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Mottem letošního Masopustu 
jsou staročeská řemesla a domácí 
zvířata. 
Vyrobte si tedy masky dráteníka, 
žebráka, kominíka, selky, pekařky, 
květinářky … nebo třeba vepře,
husy, slepice … nápadům se žádné 
meze nekladou … a pojďte s námi 
do průvodu.
Zazpíváme, zatančíme, projdeme 
se vesnicí.
I z lokality Zámeček vás na hřiště 
hromadně svezeme – odjezd bude 
v 10:00 od prodejny 
Konzum Zámeček. Využijte této 
nabídky a přijeďte se společně 
pobavit!

PF 2016
Zdraví a štestí v novém roce 
přeje Obec Rudoltice

Foto: Zdena Lédlová



Advent 2015
Adventní program v roce 2015 byl bohatý  
a snad si každý z našich občanů vybral 
alespoň jednu akci, která přispěla k jeho 
předvánoční pohodě.

První adventní týden byl zahájen v sobotu 
28. listopadu zájezdem do vánoční Olomouce  
s možností nákupu dárků. Večer pak 
pokračoval country bálem na sále kulturního 
domu, kde k tanci i poslechu hrála kapela 
Karolina z České Třebové, písničkářské umění 
předvedl host Jirka Hurych.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
proběhlo 1. prosince před kostelem. Bylo tak 
navázáno na tradici, kterou zavedl již před lety 
bývalý starosta Oldřich Kolomý na zahradě 
mateřské školy. 
Z důvodu zhoršeného počasí bylo zpívání dětí  
z mateřské a základní školy přemístěno  
od rozsvíceného stromu do kostela. 
Děti přistrojené za pasáčky zazpívaly písničky 
se zimní tematikou, ale i vánoční koledy.   
Na hudební nástroje je doprovázely učitelky, 
hostem byl Mirek Svatoš, o ozvučení celé akce 
se postaral pan Hostimil Tomášek. 
Starosta Ivo Kolomý popřál všem občanům 
krásný vánoční čas a zdraví v novém roce. 
Živý betlém, tedy Svatou rodinu, si zahráli 
Šárka Čírtková a Radek Tejkl, dvě ovečky 
zapůjčili Antlovi a kůzle Macháčkovi. Díky 
hasičům bylo možné se zahřát vánočním 
punčem. Jeho příprava nebyla snadná, neboť 
silný vítr hasil oheň pod kotlíkem. Po ukončení  
akce 1. prosince vystřídala živý betlém  
Svatá rodina vyrobená ze slámy paní Evou 
Klímkovou. Z jesliček pod kostelem  střežila 
náves obce po celý vánoční čas. Vánoční 
stromy na sídlišti Zámeček, na návsi,  
v mateřské škole i na sále kulturního 
domu byly z obecních lesů a přichystala je 
společnost Vision.

2 FOTO: Jolana Kobzová



3

Druhou adventní sobotu 5. prosince na sál 
kulturního domu zavítal Mikuláš se svojí 
čertovskou a andělskou družinou a nadělil 
všem dětem balíčky plné dobrot. Odměnou 
mu byly písničky a básničky přednesené 
obdarovanými dětmi. O zábavný program se 
postaraly dvě čertice, které rudoltické děti 
dobře znají z minulých let. Do svého programu 
plného písniček a soutěží zapojily nejen děti, 
ale i rodiče, a myslím, že se všichni dobře bavili. 
Mikulášská nadílka proběhla také v kavárně  
na Zámečku.
Novinkou letošního adventu byla výstava 
nazvaná Vánoční ladění, která proběhla během 
třetího adventního víkendu na sále místního 
kulturního domu. Výstava byla zahájena 
již v pátek, kdy ji navštívily děti z mateřské 
a základní školy. Ochotná paní Neprašová 
napekla perníčky, umíchala polevu a všechny 
děti si mohly vyzkoušet jejich zdobení. 
V sobotu a v neděli přišly děti na výstavu ještě 
jednou se svými rodiči a měly možnost se 
aktivně zapojit do výroby vlastních vánočních 
dekorací. Rodiče i ostatní návštěvnícisi mohli 
zatím prohlédnout spoustu vystavených 
exponátů, které vyrobily šikovné ruce našich 
spoluobčanů. Kromě vystavovaných 
exponátů bylo možné si zakoupit i drobné 
vánoční dárky pro své nejbližší. Utržené peníze 
například za prodej drobných vánočních 
dekorací vyrobené paní Kristkovou posloužily  
k nákupu krmiva pro pejsky v psím útulku 
v Dolním Třešňovci. Komu se nechtělo 
hned odejít, mohl se občerstvit u Havelků 
a ochutnat vánoční cukroví, které napekly 
šikovné cukrářky Lucka Antl a Eva Klímková.
Dle slov návštěvníků i zápisů v pamětní knize 
se výstava velmi líbila, překvapila i velkým 
počtem vystavovaných exponátů. 
Asi všemi nejvíce obdivovaným exponátem 
se stal pohyblivý betlém řezbáře pana Šilara. 
Během výstavy bylo v podstatě již rozhodnuto 
o jarní velikonoční výstavě i dalších ročnících 
Vánočního ladění. Tímto vyzývám všechny 
kutily a zájemce vystavovat, aby se do příštích 
výstav aktivně zapojili a sami se hlásili 
se svými výrobky, nerada bych, aby bylo 

v budoucnu na někoho zapomenuto. 
S dětskými dílničkami po oba dny pomáhaly 
členky z klubu důchodců paní Řeháčková, 
Tejklová, Zahálková, Tomanová, 
Klimková a Viskupičová. 
Do příprav a aranžování exponátů se 
aktivně zapojili samotní vystavovatelé  
a společnost Vision, všem jim velmi děkuji.

Vystavovateli exponátů, i těch určených  
k prodeji, byli:
Děti ZŠ a MŠ, Lucka Antl Petranová, Lenka Bílá, 
Zdeňka Brejšová, Dubovi, Petra Dvořáková, 
Dana Flídrová, Markéta Jílková, Eva Klímková,  
Jarmila Klímková, Jolana Kobzová, 
p. Kristková, Marcela Krystlová, Iva Marešová, 
Mgr. Josef Motyčka, Růžena Neprašová, 
Dana Pávková, Kateřina Rubínová, 
Růžena Sychrová, Katka Šemberová, 
Krasava Šerkopová, Bedřich Šilar, 
Nela Zvoníčková.

Během výstavy se na dobrovolném vstupném 
vybralo 1174,- Kč.

V pátek 18. prosince na sále místního 
kulturního domu adventní čas v naší obci 
zakončil Lanškrounský ženský pěvecký sbor 
pod vedením paní Uhlířové svým krásným 
předvánočním koncertem. Snad lze doufat, 
že koncertů se v budoucnu zúčastní více 
našich občanů, neboť umění sboru potěšilo 
všechny posluchače, též uvádění písní 
p. Uhlířovou bylo zajímavé a vtipné.

Na dobrovolném vstupném se vybralo 961,- 
Kč.

Všem organizacím a lidem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravách letošního 
adventu, velmi děkuji a snad jejich snažení 
přispělo k dobré vánoční náladě nás všech. 
Všem občanům přeji pevné zdraví v roce 2016.

AUTORKA: Jolana Kobzová, místostarostka
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Vážení spoluobčané,

s právě začínajícím rokem mi dovolte 
podělit se s Vámi o zjednodušenou 
interpretaci rozpočtu naší obce.
Základem rozpočtu je jeho příjem. Příjmy 
našeho obecního rozpočtu pro letošní rok 
2016 jsou odhadnuty na 30 923 100 Kč,  
z čehož hospodářská činnost obce, kam 
především spadá bytové hospodářství, 
čištění odpadních vod, lesní hospodářství  
a prodej pozemků, přispívá celkovou 
částkou 9 603 000 Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
(zjednodušeným pohledem):
Splátka jistiny úvěrů na bytovou výstavbu 
ve výši 3 200 000 Kč.
Splátka úvěru na cyklostezku ve výši 915 
360 Kč, poslední splátka tohoto úvěru  
je plánována na rok 2017.
Přímé finační podpory pro školu, místní 
spolky a Konzum na Zámečku činí 
1 741 500 Kč.
Na podporu kulturních akcí, kam patří 
např. masopust, pouť nebo připomenutí 
životních jubileí občanů je letos připraveno 
660 000 Kč.

Na režijní výdaje obce, kam spadá 
např. samospráva obce, starost o zeleň, 
vyhrnování sněhu, veřejné osvětlení, 
knihovna, obecní kronika, odpadové 
hospodářství atd. je letos naplánována 
celková částka 14 796 240 Kč. Do této 
částky nespadají opravy bytových domů, 
ty jsou součástí hospodářské činnosti 
obce. 
Na investice, rekonstrukce a větší opravy 
obecních objektů, cest a hřišť je plánováno 
9 610 000 Kč. Jen připomínán, že se nejedná 
o opravy bytového fondu. 

Pohledů na rozpočet obce je mnoho 
a každý si asi vytvoří ten svůj, 
proto děkuji čtenáři, že se seznámil  
s mým pojetím. 
Všem přeji radostný a spokojený život.

AUTOR:
Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce

Slovo starosty 
o rozpočtu

Příjmy v Kč

Výdaje v Kč

Daňové příjmy - příjmy z daní, místní poplatky  20 865 100
Nedaňové příjmy - Vision splátka půjčky, vstupné, příspěvky EKO-KOM 455 000
Dotace celkem - převod z hospodářské činnosti obce, souhrnný dotač. vztah 9603000
Příjmy celkem  30 923 100

Provozní výdaje celkem 18 886 899
Kapitálové výdaje celkem 8 836 201
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Z toho finanční vztahy k jiným osobám v Kč
Neinvestiční transfer - Konzum Ústí nad Orlicí 100 000
Neinvestiční příspěvek DSO Lanškrounsko - úroky z úvěru na cyklostezku 29 159
Investiční transfer DSO Lanškrounsko - splátky jistiny úvěru na cyklostezku 886 201
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Rudoltice 1 480 000
Neinvestiční transfer T.J. Sokol Rudoltice 95 000
Investiční transfer T. J. Sokol Rudoltice 55 000
Neinvestiční transfer PS Vodní sporty Rudoltice 27 500
Neinvestiční transfer SDH Rudoltice 35 000
Neinvestiční transfer Mysliveckému sdružení Rudoltice 49 000

Splátky úvěrů na bytovou výstavbu -3 200 000
Financování celkem -3 200 000

Financování v Kč

Vnitřní obchod - Konzum 100 000
Silnice - opravy, výstavba, zimní údržba 1 950 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - cyklostezka, chodníky 4 015 360
Údržba vodního toku 400 000
První stupeň základních škol - příspěvek na provoz, rekonstr. ZŠ, MŠ 5 280 000
Činnosti knihovnické 83 500
Ostatní záležitosti kultury - kronika 2 500
Rozhlas - opravy 15 000
Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce, životní jubilea občanů 660 000
Sportovní zařízení v majetku obce - bazén + hřiště u ZŠ 350 000
Ostatní tělovýchovná činnost - T.J. Sokol, Vodní sporty, příspěvky cvičícím 217 500
Využití volného času dětí a mládeže - údržba hřišť, posilovací prvky 385 000
Ostatní zájmová činnost - příspěvky Mysliveckému sdružení 49 000
Bytové hospodářství - úroky z úvěrů na byty, elektřina, plyn 650 000
Veřejné osvětlení - elektřina, opravy 700 000
Komunální služby a územní rozvoj - čp. 5, veřejné prostranství 1 412 040
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 555 200
Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný odpad 915 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 505 000
Ostatní služby pro obyvatelstvo - Rudoltický Budulínek, příspěvky 20 000
Krizová rezerva 100 000
Požární ochrana - JSDH 139 000
Zastupitelstva obci - osobní výdaje, školení, cestovné 1 375 000
Činnost místní správy - vlastní správní činnost obce 6 724 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky 70 000
Výdaje celkem 27 723 100

Vyvěšeno dne: 6. 11. 2015  |  Sejmuto dne: 23. 11. 2015  |  Schváleno ZO Rudoltice dne: 23. 11. 2015
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vodné: 37,03 Kč/m3 včetně DPH 
(32,20 Kč/m3 bez DPH) 
(cena vodného v naší obci je dána ceníkem 
společnosti VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.)

stočné: 29,62 Kč/m3 včetně DPH 
(25,76 Kč/m3 bez DPH) 
(cena stočného je v naší obci stanovena 
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva 
obce ze dne 19. 12. 2011 ve výši 80 % ceny 
vodného)

Místní poplatek 
za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v roce 
2016
zůstává ve stejné výši 400,- Kč jako  
v loňském roce.

Osvobození a úlevy od místního poplatku:
1.  Od poplatku je osvobozena fyzická 
osoba, která je
a)  umístěna do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy,
b)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c)  jako nezaopatřené dítě umístěna 
v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, 
nebo
d)  umístěna v domově pro osoby  
se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení,
e)  umístěna v domově pro osoby  
s pečovatelskou službou.

(2)  Od poplatku se dále osvobozuje:
a)  poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) 
narozený v příslušném kalendářním roce 
pro zbývající část tohoto roku,
b)  poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) po 
dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo 
po dobu výkonu vazby, pokud ve výkonu 
trestu nebo ve výkonu vazby pobývá déle 
než 9 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců,
c)  poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) po 
dobu, kdy pobývá v zahraničí, pokud 
v zahraničí pobývá déle než 9 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců,
d)  poplatník, který má na území obce ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to od povinnosti platit poplatek 
dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky,
e)  poplatník přihlášený k trvalému pobytu 
na ohlašovně obecního úřadu.

Splatnost místního poplatku:
Místní poplatek je splatný nejpozději do 
31. 3. 2016 a lze jej hradit v hotovosti přímo 
na obecním úřadu anebo bezhotovostním 
způsobem – převodem z účtu, 
a to následovně:
číslo účtu, na který lze platby zasílat: 
5125611/0100
Tvorba variabilního symbolu: 
337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0 
/čísla se nesčítají/
Příklady variabilního symbolu:
- pokud je prvních šest čísel v rodném 
čísle: 755815, pak variabilní symbol bude 
vypadat takto: 3377558150

Vodné a stočné s účinností od 1. 1. 2016
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Místní poplatek 
ze psů
Sazba poplatku v roce 2016 zůstává ve 
stejné výši:

a) za prvního psa v rodinném domě 100 Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele v rodinném domě 150 Kč,
c) za prvního psa v bytovém domě 300 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele v byt. domě 350 Kč,
e) za psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu 50 Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele, kterým je osoba podle písm. e) 
tohoto ustanovení 200 Kč.
Místní poplatek ze psů je splatný pouze 
v hotovosti, a to přímo na obecním úřadu 
nejpozději do 30. 4. 2016.

Hospodaření 
v obecních 
lesích v roce 
2015
Provedené práce v lesích za rok 2015 
v pěstební činnosti – první zalesnění 
provedeno v počtu sazenic buk 
4 200 ks a smrk 600 ks. Vylepšení sazenic 
na pasekách provedeno v počtu 400 ks 
sazenic smrku a 400 ks sazenic borovic. 
Pálení klestu po těžbě v objemu 320 m³. 
Vyžínání buřeně na pasekách provedeno 
na ploše 8,2 ha, výřez nežádoucích dřevin 
proveden na ploše 2,8 ha. Byly natřeny 
sazenice proti okusu zvěří na ploše 4,4 ha.

V těžební činnosti v roce 2015 byly 
provedeny probírky v porostech nad 40 let 
v objemu 194,43 m³, dále pak těžba živelná 
nahodilá v probírkových porostech 
v objemu 80,6 m³ a v mýtních porostech 
v objemu 129,05 m³. Vytěženo bylo 42,2 m³ 
kůrovcového dříví v rámci nahodilé těžby 
v mýtních porostech. V roce 2015 bylo 
celkem vytěženo 446,28 m³ dříví.

Pěstební práce provádí zaměstnanec 
obce p. Vančo a těžební práce provádí pan 
Šilar z Hnátnice na základě objednávky 
konkrétních prací.

AUTOR: Vratislav Pecháček,
odborný lesní hospodář
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GRATULUJEME 
JUBILANTŮM
Emilie Sodomková,
85 let, * 25. 10. 1930, 
Rudoltice 151

Pelageja Šustrová, 
92 let, * 30. 10. 1923, 
Rudoltice 154

Dagmar Brýdlová,
70 let, * 9. 11. 1945, 
Rudoltice 191

Jaroslava Brokešová,
75 let, * 9. 11. 1940, 
Rudoltice 139

Karel Tyl, 
70 let, * 4. 12. 1945, 
Rudoltice 624

ROZLOUČILI 
JSME SE
Jan Štarman, 
* 16. 4. 1941, Rudoltice 621, 
+ 26. 8. 2015 – 74 let

Emil Schejbal, 
* 25. 5. 1951, Rudoltice 609, 
+ 18. 12. 2015 - 64 let

Ludmila Smolíková, 
* 4. 9. 1940, Rudoltice 603, 
+ 29. 12. 2015 - 75 let

VÍTÁME MEZI 
NÁMI
Sofie Hrdá, 
26. 10. 2015, Rudoltice 608

Lukáš Hrdý, 
26. 10. 2015, Rudoltice 608

Laura Tomášková, 
14. 11. 2015, Rudoltice 87

Eliška Petranová, 
30. 12. 2015, Rudoltice 102

Eliška Petranová

Laura Tomášková 

FOTO: RODINNÉ ARCHIVY
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STATISTIKA 
OBYVATELSTVA 
K 31. 12. 2015
 
Počet obyvatel obce 
Rudoltice celkem 
k 31. 12. 2015: 1833

Počet obyvatel na 
Zámečku
v bytových domech: 674
v rodinných domech: 70

Průměrný věk
celkem 36,98 let
muži 35,61 let
ženy 38,35 let

Počet přihlášených od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015: 82

Počet odhlášených od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015: 59

Počet narozených od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015: 24

Počet zemřelých od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015: 13

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



První pololetí v MŠ Rudoltice 
Milí čtenáři, dovolte mi malé ohlédnutí 
za uplynulým půlrokem v mateřské škole 
Rudoltice. 
Po pečlivých přípravách pedagogů  
v období letních prázdnin jsme už v září 
věděli, co nás v naší školce všechno čeká. 
K běžným dnům ve školce, kdy si hrajeme, 
učíme se a poznáváme mnoho nového, 
sem patří i zábava, tvoření a nezapomněli 
jsme ani na rodiče. 
V září nám do školky nastoupilo mnoho 
nových dětí, které se „zabydlely“ převážně 
u Berušek, kde si spolu hrají ty nejmenší 
děti.
Větší děti v rozmezí 4 (5) - 7 let byly 
roztříděny do tříd Sluníček a Motýlků. 
Vzhledem k tomu, že máme letos hodně 
předškoláků a některé děti s odloženou 
školní docházkou, nevešli by se nám 
všichni do jedné třídy. Dvě třídy tedy mají 12 
předškoláků a zbytek kapacity byl doplněn 
dětmi mladšími, takže vznikly třídy 
smíšené. Toto rozdělení se nám osvědčilo. 
I když některé děti byly z rozdělení trošku 
smutné, nyní jsou všichni moc spokojení.  
Starší děti jsou pro mladší opravdovými 
tahouny, takže se všichni cítí ve třídě moc 
dobře. Ale na předškoláky nezapomínáme! 
Ti jsou v popředí výuky, vždyť už za pár 
měsíců usednou do školních lavic!
Intenzivně a pečlivě je připravujeme 
na vstup do školy, zaměřujeme se  
na všechny oblasti, a pokud v některé 
váhají, snažíme se jim pomoci. Tato 
má slova podtrhuje nyní od ledna nový 
kroužek Předškoláček, který bude probíhat 
jednou týdně ve třídě Sluníček a Motýlků. 
Ještě více se zaměříme na rozvoj dětí, aby 

byl vstup do školy co nejvíce radostný 
jak pro děti samotné, tak i pro rodiče. 
Děti budou dostávat úkoly už také domů,  
aby trošku začaly tušit, jak to ve škole 
chodí. 
Od října jsme ve školce otevřeli několik 
kroužků ve spolupráci s DDM Lanškroun. 
Výtvarný vede paní učitelka Alena Prícká, 
pohybový paní učitelka Hana Málková  
a taneční kroužek vede paní učitelka 
Karolína Kotnourová. 
Ale vraťme se k září. Po úspěšné adaptaci 
nových dětí a seznámení se s kamarády  
z dalších tříd jsme začali zvesela. Ve všech 
třídách proběhla akce „Mami, tati, pojďte si 
hrát“, kdy jsme pozvali rodiče, aby se spolu 
se svými dětmi seznámili s prostředím 
třídy a pohráli si se svými dětmi. 
Později se děti ze Sluníček proměnily  
v malé kuchtíky a za pomoci paní 
učitelek upekly jablečný závin. Přijelo  
k nám oblíbené divadlo JOJO s pohádkou 
Mášenka a medvědi a vrcholnou akcí  
v tomto měsíci byla tradiční Drakiáda,  
v níž děti mohly soutěžit hned v několika 
kategoriích. Podívejte se na webové 
stránky školy. Tam se všechno dočtete.
V říjnu jsme se pustili do sportu a umění. 
Malí motorkáři ze třídy Berušek uspořádali 
závody na plastových odrážedlech a větší 
děti zasedly k chodníkovým „plátnům“ 
a tvořily obrázky. Na všechny soutěžící 
čekalo vyhlášení na stupních vítězů  
a i pro všechny „zklamané“ malinká sladká 
odměna. ☺ Přijelo tentokrát divadlo Malé 
Bo s pohádkou Pirátská, k Mezinárodnímu 
dni seniorů děti potěšily babičky  
a dědečky básničkami, písničkami  
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i tanečkem.  Sluníčka ještě stihla malý 
výlet na Zámeček, při kterém pozorovala  
podzimní přírodu dokonce i lupou.
A jedno podzimní odpoledne si 
u Sluníček pod vedením paní učitelky 
Dany Frebortové zpříjemnili výrobou 
lampionku a podzimního skřítka. 
Na pomoc přišli i rodiče.

Listopad patřil světýlkům. 
Tedy přesněji řečeno světýlkům,
strašidlům a čarodějnicím.
Ve školce a kolem školky proběhla velká 
akce Slavnost světýlek. Kolem 15. hodiny 
to začalo v jednotlivých třídách, děti spolu 
se svými blízkými tvořily strašidelné 
výrobky a potom jsme se všichni sešli 
před hlavní budovou, kde už čekalo první 
překvapení. Kolem školky to vypadalo, 
jako by tady řádily čarodějnice… A taky 
že ano, nachystaly i světelnou cestičku,  
a kdo splnil úkol, dostal na konci od hodné 
čarodějky „zázračného protizlobivého 
netopýrka“. Škoda, že účinek trval jen  
do večera. Nechybělo ani divadlo, přijelo 
opět Malé Bo s pohádkou Čertovská – 
to byla příprava na Mikuláše. S paní 
učitelkou Danou proběhlo další tvoření  
s rodiči a dětmi. A přijelo za námi ještě 
jedno divadlo - Jojo a přivezlo pohádku 
Rampouchová.
V prosinci, v adventním čase, to začalo 
v naší školce krásně vonět. Tedy nejprve 
smrdět. Přišli totiž čerti z pekla a chtěli  
si odnést některé hoodně neposlušné 
děti. Ty slibovaly nápravu, i nějaká slzička 
ukápla, proto jsme žádné dítě nedali. 
Anděl s Mikulášem se hodně přimluvili  
a dali dětem i sladkou odměnu.   A potom už  
to začalo opravdu vonět. Motýlci upekli 
pro maminky voňavé perníčky a později 
se přidaly i Berušky a Sluníčka. Těm přišly  
na pomoc babičky. Všichni jsme si 

společně poslechli koledy, vyrobili vánoční 
svícny, sněhuláčky, stromečky a společně 
vnímali kouzelnou předvánoční atmosféru 
a moc se těšili na Ježíška.  Krátit čekání 
nám pomohlo postupné tvoření dekorací  
do třídy a také zpívání, tančení, recitování… 
k čemu? No přece na besídky!
Besídkami vyvrcholilo celé adventní 
období. Berušky besídku pojaly čertovsky, 
kdy malí čertíci předvedli, jak to v pekle 
chodí, Sluníčka a Motýlci ukázali, co se 
naučili během prvního půl roku, a přidali 
spoustu nového, zimního, vánočního. 
Zazpívali, zatančili, zacvičili a moc je  
to všechny bavilo! Věříme, že to bavilo  
i vás, milí rodičové a přátelé. 
Úsměvy na vašich tvářích to potvrzovaly.
A teď už tu máme nový rok 2016! Stihli 
jsme toho hodně a ještě mnoho dalšího 
nás čeká. Hned začátkem ledna začínáme 
s plaváním a proplaveme se až do března. 
Koncem ledna vyrazíme na týdenní 
lyžařský výcvik. Zase za námi přijede 
divadlo, budeme tvořit v jarních dílnách, 
pojedeme na výlet a uskutečníme 
mnoho dalších zábavných akcí pro děti  
i jejich rodiče. Koukněte na naše webové 
stránky. Tak se všechno včas dočtete.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
přípravách všech uplynulých akcí. Všichni 
přiložili ruce k dílu. Paní učitelky, paní 
kuchařky, paní uklízečky… Velmi nerada 
bych na někoho zapomněla. Poděkování 
patří rodičům, babičkám,…. paní učitelce 
Daně Frebortové za podpůrné vedení  
a v neposlední řadě panu řediteli Mgr. 
Pavlu Dvořáčkovi. Pod jeho řízením se 
nám ve školce moc dobře pracuje.  Věříme, 
že to tak bude i nadále. Přeji všem hezkou 
zimu a více sněhu!

AUTORKA: Martina Větrová, DiS.
učitelka Motýlků
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Když jsem psal článek do posledního čísla 
Rudoltického zpravodaje, snažil jsem  
se nejen shrnout aktivity a činnost školy 
za první dva měsíce nového školního 
roku, ale také jsem se zmínil, že nás čeká 
podobně intenzivní a na akce pestrý závěr 
roku 2015. Dnes již mohu konstatovat,  
že se všechny plánované akce uskutečnily 
a že nám až na malé výjimky vyšlo 
vše tak, jak jsme plánovali. Rád bych  
se k některým z nich v krátkosti vrátil:

Svátek sv. Martina
11. listopadu oslavily děti společně  
se svými pedagogy svátek sv. Martina, 
který začal slavnostním obědem, kdy jim 
paní kuchařky připravily kuře upečené 
jako husu se zelím a knedlíkem. Po té si 
samy v rámci školní družiny za pomoci 
paní kuchařek a paní Lucie Antl Petranové 
upekly sladké vanilkové rohlíčky. Práce 
s těstem je velmi bavila a určitě si  
na vlastnoručně upečených rohlíčcích 
pochutnaly. Velmi je zaujala legenda  
o Martinovi i pranostiky, které se k tomuto 
svátku vážou. Společně namalovaly 
obrázky, kde Martin jede na bílém koni 
a obdarovává žebráka svým pláštěm,  
a vyrobily si martinská světýlka dobra.

Volby do školské rady
23. 10. a 18. 11. proběhly ve škole doplňovací 
volby do školské rady a novými členy 
školské rady staly paní učitelka Mgr. 
Jarmila Nováčková (za pedagogické 
pracovníky školy) a paní Jana Řehořová 
(za zákonné zástupce nezletilých žáků). 
Nově zvoleným členkám školské rady 
blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů.

Rozsvěcování vánočního stromku
1. prosince jsme ve spolupráci s Obcí 
Rudoltice a místními hasiči připravili 
v kostele sv. Petra a Pavla slavnostní 
Rozsvěcování vánočního stromku. Akce 
byla původně připravována 
ve venkovních prostorách před kostelem, 
ale z důvodu špatného počasí byla 
narychlo přesunuta do jeho prostor. 
I přes malé organizační problémy věříme, 
že se všem návštěvníkům vystoupení dětí 
a žáků školy líbilo a že společně s námi 
prožili příjemný podvečer.

Závěr roku 2015 
v základní škole 
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Mikuláš a čert ve škole i ŠD
Dopoledne v pátek 4. prosince školu již 
tradičně k radosti všech dětí navštívili 
Mikuláš, čet a anděl. Společně zašli  
do všech tříd, trochu pokárali zlobivé žáky 
a hlavně pochválili ty hodné. Při odchodu 
všem předali balíček se sladkostmi  
a ovocem. Žáci, kteří navštěvují školní 
družinu, byli překvapeni, když se další 
skupina s Mikulášem čertem a andělem 
objevila v odpoledních hodinách přímo 
ve školní družině. Tentokrát pro ně měli 
připraveny soutěže a hry, kterých si všichni 
moc užili. Na letošní svátek sv. Mikuláše 
budou děti určitě dlouho vzpomínat.

Den otevřených dveří
9. prosince se v odpoledních hodinách 
v budově základní školy konal den 
otevřených dveří. Návštěvníci školy měli 
možnost získat informace k základnímu 
i předškolnímu vzdělávání v naší škole, 
prohlédnout si její prostory, zhlédnout 
ukázkovou hodinu v první třídě, zkusit 
si vyrobit výrobky v tvořivých dílnách, 
prohlédnout si fotografie i kroniky školy 
i se občerstvit ve školní kavárničce. Mile 
nás překvapila početná účast návštěvníků 
i příjemná atmosféra, která po celou dobu 
akce ve škole vládla.

Závěr kalendářního roku byl již 
ve znamení vánočních besídek, předávání 
dárků i vánočního filmového představení 
v lanškrounském kině. 
Nový rok 2016 zahájila mateřská a základní 
škola plaveckým výcvikem v  krytém 
plaveckém bazénu v České Třebové. Výcvik 
bude pravidelně probíhat až do konce 
března. 14. února „vyrážejí“ žáci 4. a 5. třídy 
na lyžařský výcvik, a všichni doufáme,  
že budou na horách panovat dobré sněhové 
podmínky a výcvik se podaří uskutečnit. 
Zapomenout nemůžeme také na 3. únor, 
kdy v základní škole proběhne zápis 
do první třídy, tentokrát s pohádkovou 
tematikou. 

Krátce po jarních prázdninách, 12. března, 
se v sále obecního úřadu uskuteční tradiční 
karneval pro děti z Rudoltic i okolí.
Plánů v novém roce je opět mnoho  
a po dobrých zkušenostech z minulých 
měsíců pevně věřím, že se nám je 
společně podaří všechny uskutečnit. 
Děkuji kolegyním, rodičům i vedení obce 
za dosavadní spolupráci a všem vám  
v novém roce přeji hodně zdraví, štěstí, 
mnoho osobních i pracovních úspěchů  
a také spokojenosti s naší školou!
A kdybyste se chtěli podívat na školu  
v pohybu, tak na internetových stránkách 
školy naleznete novou videoprezentaci.

AUTOR: Pavel Dvořáček, ředitel školy
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Ve středu 3. února 2016 se v Základní 
škole a mateřské škole Rudoltice v době  
od 14.00 do 17.00 hod uskuteční zápis dětí 
do první třídy pro školní rok 2016/2017. 
Zápis proběhne ve spolupráci s naší 
mateřskou školou a bude mít netradiční 
formu s pohádkovou tematikou.  Rodiče 
budoucích prvňáčků byli v průběhu 
prosince na společné schůzce v MŠ  
i během Dne otevřených dveří informováni 
o všech náležitostech zápisu a také 
jim byla předána informační brožura 
zaměřena na problematiku školní zralosti 
dětí, organizaci zápisu i legislativu, která 
se přijímáním dětí do první třídy a zápisem 
do první třídy zabývá. Tuto brožuru i další 
informace k zápisu lze získat také na 

internetových stránkách školy na adrese 
http://www.zsrudoltice.cz/zapis-do-1-
tridy . 
Před vlastním zahájením zápisu bude 
dětem a jejich rodičům zaslána pozvánka 
k zápisu, která bude obsahovat informace 
o jeho organizaci i požadavcích, 
co vzít s sebou.
Obec Rudoltice bude i pro příští školní rok 
poskytovat všem žákům základní školy 
finanční příspěvek na vzdělávací potřeby 
ve výši 5 000 Kč. Dle rozhodnutí Rady Obce 
Rudoltice bude příspěvek nově vyplácen 
ve dvou termínech (únor, červen), vždy za 
absolvované pololetí (2x po 2 500 Kč).
Těšíme se na vás!
Kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis do první třídy

V naší obci svoz odpadu zajišťuje firma Ekola Libchavy, která plasty třídí, do žlutých nádob 
na plast je možné odkládat i obaly od potravinových výrobků, tzv. tetrapack, 
který tvoří papír + kov.

13

1. ČÍSLO    |    LEDEN  2016



14



Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje 
všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. 
Děkujeme našim asistentům v jednotlivých 
obcích, zástupcům obecního úřadu, farnosti  
a všem, kdo pomáhají v obci sbírku organizovat.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček 
- pro Charitu má tato sbírka velký význam, 
protože díky ní se nám daří podporovat některé 
služby, a pomáhat tak potřebným.  
Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo 
spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají 
svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada 
občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu 
koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová 
sbírka se tak stala součástí společenského 
života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. 
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou 
použity na zajištění služeb a projektů Oblastní 
charity, např. na činnost domácí hospicové 
péče nebo pečovatelské služby.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější 
informace najdete na www.uo.charita.cz 

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho 
dobrého v roce 2016.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Iva Marková

V Rudolticích se v letošním roce při Tříkrálové 
sbírce vybralo 27 466,- Kč, což je dokonce 
o 1 491,- Kč více než v loňském roce. O úspěšný 
průběh sbírky se zasloužili nejvíce koledníci – 
odvážné a obětavé děti ze zdejší základní školy 
(některé jsou již šesťačky). Určitě nikdo z nich 
nelituje času, který strávili chozením v úborech 
Tří králů s pokladničkami po vesnici, protože 
jim koledování dalo nejen dostatek zábavy  
a sladkostí, ale hlavně dobrý pocit, že pomáhají 
lidem, kteří se mají hůře než my a kterým tato 
sbírka v něčem pomůže. Navíc chceme potěšit 
svou návštěvou a zpívaným přáním hodně 
zdraví a štěstí do nového roku.

Ještě jednou díky všem dárcům i našim
13 koledníkům, též 4 dospělým doprovodům 
z řk. farnosti. 

AUTORKA: Marcela Macháčková, 
místní koordinátorka TKS

Poděkování za 
Tříkrálovou sbírku 
2016
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Usnesení Rady obce Rudoltice  
č. RO/2015/11/10 z 10. 11. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/11/10
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2015/11/10
Rada obce Rudoltice projednala návrh Smlouvy o dílo  
č. E/20/5/11/16/MMR mezi společností JASTA consulting 
s.r.o. se sídlem Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 
03599396, a obcí, jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení 
a jehož předmětem je dovybavení dětského hřiště  
v obci Rudoltice včetně zpracování technické projektové 
dokumentace, žádosti o poskytnutí podpory v rámci 
programu Ministerstva pro místní rozvoj a výběrového 
řízení, a rozhodla její uzavření schválit.

USNESENÍ č. RO/3/2015/11/10
Rada obce Rudoltice projednala návrh Kupní smlouvy 
mezi společností DAS elektro s.r.o. se sídlem Němčice 
u Holešova 125, 768 43 Kostelec, IČ 04033663, a obcí, jenž 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem 
je nákup 
4 kusů měřičů rychlosti, a rozhodla její uzavření schválit.

USNESENÍ č. RO/4/2015/11/10
Rada obce Rudoltice schvaluje jednorázovou odměnu  
ve výši XXXX Kč řediteli příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Rudoltice, která bude vyplacena 
ze mzdových prostředků příspěvkové organizace.

USNESENÍ č. RO/5A/2015/11/10
Rada obce Rudoltice projednala žádost paní M. G., bytem 
Rudoltice XXX, 561 25 Rudoltice, o zřízení vyhrazeného 
parkování u BD čp. XXX a schvaluje zajištění dopravní 
značky vyhrazené parkoviště – IP 12 pro osobní automobil 
zn. ŠKODA FELICIA  s registrační značkou XXX, jehož 
vlastníkem je paní V. K., bytem Rudoltice XXX, 561 25 
Rudoltice a úhradu veškerých nákladů na její pořízení  
z rozpočtu obce.
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. zajištění dopravní značky vyhrazené parkoviště – 
IP 12 k domu čp. XXX.

USNESENÍ č. RO/5B/2015/11/10
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 5  
k bytu č. 3 v domě čp. 611, jehož předmětem je sleva z nájmu  
za výkon funkce domovního důvěrníka s účinností od  
1. 12. 2015 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

USNESENÍ č. RO/5C/2015/11/10
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 
k NS č. 265/9, jejímž předmětem je výměna plynového 
kotle s ohřevem TUV zn. MORA za nový BAXI a pověřuje 
starostu obce k jeho podpisu.

USNESENÍ č. RO/5D/2015/11/10
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 
č. 605/9, 605/10, 612/13, 613/10, 614/7 a 615/2, dodatku č. 2 
k NS č. 607/6, 622/9 a 623/12, dodatku č. 3 k NS č. 612/10  
a 621/5, dodatku č. 4 k NS č. 265/5 a dodatku č. 7 k NS č. 
610/5 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/5E/2015/11/10
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 608/13  
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/5F/2015/11/10
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody  
o skončení nájmu k bytu č. 608/10 k datu 30. 11. 2015  
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta 

Usnesení Rady obce Rudoltice  
č. RO/2015/11/19 z 19. 11. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/11/19
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2015/11/19
Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného 
společníka obchodní společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona  
o obcích schvaluje mimořádnou finanční odměnu jednateli 
společnosti M. Š. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce 
jednatele uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 
odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,  
ve výši XXXX Kč.

Rada obce Rudoltice při výkonu působnosti jediného 
společníka obchodní společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. v souladu s ust. § 102 odstavec 2 písm. c) zákona  
o obcích schvaluje mimořádnou finanční odměnu jednateli 
společnosti A. S. podle článku V. Smlouvy o výkonu funkce 
jednatele uzavřené dne 27. 11. 2014 a v souladu s ust. § 61 
odstavec 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,  
ve výši XXXX Kč.

USNESENÍ č. RO/3/2015/11/19
Rada obce Rudoltice projednala výkazy výměrů 
pro konečnou fakturaci díla „Etapa I. – oprava komunikací 
– oprava a zhotovení penetračního povrchu“, „Etapa II. 
– oprava komunikace – zhotovení podkladní vrstvy“, 
„Etapa III. – oprava komunikací – zhotovení podkladních 
vrstev, oprava penetrace“, jež jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejichž předmětem jsou závěrečná 
čištění komunikací, a rozhodla jejich uzavření schválit.

USNESENÍ č. RO/4/2015/11/19
Rada obce Rudoltice projednala žádost o odkoupení 
stavební parcely č. 404/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
o výměře 10 m2, na které se nachází garáž pana 
M. Š. a J. Š. bytem XXXX, a to na základě „Výzvy  
k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí“ zaslané 
z Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, číslo jednací 
ZDŘ-2014/2015-611 ze dne 23. 10. 2015 a rozhodla záměr 
prodeje schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje Obecní úřad o zveřejnění 
záměru prodeje st.p.č. 404/2 na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/5/2015/11/19
Rada obce Rudoltice projednala žádost o uzavření 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene 
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– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo 
IV-12-2014105/VB/2 s názvem Rudoltice 4138/6, p. Kyselo, 
nové OM mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, a obcí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
jejíž předmětem je Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  
o zřízení věcného břemene – služebnosti a vlastní budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,  
a rozhodla její uzavření schválit.

USNESENÍ č. RO/6/2015/11/19
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 4 k NS 
č. 617/10 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 
3.12.2015 od 19:00 hodin. 

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

Usnesení Rady obce Rudoltice 
č. RO/2015/12/3 z 3. 12. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/12/3
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2015/12/3
Rada obce Rudoltice schvaluje vyplácení finančního 
příspěvku rodičům dětí Základní školy Rudoltice  
ve výši 2 500,- Kč dvakrát během každého školního roku  
za každé dítě, podmínkou vyplacení příspěvku  
v termínech únor a červen je docházka dítěte po celé 
pololetí daného školního roku v Základní škole Rudoltice 
a bezdlužnost rodičů vůči obci. 

USNESENÍ č. RO/3/2015/12/3
Rada obce Rudoltice projednala žádost o poskytnutí 
dotace na rekonstrukci hodin ve věži kostela sv. Petra 
a Pavla v Rudolticích a schvaluje uzavření smlouvy  
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích,  
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, mezi obcí a Římskokatolickou 
farností Rudoltice čp. 1, IČO 49314602, jejímž předmětem 
je nátěr věžních hodin na kostele sv. Petra a Pavla  
v Rudolticích, maximálně do výše 47 190,- Kč, 
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2015/12/3
Rada obce Rudoltice schvaluje plán inventur pro rok 
2015 a pro zajištění inventarizace zřizuje inventarizační 
komisi, jejíž předsedou je D. Ž. a členkami M. Z. a J. K., 
a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5A/2015/12/3
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS 
č. 276/2, 276/4, 607/10, 614/9, 618/2 a 621/4, dodatku č. 2 
k NS č. 604/5 a 623/5, dodatku č. 3 k NS č. 262/10, 603/3, 
610/9, 620/3, 620/4, 620/10, 620/11, 620/12, 620/13, 622/7, 
622/8, 622/10, 622/11, 623/2, 623/10, 623/13, 624/4, 627/2 
a 628/4, dodatku č. 4 k NS č. 609/13, dodatku č. 5 k NS 
č. 621/7, 622/4, 624/3, 625/1 a 626/1, dodatku č. 6 k NS č. 
620/1, dodatku č. 7 k NS č. 621/10 a 623/6, dodatku č. 8 k NS 
č. 627/1 a 628/1 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/5B/2015/12/3
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 604/13, 
607/4, 619/4, 619/9 a 619/12 a pověřuje starostu obce 
k jejímu podpisu.
USNESENÍ č. RO/5C/2015/12/3
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 
bytu č. 13 v BD čp. 617 ze dne 30. 11. 2015.

USNESENÍ č. RO/6/2015/12/3
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy 
o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 9/2015/OV 
uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a panem M. M., bytem 
XXXX, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

Usnesení Rady obce Rudoltice 
č. RO/2015/12/17 ze 17. 12. 2015

USNESENÍ č. RO/1/2015/12/17
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 
jednání.

USNESENÍ č. RO/2A/2015/12/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 12 k 
nájemní smlouvě ze dne 29.6.2006 mezi Obcí Rudoltice 
a společnostní Ekola České Libchavy s.r.o. se sídlem 
České Libchavy č.p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862, jehož 
předmětem doplnění seznamu pronajatých odpadových 
nádob o 4 kusy 1100 l šedých nádob na směsný odpad, 
a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/2B/2015/12/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku 
č. 13 k nájemní smlouvě o dílo na sběr a odstraňování 
nebezpečných složek komunálního odpadu mezi Obcí 
Rudoltice a společnostní Ekola České Libchavy s.r.o.  
se sídlem České Libchavy č.p. 172, PSČ 561 14, IČO 49813862, 
jehož předmětem je ceník za provedení mobilního sběru 
nebezpečných složek komunálního odpadu platný od 1. 1. 
2016, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2015/12/17
Rada obce Rudoltice schvaluje finanční dar ve výši 
6000,- Kč pro Domov důchodců Ústí nad Orlicí se sídlem 
Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 70857130, darovací 
smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2015/12/17
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtová opatření 
č. 12/2015 ze dne 17. 12. 2015, které se týká dotace z Úřadu 
práce a rozpočtové opatření č. 13/2015 ze dne 17. 12. 2015, 
které se týká komunikací, kultury, směsného odpadu  
a Městské policie, a která jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/6A/2015/12/17
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu 
bytu č. 13 v BD čp. 617 ze dne 30. 11. 2015.

USNESENÍ č. RO/6B/2015/12/17
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3  
k bytu č. 6 v domě čp. 616, jehož předmětem je sleva  
z nájmu za výkon funkce domovního důvěrníka 
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s účinností od 1. 1. 2016, a pověřuje starostu obce k jejímu 
podpisu.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí, že výkon funkce 
stávajícího domovního důvěrníka BD čp. 616 bude 
ukončen k datu 31. 12. 2015.

Jolana Kobzová, v. r., místostarostka     
               

Usnesení zastupitelstva obce 
č. OZ/23/11/2015 z 23. 11. 2015

Usnesení č. ZO/1/23/11/2015:
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli 
zápisu pana Daniela Žáčka a pana Miloslava Šrámka  
a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.

Usnesení č. ZO/2/23/11/2015:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující 
program zasedání zastupitelstva:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2016
4. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě  
 o zřízení služebnosti – Povodí Moravy s.p.
5. Ceník prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví   
 obce Rudoltice 
6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, k zabezpečení   
 místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných  
 prostranstvích
7. Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o místním 
 poplatku za provoz systému shromažďování, 
 sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování   
 komunálních odpadů
8. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice
9. Prodej p.p.č. 3088/24, části p.p.č. 3088/16 a části p.p.č.  
 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
10. Prodej p.p.č. 4218/16 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
11. Prodej p.p.č. 4218/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
12. Prodej p.p.č. 4245/46 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
13. Prodej p.p.č. 4218/18 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
14. Bezúplatný převod zemědělského pozemku - část   
 p.p.č. 1850/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
15. Různé
16. Diskuse

Usnesení č. ZO/3/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje předložený 
rozpočet pro rok 2016 v podobě zveřejněné na úřední 
desce od 6. 11. 2015 až dosud s těmito ukazateli:
• celkové příjmy rozpočtu ve výši 30 923 100 Kč
• celkové výdaje rozpočtu ve výši 27 723 100 Kč
• financování ve výši 3 200 000 Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje, že ve výdajové 
stránce rozpočtu nesmí být překročen jim stanovený 
objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých 
paragrafů schváleného rozpočtu roku 2016. V rámci 
paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů 
povoluje.

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění 
rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je  
v kompetenci účetní obce.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje dle svých 
kompetencí, vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí 
transferů těmto právnickým osobám:

• neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ  
a MŠ Rudoltice ve výši 1 480 tis. Kč. Poskytnutý příspěvek 
podléhá finančnímu vypořádání za rok 2016,

• neinvestiční účelový transfer ve výši 95 tis. Kč  
a investiční účelový transfer ve výši 55 tis. Kč organizaci 
T. J. Sokol Rudoltice,

• neinvestiční účelový transfer organizaci Pionýr, z. s. – 
Pionýrská skupina Vodní sporty, Rudoltice ve výši 27,5 
tis. Kč,

• neinvestiční účelový transfer Mysliveckému sdružení 
Rudoltice ve výši 49 tis. Kč,

• neinvestiční účelový transfer SDH Rudoltice ve výši 35 
tis. Kč,

• neinvestiční účelový transfer organizaci Konzum, o. d., 
Ústí nad Orlicí ve výši 100 tis. Kč,

• neinvestiční účelový transfer DSO Lanškrounsko  
ve výši 29 159 Kč,

• investiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 
886 201 Kč.

Usnesení č. ZO/4/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Nájemní 
smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi Obcí Rudoltice a Povodím Moravy, s.p., 
se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejíž předmětem 
je intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková 
kanalizace – 2x křížení překopem DVT Lukávka a 1x 
křížení zrušeného koryta, které slouží jako komunikace, 
a rozhodlo její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/5/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh 
Ceníku prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví 
obce Rudoltice předloženého Radou obce Rudoltice ke 
schválení a souhlasilo s úpravou bodu č. 1, písm. a, který 
nově zní „Pozemek v zastavěném území obce Rudoltice 
stavebně, zemědělsky, zahrádkářsky a jinak nevyužitelný, 
pozemek ve funkčním celku k rodinnému domu (meze, 
strže, příkopy, úvozy, apod). nebo v případě rozhodnutí 
zastupitelstva obce dle znaleckého posudku hrazeného 
kupujícím, cena pozemku 35 Kč za m²“ a dále bodu č. 1, 
písm. c), který nově zní „Prodej zprostředkovává Realitní 
a dražební společnost Lanškroun. Cena zasíťovaných 
pozemků dle ceníků schváleného k tomuto účelu nebo 
v případě rozhodnutí zastupitelstva obce dle znaleckého 
posudku hrazeného kupujícím“, a rozhodlo jej schválit.
Ceník prodeje a pronájmu pozemků je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

Usnesení č. ZO/6/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo výsledky 
právního rozboru Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích provedený odborem veřejné 
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 11. srpna 
2015.
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Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně 
závazné vyhlášky obce Rudoltice  č. 5/2015, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice  
č. 5/2015 schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu 
zveřejnit OZV č. 5/2015, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích na 
fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu 15 
dnů.

Usnesení č. ZO/7/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně 
závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 6/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,  
a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku obce Rudoltice č. 
6/2015 schválit.

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu 
zveřejnit OZV č. 6/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  
na fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu 
15 dnů.

Usnesení č. ZO/8/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky 
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice  
za přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 29. 9. 2015.

Usnesení č. ZO/9/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění 
záměru prodeje p.p.č. 3088/24, části p.p.č. 3088/16 a části 
p.p.č. 3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední 
desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 26.6.2015 – 
13.7.2015.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 
3088/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 76 m², 
části p.p.č. 3088/16 k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle 
GP nově p.p.č. 3088/35) o výměře 127 m² a části p.p.č. 
3451/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 
3451/15) o výměře 131 m² p. J. Č., bytem XXX za vzájemně 
ujednanou cenu 11.690,- Kč, která je tvořena celkovou 
výměrou 334 m2 výše uvedených pozemků 
a cenou 35,- Kč za 1 m².

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad 
k vyhotovení této smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu.

Usnesení č. ZO/10/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní 
smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající 
a oprávněnou z předkupního práva, a p. D. H., trvale 
bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a povinným 
z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení 

a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4218/16  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 306.910,- Kč, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/11/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní 
smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající 
a oprávněnou z předkupního práva, a p. D. H., trvale 
bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a povinným 
z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4218/15  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 239.070,- Kč, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/12/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní 
smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající  
a oprávněnou z předkupního práva, a p. P. B., trvale 
bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a povinným 
z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/46 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 243.580,- Kč, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/13/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní 
smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu 
mezi obcí Rudoltice na straně jedné, jako prodávající  
a oprávněnou z předkupního práva, a p. Z. J., trvale 
bytem XXX, na straně druhé, jako kupujícím a povinným 
z předkupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4218/18  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujednanou 
kupní cenu ve výši 365.980,- Kč, a rozhodlo její uzavření 
schválit.

Usnesení č. ZO/14/23/11/2015
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace 
o možnosti bezúplatného převodu části zemědělského 
pozemku p.p.č. 1850/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
který zasahuje do lokality P6 určené dle územního 
plánu obce Rudoltice vydaného dne 5. 9. 2013 k bydlení  
v rodinných domech.

Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s podáním žádosti 
o bezúplatný převod části zemědělského pozemku p.p.č. 
1850/1 podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Devátý rok 
na Zámečku
Minulý rok úspěšně skončil
Po zatím nejúspěšnější Hradozámecké 
noci, kdy se Zámeček umístil v přehledu 
NPU v počtu návštěvníků této akce  
na velice pěkném 24. místě z 80 
přihlášených památek z celé republiky, byl 
i konec roku pěkný. V kavárně po Drakiádě, 
Halloweenu a výborných vepřových 
hodech připravili také pěkného Silvestra. 
Zájemci, kteří se rozhodli oslavit konec 
roku na Zámečku, zaplnili všechna místa 
a pochutnali si na hojnosti dobrot.
Skončil tak další zajímavý i náročný 
rok naší snahy o pohodu a spokojenost 
návštěvníků.
V kavárně byla upravena a otevřena 
místnost pro nekuřáky, kterou je také 
možno zamluvit si pro soukromou oslavu 
nebo podobnou akci.
Nyní v zimním období je otvírací doba 
kavárny upravena, v Po a St je zavřeno,  
v Út, Čt a Pá je otevřeno od 17.00 h,  
o víkendu od 15.00 hodin většinou do 22.00 
hod, podle zájmu.
Je také možno domluvit si různé 
soukromé nebo firemní oslavy a akce  
s vedoucí kavárny paní Pecháčkovou na 
tel.: 736 708 145. Už se připravují různé akce  
na letošní rok, co vše se bude dít, je uvedeno 
na letáčku a v přehledu akcí, rozhodně je 
na co se těšit. Při akcích kavárny, pokud 
není možno mimo sezonu posedět venku 
a přijde více hostů, je možno požádat  
o přidání židlí ke stolu nebo i dalšího stolu. 

Odhalíme tajemství sklepení?
Mohu už nyní napsat, že nadcházející rok 
bude pro Zámeček rozhodně zajímavý.

Začalo to už na podzim loňského roku, kdy 
se uskutečnily první průzkumy možných 
paranormálních jevů ve sklepení. 
Předběžné výsledky mohou naznačovat, 
že nějaká taková aktivita je skutečně 
možná. Až bude vše vyhodnoceno, budou 
výsledky zveřejněny.
Také přijel natočit část 8. dílu seriálu 
Labyrint záhad známý spisovatel, 
cestovatel a scénárista Arnošt Vašíček. 
Po odvysílání na kanálu Kino svět mi 
napsal, že to mělo velký divácký ohlas.  
Až by se tento seriál vysílal na ČT 1, budu 
o tom informovat na webových stránkách 
obce i ve zpravodaji, pokud se to dozvím  
s předstihem. 
Od zahájení provozu a vyslechnutí 
vyprávění pamětníků o možné existenci 
místností nebo dalších prostor pod nyní 
přístupným sklepením jsem se snažila  
o zajištění průzkumu.
Konečně se to podařilo domluvit,  
a až sejde sníh a sklepení vyschne, přijede 
průzkumná skupina s geologickým 
radarem a zkusíme zjistit, jestli se ukážou 
další podzemní prostory.
Zkusíme také zjistit, zda a kde od základů 
bývalého zámku vychází podzemní 
chodba do Lanškrouna, jak mi opakovaně 
návštěvníci vyprávějí.
Na výsledky všech průzkumů jsem velice 
zvědavá. Snad se konečně po takové 
dlouhé době ukáže, co se může skrývat pod 
podlahami ve sklepení a okolí Zámečku, 
jestli jsou informace pamětníků pravdivé 
a co ještě může ve věži i sklepení být 
zajímavého.

Knoflíkový poklad
Přestože je v prvním patře opravdu hodně 
knoflíků, stále jich není ten očekávaný 
milion. Jeden z důvodů je i ten, že 
nemám dostatek času na zpracování těch 
doslova metráků nejrůznějších knoflíků.  
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Ke konci roku jsem byla ráda, že se mi 
většinu alespoň podařilo roztřídit. Stále se 
tedy knoflíky sbírají a doufám, že se jich 
postupně sejde ten milion.
To ale neznamená, že se letos neuskuteční 
pokus o další Český rekord. Naopak, letos 
přihlásím u agentury Dobrý den rekordy 
hned dva. Při Knoflíkiádě se uskuteční 
pokus o vytvoření Obřího knoflíku. 
Základem bude Maxiknoflík, už uznaný 
Český rekord a ostatní části vytvoříme 
z nasbíraných knoflíků a výrobků  
z nich co nejvíce dětí a návštěvníků akce.  
Co bude tvořit lem Obřího knoflíku, zatím 
neprozradím, to bude pěkné překvapení.

Letošní rok se snad podaří zase něco  
o Zámečku zjistit, a tak bude prohlídka 
pro návštěvníky zase o něco zajímavější. 
I posluchači oblíbeného pořadu Českého 
rozhlasu Stopy, Fakta, Tajemství známého 
pana redaktora Stanislava Motla si přijdou 
na své. Chce totiž brzy přijet natočit pro 
tento pořad díl o Zámečku, jeho historii 
a tajemstvích, knoflících i rekordech, 
výstavách a sklepení, prostě o všem, 
co se na Zámečku dělo, děje a bude dít. 
To je jistě dobře a setkání a natáčení 
pořadu bude zajímavým zážitkem pro 

nás oba, jak vyplynulo z našeho prvního 
dlouhého rozhovoru. Pro Zámeček to  
je další dobrý krok, vypadá to, že konečně 
sem nacházejí cestu ti správní lidé, kteří 
svými reportážemi mohou o Zámečku 
informovat široký okruh posluchačů  
a diváků.

Pokud by měl někdo z obyvatel obce nějaké 
informace o případných podzemních 
prostorech ve sklepení nebo vůbec 
o Zámečku a jeho historii třeba od rodičů 
nebo prarodičů, kteří tam chodívali, budu 
velice ráda, když mě kontaktujete.

AUTORKA:  Krasava Šerkopová
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Rok 1993
Rok 1993 byl rokem, který se svým 
průběhem nepostaral o žádnou převratnou 
událost. Alespoň v naší obci. Ke konci 
roku vyšel opět Rudoltický zpravodaj. 
Tento občasník informoval občany o dění  
v obci. Tentokrát se vše, kromě úvodu pana 
starosty Kolomého, točilo kolem mateřské 
školy. Co to vše zapříčinilo? Obecní úřad 
stanovil jednorázový měsíční příspěvek 
ve výši 200 Kč na jedno dítě. Aby vše 
vypadalo oficielně, budu citovat z vyhlášky 
č. 7/93 o výši příspěvku k částečné úhradě 
neinvestičních nákladů mateřských škol 
a školní družiny:
1) Po projednání se školským úřadem  
v Ústí nad Orlicí se stanoví příspěvek 
na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů MŠ a ŠD ve výši až 30 % 
vynaložených nákladů na jedno dítě s tím, 
že konkrétní příspěvek na jedno dítě v MŠ 
Rudoltice činí 200,- Kč měsíčně a výše 
příspěvku ve ŠD činí 50,- Kč měsíčně.
2) Příspěvek platí rodiče nebo jiní zákonní 
zástupci za každé zapsané dítě v MŠ 
nebo ŠD počínaje měsícem, od kterého je 
dítě přihlášeno. Za případné absence se 
příplatek nesnižuje. …
MUDr. Pelant – předseda ŠK, RNDr. Kolomý 
– starosta obce
Ještě než se vrátím k diskusi ohledně 
tohoto příspěvku, uvádím náklady  
na provoz MŠ v roce 1993.
……. Celkem neinvestiční náklady 311 810,- 
Kč. Při předpokládaném počtu 22 dětí 
a výši příspěvku 200,- Kč vychází roční 
příspěvek 52 000,- Kč, tj. 16,9 %.  Z toho 
plyne, že max. příspěvek by mohlo být  
až 354,- Kč.
Na stránkách RZ se k uvedené problematice 
vyjádřila ředitelka MŠ paní Bučková 

a předseda školské komise MUDr. Pelant.
Paní Bučková v podstatě s výší poplatku 
nesouhlasí, odvolává se na výpovědi 
starostů jiných obcí, kteří stanovili 
podstatně nižší částky. Uvádím některé 
obce: Ostrov 120,- Kč, Horní Heřmanice 
a Horní Třešňovec 100,- Kč, Albrechtice 
50,- Kč, Damníkov 20,- Kč . Některé 
obce nevybírají vůbec nic. Od placení 
tohoto příspěvku jsou osvobozeny ty 
rodiny, jejichž celkový měsíční příjem 
po odečtení školného nepřesahuje 1,25 % 
životního minima. Paní Bučková uvádí, 
že si pozvali rodiče na schůzku s vedením 
obecního zastupitelstva. Na schůzce byli 
rodiče seznámeni s vybíráním poplatků. 
Schůzka proběhla ve velmi ostré, někdy 
až kontroverzní atmosféře. Rodiče se 
oprávněně bránili výši poplatků, kterou 
jsme se dostali spolu s Lanškrounem na 
celookresní primát. V celostátním skóre 
se držíme ihned za Prahou a Karlovými 
Vary. Tam je poplatek 200 – 300,- Kč.
Reakce rodičů se dostavily ihned, někteří 
už přestali své děti do MŠ posílat. Při dvou 
dětech to i se stravným dělá kolem 1000,- 
Kč.
A ještě názor MUDr. Pelanta. Předseda 
školské komise je trochu jiného názoru. 
Částku 2400,- Kč za jedno dítě za rok 
považuje za malou s připomínkou, že jsme 
se dostali mezi bohaté obce. Navrhuje 
platit uvedenou částku jednou za rok. 
Obecní zastupitelstvo na své schůzi 
4. 11. 1993 platnost vyhlášky potvrdilo.  
Usneslo se, že veškeré finanční prostředky 
vybrané od rodičů budou uloženy na 
novém účtu obecního úřadu u České 
spořitelny. Dispoziční právo se přesouvá 
na ředitelku MŠ v plném rozsahu.

Z HISTORIE OBCE 
PO ROCE 1945 – XIX.  ČÁST 

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE, 1990 nn. 
Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka st.
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Toto jsou nejhlavnější fakta z diskuse 
ohledně předškolních zařízení v obci  
Rudoltice – mateřské školy a školní družiny 
- jídelny. Jesle již byly v předchozích 
letech zrušeny.
Co se stalo zajímavého v naší obci, uvádějí 
následující řádky.
Události nejsou uváděny chronologicky, 
podstatné je to, že se udály v roce 1993. 
Již jednou jsem napsal, že rok 1993 nebyl  
v ničem výjimečný, že to byl rok poměrného 
klidu a co se týká událostí v naší obci, zcela 
„průměrný“. 
Před třemi roky bylo zveřejněno 
referendum ohledně výstavby chatové 
oblasti na Blažkovém kopci. Tehdy se 
většina občanů vyslovila pro výstavbu 
v této části. Uplynulo několik let a nic se 
v této části obce dosud neděje. Po letech 
připomínám několik základních údajů  
ze schůze zájemců o zahrádky.
1. Cena za 1m² 25 Kč/m². Nejsou v tom 
ceny za inženýrské sítě.
2. Zájemci si sami zbudují, pokud o to 
projeví zájem, přípojku vody a elektřiny.
3. Cesty provede obec. Finanční krytí 
bude provedeno tak, že každý zájemce 
zaplatí úměrně dle velikosti pozemku 
adekvátní část na výstavbu vozovky. 
Náklady na vozovku budou činit cca 200 
000,- Kč.
4. Každý zájemce dá písemnou formou 
na vědomí Obecnímu úřadu Rudoltice do 
20. 11. 1991, že trvá na žádosti o parcelu atd. 
5. Odpadové vody budou zachyceny v 
jímce, která se bude vybírat atd.
6. V Rudolticích 12. 11. 1991

Z bývalé klubovny, která byla dělána v roce 
1991, se stala počítačová místnost, alespoň 
ta hlavní horní část. K volnému užití je 
část, kde je krb, bar a někdy i horní, menší 
místnost. Mám dojem, že užití těchto částí 
kulturního domu je zatím nevyřešeno. Vše 
je podřízeno komerčnímu využití na úkor 
účelů, pro které bylo vše budováno. Chápu, 
že vše je přizpůsobováno výši konta obce, 
ale to je přílišná komercionalizace na 

úkor potenciálních zájemců o uvedené 
prostory.
• Na kulturním domě byly započaty 
hlavně zásluhou pana Miloslava Šrámka 
ml. práce na výstavbě knihovny, archivu 
a úschovy nářadí v prostorách jeviště. Při 
začátku práce, to je v jarních měsících, 
šlo vše velmi hladce, pak nastal útlum. 
Vše se opět rozeběhlo až v září 1993.  
Nyní je situace taková, že je hotový vršek 
přestavby, to je knihovna. Zbývá několik 
dodělávek v dolní části. Na práci se podíleli 
i nezaměstnaní mladí muži, kteří byli 
Obecnímu úřadu v Rudolticích přiděleni.
• Otázka Zámečku je po několika 
letech stále otevřena. Obecní úřad 
Rudoltice o tuto lokalitu několikrát zájem 
projevil.
• A nyní několik postřehů k zasedáním 
OÚ. Kromě běžné agendy řešil OÚ několik 
podstatných otázek. Na příklad  prodej 
několika obecních veřejných budov. 
Stanovil ceny těchto nemovitostí: Stará 
hospoda 354 000,- Kč, jesle 562 000,- Kč, 
školička 544 000,- Kč. Starou hospodu 
získal p. Řehoř Ladislav. Bývalé jesle 
koupil pan Josef Vázler. Bývalá budova 
školičky není dosud prodána, protože 
nejsou vyřešeny otázky kolem pozemků. 
Potenciálním zájemcem je Ing. Tejkl, 
nynější majitel firmy KART.
• Zápisy o občanství ČR byly 
prováděny výjezdním způsobem 
pracovníky lanškrounského městského 
úřadu. Vše proběhlo v měsíci září 1993.
• Stalo se mně v měsíci prosinci 1993. 
Přišel k nám (tj. Šrámkovým) člověk, 
který zaplomboval náš ještě nezapojený 
konec veřejné vody. Nic proti tomu proti 
tomu, dosud využívám lokální zdroj vody,  
ale postup mně byl zcela nelogický.  
Prý je dosti černých uživatelů veřejného 
vodovodu.
• Obecní úřad stanovil výši pronájmu 
za veřejné prostory kulturního domu.
• Sál 1-24 hod. pro místní 500,- Kč,  
pro cizí 1000 Kč
• Přísálí 1-24 hod. – pro místní 150,-, 
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pro cizí 300,-, v topném období +100
• Ples jako 2 dny + kuchyně
• Klubovna – místní 150 Kč, cizí 300 
Kč, v zimě + 100 na 1 den
• Traktor 1 hodina 190,-, 1 čekací 
hodina
• Na prostor po bývalé rychtě vypsal 
OÚ Rudoltice veřejnou soutěž. Pan Dvořák 
nedodržel podmínky, které mu byly 
nabídnuty.
• V roce 1993 byly 2 veřejné schůze. 
Účast občanů byla rezervovaná.
• Rozpočet obce byl bez problémů 
schválen. Letos neuvádím konkrétní číslo.
• Z proklamovaných cest se podařilo 
udělat pouze cestu k Jetlebovým v dolní 
části obce. Mluvilo se i o autobusových 
zastávkách. Žádná zastávka nebyla v roce 
1993 opravována nebo opětovně budována.
• V budově obecního úřadu bylo 
pokračováno ve výstavbě topení. Vše se 
děje kanálovým způsobem pod zemí. 
Dokonalost tohoto způsobu ocení až 
generace, které přijdou po nás. Současná 
realita je věčný nepořádek a rozkopanost 
celého kulturního domu. Vše ale jednou 
skončí.
• Obecní úřad získal v konkurzu 
stálého pracovníka, který vede zmíněné 
nezaměstnané a stará se i o počítačovou 
agendu obecního úřadu. Jeho pracovní 
využití nedovedu posoudit, neboť nejsem 
tak blízko dění, které je předmětem jeho 
pracovní náplně.
• Konečně bylo dokončeno i místní 
nádraží ČSD. Oprava (fasáda) byla započata 
v roce 1992. Vše bylo dokončeno v roce 
1993.
• Mám třeba subjektivní názor,  
ale žlutá barva, kterou má v současnosti 
nádraží, se mně v žádném případě nelíbí. 
A není to pouze můj názor.
• Letošní zápis bude, tak jako  
v roce 1991, bez fotografií. Vše se pokusím 
napravit v roce 1994. K tomu je třeba 
připočíst i moje problémy technického 
rázu, o kterých se nechci zmiňovat.
• Byl opraven most k Romaňukovým. 

Zatím jen provizorně, s nosností do 1 tuny. 
Definitivní oprava bude provedena v roce 
1994.
• Lesy byly rozděleny mezi „Lesy ČR“  
a akciovou společnost „Lesy“. Některé části 
budou privatizovány, to je dány původním  
majitelům.
• Obec Rudoltice se stala členem 
akciové společnosti, sdružující obce kolem 
vodovodu z Trpíka.
• Na budově obecního úřadu byly 
vyměněny komíny. Celou akci zajišťoval 
Stavební podnik. Jeřábem byly sneseny 
staré a instalované nové komíny, 
zbudované na zemi. Vše se dělo v měsíci 
září 1993. 
• Při kopání přípojky vodovodu 
na místní hřbitov byly objeveny hroby 
před kostelem. Jednalo se nejspíše  
o hrobky místních duchovních. Vše bylo 
vyřešeno tak, že přípojka byla vedena nad 
hroby (hrobkami). Místo bylo uvedeno  
do původního stavu. Přípojka se na zimu 
vypouští, takže tím pádem ani nezamrzá. 
Je to náhrada za pumpu, která táhla vodu 
z vedlejšího rybníka.
                                                                                                       

AUTORKA: Marcela Macháčková

Prosíme spoluobčany, kteří by doma našli 
nějaké zajímavé fotografie či pohlednice 
nebo jiné materiály z  minulých období 
života v naší obci, též ze školy nebo školky 
a jeslí, o jejich laskavé zapůjčení – pro 
účely zachování historie obce. 
Kontakt: 776 559 793.
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Společnost Dimatex se již od roku 1991 
zabývá sběrem, tříděním a recyklací 
textilu. Ve spolupráci s obcí Rudoltice 
vytřídila a zpracovala v roce 2015 více než 
4 000 tun textilního odpadu. 
Jsme partnerem Českého červeného 
kříže v rámci projektu Textileco  
a Charity Česká republika. S vaší 
pomocí pravidelně poskytujeme ošacení 
neziskovým organizacím a lidem v nouzi. 
Spolupracujeme například s Oblastní 
Charitou Pardubice. Společnost Dimatex 
podpořila v roce 2015 neziskové organizace 
v rámci oboustranné spolupráce částkou 
přesahující 1.750.000 Kč. Společnost 
Dimatex chce být Váš stabilní, spolehlivý 
a blízký partner pro ekologické zpracování 
nepotřebných oděvů.

Nepotřebné ošacení, obuv a hračky, prosíme 
i nadále vkládejte do našich kontejnerů 
zabalené v igelitových taškách či pytlích. 
Do kontejneru nepatří komunální odpad, 
matrace, polštáře, záclony ani kobercové 
výrobky.
Od ledna 2016 bude v obci Rudoltice 
umístěn kromě kontejneru u autobusové 
zastávky Hostinec u Řehořů také
druhý kontejner na nepotřebný textil, 
párovou obuv a funkční hračky za 
autobusovou zastávkou na křižovatce I. 
třídy (u obchodu Yamaha).

Naším cílem je znovu zhodnocení 
druhotných surovin s pozitivním vlivem 
na životní prostředí. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

SBĚR NEPOTŘEBNÉHO 
TEXTILU
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Černobílé 
promítání

BACHADEJ připravuje nedělní 
promítání starých černobílých filmů 
na sále místního kulturního domu 
v Rudolticích.

Bližší informace o termínu budou vždy 
vyhlášeny rozhlasem, na webu obce 
a ve vitrínách obecního úřadu 
u Konzumu.

Možnost občerstvení.

Srdečně Vás zve BACHADEJ

 Skupina 
 BACHADEJ 
benefiční představení  - divadelní hra  
"AKT" od Járy Cimrmana

Dne 16. ledna 2016 na sále místního 
kulturního domu zahráli ochotníci skupiny 
BACHADEJ svůj v pořadí již pátý divadelní 
kousek, tentokrát hru se zpěvy a tancem 
pod názvem „AKT“ od Járy Cimrmana. 
Jednalo se navíc o benefiční představení. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného 
ochotníci věnovali třináctiletému chlapci 
Pavlíku Kvapilovi jako příspěvek na 

léčbu jeho těžké nemoci zvané svalová 
dystrofie, kterou Pavlík trpí od útlého 
dětství. Hlediště bylo plné štědrých diváků 
a podařilo se vybrat přes 18.000,- Kč.

Co se týká samotného divadelního 
představení, je potřeba smeknout klobouk 
před všemi herci, představení to bylo 
opravdu vydařené, potlesk diváků byl 
obrovský. Myslím, že se již nyní občané 
těší na další překvapení rudoltických 
ochotníků.

AUTORKA: Jolana Kobzová, místostarostka
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Zpráva o činnosti 
Městské policie 
Lanškroun v obci 
Rudoltice za rok 2015

Na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí 
Rudoltice v Čechách, která byla uzavřena 
dne 30. 4. 2011, dle Čl. 3., odst. 8 předkládá 
velitel Městské policie Lanškroun zprávu 
o její kontrolní činnosti v obci Rudoltice  
v Čechách za rok 2015.
V roce 2015 hlídky Městské policie 
Lanškroun na základě veřejnoprávní 
smlouvy s obcí Rudoltice vyjížděly na 

50x oznámení občanů, dále 1x asistence 
HZS, 8x asistence PČR, 1x asistence RZP 
a 127x pravidelně prováděly kontrolní 
činnost v této obci, 1x nález kolo, které 
bylo předáno obci. 
Tyto hlídky vykonávali vždy dva strážníci 
se služebním vozidlem. Vyjíždělo se 
do celé obce Rudoltice na kontrolní  
a preventivní činnost dle dohody s vedením 
obce, to je 1x týdně při denní službě a v 
pátek i v sobotu v nočních hodinách. 
Na jednotlivá oznámení od občanů hlídky 
městské policie reagovaly operativně.  
Na úseku dopravy nedošlo oproti loňskému 
roku k nárůstu přestupkového jednání, 
spíše k mírnému poklesu, které strážníci 
řešili na místě nebo předávali k projednání 
ke správnímu orgánu. Podezření 
ze spáchání trestných činů v katastru 
obce Rudoltice bylo předáváno PČR, 
se kterou v této obci úzce spolupracujeme.
V tomto roce městská policie realizovala 
cyklohlídky, které mohou občané vidět 
při kontrolní činnosti v obci. Spolupráce  
s vedením obecního úřadu byla v loňském 
roce na dobré úrovni a snažíme se reagovat 
na jakékoliv připomínky jak ze strany jeho, 
tak občanů obce Rudoltice.

AUTOR: Stanislav Popelář, 
velitel MěP Lanškroun, v. r.

,,Typický Čech! 
Místo, aby posypal chodník, 
otevře si půjčovnu bruslí.!"
KRESBA: Pavel Dvořáček

24



Informace o vyhlášení 
1. výzvy na kotlíkové dotace 

v Pardubickém kraji 
Pardubický kraj vyhlásil dne 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 

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

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Datum vyhlášení výzvy: 17. prosince 2015 

Datum zahájení příjmu žádostí: 27. ledna 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2016 ve 12 hod. 

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k 
alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti 
bude s dostatečným předstihem oznámena. 

Kontaktní osoby: 

Ing. Adam Kubíček,  tel.: 466 026 644, e-mail: adam.kubicek@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. Tomáš Vraspír,  tel.: 466 026 643, e-mail: tomas.vraspir@pardubickykraj.cz 

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

Mgr. Lucie Angelová,  tel.: 466 026 343, e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz
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Pozvánka na Masopust
pro všechny obyvatele Rudoltic

na 20. února 2016, zahájení v 10:30 na hřišti!
Ze hřiště potom za veselého vyhrávání muziky bude kráčet průvod masek k obecnímu 
úřadu požádat starostu o povolení obchůzky. Jménem všech maškarádů požádá maska 
zvaná „strakatý“. Starosta udělí povolení a maškarádi se s veselou muzikou vydají na 

obchůzku vesnicí.

U některých domů se průvod zastaví, masky zahrají, zazpívají, zatančí, hospodář 
s hospodyní maškarády a muzikanty pohostí. Řemeslníci žertovným způsobem 
nabídnou každému za symbolický peníz své výrobky, proto bude dobré mít v kapse 

připravený nějaký ten drobný peníz.

Obchůzka skončí na hřišti porážením masky zvané „kobyla“. Jedna z masek přečte 
testament obsahující všechny hříšné vesnické události, za které bude obviněna kobyla. 

Poražením kobyly začíná volné masopustní veselí s programem pro děti i dospělé.

Mottem letošního Masopustu jsou staročeská řemesla a domácí zvířata. Vyrobte si 
tedy masky dráteníka, žebráka, kominíka, selky, pekařky, květinářky … nebo třeba 
vepře, husy, slepice … nápadům se žádné meze nekladou … a pojďte s námi do průvodu. 

Zazpíváme, zatančíme, projdeme se vesnicí.

I z lokality Zámeček vás na hřiště hromadně svezeme – odjezd bude v 10:00 od prodejny 
Konzum Zámeček. Využijte této nabídky a přijeďte se společně pobavit!

Zábava bude dále pokračovat večer na sále kulturního domu za hudebního doprovodu 
kapely. Masky budou mít samozřejmě vstup zdarma.

S maskou či bez masky, ale hlavně přijďte podpořit své sousedy a známé!

Všechny občany zvou 
organizátoři Masopustu
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,,Marie, proč jsi ke mně 
tak chladná?!“

,,A teď si, žáci, družstvo 
číslo jedna zajede slalom 
kolem družstva číslo tři..!“

KRESBY: Pavel Dvořáček
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Zubní pohotovost
1. 1. 2016  MUDr. Jedličková Zuzana 
   Bystřec 182     465 642 990
2.-3. 1. 2016  MUDr. Johnová Marie 
   Letohrad, Šedivská 498   465 622 216
9.-10. 1. 2016 MUDr. Kobzová Zdeňka  
   Lanškroun, 5. Května 2   465 322 897
16.-17. 1. 2016 MDDr. Machková Radka 
   Žamberk, Školská 834    465 613 103
23. - 24. 1. 2016 MUDr. Milota Karel  
   Lanškroun, Svobody 356   465 322 787
30. - 31. 1. 2016 MDDr. Haltmar Petr   
   Lanškroun, Strážní 151   465 325 212
6. - 7. 2. 2016 MDDr. Nováková Klára 
   Žamberk, Raisova 814    465 613 441
13. - 14. 2. 2016 MDDr. Pavlová Simona 
   Žamberk, nám. Gen. Knopa 837  465 676 822
20. - 21. 2. 2016 MUDr. Špičková Marie 
   Králíky 414     456 631 274
27. - 28. 2. 2016 MUDr. Špička Jan   
   Králíky 414     465 631 154
5. - 6. 3. 2016 MUDr. Strnadová Marie 
   Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
12. - 13. 3. 2016 MUDr. Šrámek Petr 
   Letohrad, U Dvora 815    465 621 551
19. - 20. 3. 2016 MUDr. Ulman Jaroslav
   Tatenice 268     465 381 212
25/03/2016  MUDr. Karásková Vlasta
   Letohrad, U Dvora 815    465 620 358
26. - 27. 3. 2016 MUDr. Vacková Jana
   Lanškroun, Hradební 227   465 322 348
28/03/2016  MUDr. Valentová Hana
   Lanškroun, Strážní 151   465 322 907
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Děti z MŠ a ZŠ Rudoltice, Klub důchodců
a Obec Rudoltice Vás zvou na

VELIKONOČNÍ 
VÝSTAVU 

ve dnech 18. 3. - 20. 3. 2016
na sále místního kulturního domu.

Zapojte se i Vy do výstavy a přineste v 11. týdnu na sál své velikonoční dekorace 
(keramické, slámové, textilní, háčkované, vlněné, papírové, z proutí, drátků, ….), 

svoji sbírku kraslic (Vámi vyrobených nebo Vašimi známými),
aranžmá s velikonoční tématikou 

(květinová, ze zeleného obilí, textilní, ze skořápek ….), 
pletené žíly různých rozměrů a způsobu pletení, zdobené velikonoční perníčky 

nebo cukroví, může tak vzniknout soutěž o nejlepší kousek.

Zajištěno bude občerstvení, prodej zákusků, 
drobných velikonočních ozdob i různých dárkových předmětů.  
Do drobného prodeje se můžete zapojit i Vy, stačí se nahlásit na 

obecním úřadě. 

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

NECHTE SE INSPIROVAT JARNÍ VÝZDOBOU
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KRESBY: Pavel Dvořáček
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Kalendář akcí 
na rok 2016:
„Černobílé promítání“ během zimních nedělí na sále kulturního domu (Bachadej) 
– termíny budou upřesněny rozhlasem a na webu obce

16. 1. 2016 – Divadelní hra Járy Cimrmana "Akt" (Bachadej) 

23. 1. 2016 – Sportovní ples (TJ Sokol)

13. 2. 2016 – Hasičský ples (SDH)

20. 2. 2016 – Masopust (obec)

12. 3. 2016 - Karneval (ZŠ MŠ)

19. – 20. 3. 2016 – Velikonoční výstava (obec)

21. 5. 2016  - Běh do vrchu (Zámeček)

28. 5. 2016 - Knoflíkiáda (kastelánka Zámeček)

10. –  12. 6 . 2016 – Rudoltická pouť (obec)

1. 10. 2016 – Oslava Mezinárodního dne seniorů (obec)

3. 12. 2016 – Mikulášská nadílka pro děti (obec)

9. 12. – 11. 12. 2016 – Vánoční ladění - výstava (obec)
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