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Oslava 
Mezinárodního 
dne seniorů

Letošní oslava byla opravdu vydařená, a to i přes první zkla-
mání, že nepřijede paní Yvetta Simonová. Té jsme všichni z celého 
srdce popřáli brzké uzdravení. 

…Mezi diváky bylo možné spatřit také jednu z nejstarších 
obyvatelek naší obce paní Marii Stuchlíkovou, která v letošním 
roce slaví 94. narozeniny. …Nezbývá, než všem seniorům popřát 
pevné zdraví, aby se mohli sejít i příští rok při oslavě jejich svátku 
v tak velkém počtu a opět se dobře pobavit.

Více na straně 5
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Oslava Mezinárodního dne seniorů 29. 9. 2018 Fotografie: Vladimír Provazník
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z 5.-6. 10. 2018

Zvolení zastupitelé:

Nové telefonní číslo:
Obecní úřad sděluje všem občanům, že bylo zrušeno  
telefonní číslo 465 323 124. 

S okamžitou platností je na Obecní úřad Rudoltice  
nové telefonní číslo 467 771 292.

Úřední hodiny:

Výsledky voleb do zastupitelstva  
obce Rudoltice

Změny na obecním úřadě  
Rudoltice

8.00–11.00
8.00–11.00
8.00–11.00
8.00–11.00
8.00–11.00

12.00–16.30
12.00–14.30
12.00–16.30
12.00–14.30

Po
Út
St
Čt
Pá
(jiný čas po předchozí domluvě)

Obce bez korupce 
6 mandátů
• Kolomý Ivo Mgr.
• Šrámek Miloslav
• Žáček Daniel
• Řehoř Pavel
• Macháčková Marcela Mgr.
• Bartoš Roman

Za naše Rudoltice 
5 mandátů
• Kobzová Jolana
• Havlenová Lenka Mgr.
• Suchý Jaroslav
• Duba Petr
• Samek Pavel Bc.

KSČM s podporou  
nezávislých kandidátů
2 mandáty
• Málek Jaroslav
• Kohoutová Erika

Česká pirátská strana
2 mandáty
• Jílek Vilém Ing.
• Kolomý Tomáš Mgr.

Více informací na www.volby.cz | Ustavující zastupitelstvo obce se koná 31. 10. 2018. 

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaši podporu v komunálních volbách a budeme se 
snažit splnit to, co jsme slíbili.

Uvědomujeme si, že to bude běh na dlouhou trať, neboť s našimi 
dvěma mandáty z 15členného zastupitelstva toho moc neprosa-
díme. I tak je to pro Piráty úspěch a moc si vážíme důvěry, kterou 
jsme tímto dostali. Také nás těší, že volební kampaň v obci 
proběhla velmi profesionálně bez nějakých excesů.

Chtěli bychom tímto poblahopřát k úspěchu ve volbách  
i ostatním, tedy zástupcům „Komunistické strany s podporou  
nezávislých“, a také nezávislým zástupcům „Za naše Rudoltice  

– Obce bez korupce“.
Piráti Rudoltice

Vážení spoluobčané,

nově zvolení zastupitelé Obce bez korupce a Za naše Rudoltice 
děkují všem voličům, kteří nás podpořili v letošních komunál-
ních volbách. Slibujeme, že se budeme i v tomto volebním období 
snažit splnit naše volební programy. Blahopřejeme i ostatním 
stranám k jejich volebnímu úspěchu a těšíme se na spolupráci 
s nimi.

Zastupitelé Obce bez korupce a Za naše Rudoltice

Poděkování 
k volbám
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Práce v Rudolticích pokračují
Rekonstrukce budovy č.p. 5 Naučná stezka v lese za bývalou vodárnou

Fotografie: Jolana Kobzová
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Letošní oslava svátku seniorů se konala v sobotu 29. 9. 2018 
na sále místního kulturního domu.  Zahájena byla v 15.00 hodin 
vystoupením dětí z naší základní školy pod vedením paní učitelky 
Lidmilové. 

Na půl čtvrtou hodinu bylo naplánováno vystoupení paní  
Yvetty Simonové. Bohužel paní Simonová před svým vystoupe-
ním náhle onemocněla a omluvila se z lůžka nemocnice. Podařilo 
se velmi narychlo domluvit náhradní program, svoji účast přislí-
bil mladý zpěvák Hynek Tomm, který zpívá v muzikálech,  
na koncertech v duetech s Evou Pilarovou, Bárou Basikovou, nebo 
hraje v divadlech Karlín a Semafor. V našich končinách není 
známý, ale o to více všechny překvapil svým krásným hlasem. 
Bez playbacku zazněly například některé hity Evy Pilarové 
nebo v italštině píseň od Andrea Bocelliho. Odvážlivci, kteří se 
neostýchali zpívat spolu s p. Tommem do mikrofonu, obdrželi  
za odměnu CD s jeho nahrávkami. 

Oslava  
Mezinárodního dne  
seniorů 29. 9. 2018

Dalším účinkujícím byla skupina Veselá trojka, trio mužů dobře 
známé snad všem seniorům, a to nejen z televize Šlágr. Popularitu 
tria dokazovala letošní hojná účast rudoltických i přespolních 
seniorů. Mezi diváky bylo možné spatřit také jednu z nejstarších 
obyvatelek naší obce paní Marii Stuchlíkovou, která v letošním 
roce slaví 94. narozeniny. 

O přestávce proběhlo losování tří luštitelů křížovek, ty vychá-
zely po celý rok v Rudoltickém zpravodaji. Všichni tři vylosovaní 
luštitelé obdrželi hodnotný dárkový balíček.

Letošní oslava byla opravdu vydařená, a to i přes první zkla-
mání, že nepřijede paní Yvetta Simonová. Té jsme všichni z celého 
srdce popřáli brzké uzdravení. Nezbývá, než všem seniorům 
popřát pevné zdraví, aby se mohli sejít i příští rok při oslavě jejich 
svátku v tak velkém počtu a opět se dobře pobavit.

Jolana Kobzová, místostarostka 

Snad každý z nás rád chodí na procházky do přírody a určitě si 
všímá mnoha naučných stezek umístěných v chráněných oblas-
tech či v přírodních rezervacích. Naše obec se rozhodla vybu-
dovat také naučnou stezku určenou zejména dětem. Tři naučné 
tabule spolu s pěti lavičkami se od letošního podzimu nachází  
v obecním lese. Rozmístěné jsou podél cesty od bývalé vodárny 
směrem k věži Zámečku, poslední se nachází na horizontu lesa 
s výhledem na Suchý vrch. Poslední, šestá lavička se stolem 
byla vyměněna u samotné věže Zámečku za již ztrouchnivělou,  
kterou zde spolu s naučnou cedulí před lety umístilo skautské 
středisko z Lanškrouna.

Naučná stezka 
v obecním lese

Naučné tabule obsahují obrázky odpovídající tématům:
• Nejčastěji se vyskytující zvěř v rudoltických lesích
• Co nám les dává a co se v lese může a nesmí
• Co v lese děláme

Obec má v úmyslu v příštím roce přidat ještě další naučné 
tabule, které budou rozmístěny dál podél cesty, která končí  
na pasece nad bývalou vodárnou, tím by byl uzavřen naučný 
okruh. 

Doufáme, že stezka zaujme zejména děti, a ty budou rády 
poznávat okolní přírodu spolu s rodiči nebo se svými učiteli.

Jolana Kobzová, místostarostka
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V neděli 21. října 2018 proběhlo na sále místního kulturního 
domu vítání občánků narozených od 1. dubna 2018 do 30. září 2018, 
celkem bylo přivítáno 7 děvčátek a 6 chlapečků:
Ema Ambrozková, Dominik a David Babejovi, Leontýna Braná,  
Radim Dostálek, Filip Karel, Pavel Klíma, Ester Kyselová,  
Michal Marik, Elen Severová, Eliška Tůmová,  
Vanesa Zachařová a Magdalena Zemanová.

Nové občánky, rodiče i ostatní hosty přivítaly děti z mateřské 
školy svým hudebním vystoupením pod vedením paní učitelky 
Moniky Mužíkové a Aleny Prícké a také děti ze základní školy  
pod vedením paní učitelky Květoslavy Lidmilové. Všem dětem  
i paním učitelkám patří poděkování.

Poté přivítal nové občánky i jejich rodiče starosta Ivo Kolomý, 
popřál všem pevné zdraví a spokojený život plný lásky a štěstí. 
Maminkám předal malou kytičku a každému novému občánkovi 
finanční obnos ve výši 5000,- Kč. Rodiče se zapsali do pamětní 
knihy a každé miminko obdrželo na památku malý věcný dárek.

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

Fotografie: Radek Lepka

Vítání občánků

Statistika 
obyvatelstva 

Společenská 
kronika

k 30. 9. 2018

Počet obyvatel obce Rudoltice celkem: 1867

Počet obyvatel na Zámečku 
• v bytových domech: 669
• v rodinných domech: 122

Průměrný věk:
• celkem 37,85
• muži 36,76
• ženy 38,92

Počet přihlášených od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018: 36
Počet odhlášených od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018: 30
Počet narozených od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018: 17
Počet zemřelých od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018: 12

V měsíci srpnu a září 2018  
se narodili: 

• Vanesa Zachařová 

• Magdalena Zemanová 
 
 
 
 
 
 

• Elen Severová 
Fotografie:  
Marcela Severová 

• Radim Dostálek 

Oslavili životní jubileum:

• Anna Bendová, 94 let 

• Marie Kroulová, 75 let 

• Jan Vitouch, 75 let 

• Bohuslav Bártl, 80 let 

• Antonín Smolčák, 70 let 

• Jana Madiová, 70 let 

• Věra Kokešová, 70 let 

• Miluše Málková, 70 let

 
Rozloučili jsme se:  

• Milada Vargová, 89 let 

• Jaromír Němec, 71 let
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Seznamovací výlet ZŠ
Každoročně na začátku nového školního roku pořádáme 

společný „seznamovací“ výlet pro všechny žáky naší školy,  
a především pro naše prvňáčky. Tentokrát jsme si za cíl našeho 
výletu vybrali město Svitavy, kde jsme navštívili Vodárenský 
les s naučnou stezkou a sportovní stadion. V úterý 11. září jsme 
společně odjeli vlakem z nádraží v Rudolticích a po příjezdu  
do Svitav se pěšky vydali do Vodárenského lesa, který se nachází 
na kraji města směrem na Poličku.  Zde na nás čekali pracovníci 
Lesů ČR, kteří nás seznámili nejen s náplní své práce, ale také  
s životem v lese, jeho ochranou i dalšími zajímavostmi. Nakonec 
ještě dětem také věnovali malé dárky, které jim byly po příjezdu 
předány ve škole. Za jejich ochotu a zájem se nám věnovat moc 
děkujeme!

Základní škola informuje

Damníkovský trojboj - ZŠ
Tradičně jako každý školní rok jsme ve středu 19. září 

2018 vyrazili na kolech do Damníkova na atletický troj-
boj pro nejmladší žactvo. Soutěžilo se ve skoku dalekém, běhu  
na 60 metrů ze startovních bloků a hodu kriketovým míčkem. 
Výkony se převáděly na body podle platných atletických tabulek. 
Zvítězil závodník s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Sportovci z naší školy vybojovali jednu stříbrnou medaili  
v kategorii dívek 2. a 3. ročník a jednu zlatou medaili v katego-
rii chlapců 4. a 5. ročník. Všichni závodníci byli odměněni účast-
nickým diplomem a malou sladkostí. První tři v každé kategorii 
obdrželi diplom, medaili a drobnou cenu.

Všem sportovcům patří pochvala za sportovní reprezentaci 
školy a Rudoltic, podané výkony a slušné sportovní chování.

Sportu zdar!
 Mgr. Lenka Havlenová

Po prohlídce naučné stezky jsme se přes nově budovaný  
Park patriotů, kde jsme vystoupali na nejvyšší bod Svitav, dostali  
na sportovní stadion. Ten získal před pár lety novou moderní 
tvář a v současnosti nabízí široké možnosti trávení volného času. 
Zde děti nejdříve využily možnost občerstvení a poté se již se 
svými učitelkami rozeběhly na různá místa, kde si zahrály fotbal, 
zdolávaly prolézačky či hrály různé hry.

Cesta zpět utekla jako voda a i díky pěknému počasí musíme 
konstatovat, že se celá akce moc povedla a naši prvňáčci si se 
svými novými spolužáky užili krásný den se spoustou zážitků.

Pavel Dvořáček, ředitel školy
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Drakiáda
V neděli  23. 9. 2018  proběhl na místním  fotbalovém hřišti další 

ročník Drakiády, kterou již tradičně pořádala naše škola. Opět 
se soutěžilo ve třech disciplínách: nejvýše létající drak, nejzají-
mavější rudoltický drak a nejlepší dětský drakvodič. Počasí sice  
od rána hrozilo dešťovými přeháňkami, ale nakonec jsme vše 
stihli ještě před jejich příchodem.  Porota měla při stanovování 
vítězů jednotlivých kategorii velmi těžké rozhodování, ale vše se 
opět zvládlo a vítězové byli při slavnostním vyhlášení odměněni 
pěknými cenami a diplomy. Sladkost, barevný balónek a spoustu 
zážitků si domů odnesli i všichni ostatní.

Děkuji paním učitelkám z naší MŠ i ZŠ za účast na akci a TJ 
Sokolu Rudoltice za možnost využít jejich areál a jeho zázemí. 
Těšíme se na další ročník!

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Rudoltice
V odpoledních hodinách ve středu 26. září 2018 proběhl v naší 

škole Den otevřených dveří. Naším cílem bylo umožnit veřej-
nosti zhlédnout nově zrekonstruované prostory v ZŠ i MŠ, sezná-
mit návštěvníky s činností školy, aktivitami žáků i dětí, jejich 
pracemi, s nabídkou školního i zájmového vzdělávání. Ve školní 
kavárničce bylo připraveno pro návštěvníky občerstvení. Hosté 
zde také mohli na interaktivní tabuli zhlédnout prezentaci 
fotografií a záznamů z akcí, které škola v minulosti pořádala,  
a případně si zavzpomínat na svá školní léta. 

Příležitost navštívit v tento den školu využilo mnoho návštěv-
níků a my jsme velmi rádi, že byl o tuto akci z jejich strany 
takový zájem a že jsme společně s nimi mohli strávit příjemné 
odpoledne. 

Další podobnou akci plánujeme v březnu 2019 a zaměříme  
ji především na prezentaci školy v souvislosti se zápisem do MŠ  
a také do ZŠ.

Pavel Dvořáček, ředitel školy

 Beseda s myslivcem
Dne 9. 10. 2018 přijel za našimi žáky základní školy zástupce 

LČR pan René Kulhan, aby jim na OÚ v Rudolticích přiblížil kolo-
běh života v lese. Donesl spoustu loveckých trofejí, kůží zvířat  
a preparátů ptactva. Žáky velice zaujal výr velký, především pro 
svou velikost a barvu očí. Pan Kulhan žákům poskytl na profe-
sionální úrovni přednášku o lesní zvěři, zdůraznil důležitou 
funkci myslivce. Měl připravené různé hry a soutěže. Nenásilnou 
formou hry se tak žáci dozvěděli mnoho informací nejen o lese.  
Pan Kulhan také ochotně a trpělivě odpovídal na všechny otázky 
žáků i pedagogů. Na závěr besedy předal dárky a pracovní listy, 
které donesl. Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Kulhanovi 
nejen za dárky, ale především za jeho charismatický a profesio-
nální projev.

Květoslava Lidmilová

Zájmové kroužky v ZŠ
Tak jako v minulosti i v letošním školním roce jsme pro 

naše žáky připravili pestrou nabídku zájmových aktivit,  
kterým se mohou ve škole věnovat po skončení vyučování  
a které jim umožní smysluplně trávit svůj volný čas. I letos 
některé kroužky probíhají v rámci školní družiny, jiné pod hlavič-
kou Domu dětí a mládeže Damián Lanškroun a zbývající jako 
součást projektu tzv. Šablon (projekt financovaný EU a MŠMT). 
V současnosti již všechny kroužky zahájily svoji činnost a naši 
žáci se v nich mohou pravidelně věnovat zajímavým aktivitám 
a činnostem. Novinkou pro letošní rok jsou pohybově-taneční 
kroužek, který je žáky hojně navštěvován, a také turistický krou-
žek, který svoji činnost soustřeďuje především na víkendy, během 
nichž jsou organizovány „výšlapy“ do blízkého i vzdáleného 
okolí. Přehled zájmových kroužků uvádíme níže:

Kroužky v rámci školní družiny 
• Sportovní hry –  pro žáky 3.–5. třídy                                                                               
• Keramika – pro žáky 1.–5. třídy (začátečníci, pokročilí)   

Kroužky pod DDM lanškroun:
• Lezecký –  pro žáky 1.–5. třídy                                                                         
• Sportovní – pro žáky 1. a 2. třídy  
• Tanečně-pohybový – pro žáky 2.–5. třídy
• Turistický – pro žáky 1.–5. třídy                                     

Kroužky v rámci projektu  „Škola pro budoucnost“ (Šablony)
• Doučování  pro žáky 2. třídy 
• Doučování  pro žáky 3. třídy
• Doučování  pro žáky 4.–5.  třídy 
• Klub zábavné logiky a deskových her 
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Podzimní království  
v mateřské škole

Beseda s psycholožkou
V rámci projektu „Škola pro budoucnost“ (tzv. Šablony) probíhá 

již od loňského školního roku v ZŠ i MŠ série besed pro rodiče dětí 
a žáků se zajímavými osobnostmi působícími v oblasti výchovy  
a vzdělávání. 

Další z těchto setkání proběhlo ve čtvrtek 20. září, kdy jsme  
v nově rekonstruovaných prostorách 5. třídy základní školy přiví-
tali paní Mgr. Kamilu Barlow, dětskou psycholožku, která má 
dlouholeté zkušenosti nejen z práce v Pedagogicko-psychologické 
poradně Ústí nad Orlicí, ale také jako školní psycholožka. Setkání, 
které probíhalo v příjemném duchu, bylo tentokrát zaměřeno  
na problematiku adaptace dětí na školní prostředí. 

Paní psycholožka během besedy seznámila přítomné s proble-
matikou přechodu dětí z prostředí předškolního vzdělávání  
do základního a poskytla také spoustu cenných rad a námětů, jak 
tento proces dětem i rodičům ulehčit. Její vyprávění zaujalo nejen 
rodiče, ale bylo přínosné i nám pedagogům.  

Na 27. listopad máme v základní škole již připravenou další 
besedu s paní Mgr. Kamilou Barlow, ta naváže na předchozí 
a bude se zaměřovat na motivaci dětí k učení, denní režim, 
přípravu na vyučování (i s ohledem na věk žáků), styly učení  
i domácí přípravu. 

Také v mateřské škole připravujeme na konec listopadu pro 
rodiče besedu. Ta se bude orientovat na problematiku první 
pomoci, na novinky v této oblasti i na praktické ukázky jejího 
poskytování. 

Věříme, že i tato forma informovanosti bude pro rodiče 
přínosná a pomůže jim v nelehkém procesu výchovy dětí i jejich 
úspěšnému zvládnutí školní docházky. 

Pavel Dvořáček, ředitel školy

Jak se daří dětem z mateřské školy v podzimním králov-
ství? Než jsme se stačili ohlédnout, pomalu svoji vládu  
nad přírodou kolem nás přebírá listopad. Nový školní rok přinesl 
dětem i dospělým mnoho zážitků a setkání.  V pondělí 3. září 
se poprvé otevřely dveře našim dětem v novém školním roce.  
Tento den byl pro někoho běžným, pro někoho byl velikou 
událostí. Kluci i holčičky přicházeli do školky s veselou náladou  
a už se těšili na své kamarády. Nastoupily nám také nové děti, 
pro které byl nástup do školky velikou životní událostí. Děti si 
musely zvykat na odloučení od rodičů, na nové prostředí.  Na to,  
že ve školce platí určitá pravidla, která jsou důležitá pro jejich 
bezpečí, a aby se cítily spokojeně.

První společnou akcí pro rodiče a děti bylo odpoledne s názvem 
„Mami, tati, pojďte si hrát“. Tradiční Drakiáda se letos konala  
v neděli 23. září. Na rudoltickém hřišti se sešly děti ze ZŠ,  
ale také děti z MŠ se svými rodiči. I v letošním roce si s námi počasí 
hrálo. Obloha byla zamračená a společně jsme se snažili zahánět  
co nejdále od hřiště první kapičky deště. Naštěstí si počasí 
dalo říct, a než vzlétl poslední dráček na oblohu, nespadla ani 
jedna kapka. Jako vždy nebylo vůbec jednoduché určit vítěze.  
Na všechny děti poté čekala krásná odměna. Po předání cen se 
rozpršelo a pršelo a pršelo a pršelo…

Ve středu 26. 9. se konal Den otevřených dveří ZŠ i MŠ.  
Do školky se přišla podívat spousta lidí, spousta nových dětí. 
Celé prázdniny jsme se těšili na to, až k nám opět zavítá oblí-
bené divadlo JOJO.  Stalo se tomu tak v pondělí 15. 10., kdy mohly 
děti zhlédnout „Pohádku ze psí boudy“. Divadlo nás opět nezkla-
malo. Všichni jsme se pobavili a ze srdce zasmáli. Ve čtvrtek 18. 10. 
navštívila mateřskou školu paní Mgr. Lenka Hradecká. S sebou 
přivezla dvě muzikoterapeutické pohádky. Berušky se ocitly  
v pralese, v pohádce „Kdysi dávno“. Děti ze Sluníček se vrátily  
v čase a společně se dostaly do pohádky „Indiánský příběh“.   
Tak jako každým rokem i letos společně děti z MŠ s kamarády  
ze ZŠ obohatily svým programem vítání nově narozených 
občánků, které se konalo 21. 10. na sále obecního úřadu. V týdnu 
od 8. do 12. 10. proběhl v mateřské škole Bramborový týden. 
Berušky „nakopaly“ plné pytle brambor a Honzíkovi pomohly 
navlékat korálky pro princeznu na bále. Vychutnaly si i brambory 
na loupačku, kdy si je samy pomocí prstíků oloupaly. Vrcholem 
celého Bramborového týdne u Sluníček bylo dělání hranolků. 
Vytvořily si také brambůrkového ježečka. 

A co nás čeká v nejbližší době? Hned začátkem listopadu 
máme přichystanou pro děti a rodiče „Světýlkovou cestičku“.  
Stane se tak ve čtvrtek 1. listopadu. Dopoledne si děti užijí  
ve školce Halloweenský den. Ani se nenadějeme a brzy se nám 
ohlásí zima. Ani té se nebojíme, přivítáme ji zimní pohádkou. Nyní  
už začínají paní učitelky připravovat vánoční besídky, čeká nás 
také vánoční koncert. Ale ještě před tím k nám do školky určitě 
dorazí Mikuláš a rodiče rádi pozveme na naše adventní tvoření. 
Těšíme se na další společné dny strávené ve školce i na akce, 
které nás čekají.

Mgr. Blanka Matějková
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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 

Až teprve naše společná láska mi ukázala, co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se 
o něj nemáš s kým dělit, a že (1. tajenka) je dvojnásobný, když ti z něj nemá kdo pomoci.  
S tebou jsem poznal, co znamená opravdu (2. tajenka) a jaké to je, když je moje láska opětována. William Shakespeare

Zapojíte se tak do slosování, které proběhne při oslavě Dne 
seniorů koncem září 2019. Tři vylosovaní luštitelé obdrží dárkový 
balíček.
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Láska není náklonnost jednoho k druhému, ale (tajenka) žít jeden bez druhého.

Friedrich Dürrenmatt

Obec Rudoltice
Zdroj: Jan Beer: Křížovky hádanky a kvízy, AFP GLOBAL, s.r.o.
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Tisková zpráva ze dne: 19. 10. 2018

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná 
Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charit-
ních služeb v našem regionu.

Již podevatenácté přijdou koledníci s přáním štěstí, zdraví  
a pokoje do našich domácností a všemlidem nabídnou i možnost 
přispět potřebným z našeho okolí.

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe 

Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící 
nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní 
rodina je základní životní jistota každého člověka a právě 
podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. 
I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní 
služby na Orlickoústecku: 
• Sociálně terapeutické dílny
• Domácí hospicová péče
• Pečovatelská služba
• Rodinná centra
• Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Občanská poradna
• Zařízení pro osoby bez přístřeší
• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
• Přímá pomoc lidem v nouzi

Tříkrálová 
sbírka 2019

V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2 895 811 Kč. 
65 % výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména 
v Domácí hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě. 
Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15 %),  
na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10 %), na režii 
Tříkrálové sbírky (5 %) a projekty Charity ČR (5 %).

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

Iva Marková
tel. 734 769 713

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

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

Firma je zapsána v rejstříku právnických osob MK v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., v platném znění
Číslo evidence 8/1-04-723/1996, datum evidence dne 30. 10. 1996
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Tříkrálová sbírka 2019
výzva k účasti

Bude v naší obci probíhat od soboty 5. ledna do neděle 6. ledna, 
v případě potřeby i v týdnu od 7. do 13. ledna 2019.

Vyzýváme a prosíme lidi dobré vůle z naší obce – i ze Zámečku, 
kteří se chtějí podílet na této sbírce, aby se přihlásili k dobrovolné 
pomoci (nejlépe do 31. 12., ale lépe dříve). Týká se to koledníků  
z řad dětí i mládeže v tříkrálových úborech i dospělých doprovodů. 
Děkujeme.

Pro více informací kontaktujte:
Marcela Macháčková
Rudoltice 1
tel. 776 559 793
e-mail: machackova.marcela@gmail.com.
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/09/06 z 6. 9. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/09/06
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/09/06
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Příkazní smlouvy 

mezi obcí a společností ARROWS dotace s.r.o. se sídlem V Jámě 
699/1, 110 00 Praha 1, IČ 06639623, jejímž předmětem jsou dotační 
služby pro získání finanční podpory z Fondu podpory sportovišť 
pro výstavbu multifunkčního hřiště na 1. sídlišti, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/3/2018/09/06
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o připo-

jení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
nízkého napětí číslo 18_NN_1008762291 mezi obcí a společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035, jejímž předmětem je připojení odběr-
ného zařízení k distribuční soustavě a zajištění dohodnutého 
rezervovaného příkonu pro investici Kanalizace od silnice I. třídy 
k budově č. p. 1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/4/2018/09/06
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 

ze dne 6. 9. 2018, jehož předmětem je rekonstrukce budovy č. p. 5  
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a které je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/5A/2018/09/06
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění 

odpadních vod kanalizací č. 13/2018/OV uzavřenou mezi obcí  
a J. H., 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/5B/2018/09/06
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění 

odpadních vod kanalizací č. 14/2018/OV uzavřenou mezi obcí  
a P. Ř., 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/6A/2018/09/06
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS 

č. 616/1, dodatku č. 4 k NS č. 606/9, dodatku č. 5 k NS č. 601/4, 
dodatku č. 7 k NS č. 608/3, dodatku č. 8 k NS č. 263/8, 617/1, 
dodatku č. 9 k NS č. 621/7, dodatku č. 11 k NS č. 276/1, 621/10, 
dodatku č. 26 k NS č. 610/4, dodatku č. 27 č. NS č. 624/3, dodatku č. 
34 k NS č. 624/8, a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/6B/2018/09/06
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 

v bytovém domě čp. 604 v obci Rudoltice ze dne 31. 7. 2018.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 12 

v bytovém domě čp. 601 v obci Rudoltice ze dne 20.8.2018.

USNESENÍ č. RO/6C/2018/09/06
Rada obce Rudoltice projednala návrh Uznání a dohody o splát-

kách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako věřitelem 
a paní K. 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.

Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně 
závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a panem J. K., trvale bytem XXX, na straně 
druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení  
a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, 
které vznikly v 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.

Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně 
závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a paní K. N., trvale bytem XXX, na straně 
druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto 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.

Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně 
závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a paní M. Z., 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
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Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/09/20 z 20. 9. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/09/20
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2A/2018/09/20
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018  

ze dne 20. 9. 2018, jehož předmětem je rekonstrukce budovy č. p. 5, 
a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/2B/2018/09/20
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 

ze dne 20. 9. 2018, jehož předmětem je vybavení nového úřadu,  
a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3A/2018/09/20
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 2 k NS  

č. 624/9 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

USNESENÍ č. RO/3B/2018/09/20
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 

v bytovém domě čp. 618 v obci Rudoltice ze dne 18. 9. 2018.

USNESENÍ č. RO/3C/2018/09/20
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení 

nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prona-
jímatelem, a panem P. Ř., 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 30. 9. 2018, a rozhodla její 
uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení 
nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prona-
jímatelem a paní M. Č., 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 30. 9. 2018 a rozhodla její uzavření 
schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení 
nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako pronají-
matelem, a paní M. M., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž před-
mětem je ukončení nájmu bytu č. XXX v bytovém domě čp. XXX,  
v obci Rudoltice k datu 30. 9. 2018 a rozhodla její uzavření schvá-
lit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/3D/2018/09/20 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 264/10 s panem  

J. M., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 601/12 s paní  

J. P., 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/2018/10/04 z 4. 10. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/10/04
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/10/04
Rada obce Rudoltice v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje zveřejnění záměru směny části p. p. č. 4119 (nově dle GP  
p. č. 4116b) a části p. p. č. 4121 (nově dle GP p. č. 4122g) za část  
p. p. č. 4116 (nově dle GP p. č.4119d) a za část p. p. č. 4122 (nově dle 
GP p. č. 4121e) v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za účelem přemís-
tění a zpevnění části polní komunikace č. 6d uvedené v Pasportu 
místních komunikací ve vlastnictví obce a pověřuje obecní úřad 
ke zveřejnění záměru směny na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/3/2018/10/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu 

umělecké činnosti mezi obcí a Lukášem Máchou, Kulturní  
a umělecká činnost, se sídlem Kryštofovy Hamry 141,  
431 91 Vejprty, IČ 04940237, jejímž předmětem je vystoupení 
zpěváka Hynka Tomma na oslavě Mezinárodního dne seniorů  
za celkovou cenu 16 000 Kč vč. DPH, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/4A/2018/10/04
Rada obce Rudoltice schvaluje nákup ledničky typ Gorenje 

RB3091ANW za celkovou cenu 3 490 Kč vč. RP a DPH dle cenové 
nabídky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4B/2018/10/04
Rada obce Rudoltice schvaluje nákup osobního počítače Comfor 

Office S240 za celkovou cenu 11 390 Kč vč. DPH, monitor 24“ LED 
AOC 24B1XH-FHD, IPS, HDMI za celkovou cenu 3 090 Kč vč. DPH 
a tiskárnu HP LaserJet Pro M203dn za celkovou cenu 3 999 Kč vč. 
DPH, vše dle cenové nabídky od společnosti OMEGAtech s.r.o. se 
sídlem Polská 1055, 563 01 Lanškroun, IČ 25931890, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.
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USNESENÍ č. RO/5A/2018/10/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS   

č. 262/5, 605/9, 623/8, dodatku č. 2 k NS č. 612/12, 620/12, dodatku 
č. 3 k NS č. 617/3, dodatku č. 4 k NS č. 616/3, dodatku č. 5 k NS 
č. 609/1, 609/2, 609/5, 609/11, 610/3, 610/7, 610/12, 619/1, 619/3, 
619/6, 624/6, 624/13, dodatku č. 6 k NS č. 601/9, 603/11, 605/13, 
607/5, 609/3, 617/12, 619/2, 621/11, 624/12, dodatku č. 7 k NS 
č. 616/12, dodatku č. 8 k NS č. 614/2, dodatku č. 9 k NS č. 263/8, 
dodatku č. 10 k NS č. 622/2, dodatku č. 12 k NS č. 610/8, dodatku 
č. 14 k NS č. 617/10, dodatku č. 23 k NS č. 608/6, dodatku č. 27 k NS 
č. 610/4, dodatku č. 28 č. NS č. 624/3, dodatku č. 37 k NS č. 614/11  
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/5B/2018/10/04
Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o ukončení 

nájmu bytu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prona-
jímatelem a paní M. V., 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. 10. 2018 a rozhodla její 
uzavření schválit. Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce  
k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/5C/2018/10/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 624/9 s panem  

J. L., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/12 s panem  

M. V., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 261/5 s panem  

J. K., bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/5D/2018/10/04
Rada obce Rudoltice projednala návrh Dohody o změně 

závazku, uznání a splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a paní M. C., 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.

USNESENÍ č. RO/6/2018/10/04
Rada obce Rudoltice schvaluje navýšení závazného ukazatele 

pro základní školu a mateřskou školu Rudoltice na čerpání mzdo-
vých nákladů včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění  
z neinvestičního příspěvku obce pro rok 2018 na částku maxi-
málně 450 000 Kč.  

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

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2018/10/18 z 18. 10. 2018

USNESENÍ č. RO/1/2018/10/18
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2018/10/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o sdruže-

ných službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) 
mezi obcí a obchodní společností ČEZ ESCO, a.s. se sídlem  
Duhová 1444/2 140 00 Praha, IČO 03592880, jejímž předmě-
tem je distribuce elektřiny do odběrného místa zákazníka obce 
Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2018/10/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o sdruže-

ných službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) 
mezi obcí a obchodní společností ČEZ ESCO, a.s. se sídlem  
Duhová 1444/2 140 00 Praha, IČO 03592880, jejímž předmětem 
je distribuce zemního plynu do odběrného místa zákazníka obce 
Rudoltice, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2018/10/18
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018 

ze dne 18. 10. 2018, jehož předmětem jsou volby do zastupitelstva 
obce, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta
Jolana Kobzová, v. r., místostarostka
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Usnesení 
zastupitelstva 
obce 
č. OZ/24/9/2018 z 24. 9. 2018

Usnesení č. ZO/1/24/9/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu 

pana Daniela Žáčka a pana Miloslava Šrámka a zapisovatelkou 
Michaelu Jurajdovou.

Usnesení č. ZO/2/24/9/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program 

zasedání zastupitelstva:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. ZŠ a MŠ Rudoltice – výjimka z počtu žáků
4. Různé
5. Diskuse

Usnesení č. ZO/3/24/9/2018
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo žádost Základní 

školy a mateřské školy Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je udělení výjimky z nejniž-
šího počtu žáků ve třídě, a tuto výjimku schvaluje podle  
§ 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
na školní rok 2018/2019.

Obec Rudoltice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků  
v souladu se školským zákonem a prováděcím právním před-
pisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací 
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.

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

Výsledky 
z jednání 
Zastupitelstva 
obce Rudoltice 
konaného dne 
31. 10. 2018
V tajné volbě byli zvoleni:

starosta (neuvolněný) Mgr. Ivo Kolomý

místostarostka (uvolněná) Jolana Kobzová

členové rady obce Mgr. Lenka Havlenová, 
Pavel Řehoř, Jaroslav Suchý.
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Listy lip i ostatních stromů na Zámeckém vrchu se zbarvily 
podzimními barvami a stromy se připravují na zimu, v alejích 
děti sbírají kaštany. Zámeček letos také, když skončil provoz 
kavárny, tak letos bude asi opravdu „spát zimním spánkem“...

Prohlídka sice možná bude jako každý rok, i v zimě se najdou 
návštěvníci, kteří se chtějí na Zámeček podívat, ale jinak kromě 
příprav na příští rok akce a posezení v kavárně nebudou.

Už to tak bylo několikrát, nyní po čtyřech letech letního  
i zimního provozu.

Dokud se mi nepodaří najít další provozovatele, kteří by se 
dokázali poprat s nelehkými provozními podmínkami, které 
na Zámečku tradičně občas panují, bude v přízemí za dlouhých 
zimních večerů tma.

To ale neznamená, že se nic připravovat na další sezonu 
nebude, budu se snažit, aby nějaké zajímavé akce i v příštím roce  
na Zámečku proběhly, i když to jednoduché není. I v prvním patře 
by se měla rozšířit přes zimu a jaro alespoň drátenická výstavka 
a fotodokumentace, stále se rozšiřuje knoflíková sbírka a snad se 
podaří zajistit na příští rok do 3. patra nějakou novou výstavu.

Myslím, že Zámeček i bez kavárny má co návštěvníkům nabíd-
nout, potvrzují to i letošní zápisy do už čtvrté návštěvní knihy,  
a doufám, že to tak bude i dál. 

Prohlídka je možná po domluvě na tel.: 776 642 277 

                Krasava Šerkopová

Podzim pod věží
Krasava Šerkopová vystavuje drátované výrobky 
v pražském Letohrádku Kinských

Z webu lanskrounsko.cz:

Když jsem se v roce 2008 začala o drátenické řemeslo a postupy 
starých dráteníků zajímat, nenapadlo by mě, co vše s drátováním 
zažiji.

Nejdříve jsem dělala drobné výrobky, které si občas někteří 
z návštěvníků Zámečku pro radost koupili. Pak jsem se začala 
účastnit výstav s ostatními dráteníky, v roce 2016 jsem také 
zorganizovala výstavu v regionálním muzeu v Litomyšli. 

Letos jsem se podruhé účastnila mezinárodního festivalu  
výtvarného umění Atelier ArtFest v Průmyslovém paláci v Praze  
a nyní jsou některé z mých výrobků na výstavě v národopisné  
části Národního muzea v Letohrádku Kinských v Praze 5, 
kterou jsme s kolegy zahájili vernisáží 28. září. Výstava potrvá  
do 6. ledna 2019.

Vernisáž se konala týden po návratu z dvoudenního setkání 
dráteníků v muzeu v Žilině, které se uskutečnilo po sedmadva-
cáté. Jela jsem poprvé, protože vždy v minulosti vyšlo setkání 
na termín nějaké akce na Zámečku. A neodolala jsem tam velké 
výzvě. Muzeum v Žilině v Budatínském hradě začalo s projek-
tem, jehož výsledkem má být výstava představující zajímavé nebo 
typické architektonické objekty a památky Slovenska vyrobené  
z drátu.

I když se už déle chystám, že vyrobím z drátu věž Nového 
zámku u Lanškrouna, tento projekt mě velmi zaujal a vybrala 
jsem si k ztvárnění chrám Prenesenia ostatkov svatého Mikuláša, 
který stojí v obci Ruské Bystré. Byl postaven ze dřeva roce 1730, 
tak je skoro stejně starý jako Zámeček.

Klub 
ALFA-OMEGA 

Klub ALFA-OMEGA je otevřen všem, kdo potřebují sdílet prožité. 
Jednou měsíčně se scházíme v Klubu u stolu s kávou nebo čajem 
nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se 
zapojí do té míry, do jaké sám chce. 

Místo: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69
Kdy: 18. října | 22. listopadu | 13. prosince
Čas: od 15.30 do 17.30 hodin

Bc. Martina Procházková
tel. 731 402 331
e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Renáta Prokopcová
informace o domácí hospicové péči
tel. 739 383 597
e-mail: renata.prokopcova@uo.hk.caritas.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí otevírá prostor pro setkávání 
lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. 

Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její 
projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme  
a skrýváme. Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy 
bolestná. Tyto zkušenosti jsou nepřenosné, a je důležité sdílet je 
s těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. 
Právě mluvení a naslouchání druhým je hojivé.

Domácí hospic ALFA-OMEGA, který provozuje Oblastní charita 
Ústí n. Orl., otevírá prostor, kde si žal můžeme dovolit – místo, 
kde je možné o těchto věcech mluvit, pochopit je a třeba i pomoci 
druhým, kteří jsou na začátku truchlení. 
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K výročí 100 let od vyhlášení Československé republiky
28. 10. 1918 byl v Praze vyhlášen společný stát Čechů a Slováků.
To se událo s odkazem na právo na sebeurčení národů  
a 14bodový program amerického prezidenta Wilsona. Byl založen 
vlastní nezávislý a demokraticky orientovaný národnostní stát.  
Za prvního prezidenta byl zvolen filozof a sociolog Tomáš 
Garrigue Masaryk. Prvním předsedou vlády byl Karel Kramář. 
Provizorní ústava byla schválena Československým národ-
ním výborem v listopadu 1918, který byl sestaven v červnu 1918  
ze zástupců českých stran přiměřeně podle volebních výsledků  
z r. 1911. Ústava nové Československé republiky byla přijata  
29. 2. 1920. První parlamentní volby do Poslanecké sněmovny  
a senátu se konaly hned potom 18. 4. 1920. 

29. 10. 2018 byly v uzavřených oblastech obývaných Němci, tedy 
i v Rudelsdorfu, jak se Rudoltice tehdy jmenovaly, vyhlášeny  
s odkazem na právo na sebeurčení nezávislé provincie němec-
kých Čechů – Sudety (Sudetenland).  

22. 11. 1918 se tyto země vyhlásily za část Deutsch-Österreich.  
Následně byly německé oblasti obsazeny českými oddíly.  
K podpoře Lanškrouňanů přistálo 23. 11. 1918 rakouské vojen-
ské letadlo v blízkosti města. Lanškroun sám udržoval, jako  
i jiná města, malý oddíl k zachování pořádku, domobranu, která 
nosila rakouské uniformy a na čapce měla černo-červeno-zlatou 
kokardu. Železniční stanice Česká Třebová vyslala do Lanškrouna 
zvláštní vlak s českými vojáky, nezasahovali však. Vojáci zaba-
vili letadlo. Přinesli ho na svých ramenech k nádraží a dopravili 
ho do Vysokého Mýta, místu českých kasáren. 300 českých vojáků 
obsadilo 27. 11. 1918 Lanškroun a začalo prosazovat českou správu. 
Německé obyvatelstvo se chovalo klidně a spoléhalo na právo 
na sebeurčení národů. Pokojné demonstrace Němců za právo  
na sebeurčení 3. 3. 1919 byly českou armádou se zbraněmi rozpuš-
těny, přičemž bylo v Sudetech zabito 54 Němců a mnozí byli 
zraněni. Naděje na spravedlivý a trvalý mír pro všechny zůstávala  
ale zachována. 

Z historie 
naší obce

Počešťování Sudet
Němci byli po Češích, a dokonce ještě před Slováky, početně 

druhá nejsilnější národní skupina v novém československém 
státě. Vláda vydala četné zákony, týkající se německé menšiny:

Pozemkovou reformou z 15. 10. 1919 bylo vyvlastněno 840 000 ha  
německého půdního vlastnictví, což odpovídalo 30 % plochy 
sudetské země.   

Po provedení nového pozemkového rozdělení docházelo 
ke značnému přílivu občanů české národnosti do německých 
oblastí. Do r. 1938 se nastěhovalo asi 400 000 Čechů do němec-
kých oblastí, zatímco četní Němci se odstěhovali do Německa,  
Rakouska nebo do Ameriky.

Jazykový zákon z 19. 2. 1920 předepisoval, že všichni státní 
úředníci – rovněž v čistě německých oblastech – museli ovládat 
český jazyk. Tímto způsobem byli Němci propouštěni a do němec-
kých území jmenováni čeští úředníci s vícedětnými rodinami. 

Ve službě ponechaní němečtí úředníci byli přemísťováni  
do českých oblastí. Zákon o menšinovém školství umožňoval, 
aby již pro 5 nebo 6 českých dětí musela být otevřena v německé 
obci česká škola. V Rudolticích vznikla česká menšinová škola  
v r. 1929 pro 10 žáků nejprve na faře čp. 1, později byla přesunuta 
do domu čp. 21.

Důstojnická profesní kariéra u armády zůstala vyhrazena  
v podstatě Čechům. 

Během světové hospodářské krize   byly nasazeny investiční 
programy československé vlády ve prospěch českých podniků. 
Velké části Sudet však trpěly extrémní nezaměstnaností. 

V Rudolticích existovala již dlouhý čas malá česká menšina, 
která se po založení Československa rozrostla ze 14 na 60 osob. 
Přednostně to byli železničáři, kteří přišli do vesnice s rozšířením 
trati na dvě koleje (1933) a stavbou nového tunelu, popř. četníci 
se svými rodinami. Obě národnosti žily vedle sebe dle svědectví  
pamětníků i zápisů v pamětní knize obce Rudelsdorf v období 
první republiky prozatím zcela pokojně.

Podle: W. Switil: Geschichte von Rudelsdorf 
und seiner Grundherren

Připravila: Mgr. Marcela Macháčková

Protože jsem ještě nikdy architektonický objekt z drátu 
netvořila, i proto, že nemohu pracovat se silnějším drátem,  
z kterého ostatní dělávají podpůrné „kostry“, které pak různě 
oplétají, nebude to lehké. Musím použít méně obvyklý „svůj“ 
způsob ztvárnění této památky, protože po červnové náročné 
operaci krční páteře už nemohu nějak víc namáhat ruce.

Drátuji podle původních postupů už 8 let, na Zámečku jsem  
z drátu vytvořila dva České rekordy, učím se od ostatních nebo  
z knížek. Využívám při tom i méně obvyklé postupy nebo 
možnosti, které dříve dráteníci neměli a ráda vytvářím troj-
rozměrné objekty jako větší koule, nebo vajíčko 30 cm velké.  
Na výstavu o prázdninách v Bratislavě jsem na téma Drátená ZOO 
vyrobila dva skoro 90 cm dlouhé pohyblivé hady.

S několika dalšími dráteníky, s kterými společně vystavu-
jeme už delší dobu, jsme také právě založili nový spolek s názvem 
Dráteník ZS. Umožní nám to lépe připravovat a organizovat 
výstavy i setkání a pracovat na různých projektech jako je nyní 
ten slovenský.

Drátováním se dají vyrobit jak užitné, tak dekorační předměty 
a ruční práce má i dnes své nezastupitelné místo, protože každý 
kdo tvoří, vkládá do výrobku i něco ze sebe a předává tak dál svoji 
péči i tvůrčí zaujetí, znalosti a zkušenosti. A tak to má být.

Krasava Šerkopová
https://lanskrounsko.cz/cz/8233-ks-letohradek-kinskych
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Pokojné Vánoce v kruhu rodiny, pevné 
zdraví a úspěšný nový rok 2019 přejí

Ing. Josef Macháček, správce farnosti,  
a P. Josef Krajíček, zde žijící kněz, se všemi farníky.

Na našich stránkách www.farnost.rudoltice.info  
najdete aktuální informace o všech bohoslužbách  
a duchovních nabídkách.

Přijďte s námi oslavit křesťanské Vánoce!

Z pera našich  
čtenářů

Marie Reindlová

Vánoce  
v kostele  
a na faře
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Vzpomínání

Slunce už vychází nad mraky,
proč je zas dnešní den upjatý?
Po lese chodím si sem a tam
a vzpomínkám se oddávám.

Vidím tu svoji chalupu,
stávala pod strání u buku.
Stará, však malebná přec 
a všude kvetl heřmánek,
plicník, koniklec, nad ní byl les.

Srny tam schůzky mívaly,
ještěrky slunci se poddaly,
slepýši, užovky paprsky hltali.
Opodál voněl les.

Břízy si listím svým šveholí,
já stojím kousek dál na poli 
a v dálce štěká pes.
Mravenec snaživý do boty vlez,
už vidím tu naši ves.

Vracím se zpátky v myšlenkách svých
a vidím maminku smát se a žít.
Z lesa jsme chodili s košíkem hub,
maminka na houby měla vždy chuť.

Jezdila tak ráda do té mé chalupy,
proč život krátký je, osud tak pohnutý?
Maminky není už, ani té dobroty, 
zmizely obě dvě, teď voní vřes.

Stává se ze mě poustevník,
duše má už chce míti klid.
Nad hlavou káňata létají, 
vlaštovky kolem nich rozruch dělají, 
a chtějí odpoutat pozornost přec, 
vždyť je to pro ně vetřelec.

Dívám se a tiše rozjímám,
vždyť přeci nikdo není sám.
Je tolik života okolo nás, 
proč před ním oči zavíráš?

Vracím se oklikou přes louku zpět,
ta louka voňavá je samý květ.
Ten oltář na dlani, pokrytý včelkami,
sladký jak med.

Mamince lásku svou posílám,
nejsem už poustevník, na tváři úsměv mám.
našla jsem nádherný pozemský ráj,
ráda se rozdělím, kousek ti dám…

Ilustrace i báseň: Ilona Nástrahová Kotíková
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Připravila: Marcela MacháčkováMasaryk podepisuje ve Filadelfii deklaraci o založení Demokratické unie.  
Zdroj: muzeum3000.nm.cz

Kvíz o roce 1918
Vyberte správnou odpověď a písmeno napište do tajenky.

1. Rok 1918 se římskými číslicemi píše: 
P) MCMXII 
R) MCMXVIII 
S) MCMVII 

2. K vyhlášení samostatného státu došlo: 
D) 28. 10. na Staroměstském náměstí 
E) 28. 10. na Václavském náměstí 
F) 28. 10. na náměstí Republiky 

3. V den vyhlášení Československa bylo:  
N) jasno, 5-10°C 
O) déšť, 9-13°C 
P) sněhové přeháňky, 3-8°C 

4. Československo mělo v době založení: 
U) 5 částí 
V) 4 části 
Z) 3 části 

5. Premiérem nového státu se stal: 
A) A. Rašín 
B) K. Kramář 
C) A. Švehla

1. 4. 7.2. 5. 8.3. 6. 9.

6. Nejpočetnějšími národnostmi byli:  
L) Češi, Němci, Slováci 
M) Češi, Slováci, Poláci 
N) Češi, Maďaři, Ukrajinci 

7. Mezi národnostní menšiny patřili:  
H) Srbové 
I) Rusíni  
J) Bulhaři 

8. Nejoblíbenější ženské a mužské jméno v tomto roce bylo: 
I) Anna a Jan 
J) Božena a Josef  
K) Marie a František 

9. 1. světová válka skončila:  
Z) 1. listopadu ve 13.00 
A) 11. listopadu v 11:00 
B) 20. listopadu ve 20:00
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Obec Rudoltice pořádá vánoční zájezd s programem:

prohlídka vánočně vyzdobeného hradu BOUZOV,  

vánoční trhy na náměstí v OLOMOUCI 

nákupy v obchodním centru ŠANTOVKA OLOMOUC 

v sobotu 1. prosince 2018
Cena vstupného do hradu Bouzov: 

  Dospělí    170,- Kč 
  Senioři nad 65 let a děti    120,- Kč 
  Děti do 6 let        zdarma  

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

Čas odjezdu autobusu z jednotlivých autobusových zastávek: 

 8.10 hod. 
 8.15 hod. 
8.20 hod. 

 8.23 hod. 
8.26 hod. 

Lanškroun, ul. 5. května 
Rudoltice, Zámeček  
Rudoltice, křižovatka     
Rudoltice, u školy     
Rudoltice, hostinec     
Rudoltice, u mostu    8.30 hod. 

Začátek prohlídky hradu Bouzov v 10.30 hodin,  
předpokládaný příjezd do Olomouce ve 12.30 hodin, autobus bude parkovat u Šantovky, 

odjezd z Olomouce v 17.00 hodin. 

Zájemci se mohou hlásit osobně na podatelně místního obecního úřadu nebo na tel. č. 467 771 292. 

Cenu zájezdu tj. cenu vstupného + autobusovou dopravu prosíme uhradit   
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POZVÁNKA NA 4. ROČNÍK VÁNOČNÍ VÝSTAVY S NÁZVEM 
   

VÁNOČNÍ LADĚNÍ 

    

8. a 9. prosince 2018 vždy od 14.00 do 18.00 hodin 
 

na sále Kulturního domu v Rudolticích 
 

 k vidění budou betlémy, vánoční dekorace, ozdoby, pečivo a drobné dárky jako 
inspirace pro Vaše nejbližší. Vše v podání místních šikovných lidí, dětí 

z mateřské a základní školy a členek keramického kroužku.  
Vystavovány i k prodeji budou výrobky PATCHWORK od kolektivu žen 

z Českých Libchav. Bude možné si zakoupit drobné dárky a cukroví. 
___________________________ 

Po oba dny si budou moci děti vyrobit vlastní vánoční dekorace z papíru, 
keramiky a dalších přírodních materiálů. 
___________________________ 

K  adventní pohodě budou znít koledy, rozsvícen bude vánoční strom, 
občerstvení na přísálí bude zajištěno. 

___________________________ 
Srdečně Vás zvou členky Klubu důchodců, základní a mateřská škola, 

vystavovatelé a Obec Rudoltice.  
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POZVÁNKA NA 4. ROČNÍK VÁNOČNÍ VÝSTAVY S NÁZVEM 
   

VÁNOČNÍ LADĚNÍ 
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___________________________ 

Po oba dny si budou moci děti vyrobit vlastní vánoční dekorace z papíru, 
keramiky a dalších přírodních materiálů. 
___________________________ 

K  adventní pohodě budou znít koledy, rozsvícen bude vánoční strom, 
občerstvení na přísálí bude zajištěno. 

___________________________ 
Srdečně Vás zvou členky Klubu důchodců, základní a mateřská škola, 

vystavovatelé a Obec Rudoltice.  

      

 
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 v 16:30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla 

živý Betlém, vystoupení dětí a žáků školy, občerstvení 

OBEC RUDOLTICE ZVE VŠECHNY OBČANY  

NA VÁNOČNÍ KONCERT S NÁZVEM 
„NOSTALGIE“ 

 

 V NEDĚLI 16. PROSINCE 2018 

OD 16.00 HODIN  

NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU RUDOLTICE.  
 

NEJEN VÁNOČNÍ KOLEDY ZAZPÍVÁ LANŠKROUNSKÝ ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR 

 POD VEDENÍM P. UHLÍŘOVÉ – vstupné dobrovolné. 
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Rozpis stomatologie 

Kalendář akcí  
na roky 2018, 2019

Divadlo Ve středu – hra Jak vyloupit banku

Sportovní ples (TJ Sokol)

Hasičský ples (SDH Rudoltice)

Masopust (obec)

Rudoltická pouť (obec, TJ Sokol, SDH Rudoltice)

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)

Vánoční výstava (obec)

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

9. 11. 2018 v 19.30 hodin

26. 1. 2019

16. 2. 2019

2. 3. 2019

7. – 9. 6. 2019

2. 12. 2018 od 16.00 hodin

16. 12. 2018 v 16.00 hod

13. 12. 2018 v 16.30 hod

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

1. 12. 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

1. 1. 2019
5.–6. 1. 2019

12.–13. 1. 2019
19.–20. 1. 2019

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
MUDr. Ježáková Daniela
MUDr. Johnová Marie
MUDr. Beranová Renata
MUDr. Kobzová Zdeňka

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
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, 5. května 2

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
608 427 960
465 622 216
465 642 267
465 322 897
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Ema 
Ambrozková

Radim  
Dostálek

Michal  
Marik

Magdalena  
Zemanová

David  
Babej

Pavel  
Klíma

Eliška  
Tůmová

Dominik
Babej

Filip  
Karel

Elen  
Severová

Leontýna  
Braná

Ester  
Kyselová

Vanesa  
Zachařová

Vítání občánků
21. října 2018
Děti narozené od 1. dubna 2018 do 30. září letošního roku

Fotografie: Radek Lepka
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