce, rozšíření kapacity ČOV  

na Zámečku

• dokončit „Volnočasové centrum na č.p. 5“ a umožnit tak 
přestěhování knihovny a čítárny do vzniklých prostorů, 
otevření veřejných toalet a zprostředkování provozu sezónního 
kiosku občanům přesně tak, jak je v návrhu využití objektu 
popsáno

• mezi školou a školkou bychom chtěli vystavět multifunkční 
hřiště, které by ke sportu sloužilo všem a nebylo pouze pro 
výuku tělocviku

• zrealizovat další sportovní areál na I. sídlišti na místě 
bývalého hřišťátka

• připravovat projekt, získat stavební povolení a zahájit výstavbu 
nové hasičské zbrojnice na základě předložených návrhů  
a po konzultaci s místními dobrovolnými hasiči

• v oblasti vodovodní sítě v majetku obce provést výměnu 
litinového potrubí od obecního úřadu až po jeho konec  
na II. sídlišti, v současnosti je připravována studie na posílení 
vodovodu a provedení propojení na horním konci obce  
a zabezpečit tak dodávku vody při havarijních stavech

• asfaltovat připravené plochy, rozšiřovat cestní síť, opravit  
a vybudovat nové mostky

• připravit, popřípadě zahájit pokračování výstavby chodníku 
směrem od školy na horní konec k Ostrovu

• minimálně do roku 2020 pokračovat se službou Hravá družina, 
která přináší rodičům ze Zámečku obrovskou úlevu při péči  
o děti

• přispět k rekonstrukci a modernizaci areálu fotbalového 
hřiště TJ SOKOL

• podpora místních spolků, zájmových sdružení a sportovních 
klubů je pro nás samozřejmostí

• stejně jako podpora všech dobrých sociálně-zdravotních, 
kulturních a společenských projektů a programů v obci

Zkušenosti z minulého období nás naučily, že ne vše jde vždy 
tak, jak bychom si představovali. Je jedno, jestli je problém 
technického rázu, ekonomického rozhodnutí či úřednického 
postupu. Z tohoto důvodu se chceme v příštím volebním 
období soustředit na dokončování věcí rozpracovaných a také 
hlavně reagovat na okamžitou potřebu obce a jejich obyvatel.  
Do dalšího života v obci Rudoltice Vám přejeme hodně štěstí, zdraví  
a spokojený život.

Sdružení nezávislých kandidátů Obce bez korupce
• Miloslav Šrámek
• Mgr. Ivo Kolomý
• Mgr. Marcela Macháčková
• Pavel Řehoř 
• Daniel Žáček
• Roman Bartoš
• Libor Hajnovič
• Ing. Václav Vršek
• Jiří Brejša
• Vladimír Ján
• Pavel Kolert
• Jiří Janisch
• Jiří Beneš
• Jiří Štichauer
• Jiří Křivohlávek
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Rudoltický zpravodaj

Sdružení nezávislých kandidátů 
„Za naše Rudoltice“

Co se podařilo za 4 roky v naší obci vybudovat? 

1. Rozšířit areál základní a mateřské školy
• V roce 2015 proběhla oprava izolací v přízemí budovy 

základní školy, zatepleno bylo podkroví a vyměněna střešní 
krytina. Od původně zamýšleného zateplení budovy bylo 
upuštěno, aby mohlo mokré zdivo vysychat a netvořily se 
plísně, a to i za cenu ztráty dotace.

• Na jaře 2017 byly budovy školy, školky, TJ Sokol, č. p. 5 
a přilehlé rodinné domy připojeny do nové tlakové 
kanalizační sítě ústící do ČOV na 1. sídlišti. 

• V roce 2017 byla zrealizována nástavba budovy mateřské 
školy, vznikla nová třída, a tím i komfortnější provoz celé 
mateřské školy.

• V roce 2018 byla rozšířena budova základní školy o nové jižní 
křídlo. V celém komplexu budov základní školy vznikla nová 
učebna, družina, sborovna s ředitelnou, kabinety, dílna pro 
děti, sklady. 

• Obec získala stavební povolení pro výstavbu víceúčelového 
sportovního hřiště, stát bude vedle budovy základní školy, 
přístupné bude i veřejnosti. Se zahájením jeho výstavby je 
počítáno ještě v roce 2018.  

• Podařilo se také získat územní rozhodnutí pro výstavbu 
krytého bazénu, jehož výstavba je plánována mezi budovou 
mateřské školy a budoucím školním hřištěm. Výstavbě 
bazénu bude předcházet pravděpodobně referendum.

2. Zahájit přípravné práce pro výstavbu 
nové hasičské zbrojnice

• V roce 2017 bylo rozhodnuto neopravovat stávající hasičskou 
zbrojnici nacházející se v záplavovém území, ale vybudovat 
zcela novou moderní budovu se třemi garážemi. K tomuto 
účelu byly zakoupeny dvě nové pozemkové parcely č. 688/9 
a 688/11 pod nádražím ČD, na kterých bude dostatek místa 
i pro výcvik hasičů. V červnu 2018 byla vypracována územní 
studie a požádáno Ministerstvo vnitra o poskytnutí účelové 
dotace na její výstavbu. 

Vážení spoluobčané,
čtyřleté volební období současného zastupitelstva končí. Na řízení 
obce se aktivně podílelo i sdružení „Za naše Rudoltice“. Společným 
úsilím se podařilo zrealizovat mnoho velkých i drobnějších investic,  
a to i přesto, že od předchozích zastupitelů bylo připravené stavební 
povolení pouze pro rekonstrukci přízemí základní školy vč. zateplení 
celé budovy. Obec uspořádala nebo podpořila konání tradičních  
i nových kulturních akcí. Jsme přesvědčeni, že to všechno přispělo  
k vzájemnému porozumění mezi občany. Naše obec se stala prosperující  
a dynamickou, za svůj domov si ji vybírá stále více mladých lidí.  
Díky výstavbě nových rodinných domů, a tedy i zvyšujícímu se počtu 
obyvatel obec dosahuje na stále vyšší dotace ze státního rozpočtu  
a může se tak i nadále rozvíjet a prosperovat.

3. Opravit a vybudovat nové místní komunikace a chodníky
• Po velmi dlouhých jednáních se po 3 letech podařilo 

získat stavební povolení pro výstavbu kanalizace  
a chodníku od silnice I. třídy k budově základní školy. Celý 
proces komplikovala skutečnost, že se chodník nachází 
v záplavovém území. S realizací investice se započalo  
1. 6. 2018, k dnešnímu dni je kanalizace zabudována v zemi,  
v srpnu až září probíhá výběrové řízení na firmu pro 
výstavbu chodníku, na podzim je plánováno zahájení jeho 
výstavby.

• Byly zrekonstruovány povrchy místních komunikací 
ke všem domům v obci, místy vznikly zcela nové cesty.  
Těmi nejdelšími a nejnákladnějšími úseky byly komunikace 
od BD č. p. 261 k č. p. 262 okolo domu Hikadeových, mezi 
rodinnými domy v lokalitě Zámeček, nová komunikace  
k mysliveckému rybníčku a ve výstavbě je polní komunikace 
od budovy obecního úřadu k věži Zámečku. Opravena byla 
také spodní cesta na Lískovci od křížku k lesu pod chatkami. 

• V lokalitě Zámeček byl vybudován nový chodník  
od cyklostezky k obchodu Konzum.

• Pro bezpečnost chodců bylo instalováno celkem 5 měřičů 
rychlosti projíždějících automobilů.

• Obec zadala vypracování projektové dokumentace nutné 
pro vydání stavebního povolení pro rekonstrukci tří mostů,  
za bývalou poštou a u bytových domů č. p. 262 a 261. 
Realizace projektu proběhne v následujícím volebním období. 

4. Opravit budovu č. p. 5 
• V roce 2017 obec obdržela stavební povolení na rekonstrukci 

budovy č. p. 5 a ihned byly zahájeny první práce jako 
vybourání všech přístavků ve dvoře, oprava komínů.  
V letošním roce došlo i na krovy, střešní krytinu, zdivo, 
okna atd. Budova bude sloužit především jako knihovna, 
klubovny a veřejné toalety.

5. Podpořit rekonstrukci prodejny Konzum, jejíž součástí byla 
i přístavba poštovny 

6. Zvelebit bytové domy
• Od září 2018 je převedena evidence úhrad nájmů obecních 

bytů od společnosti Mouřenín s.r.o. do kompetence obecního 
úřadu.  

• Zatepleny byly severní stěny u všech bytových domů v dolní 
části obce.

• V červenci 2018 ve dvou bytových domech č. p. 261 a 262 
proběhla výměna oken za plastová.

• V bytových domech v obci byly vyměněny plynové kotle  
za nové. 
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• Vydlážděny byly parkovací plochy u všech bytových domů 
v obci, u některých bytových domů v lokalitě Zámeček byly 
parkovací plochy rozšířeny. 

• Realizována byla výsadba okrasných stromů mezi bytovými 
domy na Zámečku.

• U bytových domů lidé ocenili vybudování venkovních 
sušáků na prádlo a zateplení stropů ve společných sklepních 
prostorách.

• Téměř u konce je výmalba společných prostor v bytových 
domech na Zámečku.

• Zrekonstruováno bylo několik poškozených bytů.
• Průběžné sekání trávy okolo bytových domů na Zámečku je 

zajištěno nově zakoupenou sekačkou. 
• Opravena byla dlouhodobě propadlá kanalizace mezi 

bytovými domy č. p. 607 a 608 na Zámečku.

7. Podpořit ekologii a třídění odpadů
• Od 1. 1. 2018 byl zrušen místní poplatek za svoz komunálního 

odpadu. 
• Podél jedné strany cyklostezky byly vysázeny keře. 
• Jednotlivá stanoviště pro sběr tříděného odpadu byla 

vydlážděna. Rozšířen byl počet sběrných nádob pro sběr 
papíru a plastů, nově se sbírá použitý olej z kuchyně, drobný 
kovový odpad a na 2. sídlišti stojí velkoobjemový kontejner 
pro sběr starého nábytku. V obci se nachází celkem  
7 kontejnerů pro sběr bioodpadu. 

• Zlikvidována byla černá skládka za měnírnou, původně 
prostor kompostárny.  

8. Vybudovat drobné investice
• Odvodněna byla místní komunikace na pozemkové parcele 

č. 4065.
• Obec má vypracovanou evidenci komunikací, mostů, lávek  

a dopravního značení.
• Zdigitalizovány byly staré kroniky a uloženy na obecních 

webových stránkách. 
• Dětské hřiště na Zámečku bylo oploceno a obě dětská hřiště 

byla doplněna o posilovací prvky.
• V budově obecního úřadu byla dovybavena tělocvična  

o některé druhy nářadí, na sále byly vyměněny za nové 
okenní žaluzie, dveře do přísálí a osvětlení jeviště, 
zakoupeny byly nové stoly, židle a zadní opona. 

• Bylo obnoveno celonoční osvětlení obce, v některých 
částech obce bylo pouliční osvětlení rozšířeno o nové lampy.

• Zrealizovány byly opravy pomníků u Benešů, pruských 
husarů z roku 1866 u kostela a v rekonstrukci je Kalvárie  
u silnice směr Ostrov.

9. Uspořádat nebo podpořit konání kulturních akcí
• V naší obci se konaly již tradiční akce jako je Rudoltická 

pouť a Masopust. Každé léto se mohly děti vydovádět 
na hřišti při Loučení s létem. Na sále proběhlo několik 
vánočních, velikonočních i uměleckých výstav. Přijeli k nám 

divadelní ochotníci. Každoročně byla pro děti uspořádána 
Mikulášská nadílka. Senioři slavili svůj svátek na sále vždy  
za přítomnosti známé osobnosti nebo kulturního 
představení.  Obec uspořádala několik zájezdů. 

• V roce 2016 byla zakoupena pec na vypalování keramiky  
a v přístavku za tělocvičnou byla zřízena keramická dílna. 
Provozují se zde 3 kurzy pro dospělé, 2 kurzy pro děti  
z družiny a pec využívají i malé děti z keramického kroužku 
v mateřské škole.

10. Finančně podporovat občany
• Obec pravidelně na jaře a na podzim vítala nové občánky 

malým věcným dárkem a finančním obnosem ve výši 
5.000,- Kč.

• Rodiče každého dítěte, které ukončilo docházku celého 
ročníku základní školy v naší obci, obdrželi finanční částku 
5.000,- Kč. Smyslem této podpory bylo zajistit všem dětem 
účast na školních výletech, lyžařském či cyklistickém 
výcviku.  

• Menší finanční částkou byly podporovány domovy seniorů, 
v nichž žili naši občané. Finanční podporu získali také 
sdružení či jednotlivci, kteří organizovali sportovní  
a kulturní akce pro naše občany. 

Hospodaření obce
Současné vedení obce se zaměřilo na investiční výstavbu  

a snažilo se co nejefektivněji využívat dotace ze státního rozpočtu. 
Cílem bylo předat lidem k užívání co nejdříve chybějící investice. 
Zároveň se snažilo připravit co nejvíce projektů pro další volební 
období.

Výběrová řízení a realizace investic probíhala v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 

Veškeré smlouvy byly schváleny radou nebo zastupitelstvem 
obce, smlouvy nad 500.000 Kč jsou zveřejněny na webu obce  
v záložce „Veřejné zakázky“, všechny jsou pak uloženy na 
obecním úřadě. Vše v souladu se zákonem č. č. 137/2006 Sb. Zákon 
o veřejných zakázkách.

Každý rok prováděl Krajský úřad Pardubického kraje  
na obecním úřadě audity s pozitivními výsledky. 

Zasedání rady obce a zastupitelstva probíhala v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, usnesení jsou zveřejněna 
na webu obce a v Rudoltickém zpravodaji.  

Každý občan má právo nahlédnout do dokumentace uložené  
na obecním úřadě, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.  
Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Je na každém občanovi, aby zhodnotil, do jaké míry se 
podařilo náš volební program naplnit. Snad Vás, občany, naše 
zastupování ve vedení obce nezklamalo a přiměje Vás přijít  
i k volbám v roce 2018. Pokud zaškrtnete celou naši kandidátku, 
dáte tak největší šanci našemu sdružení být v zastupitelstvu 
i v dalším volebním období a podílet se na vedení obce.

Jolana Kobzová, místostarostka, 
kandidát Za naše Rudoltice
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1. 
Jolana Kobzová 
místostarostka
53 let, Rudoltice

4. 
Jaroslav Suchý

OSVČ
51 let, Rudoltice 

2. 
Mgr. Lenka Havlenová

pedagog
51 let, Rudoltice 

5. 
Jitka Sýkorová

asistent pedagoga, 
instruktor první pomoci

59 let, Rudoltice   

3. 
Bc. Pavel Samek
vedoucí výroby
43 let, Rudoltice  

6. 
Mgr. Olga Pokorná 

pedagog
40 let, Rudoltice   

Sdružení nezávislých kandidátů 
„Za naše Rudoltice“

Kandidátní listina:
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7. 
Petr Duba
instalatér

49 let, Rudoltice  

10. 
Antonín Smolčák

důchodce
70 let, Rudoltice  

13. 
Čeněk Bartáček
malíř, natěrač

66 let, Rudoltice  

8. 
Mgr. Pavel Dvořáček

pedagog
49 let, Rudoltice  

11. 
Ing. Jaroslav Šembera 

technik
36 let, Rudoltice  

14. 
Patrik Huf
prodavač

41 let, Rudoltice 

15. 
Jiří Kristek 

OSVČ
35 let, Rudoltice 

9. 
Lenka Kosa Dušková

pedagog
40 let, Rudoltice  

12. 
Romana Krejčí

OSVČ
49 let, Rudoltice
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Usnesení 
zastupitelstva 
obce 
č.OZ/25/6/2018 z 25. 6. 2018 

USNESENÍ č. RO/1/2018/05/03
Usnesení č. ZO/1/25/6/2018

Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana 
Daniela Žáčka a paní Mgr. Marcelu Macháčkovou a zapisovatelkou 
Michaelu Jurajdovou.

Usnesení č. ZO/2/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující 

program zasedání zastupitelstva:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Závěrečný účet a účetní závěrka obce Rudoltice za rok 2017
4. Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 8/2018/OZ
5. Změna ve schvalování stanov DSO Lanškrounsko
6. Změny stanov DSO Lanškrounsko
7. Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen  

k p.p.č. 4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
8. Prodej části p.p.č. 28/12 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna   
9. Prodej p.p.č. 4293/24 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
10. Prodej části p.p.č. 18/9 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna  
11. Prodej části p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna   
12. Prodej části p.p.č. 3259/6 a části p.p.č. 3247/2 v k. ú.  

Rudoltice u Lanškrouna  
13. Koupě st.p.č. 339/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
14. Koupě st.p.č. 339/1, p.p.č. 3 a částí p.p.č. 5 a 

p.p.č. 3155/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
15. Různé
16. Diskuse

Usnesení č. ZO/3/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle § 17 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
v platném znění, závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2017.

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle zákona č. 420/2004 
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Rudoltice za rok 2017 ze dne 23. 2. 2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje celoroční hospodaření 
obce Rudoltice a závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2017 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospoda-
ření za rok 2017 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje účetní závěrku obce 
Rudoltice, včetně výsledku hospodaření obce 

(zisk 12 950 573,78 Kč), za účetní období 2017, sestavenou ke dni 
31. 12. 2017.

Usnesení č. ZO/4/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření 

č.8/2018/OZ, jehož předmětem je zapojení finančních prostředků  
z minulých let v celkové výši 2 800 000 Kč na financování 
výstavby a oprav komunikací, rekonstrukce čp. 5 a hřiště u ZŠ.

Usnesení č. ZO/5/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce pravo-

mocí schvalovat změny stanov na zasedání Shromáždění starostů 
svazku obcí Lanškrounsko po předchozím schválení změny  
v zastupitelstvu obce podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů.

Usnesení č. ZO/6/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh úplného znění 

stanov svazku obcí Lanškrounsko dle přílohy, schvaluje tento 
návrh podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
a doporučuje starostovi obce hlasovat na Shromáždění starostů 
pro jeho schválení.

Usnesení č. ZO/7/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Darovací 

smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen uzavřené mezi 
Římskokatolickou farností Rudoltice se sídlem 561 25 Rudoltice  
č. p. 1, IČ 49314602 na straně jedné jako dárcem a obcí Rudoltice  
na straně druhé jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování 
p. p. č. 4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, na které se nachází pohře-
biště, a rozhodlo její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/8/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 

záměru prodeje části p. p. č. 28/12 (nově dle GP p. p. č. 28/22) v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice 
ve dnech 23. 4. 2018–9. 5. 2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 28/12 
(nově dle GP p. p. č. 28/22) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové 
výměře 88 m2 panu Jiřímu Křivohlávkovi a Josefu Křivohlávkovi, 
oba bytem Rudoltice č. p. 213 a paní Petře Jiráskové, bytem Horní 
Třešňovec č. p. 223, za celkovou kupní cenu ve výši 3 080 Kč 
stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného 
zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35  Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhoto-
vení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/9/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 

záměru prodeje p. p. č. 4293/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 23. 4. 2018  
až 9. 5. 2018. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p. p. č. 4293/24  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 1146 m2 panu 
Filipu Marešovi, bytem Lanškroun, Krátká 914, za vzájemně ujed-
nanou cenu 160 440 Kč vč. DPH stanovenou znaleckým posud-
kem č. 4293-19/2018 o ceně obvyklé předmětné nemovitosti, zpra-
covaným p. Ing. Milanem Náglem, znalcem v oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Dolní Čermná 13.
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Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhoto-
vení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/10/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 

záměru prodeje části p. p. č. 18/9 (nově dle GP p. p. č. 18/11) v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice 
ve dnech 23. 4. 2018 – 9. 5. 2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 18/9 
(nově dle GP p. p. č. 18/11) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové 
výměře 367 m2 společnosti TTKART v.o.s., se sídlem Rudoltice  
č. p. 243, IČ 48152455, za celkovou kupní cenu ve výši 12 845 Kč 
stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného 
zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35 Kč/m2. Zastupitelstvo 
obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení kupní smlouvy 
a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/11/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 

záměru prodeje části p. p. č. 3093/2 (nově dle GP p. p. č. 3093/20) 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu 
Rudoltice ve dnech 18. 5. 2018–4. 6. 2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p.  
č. 3093/2 (nově dle GP p. p. č. 3093/20) v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna o celkové výměře 132 m2 panu Jaroslavu Perchlikovi, 
bytem Rudoltice č. p. 202, za celkovou kupní cenu ve výši 4.620,- 
Kč stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schvále-
ného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a to 35 Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhoto-
vení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/12/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 

záměru prodeje části p. p. č. 3259/ a části p. p. č. 3247/2 (nově dle 
GP p. p. č. 3247/15) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce 
Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 18. 5. 2018–4. 6. 2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p.  
č. 3259/6 a části p. p. č. 3247/2 (nově dle GP p. p. č. 3247/15)  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 20 m2 panu 
Tomáši Mikulovi, bytem Rudoltice č. p. 7, za celkovou kupní 
cenu ve výši 700,- Kč stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku obce 
Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015,  
a to 35 Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhoto-
vení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/13/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje koupi st. p. č. 339/2 v k. 

ú. Rudoltice u Lanškrouna o celkové výměře 20 m2 od Státního 
statku Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Třanovského 
622/11, Praha 6, Řepy, IČ 00016918, za celkovou kupní cenu ve výši 
3 050 Kč stanovenou znaleckým posudkem znalce Ing. Milana 
Nágla ze dne 6. 6. 2018, číslo posudku 4314-40/2018.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhoto-
vení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. ZO/14/25/6/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje koupi st. p. č. 339/1 

o výměře 8 m2, p.p.č 3 o výměře 28 m2 a částí p.p.č. 5 (nově dle 
GP p.p.č. 5/2) o výměře 183 m2 a p.p.č. 3155/5 (nově dle GP p. p.  
č. 3155/9) o výměře 349 m2, vše v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
od Římskokatolické farnosti Rudoltice, se sídlem Rudoltice 1, IČ 
49314602, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 39 690 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhoto-
vení kupní smlouvy a starostu obce k jejímu podpisu.

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 

č. RO/2018/06/28 z 28. 6. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/06/28
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru proná-

jmu p. p. č. 4293/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce 
Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 12. 6. 2018 – 28. 6. 2018.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na 
dobu určitou, a to 5 let mezi obcí na straně jedné jako prona-
jímatel, a panem M. K. trvale bytem XXX na straně druhé jako 
nájemce, jejímž předmětem je pronájem p. p. č. 4293/16 o celkové 
výměře 848 m² v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za účelem využití 
jako zahrady, na dobu určitou 5 let ve výši nájemného 2 544 Kč 
za rok stanovenou dle odst. 3 ceníku obce Rudoltice schváleného 
zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2015, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Nájemní smlouvy  

č. 53 N 18/50 mezi Českou republikou -  Státní pozemkový úřad se 
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774 
na straně jedné jako pronajímatel a obcí na straně druhé jako 
nájemce, jejímž předmětem je pronájem p. p. č. 3155/8 o celkové 
výměře 24 m² na dobu neurčitou ve výši ročního nájemného  
500 Kč, na které se nachází čistička odpadních vod ve vlastnictví 
obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování 

osobních údajů mezi obcí a společností Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí, IČ 48173398, jejímž předmětem je podle čl. 28, nařízení EU 
č. 679/2016 ochrana osobních údajů při zpracování dat spojených 
se správou obecního vodovodu, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
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USNESENÍ č. RO/5/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování 

služeb outsourcingu informačního systému HELIOS eObec mezi 
obcí a společností Asseco Solutions, a. s. se sídlem 140 02 Praha 4, 
Zelený pruh 1560/99, IČ 64949541, jejímž předmětem je umožnit 
obci užívání softwarového produktu HELIOS eObec formou vzdá-
leného přístupu prostřednictvím internetu, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje objednávku doprovodného 

programu Loučení s létem uzavřenou mezi obcí a společností 
Time4Fun, s.r.o. se sídlem Herbortice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 
02855844, jejímž předmětem je zajištění doprovodného programu, 
hudební produkce, poplatku OSA, moderace a propagace akce 
Loučení s létem, které se bude konat 1. 9. 2018, za celkovou částku 
47 420,- bez DPH, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-2017620/VB/1, Rudoltice, 2583/1, nové OM, kNN mezi obcí 
a společností ČEZ distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 2472903, zastoupena společ-
ností K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun 
IČ 27494683, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene 
a práva umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na p.p.č. 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlast-
nictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/8/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-20175530/VB/1, Rudoltice, 89/43, nové OM, garáž, kNN, 
mezi obcí a společností ČEZ distribuce, a. s. se sídlem Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 2472903, zastou-
pena společností K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 
Lanškroun IČ 27494683, jejímž předmětem bude zřízení věcného 
břemene a práva umístit, provozovat a udržovat zařízení distri-
buční soustavy na p.p.č. 3354/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve 
vlastnictví obce, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje zvýšení závazného ukazatele  

na mzdové náklady z neinvestičního příspěvku obce pro Základní 
školu a mateřskou školu Rudoltice, IČ 61234125 na celkovou částku 
380 000 Kč pro rok 2018, a to včetně odvodů zdravotního pojištění 
a sociálního pojištění.

USNESENÍ č. RO/10/2018/06/28
Rada obce Rudoltice projednala předloženou cenovou nabídku 

na vybavení nově zrekonstruované třídy ZŠ (lavice, židle a tabule) 
v částce 84 395 Kč vč. DPH a schvaluje provést objednávku dle této 
cenové nabídky nejpozději do 30. 6. 2018.

USNESENÍ č. RO/11A/2018/06/28
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu 

bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako pronajímatelem, 
a panem R. K., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako nájem-
cem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmě-
tem je ukončení nájmu bytu č. XX v bytovém domě čp. XXX v obci 
Rudoltice k datu 30. 6. 2018, a rozhodla její uzavření schválit. Rada 
obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/11B/2018/06/28
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 615/11 s panem  

T. D., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 

č. RO/2018/07/12 z 12. 7. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/07/12
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/07/12
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy  

č. 42717162-16 mezi obcí na straně jedné jako pojistník a Českou 
pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00  
Praha 1, IČ 45272956 na straně druhé jako pojišťovna, jejímž před-
mětem je pojištění majetku ve vlastnictví Obce Rudoltice, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3A/2018/07/12  
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 

č. 623/7, 624/9, dodatku č. 5 k NS č. 601/2, 601/3, 601/5, 601/11, 
601/13, 602/4, 602/7, 602/10, 603/5, 603/6, 603/7, 603/12, 604/1, 
604/2, 604/3, 604/6, 604/7, 605/3, 605/4, 605/5, 605/7, 605/8, 
606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/8, 606/10, 606/13, 607/3, 607/5, 
607/8, 607/9, 607/11, 607/13, 608/2, 608/5, dodatku č. 6 k NS č. 
263/8, 616/12, dodatku č. 7 k NS č. 608/11, 614/2, dodatku č. 11 k NS 
č. 602/6, dodatku č. 12 k NS č. 601/7, 604/4, 605/6, 607/2, 609/7, 
dodatku č. 13 k NS č. 617/10, dodatku č. 15 k NS č. 610/11, dodatku 
č. 22 k NS č. 608/6, dodatku č. 24 k NS č. 610/4, dodatku č. 25 k NS 
č. 624/3, dodatku č. 32 k NS č. 624/8, dodatku č. 36 k NS č. 614/11,  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/3B/2018/07/12
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS  

č. 609/6, jehož předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce 
domovního důvěrníka v roce 2018, a pověřuje starostu obce k jeho 
podpisu.
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USNESENÍ č. RO/3C/2018/07/12
Rada obce Rudoltice projednala návrh Uznání a dohody o splát-

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

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice  
č. RO/2018/07/26 z 26. 7. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/07/26
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2A/2018/07/26
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 605/11 s paní  

I. P. Z., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 628/3 s paní N. S., 

bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/12 s paní M. V., 

bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/2B/2018/07/26
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu 

bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako pronajímatelem  
a paní N. S., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako nájemcem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
ukončení nájmu bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX, v obci 
Rudoltice k datu 31. 7. 2018, a rozhodla její uzavření schválit. Rada 
obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/2C/2018/07/26
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně 

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

USNESENÍ č. RO/2D/2018/07/26
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS  

č. 611/2, jehož předmětem je sleva z nájmu za výkon funkce 
domovního důvěrníka v roce 2018, a pověřuje starostu obce k jeho 
podpisu.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 10 k NS  
č. 611/3, jehož předmětem je ukončení funkce domovního důvěr-
níka ke dni 31. 7. 2018, a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 

č. RO/2018/08/09 z 9. 8. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/08/09
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/08/09
Rada obce Rudoltice schvaluje možnost bezplatného využití 

Rudoltického zpravodaje č. 5 všem politickým stranám, sdruže-
ním a občanům pro předvolební prezentaci ve volbách do zastupi-
telstva obce konaných 5.-6. 10. 2018.

USNESENÍ č. RO/2A/2018/08/09
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění 

odpadních vod kanalizací č. 11/2018/OV uzavřenou mezi obcí aj. 
S., 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/2B/2018/08/09
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění 

odpadních vod kanalizací č. 12/2018/OV uzavřenou mezi obcí  
a R. K., 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/4A/2018/08/09
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 261/5 s panem L. L., 

bytem XXX, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/4B/2018/08/09
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu 

bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako pronajímatelem,  
a paní Z. J., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako nájemcem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukon-
čení nájmu bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX, v obci Rudoltice 
k datu 31. 8. 2018, a rozhodla její uzavření schválit. Rada obce 
Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
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USNESENÍ č. RO/4C/2018/08/09
     Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 
č. 602/2, 608/10, dodatku č. 2 k NS č. 607/4, 610/6, 611/2, 611/7, 

614/7, 617/7, dodatku č. 4 k NS č. 608/8, dodatku č. 6 k NS č. 619/4, 
623/12, 628/2, dodatku č. 7 k NS č. 263/8, 603/9, 616/6, 620/7, 
dodatku č. 9 k NS č. 619/12, 624/2, dodatku č. 16 k NS č. 610/11, 
dodatku č. 25 k NS č. 610/4, dodatku č. 26 k NS č. 624/3, dodatku  
č. 33 k NS č. 624/8, a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 

č. RO/2018/08/23 z 23. 8. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/08/23
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/08/23
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2009601/VB/01, Rudoltice, 
885/3, XXX – nové OM, kNN mezi obcí, jako povinná na straně 
jedné a společností ČEZ Distribuce s.r.o. se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 jako oprávněná na straně 
druhé, jejímž předmětem je ze strany povinné strpět právo 
oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na p. p. č. 3088/3 a 3451/5 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/3/2018/08/23
Rada obce Rudoltice schvaluje instalaci dvou klimatizačních 

jednotek do nové kanceláře obecního úřadu v bývalé třídě mateř-
ské školy v budově č. p. 95 dle cenové nabídky ze dne 21. 8. 2018 
zaslané společností BELLCOM s.r.o, se sídlem Na Větru 913, 56301 
Lanškroun, IČO 64791700, v celkové výši 58 820 Kč bez DPH, 
cenová nabídka je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2018/08/23
Rada obce Rudoltice schvaluje přemístění kanceláře obecního 

úřadu a starosty obce do 1. poschodí budovy č. p. 95, kde se uvol-
nily prostory po přestěhování třídy do zrekonstruované budovy 
mateřské školy. 

USNESENÍ č. RO/5/2018/08/23
Rada obce Rudoltice schvaluje nákup nového nábytku pro vyba-

vení nové kanceláře obecního úřadu v bývalé třídě mateřské školy 
v budově č. p. 95 dle cenové nabídky společnosti B2B Partner s.r.o. 
se sídlem Plzeňská 3070, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČ 27830306,  
ze dne 23. 8. 2018, v celkové výši 212.861,- Kč bez DPH, v ceně je 
zahrnuta sleva 16,33 % a doprava, cenová nabídka je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2018/08/23
Rada obce Rudoltice projednala žádost Základní školy a mateř-

ské školy Rudoltice ze dne 20. 8. 2018 o povolení výjimky z počtu 
žáků v mateřské škole pro školní rok 2018/2019 ve třídě Berušky na 
25 dětí (povolená kapacita je 27 dětí) a ve třídě Sluníčka na 26 dětí 
(povolená kapacita je 28 dětí), a tuto výjimku schvaluje. 

USNESENÍ č. RO/7/2018/08/23
Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení parkovacího místa  

u vchodu do bytového domu č. p. XXX pro pana P. V., který vlastní 
průkaz Zdravotně těžce postižený.

USNESENÍ č. RO/8/2018/08/23
Rada obce Rudoltice projednala cenovou nabídku zasla-

nou společností ARROWS dotace s.r.o. se sídlem V Jámě 699/1,  
110 00 Praha 1, IČ 06639623, jejímž předmětem je nabídka dotační 
služby pro získání finanční podpory z Fondu podpory sportovišť 
pro výstavbu multifunkčního hřiště na 1. sídlišti, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, a kterou schvaluje. 

USNESENÍ č. RO/9A/2018/08/23
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. XXX1 s paní M. T., 

bytem XXX, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. XXX s paní O. K., 

bytem XXX, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. XXX s paní A. G., 

bytem XXX, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/9B/2018/08/23
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení nájmu 

bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako pronajímatelem,  
a paní O. L., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako nájem-
cem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmě-
tem je ukončení nájmu bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX v obci 
Rudoltice k datu 30. 9. 2018, a rozhodla její uzavření schválit. Rada 
obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/9C/2018/08/23
Rada obce Rudoltice revokuje usnesení č. RO/4a/2018/08/09, 

jehož předmětem je uzavření NS č. XXX s panem L. L., bytem 
XXX.

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

„Tady jste špatně! Volební místnost je v ulici naproti.“
Pavel Dvořáček, autor ilustrace
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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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ZÁJEZD DO POLSKA  KUDOWA-ZDRÓJ  
27.10.2018 

 
Kudowa-Zdrój je lázeňské městečko v jihozápadním Polsku ležící 10 km od Náchoda. Původní jméno, tehdy 
ještě vsi, bylo Lipolitov, ale v polovině 16. století bylo přejmenováno na Chudoba, později na Kudoba, Bad 
Kudowa a v roce 1945 na Kudowa-Zdrój. Léčí se zde onemocnění srdce a oběhového systému.  
 

Na okraji města se nachází 
tržnice. Můžete zde sehnat zboží 

všeho druhu, od textilu přes 
bytové doplňky z proutí, záclony, 

nádobí, živé i umělé květiny, 
nářadí, doplňky pro auta, masné, 

sýrové či rybí výrobky. 
Za podstatně nižší lze koupit 

zeleninu a ovoce, máslo, tuky, 
džemy, lahůdky z ryb nebo 

kosmetiku, atd.  
 
Alternativně můžete navštívit místní AQUAPARK, například děti s tatínkem bazény a skluzavky, maminka s 
kamarádkou nákupy. Vzdálenost Aquaparku od tržnice asi 1,5 km, otevřeno od 10.00 hodin, cena za 1 hodinu 
je 16,50 zlotý/osoba, platí se individuálně. Více o Aquaparku na webu: http://www.basenkudowa.pl 
 
Na tržnici je možné platit v českých korunách nebo ve zlotých, ve městě pouze ve zlotých, směnárny se 
nacházejí ve městě, 1 Polský zlotý = cca 6,- Kč.       
 

Autobusová doprava zajištěna. Cena 80,- Kč/osoba.  

Zájemci se mohou hlásit osobně na podatelně místního obecního úřadu nebo na tel. č. 465 323 124,  
a to nejpozději do 17. října 2018 včetně úhrady dopravy. 

PROGRAM:  
 
Odjezd autobusu: 
Lanškroun ulice 5. května                                6.10 hod. 
Rudoltice sídliště Zámeček u Konzumu          6.15 hod. 
Rudoltice křižovatka                                        6.20 hod. 
Rudoltice u školy (kostela)                              6.23 hod.     
Rudoltice hostinec                                           6.28 hod. 
Rudoltice u mostu                                                6.30 hod.  
 
Příjezd do Kudowa-Zdrój v cca 8.15 hod.  
Následuje individuální prohlídka města, nákupy, alternativně lze navštívit místní Aquapark.   
Odjezd z Kudowa-Zdrój v cca 15:00 hod. (případně dle dohody). Příjezd do Rudoltic okolo 17:00 hodiny.  
 
Upozornění na cestování dětí do zahraničí: děti mohou cestovat do zahraničí jen s vlastním cestovním 
dokladem (pasem nebo občanským průkazem). K vydání cestovního dokladu na úřadu s rozšířenou působností 
(Lanškroun) je třeba předložit rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče. Fotografie se fotí na místě. Proto je při 
podání žádosti nutná přítomnost dítěte. Poplatek za cestovní pas je 100 Kč, za občanský průkaz do 15 let věku 
dítěte se platí 50 Kč.  
Nezapomeňte si zkontrolovat platnost cestovních dokladů (i po vstupu "do šengenu" je nutné u sebe mít 
platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas), vezměte si s sebou i kartičku své zdravotní 
pojišťovny.  
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Statistika 
obyvatelstva 

Vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové  
dotace v Pardubickém kraji

Společenská 
kronika

k 25. 8. 2018

Počet obyvatel obce Rudoltice celkem: 1863

Počet obyvatel na Zámečku 
• v bytových domech: 666
• v rodinných domech: 121

Průměrný věk:
• celkem 37,92
• muži 36,80
• ženy 39,02

Počet přihlášených od 1. 1. 2018 do 25. 8. 2018: 30
Počet odhlášených od 1. 1. 2018 do 25. 8. 2018: 24
Počet narozených od 1. 1. 2018 do 25. 8. 2018: 12
Počet zemřelých od 1. 1. 2018 do 25. 8. 2018: 10

V měsíci dubnu a květnu 2018
se narodili: 

• Eliška Tůmová 
Fotografie: Orlický deník 

• Ester Kyselová 

• Šimon Urban 

• Pavel Klíma 

Oslavili životní jubileum:

• Ladislav Bureš, 70 let 

• Ladislav Málek, 80 let 

• Oldřich Zvára, 70 let 

• Anna Michalková, 70 let 

• František Božák, 80 let 

• Jiří Klenot, 75 let  

Rozloučili jsme se: 

• Eliška Perchliková, 76 let

• Lenka Víšková, 39 let

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu 
na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vypl-
nění žádosti je dostupné na internetových
stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
• Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018
• Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 

2018 (pouze elektronicky)
• Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných 
žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukon-
čení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skuteč-
nosti bude s dostatečným předstihem oznámena.

Kontaktní osoby: 
Ing. Milan Bodeček 
tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz 

Ing. Eva Izáková
tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Ing. Jana Nováková 
tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz 

Ing. Ivana Musilová
tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz 

Bc. Helena Kápičková 
tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz 

Mgr. Jiří Kyral 
tel.: 466 026 343, e-mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz
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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 

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit (tajenka), přichází sama, 
nehledaná, nečekaná, nežádaná.

Pearl  Bucková

Zapojíte se tak do slosování, které proběhne při oslavě  
Dne seniorů 29. září 2018. Tři vylosovaní luštitelé obdrží dárkový 
balíček.
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Miluji život, protože (tajenka). Miluji tebe, protože ty jsi můj život..

John Lennon

Obec Rudoltice
Zdroj: Jan Beer: Křížovky hádanky a kvízy, AFP GLOBAL, s.r.o.
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Poslední sobotu v srpnu se už tradičně Zámeček účastní této 
celostátní akce Národního památkového ústavu. Jen jednou  
za rok mají tak zájemci možnost projít si věž a sklepení při osvět-
lení spoustou svíček a prohlédnout si nočně osvětlené okolí  
a město Lanškroun.

Letos se podařilo Zámeček osvítit celkem 730 svíčkami a chtěla 
bych zde poděkovat všem dobrovolným pomocníkům, kteří mi 
s rozmístěním a zapalováním i zhášením tolika svíček obětavě 
pomohli.

Ve světle svíček vypadá sklepení tajemně a návštěvníci  
v něm potkávali různé postavy, protože se tam usídlily čaroděj-
nice, ,,pohádkové peklo“, a šermířská skupina Kronland si zaří-
dila v jednom sále středověkou mučírnu. Návštěvníci tak měli 
při prohlídce sklepení bohaté zážitky a chvílemi nevěděli, jestli 
se mají bát, nebo smát. Ze sklepení se totiž ozývalo strašidelné 
troubení, výskání i smích. Děti si mohly vyzkoušet svoji stateč-
nost, když měly sáhnout na některou ze strašidelných postav, 
které však k nim byly hodné, a i když sem tam vytryskla nějaká  
ta slzička, vše se v dobré obrátilo, a pak byla i sladká odměna.

Všichni se však shodli na tom, že tentokrát to stálo za to, a to mi 
po skončení šermíři prozradili, že na příští rok už mají vymyšlená 
mnohá vylepšení.

Pohádkové postavy se procházely i před věží, a letos jich bylo 
opravdu hodně, takže si i menší děti, s kterými rodiče seděli 
venku, užily zábavy. Také tato skupina dobrovolníků si zaslouží 
mé srdečné poděkování za pěkný program pro děti při této každo-
roční akci.

I tentokrát se v okně prvního patra objevila ve 21 hodin 
zámecká Bílá paní, která pak sešla před věž, kde už čekaly děti, 
aby se s ní mohly vyfotit.

Letos nemohla být pro velké předcházející sucho a zvýšené 
nebezpečí požáru ohnivá podívaná, která dříve bývala ve 22 hod. 
Třeba to vyjde za rok, kdy se zájemci zase mohou těšit na tuto 
akci. Zámeček v nočním osvětlení má tajemnou atmosféru a jeho 
prohlídka je zase jinak zajímavá než běžná prohlídka s výkla-
dem historie, a je stále co objevovat a poznávat z jeho pohnuté 
minulosti. 

Opečené klobásy i pivo zajistili ještě provozovatelé kavárny.
 

Co přináší konec léta
Koncem srpna se na Zámeček přijela s kamerou podívat regio-

nální OIK TV. Natáčelo se ve věži i sklepení, co je na Zámečku zají-
mavého. Přes hodinu se paní redaktorka s kameramanem prochá-
zeli po Zámečku a okolí a vybírali to nejzajímavější, co bude pak  
v reportáži v září.

Můj pohled na oslavy 50. výročí okupace Československa

V současné době se připomíná padesáté výročí okupace 
Československa. Zažil jsem tuto událost jako čerstvý voják. Měl 
jsem právě čtyři dny po přísaze, když jsme se z rádia dozvěděli, 
co se stalo. Měli jsme možnost sledovat postupné změny chování 
vedení útvaru i jejich slovníku na téma okupace. Z okupace se tak 
stala „internacionální pomoc“. Dozvěděli jsme se, že okupační 
armáda zatkla vedení státu a odvezla do Moskvy. Ne do Kyjeva, 
jak se nám snaží namluvit současný velký rudý bratr. Co se stalo v 
Moskvě, jsme nechápali. Vedení státu včetně prezidenta republiky 
podepsalo až na jednoho tak zvaný „Moskevský protokol“, uznali 
anexi republiky a že do Moskvy nebyli přivlečeni jako vězni, ale 
přijeli dobrovolně, že okupanti nejsou okupanti a mohou u nás 
zůstat, jak chtějí dlouho. 

Pohádková 
Hradozámecká 
noc na Zámečku

Fotky z natáčení jsem dala na www.novyzamek.cz a až bude 
reportáž odvysílaná, dám k tomu na ni odkaz, aby se zájemci 
mohli podívat.

Na 22. 9. připravují provozovatelé kavárny Loučení s létem, 
později se budou loučit i oni s provozem kavárny, protože rodina 
Pecháčkova zde končí. Zatím probíhají jednání s možnými novými 
provozovateli. Ještě se přesně neví, kdo v kavárně pak bude,  
ale udělám maximum, aby se co nejdříve provoz zámecké kavárny 
zase rozběhl a návštěvníci i zájemci z okolí měli opět možnost 
občerstvení.

Od konce prázdnin je prohlídka zase možná pouze po domluvě 
na tel. 776 642 277, protože mám před sebou účast na veletrhu 
výtvarného umění, na výstavě Dráteníci a drátenictví v Praze  
a později mě čeká pobyt v rehabilitační léčebně.

Krasava Šerkopová

Z pera našich  
čtenářů
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Obrázky s názvem: Příroda a fantazie
Autorka: Ilona Kotíková Nástrahová

Bylo mi dvacet a dobře jsem si pamatoval na školní povinnou 
četbu. Byla mezi nimi i kniha Reportáž psaná na oprátce. Museli 
jsme ji číst, abychom si vštípili do paměti, jak komunisté za 
pravdu položí i život. Najednou bylo vše jinak. Možná to naši hrdi-
nové podepsali již první den, ale zůstali tam šest dní, aby to nevy-
padalo tak blbě. 

Tak se vytvářel můj názor na naše komunisty, kteří po roce 
1968 rostli jak houby po dešti. Bylo to vidět i v roce 1989, kdy řešili, 
co dál, ne, jak napravit, co tady způsobili, ale jak zase profitovat. 
Neřešili, jak zlepšit hospodářství, ale vymysleli, že musí infil-
trovat do nově vznikajících stran a narušovat je zevnitř. Zkrátka 
zase škodit. Mohli jsme tak vidět, jak při 50. výročí okupace před 
Českým rozhlasem mají projev dva komunisté. Jeden za ANO 
a druhý za ČSSD. Babiš má asi pravdu, když říká, že ti, co na něj 
pískají, jsou od někoho placeni. Jinak by přeci pískali i na norma-
lizačního komunistu, současného předsedu senátu Štěcha, který 
tak rád nyní mluví o morálce a o demokracii. Ve dvaceti šesti 
letech vstoupil tento demokrat do strany, zřejmě aby v životě 
mohl také něco dokázat. Vstupem do strany se z něj stal funkci-
onář ROH, a to ne ledajaký, stal se předsedou odborů Škoda České 
Budějovice. Bylo by jistě zajímavé přečíst si jeho tehdejší projevy 
a porovnat je s tím letošním u rozhlasu. Ten letošní jeho projev 
mne donutil napsat tento článek. Místo, aby někam tito tak zvaní 
demokraté zalezli, tak se nestydí a kážou nám tady o morálce, 
demokracii a o lidských právech.

V roce 1989 měla KSČ 1 722 245 členů, většina je stále mezi námi 
a stále sní o starých pořádcích, kdy měli absolutní moc a rozho-
dovali o všem a o každém z nás. Nejsou to jenom volení zástupci, 
to by se dalo pohlídat, ale jsou ve státní správě, médiích, armádě, 
soudu, zkrátka všude. 

Možná tak zvané Pražské jaro bylo naplánováno komunisty 
již v roce 1964. To byla podepsána smlouva o vybudování přísně 
tajných tří sovětských jaderných depozit na našem území. Jinými 
slovy, tři sklady jaderných zbraní. Jeden z nich je v Brdech pod 
krycím názvem Javor 51, Javor 50 v Bílině a Javor 52 v Bělé pod 
Bezdězem. Objekty byly dokončeny v roce 1968. Zajímavá časová 
souvislost s obsazením Československa. Není přece možné, aby 
k nám byly dovezeny z Ruska atomové zbraně poblíž německých 
hranic, a jejich armáda zůstala doma. Proto se musela vymyslet 
nějaká záminka. Tak možná vznikl termín  „socialismus s lidskou 
tváří“. A my jsme jim to zbaštili. Je to tak z dnešního pohledu 
absurdní jako termín „fašismus s lidskou tváří“. Možná byli naši 
komunisti i ruské vedení překvapeni, že lidé stojí za naší odvleče-
nou vládou a nechtějí uznat tak zvanou dělnicko-rolnickou vládu, 
která byla připravena podle původního scénáře převzít moc. To 
byl asi jediný zádrhel naplánovaného obsazení Československa v 
roce 1968.

Smolčák Antonín
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O
bec Rudoltice otevírá 

KURZY KERAM
IKY 

pro dospělé, seniory, m
am

inky s dětm
i a starší děti 

 

(pro m
ladší děti zajistí keram

ický kroužek základní škola) 
 

                                                 KDE:  v přístavku za tělocvičnou  

                                                 KDY:  od 8. října 2018 – každé liché pondělí 
                                                           od 9. října 2018 – každé liché úterý 
                                                           od 10. října 2018 – každou lichou středu 

10 lekcí v pondělí, úterý a ve středu,  
vždy v lichém

 týdnu 

od 16.30 do 19.30 hodin  
  

 Cena kurzu 1300,- Kč (10 lekcí, elektřina za pec, glazury, lektor)  
+ cena za hlínu cca 130,- Kč/10 kg hlíny. 

Zájem
ci se m

ohou hlásit v podatelně obecního úřadu na tel. 465 323 124 
nebo u m

ístostarostky na tel. 602 129 935. 

 K 3.9.2018 jsou volná 3 m
ísta.      
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divadl

Ve středu

divadl
Ve středu

Ve stredu
divadl Ve stredu

DDD

D
Divadlo Ve středu Sdivadlo

Ve středu

Premiéra: 
sobota 4. listopadu 2017 

sál lanškrounského zámku 

V hlavních rolích: Pavel Studený a Jan Melezínek
Režie: Růžena Šteflová 

JAK 
VYLOUPIT 
BANKU

uvádí francouzskou komedii

Hry, které jsme dosud uvedli:
Na správné adrese (2004, 2009)

Charleyova teta (2005)
S tvojí dcerou ne (2007)

Bez roucha (2009)
Amant (2009)

Agentura Drahoušek (2011)
Světáci (2012)
V pasti (2013)

Proč bychom se netěšili 
(2014, revue k 10. výročí založení souboru)

Nejkrásnější válka (2015)

www.divadlovestredu.cz

Sponzoři

Infocentrum Lanškroun
KC Lanškroun

Floracentrum Jan Pospíšil
Fotoateliér – paní Jiřina Straková

Program: Růžena Šteflová
Foto: Jiří Krejča

Grafická úprava: TG TISK s.r.o., Lanškroun

Divadlo Ve středu 

Divadlo Ve středu je lanškrounský amatérský divadelní 
spolek, založený v roce 2004. Repertoár se s výjimkou 
detektivní psychologické hry V pasti skládá z kome-
dií českých i zahraničních autorů. Soubor se pravidelně 
účastní i divadelních přehlídek, např. O Václava ve Václa-
vově či letního divadelního festivalu v amfiteátru ve Valu 
u Dobrušky. 
Kromě divadelních představení pořádá soubor i tematic-
ky zaměřené Večery s divadlem, jež jsou většinou inspi-
rovány povídkovou literaturou. K nejúspěšnějším patří 
Irský večer z povídek Franka O´Connora nebo večer na-
zvaný Budeme se bát, inspirovaný knihou lanškrounských 
autorů Petra Bočka a Miloslava Zubíka. Členové divadla 
se významnou měrou podílejí i na vánočních hrách v čase 
adventním a dalších kulturních akcích města. 

Osoby a obsazení
Paul  Pavel Studený
Sam   Jan Melezínek
Nicole   Markéta Voksová
Ředitel banky Èmile   Richard Kohout
Pokladní Odetta   Hana Procházková
Bankovní úředník Claude   Vladislav Kyselica 
Komisař Groussard   Karel Melezínek
Policista Anatol   Jan Frank
Henri, veterán z Afghánistánu  Tomáš Stejskal
Reportérka  Marie Franková
Pařížanky/Havajanky  Gabriela Mačudová
 Michaela Stejskalová
 Libuše Švubová
Klient  Oldřich Pejchar
Text sledují:  Květa Černohousová 
 Jitka Melezínková 
Světla, zvuk:  Jiří Krejča
Režie Růžena Šteflová

Hra o pěti obrazech a čtyřech předscénách.  
Přestávka po prvním dějství. 
Nastudováno s podporou Města Lanškrouna

Didier Kaminka
Narodil se v roce 1943 v Paříži. I když začínal jako di-

vadelní a posléze i filmový herec, stal se z něj výborný 
scenárista a režisér. Jeho filmy jsou populární i u nás – 
např. Prohnilí s vynikajícím hercem Philipem Noiretem 
v hlavní roli. Je také autorem několika divadelních her. 
Tou asi nejhranější se stala komedie Jen žádnou paniku 
aneb Jak vykrást banku, jež byla posléze i zfilmována 
pod názvem Prachy v prachu. Ve Francii se velké po-
pularity dočkala také jeho další divadelní hra – Osa-
mělost fotbalového brankáře, ve které v 70. letech 
ztvárnil hlavní roli sám Kaminka. U nás byla Osamělost 
uvedena v Divadle Na zábradlí, kde se v této roli blýskl 
herec Pavel Zedníček. 

Kaminka se jako herec, režisér a především scená-
rista podílel na řadě dalších filmů, např. Nenapravi-
telní (1980), Rodinné pouto (1985), Moje žena mě 
opustila (1996), Super prohnilí (2003) atd. Do svých 
her často obsazoval herečku Nicole Jamet, která se 
posléze stala i jeho ženou.

Dnes Didier Kaminka pobývá na svém panství asi 
60 km od Paříže. Zdravotní kondici si udržuje ze-
jména svým největším koníčkem – tenisem. Mezi 
jeho nejbližší a nejlepší přátele patří Pierre Richard 
a Claude Rich. 

Hra francouzského dramatika Didiera Kaminky Jen 
žádnou paniku aneb Jak vykrást banku, jíž jsme se in-
spirovali, se odehrává v předvánoční Paříži, pozname-
nané vzrůstající nezaměstnaností. Ta s sebou přináší 
nárůst kriminality, a to včetně bankovních loupeží, jež 
jsou takřka na denním pořádku. 

Kaminka hru napsal ve druhé polovině 20. století, 
kdy Francii skutečně trápila velká nezaměstnanost, 
proto neměla o diváky nouzi. Kdo by si nechal ujít ko-
medii o dvou nezaměstnaných mladých mužích, kteří 
si doma pracně nacvičí přepadení banky a pak se je 
snaží svým amatérským způsobem provést? Že se jim 
do toho připletou zaměstnanci a zákazníci banky? Že 
se jim vše nedaří tak, jak zamýšleli? Že dokonce plán 
může díky zásahu komisaře Groussarda ztroskotat? 
I s tím je potřeba počítat. Ale přesto sen o ráji kdesi 

za mořem je krásný. Uskuteční se? 
Hra se v upravené podobě do Lanškrouna vra-
cí po patnácti letech, v roce 2002 byla s úspě-

chem uvedena divadelním souborem Gym-
názia Lanškroun „Škeble“. V hlavních 
rolích tehdy zazářili Milan Růžička a Ja-
kub Dorňák, roli Nicole ztvárnila Petra 
Macová. 

Divadlo Ve středu hru uvádí pod ná-
zvem Jak vyloupit banku a s před-
scénami, které ilustrují tehdejší 
pařížskou atmosféru. 
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Rozpis stomatologie 

Kalendář akcí na rok 2018
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)

Divadlo Ve středu – hra Jak vyloupit banku

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)

29. 9. 2018

21. 10. 2018 ve 14.00 hodin

27. 10. 2018

9. 11. 2018 v 19.30 hodin

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

15.–16. 9. 2018
22.–23. 9. 2018

28. 9. 2018
29.–30. 9. 2018

6.–7. 10. 2018
13.–14. 10. 2018
20.–21. 10. 2018
27.–28. 10. 2018

3.–4. 11. 2018
10.–11. 11. 2018
17.–18. 11. 2018

24.–25. 11. 2018
1.–2. 12. 2018
8.–9. 12. 2018

15.–16. 12. 2018
22.–23. 12. 2018

24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018

29.–30. 12. 2018
31. 12. 2018

MUDr. Johnová Marie
zubní lékař Khmara Oleksii
MUDr. Kobzová Zdeňka
MDDr. Kopecký Milan
MUDr. Kulhánek Filip
MUDr. Lomská Radka
MUDr. Mareš Miroslav
MUDr. Nováková Gabriela
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Šrámek Petr
MUDr. Vacková Jana
MUDr. Ulman Jaroslav
MUDr. Valentová Hana
MUDr. Vebrová Zdeňka
MUDr. Vítková Eva
MUDr. Vlasatá Lenka
MUDr. Appl Martin
MUDr. Bílý Aleš
MDDr. Bílý Aleš
zubní lékař Khmara Oleksii
MUDr. Dunglová Stanislava
MUDr. Filipová Jitka
MUDr. Jedličková Zuzana

Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, Družstevní 815
Lanškroun, 5. května 2
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
Žamberk, Školská 834
Letohrad, Družstevní 815
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Dukelských hrdinů 615
Žamberk, nám. gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, Hradební 227
Tatenice 268
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 330 (MOVIOM)
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Lanškroun, Opletalova 567
Letohrad, Družstevní 815
Letohrad, Tyršova 259
Lanškroun, Strážní 151
Bystřec 182

465 622 216
465 620 358
465 322 897
739 374 787
465 613 103
465 620 358
465 613 103
604 749 331
465 676 822
465 621 551
465 322 348
465 381 212
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 324 829
465 324 829
465 620 358
972 324 447
465 325 212
465 642 990
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Společná fotografie ZŠ

1. třída

3. třída

5. třída

2. třída

4. třída

Budova školy Fotografie: Pavel DvořáčekFotografie: Vladimír Provazník, Zdeňka Lédlová
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