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S malou nostalgií usedám 
ke psaní. Lyžařský výcvik nám 
skončil. Ale není třeba, abychom 
byli smutní! Končili jsme  
s úsměvy na tváři, bez zranění  
a s pasováním na „lyžaře“.  
Ano, s klidným svědomím mohu 
říci, že i když se některé děti  
v pondělí začínaly lyžování 
teprve učit, v pátek se domů 
vrátili opravdoví malí lyžaři!

Více na straně 4
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Fotografie: Zdeňka Lédlová, 
                     Vladimír Provazník, 
                     Jaroslav Šembera

Fotografie
z rudoltického 
masopustu



Rudoltický 
staročeský
masopust 2016
 
V sobotu 20. února prošel naší obcí již posedmé ma-
sopustní průvod, jehož letošní ročník proběhl v du-
chu tradičního staročeského masopustu.
V dopoledních hodinách projelo sídlištěm na Zá-
mečku koňské spřežení, které doprovázeli muzi-
kanti, kejklíři a masky. Všichni zvali místní do hlav-
ního průvodu obcí.
Samotné zahájení masopustu proběhlo v 10:30 ho-
din na fotbalovém hřišti, následovalo vystoupení 
kejklířů a poté se průvod mohl vydat na pochod 
obcí. Čelo průvodu tvořilo koňské spřežení s povo-
zem, za ním kráčel Laufr, který celý průvod řídil, 
dále šel Strakatý se ženuškou, muzikanti a kejklí-
ři, medvědář s medvědem, babky, kominík, cikánka 
s dítětem, fotograf, Turek, Žid, kobyla, Krakonoš se 
sojkou, kat, smrtka, řemeslníci, kobyla, harmoni-
kář, chůdař, vysloužilý voják s flašinetem, hasiči,  
ale i pohádkové bytosti princezna, kašpárek, medví-
ďata a další, přidali se i občané nemaskovaní, což je 
chvályhodné.
První zastávkou byl obecní úřad, kde Laufr požá-
dal starostu o povolení pořádat maškarní veselí  
a  průvod v obci. Starosta chvíli „váhal“, ale přece 
jen svolení dal, avšak jen do půlnoci, a své vážné 
rozhodnutí stvrdil s ostatními maskami přípitkem 
po „kalíšku“, a průvod se tak mohl vydat „v klidu“  
na cestu obcí. Další jeho zastávkou bylo stavení 
místostarostky, kde průvod jejímu pantátovi zazpí-
val, zatancoval a zaslouženě se každému dostalo 
opět po kalíšku a přání šťastné cesty při pochůzce 
obcí. Na konci druhého sídliště průvod potkal skupi-
nu dřevorubců, kteří zde již od pátku pilně pracovali 
a stejně ještě neměli hotovo.  Ani oni nevycháze-
li z úžasu nad zpěvem a tanečním uměním masek 
a přáli všem účastníkům průvodu i nadále krásné 
počasí a šťastný návrat do cíle, kterým bylo již tra-
dičně fotbalové hřiště. Tam již následovalo vyhod-
nocení nejlepších masek, čtení testamentu s hříchy 
kobyly, která za ně musela bohužel zaplatit živo-
tem. Aby se však mohl masopust konat i příští rok 
a bylo možné případné nové hříchy na koho svést, 

Laufr raději kobylu ihned vzkřísil, a to živou vodou.  
Následovalo dlouhé představení kejklířů, lidé si 
mohli zkusit utkat látku, vyrobit svíčku nebo ochut-
nat nejrůznější laskominy a nápoje u stánkařů.
Fotbalisti i hasiči zajistili tradiční bohaté občerst-
vení, kotlíkový guláš moribundus či dobroty z grilu, 
pouze s prdelačkou to bohužel letos moc nevyšlo, 
trochu se „sama“ připálila, ale za rok to bude určitě 
lepší.
Po masopustním celodenním veselí, kterému přálo 
opravdu krásné počasí, se některé masky a diváci 
unavili natolik, že na večerní masopustní zábavu již 
neměli sílu a na sál kulturního domu dorazili jen ti 
nejzdatnější. K tanci a poslechu hrály dvě kapely, 
„PPS“ a „Takhle asi ne“.
Je tedy stále co vylepšovat, co se organizace 
týká. Zazněly již myšlenky, místo večerní zábavy,  
na kterou nezbývá sil, udělat například pokračování 
masopustního veselí hned odpoledne na sále kul-
turního domu a pojmout jej jako maškarní karneval  
pro děti i dospělé. Je rok času a uvidíme, třeba vze-
jdou podněty i od samotných občanů, co vylepšit. 
A je co vylepšovat. Například bývá zvykem v jiných 
obcích, že lidé vycházejí ze svých příbytků a přejí 
průvodu veselou zábavu, nabízejí maskám nějaký 
ten koláček či buchtičku na posilněnou, masky se 
pak umí odvděčit zpěvem a tancem a také mohou 
na oplátku nabídnout svůj koblížek či cukrovinku. 
Dochází tak k navazování přátelství a pochlebování, 
kdo lépe napekl.
Vcelku se snad dá říci, že se letošní masopust vyda-
řil, účast občanů a masek byla hojná, sluníčko svíti-
lo jako na objednávku. Nezbývá, než všem organizá-
torům poděkovat, zejména Jitce Sýkorové 
a Jirkovi Hurychovi, kteří šli do letošního masopus-
tu s plným nasazením, hasičům a fotbalistům, všem 
za jejich ochotu přiložit ruku k dílu, ale také samot-
ným občanům, že se přišli pobavit. Doufejme, 
že se i příští osmý ročník vydaří a zase se všichni 
sejdeme. 

Pořadatelé a Obec Rudoltice

Autorka: Jolana Kobzová
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Lyžařský výcvik dětí z MŠ  
 S malou nostalgií usedám ke psaní. Lyžařský vý-
cvik nám skončil. Ale není třeba, abychom byli 
smutní! Končili jsme s úsměvy na tváři, bez zranění 
a s pasováním na „lyžaře“. Ano, s klidným svědo-
mím mohu říci, že i když se některé děti v pondělí 
začínaly lyžování teprve učit, v pátek se domů vrá-
tili opravdoví malí lyžaři! 
A jak nám to celé začalo? V pondělí ráno před osmou 
hodinou byly všechny děti za doprovodu rodičů 
nachystány „v plné polní“ na zastávce autobusu.  
Přes malé obavy a lehké nachlazení několika dětí 
nakonec nikdo nechyběl! Hurá! A máme i vše po-
třebné? Lyže, lyžařské boty, lyžařskou helmu, oble-
čení, rukavice… a mohli jsme vyrazit do neznáma. 
Ano, první den byl pro děti malinkou neznámou. 
Jak jsme záhy zjistili, nebylo třeba se ničeho obávat. 
Celý program, mnoha lety prověřený, byl napláno-
ván do sebemenšího detailu a vše klaplo na jednič-
ku. Pod vedením pana a paní Jozových jsme nena-
lezli jediný problém. Opravdu. Po příjezdu autobusu 
do Čenkovic již čekalo malé horské autíčko, které 
nám převezlo batůžky, abychom je nemuseli nosit. 
Malá rozcvička do kopce k samotnému výukovému 
plácku nás neminula, ale bez zátěže! Celý přesun 
nás sedmi statečných trval asi 10 minut, takže žád-
ná dálka. Po cestě jsme si ještě vyzvedli v půjčovně 
dvě helmy, které nám chyběly, a už jsme se ve stanu 
obouvali do přezkáčů. Výuka mohla začít. Děti byly 
rozděleny do několika družstev podle lyžařských 
zkušeností tak, jak je rodiče uvedli do dotazníků. 
Jely s námi ještě další tři školky, takže nás bylo do-
hromady požehnaně. Vše bylo ale správně propočí-
táno a připraveno. Dámy a páni instruktoři se mohli 
pustit do práce. 
Společné uvítání v kruhu, seznámení a malá zahří-
vací rozcvička byl jen začátek. Potom to vše začalo. 
Nácvik obouvání do lyží, správný postoj ….a spousta 
dalšího. Za velké trpělivosti instruktorů se každým 
dnem děti zdokonalovaly. 
Ze začátku to pro některé bylo obtížné, ostatně jako 
všechno nové, ale s prvními úspěchy se objevovaly 
obrovské úsměvy a nesmírné těšení se na další vý-
ukové kolo.
A jak vlastně celý den probíhal? Po příjezdu a pří-

pravě probíhalo dopolední lyžování od 9 do 11 hodin. 
Mezitím malé přestávky na občerstvení, čůrání…  
Od 11.15 do 12.15 byl prostor na výborný oběd a od-
počinek a o půl jedné už se opět začínalo lyžovat.  
Odpolední výuka byla také dvouhodinová. Pro děti 
tak akorát. A víte, že nikdo o půl třetí nechtěl kon-
čit? ☺ Vážně, děti to tolik bavilo!  
Přezuli jsme se, zabalili batůžky, vydali se na auto-
bus. Odpoledne už z kopečka. Horské autíčko a páni 
instruktoři nám opět dovezli batohy a my mohli vy-
razit k domovům. Po usednutí do autobusu nastal 
čas na svačinku. Po takovém fyzickém výkonu pěk-
ně vyhládne! S plnými bříšky a příjemnou únavou 
jsme se pomalu blížili do náruče rodičů, kteří nás již 
očekávali. 
A že k horám a lyžáku patří pokřik? Taky jsme jeden 
složili. 
„Sněhoví svišti na značky, nazujeme práskačky! Sje-
dem z kopce hladce dolů, pokoříme Bukovou horu! 
Hurá! Hurá! Hurá!“
Každý den byl velmi podobný. Ovšem s tím rozdí-
lem, že jsme se v lyžování lepšili a lepšili, a tak jsme 
byli postupně přeřazováni na velkou sjezdovku!  
No vážně!  A víte, že jsme to zvládli úplně všichni?! 
Však nás rodiče v pátek viděli a mohli se sami pře-
svědčit. Celé týdenní lyžařské snažení vyvrcholilo 
odpoledním karnevalem. Po svahu se proháněly 
nejrůznější masky, a jak jim to panečku šlo! Mamin-
ky a tatínkové s úžasem sledovali, jak šikovné mají 
děti.  Fotilo se, natáčelo, juchalo, gratulovalo. 
Pan Józa, který celý program moderoval, zpovídal 
malé lyžaře – což bylo mnohdy zábavné, přidal i zá-
bavnou historku a vůbec pohotově reagoval na pří-
padné změny. A to nejenom v pátek, po celý týden.
Musím a chci manželům Józovým poděkovat za 
bezvadnou přípravu. Instruktorům za skvělé vedení 
výuky, přátelský přístup k dětem a skvělou komuni-
kaci. Vše klaplo hladce, vše bylo skvěle připraveno.  
Já i paní učitelka Karolína jsme byly moc spokoje-
né a velmi hrdé na „své“ děti. Všechny byly velmi 
šikovné! Moc se těšíme, že příští rok opět pojedeme  
a že nových malých lyžařů budeme mít více! 
A ještě jeden rozlučkový:
„Moc se nám tu líbilo, i když málo sněžilo. 
Neradi se loučíme, rádi se sem vrátíme!“
Autorka: Martina Větrová, DiS., uč. Motýlků
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Masopustní průvod u Berušek 
V průběhu týdne od 8. 2. do 12. 2. 2016 byl naším tý-
denním tématem masopust. S dětmi jsme si celý 
týden povídali o lidových tradicích a o průvodu  
v období masopustu. Naučili jsme se  písničky ,,To je 
zlaté posvícení“ a ,,Máme tu masopust“. Děti se na-
učily dokonce i taneček ,,Samba, rumba“. Také ne-
směla chybět výroba masek. Na konci týden už tedy 
mohl přijít náš masopustní průvod. Ráno jsme si  
zopakovali písničky a taneček, který jsme se naučili 
v průběhu týdne. Poté jsme si vzali masky a hudeb-
ní nástroje a mohli jsme vyrazit na průvod. Šli jsme 
ze třídy do jídelny, kde na nás čekala velkolepá hos-
tina. Bylo to krásné dopoledne a doufám, že i děti  
si to užily. 
Autorka: Lenka Jánová, učitelka Berušek

Karnevalová párty v pyžamech 
ve třídě Sluníček 
V pondělí 15. 2. 2016 v 15.00 hod. se konala vel-
ká Karnevalová párty v pyžamech. Všechny děti  
se převlékly do pyžamek a nebyly samy, přidalo se  
k nám i pár rodičů. Není lehké přijít do kolektivu 
dětí a dalších dospělých v pyžamku či jiném po-
hodlném domácím oděvu, a proto jim touto cestu 
moc děkujeme. Žádná párty není jen tak. Od rána 
děti pracovaly na výzdobě, pečení jablečného zá-
vinu a procvičení tanečku, který jsme si chystali  

na odpoledne s rodiči. Po malém obědovém od-
počinku přibylo na stolečky ještě pár jednohubek  
a už se mohlo začít. Paní učitelka Kája si připravi-
la několik her, které byly jak pro rodiče i jejich děti, 
tak i pouze pro děti. Nemůžeme vyčerpat ener-
gii našich rodičů hned začátkem nového roku,  
když máme řadu dalších akcí před sebou. Za sebe mohu 
říct, že odpoledne bylo velice příjemné, plné smíchu 
a radosti. Ještě jednou děkujeme rodičům a budeme 
se těšit na další akci, kterou je 12. března karneval  
v kulturním domě v Rudolticích. 

Autorka: Dana Frebortová, učitelka Sluníček

Začátkem ledna jsme otevřeli nový 
kroužek s názvem „Předškoláček“ 
Jak už sám název napovídá, je určen dětem, které se 
chystají opustit mateřskou školu a těší se do škol-
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ních lavic.  Tento kroužek probíhá každé pondělí  
ve třídě Sluníček a Motýlků, kde je po 12 předško-
lácích.  Děti si formou her procvičují zrak, sluch, 
jemnou a hrubou motoriku, ale také soustředěnost 
a mnoho dalšího. 
Abychom přechod ze školky do školy udělali co nej-
přirozenější, byli jsme se s dětmi podívat do první 
třídy, kde na ně čekala jejich budoucí paní učitel-
ka Mgr. Jana Hejkrlíková, která si s dětmi zahrála 
několik seznamovacích her, a děti jí naopak ukáza-
ly, jak umí pěkně sedět v lavicích a plnit svůj první 
úkol. Děti odcházely plné zážitků.  
Pokud nám to čas dovolí, určitě ještě podnikneme 
nějakou návštěvu školy, ale tentokrát se podíváme 
přímo do výuky k paní učitelce Mgr. Jarmile Nováč-
kové. To vás budeme ještě předem informovat. 

Autorka: Dana Frebortová

Karnevalová párty v pyžamech 
u Berušek 
Ve středu 17. 2. 2016 se uskutečnila ve třídě Beru-
šek dlouho očekávaná Pyžamová párty. Děti se již  
od rána velmi těšily na odpoledne, až to celé vy-
pukne. Během dne proběhlo ještě několik příprav  
a v 15. 30 to celé začalo. Přišlo poměrně dost rodičů, 

kteří měli připravené krásné pyžamové kostýmy. 
Velmi nás to s paní učitelkou potěšilo. Odpolední 
akci jsme s dětmi zahájili tanečkem ,,Rumba, sam-
ba“, poté jsme si zahráli netradiční hry a soutěže  
a akci jsme ukončili pravou karnevalovou diskoté-
kou. 
Podle mého názoru se tato další školková akce po-
vedla a chtěly bychom tímto s paní učitelkou po-
děkovat všem zúčastněným za krásné kostýmy  
a za soutěživost, kterou během odpoledne projevili.

Autorka: Lenka Jánová

Divadélko Jojo 
– pohádka ,,Hrnečku, vař!“
Ve čtvrtek 18. 2. 2016 nás ve školce navštívilo naše 
oblíbené Divadélko Jojo s tradiční pohádkou ,,Hr-
nečku, vař!“. Děti se na začátku procvičily a na růz-
ných jazykolamech si rozmotaly i jazýčky. Poté si 
zazpívaly společně s Divadélkem Jojo písničky, kte-
ré nás zavedly do dané pohádky. Celým příběhem  
o Aničce, její mamince a kouzelném hrnečku,  
který vařil výbornou kaši, nás provázela kouzelná ba-
bička. Pohádka byla proložena několika písničkami  
a byla i naučná. Na konci celého představení čeka-
la na děti sladká tečka, výborná kaše z kouzelného 
hrnečku. 

Autorka: Lenka Jánová

Veškeré fotografie: Archiv MŠ
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Na co se můžete těšit 
v měsíci březnu? 

12. 3. – Karneval na OÚ v Rudolticích

15. 3. – Divadlo Malé Bo – „Velikonoční“

16. 3. – Jarní dílny – Den otevřených dveří v MŠ

23. 3. – Divadlo „Úsměv“

25. 3. – Nový STÁTNÍ SVÁTEK (MŠ ZAVŘENA)

 – Dále navštívíme knihovnu v Rudolticích, 

     ale termín upřesníme.

Ani v základní 
škole se v zimě 
nenudili…
Rozdávání vysvědčení druháčkům 
Třída druháčků z rudoltické školy se vydala posled-
ní den před pololetními prázdninami do Muzea  ře-
mesel, které se nachází v památkově chráněném 
areálu Nového dvora  v Letohradě.  Muzeum bylo 
otevřeno v roce 2000 a  je zde možno  zhlédnout 
expozici  zajímavých řemesel, vozovnu, zubní a gy-
nekologickou ordinaci i starou školní třídu.  Právě v 
ní  druháčky čekal program připravený pracovníky 
muzea. 
Žáčci zasedli do více než sto let starých lavic, kte-
ré  byly  ve čtyřech různých velikostech, aby se  
v nich mohly učit děti z různých ročníků dohroma-
dy, nechyběly v nich ani otvory pro kalamář.  Děti 
se dozvěděly mnoho zajímavého o bývalé škole. 
Víte například, že bylo období, kdy se dávaly žákům  
i známky šestky?  Druháčci také vyplňovali pracov-
ní listy  a  mohli si vyzkoušet i tresty z minulosti – 
sezení v oslovské lavici, klečení na polínkách, stání 
na  jedné noze s předpaženýma rukama a s ukazo-
vátkem…  Paní učitelce se samozřejmě nejvíce  lí-
bila stará katedra a harmonium, hrát však jako její 
tehdejší kolegové by si netroufala.
Nakonec  čekalo děti překvapení -  paní učitelka se 

převlékla v starodávnou  přísnou kantorku  a zača-
la  rozdávat vysvědčení. Šestka ale nebyla žádná!   
Většinou si druháčci domů odnášeli jedničky a pro 
každého se našla i hřejivá pochvalná slovíčka.  
Velmi děkuji pracovníkům Muzea řemesel za jejich 
vstřícnost a ochotu a dětem přeji krásné druhé po-
loletí.  

Autorka: Mgr. Hana Hrdinová                                        
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Zápis do 1. třídy
Ve středu 3. 2. 2016 proběhl v naší základní škole zá-
pis do 1. třídy. Na děti a jejich rodiče čekalo pohád-
kové putování. Děti, které byly odvážnější, se vydaly 
na cestu se žáky základní školy, kteří je provázeli 
všemi komnatami a možná i trošičku pomáhali pl-
nit úkoly. Zbytek dětí doprovázeli rodiče, jež je po-
vzbuzovali při maličké nervozitě či strachu. 
  Jaké úkoly děti plnily? V první komnatě s názvem 
Povídánkov na děti čekala paní učitelka Skalická 
s připravenými obrázky, o kterých si s dětmi poví-
dala. Děti měly jedinečnou příležitost ukázat, jak 
jsou upovídané, a to ještě nesedí ve školních lavi-
cích! V komnatě Počítánkově si děti s paní učitel-
kou Nováčkovou a Hejkrlíkovou vyzkoušely, jak 
umí počítat, zda vědí, která strana je pravá a levá… 
zda umí nakreslit lidskou postavu se všemi detaily.  
V komnatě Hrádeček se též nikdo nenudil. Děti mi-
lují „opičí dráhu“, ale že si ji budou moct projít přímo 
při zápise, by je určitě nenapadlo. Tady jim pomá-
haly paní učitelky Hrdinová s Príckou, a aby to děti 
neměly tak lehké, vyzkoušely si zavázat botičku  
a navléct korálky dle zadání. V poslední komnatě 
Zpívánkově děti určitě nečekaly, že se proběhnou či 
si zapochodují v rytmu bubínku a zahrají si na líné-
ho medvěda a čiperného ptáčka, a to za pomoci paní 
učitelek Frebortové a Málkové.
  Aby dětem šlo plnění úkolů pěkně od ruky, mohly 
si za každý splněný úkol ve své knížečce vybarvit 
jeden korálek a za všechny vybarvené korálky do-
staly děti odměnu, kterou jim připravila paní Lucie 
Antl Petranová s dětmi z kreativního kroužku a ve-
dení Obce Rudoltice, kterým velice děkujeme.
  K zápisu přišlo celkem 26 dětí. My už se těšíme 
na září, až všechny ty šikovné dětičky usednou do 
našich lavic.

Autorka: Dana Frebortová, učitelka MŠ

Pyžamová party ve školní družině
Ve středu 17. 2. 2016 se děti ve školní družině pře-
vlékly do pyžam a nočních košilek, přichystaly si 
polštářky, své oblíbené plyšáčky, a zábava mohla 
začít. Nejdříve se rozdělily do dvou týmů, chlapci 
vytvořili tým PYŽAMÁCI a děvčata tým NOČNÍ KO-
ŠILKY. Závodilo se v trefování polštářků a plyšáků 
na koš, v račích závodech, v trakařích, v polštářko-
vané (obdoba oblíbené židličkované), v tanci s polš-
tářkem a v mnoha dalších.Dětem se moc líbila vel-
ká polštářová bitva. O dva body pyžamáci porazili 
noční košilky, ale to vůbec nebylo důležité. Legrace 
si všichni užili dost a veselé odpoledne zakončila 
hostina s dětským šampaňským.

Autorka: Marcela Krystlová, DiS.

Lyžařský výcvik v Českých Petrovicích
Týden plný zážitků spojených s pobytem na horách, 
lyžováním, turistikou a dalšími aktivitami mají za 
sebou žáci čtvrtého a pátého ročníku naší školy. 
Společně s žáky ze základní školy z Dlouhé Třebové 
absolvovali ve dnech 14. - 19. 2. 2016 lyžařský výcvik 
ve skiareálu v Českých Petrovicích nedaleko Past-
vinské přehrady. Ubytování a stravování bylo zajiš-
těno u manželů Bartošových v nově zrekonstruova-
né Chatě Na Čiháku, vzdálené od sjezdovek asi 1,5 
km.
I když se žáci obou škol do té doby neznali, po krát-
kém „okoukávání“ si k sobě brzy našli cestu a po 
celý zbytek výcviku spolu trávili čas nejen na svahu,  
ale také v době odpočinku. Pedagogický dohled  
a zároveň i výuku lyžování během výcviku zajišťo-
vali Mgr. Lenka Havlenová, Mgr. Pavel Dvořáček a 
Mgr. Martin Józa (majitel lyžařské školy a bývalý 
člen Horské služby). Program jsme každý den za-
hajovali krátkou ranní rozcvičkou, po které násle-
dovala snídaně formou švédských stolů a odjezd na 
sjezdovky k dopolednímu výcviku. Po obědě a po-
ledním odpočinku opět pokračoval výcvik lyžování. 
Po večeři vyslechli žáci informace k dalšímu dni  
a proběhla přednáška nebo společné sledování vi-
dea z lyžařského výcviku. Prostor byl také na hry  
a zábavu.
Týden lyžování jsme si ve středu v  rámci odpočin-
kového odpoledne zpestřili turistickým výšlapem 
k nedaleké Zemské bráně, kterou protéká hraniční 
řeka Divoká Orlice. Po naučné stezce jsme se přes 
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Pašeráckou lávku dostali až k Ledříčkově skále, 
kde podle legendy žil v jeskyni místní zbojník Le-
dříček. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli některé 
menší pohraniční pevnosti v okolí. Večer měli žáci 
možnost zhlédnout zajímavý dokument o budování 
těchto pevností i o situaci v pohraničí před druhou 
světovou válkou.
Závěrečný večer před odjezdem byl věnován nejen 
vyhodnocení výcviku, ale také vyhlášení výsledků 
soutěží ve slalomu, úklidu pokojů, místopisu nebo 
v soutěži o nejvtipnější scénku, kterou si připravi-
li zástupci jednotlivých pokojů pro ostatní. Milým 
překvapením byla večerní návštěva pana Bartoše, 
který nám přinesl ukázat čerstvě narozené kůzle.
Páteční ráno nás příjemně potěšilo čerstvou sně-
hovou nadílkou, což byla krásná tečka za báječným 
týdnem plným pohybu a sportu.

Autor: Mgr. Pavel Dvořáček, ředitel školy

Veškeré fotografie: Archiv ZŠ

V lesích nedaleko Lanškrouna objevili muži s de-
tektory kovů trosky polského vrtulníku, který zde 
havaroval během okupace Československa v roce 
1968. Spolu s experty nyní kusy stroje vyzvedávají, 
aby je mohli podrobit dalšímu zkoumání.
Vrtulník SM-2 polského letectva směřoval 12. října 
1968 z České Rybné do Šumperka. Kvůli špatnému 
počasí se chtěl pilot vrátit, ovšem zpátky nedoletěl. 
Stroj se zřítil mezi Lanškrounem a Českou Třebo-
vou.
„Zachytili v mlze vrcholky tady stromů, přišli  
o funkci vyrovnávacího rotoru a to je strhlo a spadli 
do lesa,“ popisuje havárii majitel vojensko-historic-
kého muzea Vladek Vácha.
Posádka vyvázla bez zranění a trosky vrtulníku  
v lese zůstaly bez povšimnutí dalších skoro 48 let, 
než je náhodně objevili dva detektoráři. „Byli jsme 
tady na procházce, takový objev jsme nečekali,“ říká 
nálezce Petr Kvapil.
Na místo havárie nálezci přivedli další hledače  

s detektory. Chtějí najít zbylé části vrtulníku a z lesa 
odvézt. Trosky následně čeká konzervace a na pod-
zim by se měly objevit v některém z muzeí Pardu-
bického kraje.
Okupace Československa se v roce 1968 účastnilo 
i 70 tisíc vojáků z Polska. To se za účast na invazi 
omluvilo už v létě 1989, kdy u nás ještě existoval ko-
munistický režim.

Zdroj: Česká televize
Převzato: www.lanskrounsko.cz

Po 48 letech byl v lese u Rudoltic
nalezen vrak polského vrtulníku
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Počet obyvatel obce Rudoltice 
celkem k 10. 2. 2016: 1830

Počet obyvatel na Zámečku
v bytových domech: 669
v rodinných domech: 70

Průměrný věk
celkem 37,03
muži 35,70
ženy 38,35

Počet přihlášených od 1. 1. 2016 
do 10. 2. 2016: 6

Počet odhlášených od 1. 1. 2016 
do 10. 2. 2016: 14

Počet narozených od 1. 1. 2016 do 
10. 2. 2016: 5

Počet zemřelých od 1. 1. 2016 do 
10. 2. 2016: 0

STATISTIKA 
OBYVATELSTVA 
 K 10. 2. 2016

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

GRATULUJEME 
JUBILANTŮM

Zdeňka Štarmanová, 
75 let, * 1. 2. 1941, 
Rudoltice 621

Pavel Kohout, 
70 let, * 3. 2. 1946, 
Rudoltice 57

VÍTÁME MEZI NÁMI

Monika Jaskó, 
* 4. 1. 2016, 

Rudoltice 126 
Fotografie: Orlický deník

Simona Vernerová, 
* 2. 2. 2016, 

Rudoltice 306 
Fotografie: Jan Verner

Michal Minář, 
* 9. 2. 2016, 

Rudoltice 250 
Fotografie: Orlický deník

Leontýna Cejnarová, 
* 10. 2. 2016, 

Rudoltice 614 
Fotografie: Orlický deník

Sofie a Lukáš Hrdých 
* 26. 10. 2015, 
Rudoltice 608
Fotografie: Rodinný archiv

V období od 1. 1. 2016 
do 10. 2. 2016 nedošlo 
k žádnému úmrtí.
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Informace pro 
občany ČR
 Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese 
sídla ohlašovny?
 Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních čin-
ností, 2015 
 
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení  
o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně,  
v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. 
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s po-
učením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou 
po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky 
fikce doručení; desátým dnem se považuje písem-
nost za doručenou. 
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude 
právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevy-
zvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po 
adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom 
nebyl srozuměn. 
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné 
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit tako-
výmto chováním pouze vlastní osobu. 
Může se stát i Vám! 

§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého po-
bytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky však bydlí  
v bytě u své přítelkyně. Často jezdí autem a při svých 
cestách se občas dopustí dopravního přestupku. 
Postupně má v registru řidičů zapsáno 12 trestných 

bodů, o čemž je mu zasláno oznámení obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností. Proti provedení 
záznamu mohl pan K. podat námitky, ale poštov-
ní zásilku si nepřevzal a v důsledku fikce doručení 
začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan  
K. promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností následně uložil rozhodnutím panu K. sankci 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, při-
čemž rozhodnutí bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 
dnů od nabytí právní moci rozhodnutí byl pan K. po-
vinen odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost 
nesplnil a spáchal tím přestupek, za který mu byla 
uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvě-
děl při namátkové kontrole provedené Policií České 
republiky. Následně může být obviněn z trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což 
mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adre-
se místa trvalého pobytu, a místem nového trvalého 
pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před 
třemi lety svou podnikatelskou činnost. Z podniká-
ní mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve výši 
20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech letech, 
kdy nekomunikoval a nepřebíral poštu, protože do-
jížděl za prací a na dluh zapomněl, začal dlužnou 
částku vymáhat exekutor. Dlužná částka se vyšpl-
hala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena sráž-
kami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na 
základě fikce doručení nabylo rozhodnutí právní 
moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně až od 
svého zaměstnavatele.

„Chce milión dolarů, rychlé auto 
a volný průjezd přes hranici…“

Beze slov Kresby: Pavel Dvořáček



Co jste případně 
nevěděli o obecní 
tělocvičně
Dovybavení tělocvičny

Obec Rudoltice je vlastníkem tělocvičny nacházejí-
cí se v budově místního kulturního domu. 

Provoz tělocvičny zajišťuje obecní společnost 
VISION Rudoltice s.r.o., která je jejím nájemcem 
na základě nájemní smlouvy s Obcí Rudoltice.

Rozměry hrací plochy jsou 9 x 18 m, k dispozici je 
kompletní zázemí, oddělené šatny s uzamykatel-
nými skříňkami, WC a sprchou.

Tělocvična je využívána nejen zájmovými orga-
nizacemi, Základní a mateřskou školou Rudoltice,  
ale přístupná je i široké veřejnosti k příležitostným 
či pravidelným aktivitám.

Vybavena je základním nářadím, jako jsou žíněnky, 
švédská bedna, kruhy, žebřiny, atd., ale i fotbalový-
mi brankami, sítí pro volejbal a nohejbal, koši pro 
basketbal, horolezeckou stěnou a stoly pro hru stol-
ního tenisu. Nově je možné si zahrát i dvouhru nebo 
čtyřhru badmintonu, nalajnované hřiště a veškeré 
potřebné náčiní tj. síť i rakety s míčky jsou k dis-
pozici.

V bezprostřední blízkosti tělocvičny se nachází 
školní družina, která tělocvičnu v době svého pro-
vozu také plně využívá.
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Provozní
řád
Tělocvična Rudoltice 

1. Příchod do tělocvičny 
a odchod vždy hlásí nájemce (ve-
doucí, trenér, vyučující) správci 
při vstupu do objektu, vyzvedne si 
klíče od šaten a tělocvičny a dbá 
jeho pokynů.

2. Vstup do tělocvičny a ša-
ten je povolen nejdříve 15 minut 
před začátkem pronajatého času.

3. Nájemci vstupují do šaten 
a tělocvičny jen v určené obu-
vi, přezůvkách nebo bosí. Boty,  
ve kterých přišli do TV, zanechají 
v prostoru šaten. Do prostoru TV 
vstupují sportovci pouze se svým 
vedoucím, který zkontroluje je-
jich převlečení a přezutí. 

4. Sportovci používají při-
měřený sportovní oděv a čistou 

sportovní obuv nezanechávající 
šmouhy na podlaze (nepoužívat 
obuv s černou podrážkou), za čis-
totu obuvi odpovídá vedoucí.

5. Do tělocvičny vstupuje 
první vedoucí, sportovci se řídí 
jeho pokyny.

6. Sportovci jsou povinni šet-
řit všechno nářadí, náčiní a vyba-
vení tělocvičny. Jakoukoli záva-
du hlásí vedoucímu a ten ihned 
hlásí závadu správci.

7. Nářadí se v tělocvičně pře-
náší, netahá se po podlaze a uklá-
dá se na určené místo.

8. Sportovci na sobě nesmí 
nosit předměty, kterými mohou 
způsobit sobě nebo druhým po-
ranění nebo úraz. Každé poraně-
ní hlásí vedoucímu, který zajistí 
ošetření.

9. Při využívání tělocvičny 
jsou sportovci povinni dodržovat 

všechny bezpečnostní zásady  
a nařízení pro provoz v tělocvičně 
a používají pouze nářadí a náčiní 
určené vedoucím.

10. Během využívání tělocvič-
ny je zakázáno jakékoliv vzdálení 
se z prostoru tělocvičny nebo po-
hybu v objektu tělocvičny a je-
jích dalších prostor bez vědomí 
vedoucího a vycházení z prosto-
ru tělocvičny ve sportovní obu-
vi, kterou návštěvníci používají  
ke vstupu na plochu tělocvičny.

11. Za bezpečnost sportovců 
během využívání tělocvičny zod-
povídají vedoucí.
V případě individuálních uživate-
lů (bez vedoucího) je každý z nich 
povinen samostatně dodržovat 
provozní řád.  

12. Při odchodu z tělocvičny 
vedoucí odchází poslední, zkon-
troluje stav zařízení včetně so-
ciálního zařízení a sprch, nářadí  
a náčiní, které užívali a případnou 



Pronájem  tělocvičny  bez  sprch pro  občany  
Rudoltic
120,- Kč / hod. (Vč. DPH)

Pronájem  tělocvičny  bez  sprch pro  ostatní
220,-Kč / hod. (Vč. DPH)

Pronájem  sprch
20,-Kč / hod. (Vč. DPH)

Úhrada pronájmů je prováděna u správce tělo-
cvičny paní Lucie Antl Petranové, 
kontakt 776 228 284.

V případě zájmu o horolezeckou stěnu můžete 
kontaktovat pana Daniela Žáčka 
mobil 602 666 742, který má horolezecké potře-
by (sedáky, lana, karabiny…), které od něho lze 
vypůjčit a je ochoten zajistit i dozor během sa-
motného lezení na stěnu.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení 
obce Rudoltice za dovybavení místní tělocvič-
ny pro možnost zahrát si badminton. Obec 
nechala nalajnovat hřiště pro dvouhru i pro 
čtyřhru a nakoupila síť, badmintonové rakety  
a míčky.
Badminton je sport, který začíná být stále po-
pulárnější. Je jeden z nejrychlejších raketo-
vých sportů. Hráč musí mít postřeh a výbor-
nou kondici. A teď si můžete zahrát badminton  
i v naší tělocvičně.

Moje dcera Barča se badmintonu věnuje již 
čtvrtým rokem. Trénuje v oddíle badmintonu  
v Lanškrouně. Po několika vítězství v dětských 
turnajích se jí začíná dařit i v bodovaných Grand 
Prix turnajích. Na konci ledna vybojovala druhé 
místo ve dvojhře a ve čtyřhře zvítězila na GP 
turnaji v Hradci Králové, a tím se kvalifikovala 
na republikové mistrovství v kategorii do 13 let, 
kde může startovat pouze 24 nejlepších hráčů z 
celé České republiky.

Barbora Mrázková – úspěšná hráčka badminto-
nu – jistě o ní ještě uslyšíme!

Autorka: Zuzana Mrázková
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závadu ihned nahlásí správci. 
Odevzdá správci všechny převza-
té klíče od šaten.

13. Vedoucí rovněž zodpoví-
dají za dodržování provozního 
řádu tělocvičny třetími osobami 
(veřejností, návštěvníky), kteří se 
s nimi zdržují v prostoru tělocvič-
ny po dobu využívání tělocvičny. 
14.       Využívání horolezecké stě-

ny se řídí vlastním provozním řá-
dem.  
15.      V tělocvičně je z bezpeč-
nostních důvodů zakázána kon-
zumace nápojů a potravin. Toto 
se netýká přilehlých prosto

Tento řád je závazný pro všech-
ny uživatele tělocvičny, kteří 
dále berou na vědomí, že činnost  

v prostorech tělocvičny je vý-
hradně na jejich vlastní zodpo-
vědnost.  

V Rudolticích  30. 5. 2015

Miloslav Šrámek, v. r.                                                         
jednatel VISION Rudoltice s.r.o

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta obce

Ceník individuálního
pronájmu tělocvičny
PLATNÝ  OD  1. 6. 2015

Cvičení
pro ženy
se Zuzanou 

Se koná každý 
čtvrtek od 17 do 18 
hodin. Přijďte shodit 
přebytečná kila i po-
sílit svá těla! Popla-
tek pouze 30,- Kč.



Výstava umění
dráteníků kdysi 
a dnes
12. 3. – 15. 5. 2016 
REGIONÁLNÍ MUZEUM V LITOMYŠLI

Srdečně Vás zveme na největší výstavu o drátenic-
tví, která se kdy v České republice konala. Hlavní 
prostor dostanou novodobí dráteníci, kteří svou prá-
ci posunuli do umělecké oblasti, vychází ale z tra-
dičních technik. Drátování nabylo nového smyslu, 
jeho účel je především estetický. Pokud dnes odrá-
tujeme nádobu, není to z důvodu jejího poškození, 
ale proto, abychom ji ozdobili. 
Jaká neuvěřitelná díla lze z drátu zhotovit vám pro-
střednictvím své volné tvorby předvede 20 drátení-
ků z celé České republiky, z nichž řada je členem 
Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků. 
Jmenovitě se účastní: Lada Borecká z Krchleb, La-
dislav Šlechata z Harrachova, Monika Sochůrková  
z Prahy, Alena Kulhánková a Zdeněk Slavata  
z Kytína, Josef a Věra Pichovi z Milevska, Jaro-
slav Pahorecký z Volar, Ladislav Lokajíček z Plesné  
u Chebu, Hana Řepková z Dolních Chaber u Prahy  
a Věra Cestrová z Čerčan u Benešova. Z bližšího oko-
lí bude vystavovat Dana Frydrychová z Jedlí, Petra 
Jůzová z Dolní Dobrouče, Věra Studená z Kuklíku,  
Krasava Šerkopová z Rudoltic u Lanškrouna,  
Miroslav Chaloupka z Neratova, Ilona Pavlíčková  
z Žichlínku, Iva Vanžurová z Jevíčka a místní Hanka 
Vrbicová. Unikátní umělecká díla slíbila na výsta-
vu zapůjčit i akademická malířka Blanka Šperková  
z Brna. Své objekty vyrábí vlastní technikou plete-
ní bez jehlic a jiných pomůcek, a její práce jsou vy-
hledávaným sběratelským artiklem, zastoupeným  
v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.                                                                 

Druhá část výstavy zmíní historii drátenického ře-
mesla. Přijďte si připomenout dobu, kdy věci měly 
svou cenu a vyplatilo se je opravit. Rozbité nádoby 
chodili spravovat slovenští dráteníci. Jejich prodej-
ním artiklem byly také pasti na myši a drobné ná-
dobí. Rozkvět jejich řemesla nastal na přelomu 19.  
a 20. století. Drátenictví sahá ale až do pravěku, kdy 
se používalo drátu k výrobě šperků, spon, záušnic 

a zdobily se jimi zbraně. Nejznámějším drátěným 
produktem středověku je pak určitě drátěná košile, 
jejíž repliky se vyrábí dodnes. Kov se uplatnil také 
při zpevňování nádob pomocí kovových obručí.  
Na výstavě se také dozvíte, proč se drátovalo i nové 
nádobí.

Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 
01 Litomyšl, www.rml.cz, info@rml.cz, tel: 461 615 
287, kurátorka výstavy Mgr. Hana Klimešová, kli-
mesova@rml.cz. 
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Autorka výrobků i fotografií: Krasava Šerkopová
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Usnesení zastupitelstva obce 
č. OZ/11/2/2016

Usnesení č. ZO/1/11/02/2016

Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zá-
pisu pana Pavla Řehoře a Mgr. Olgu Pokornou a za-
pisovatelkou Michaelu Zvárovou.

Usnesení č. ZO/2/11/02/2016
1. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následu-

jící program zasedání zastupitelstva:
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
5. Evidence místních komunikací
6. Žádost o dotaci – Dětské hřiště Rudoltice 
7. Zamítnutí dotace na rekonstrukci ZŠ v roce 2015
8. Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách 
9. za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů
10. Vyplácení cestovních náhrad a stravného zastu-

pitelům
11. Prodej části p. p. č. 3451/2 v k. ú. Rudoltice u Lan-

škrouna
12. Prodej st. p. č. 404/2 k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
13. Prodej p. p. č. 4070 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
14. Prodej části p. p. č. 4218/1 a 4290 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna
15. Prodej p. p. č. 4245/44 v k. ú. Rudoltice u Lan-

škrouna
16. Volba člena finančního výboru
17. Různé
18. Diskuse

Usnesení č. ZO/3/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 mezi TJ So-
kol Rudoltice se sídlem Rudoltice 64, PSČ 561 25, 
IČO 68244908 a obcí, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jehož předmětem je účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků obce 
Rudoltice na správu a údržbu budovy kabin, údržbu 
trávníku na hřišti, pomůcky pro mládež a na úhradu 
dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní 
činností příjemce, pro kterou byl založen a poskyt-
nutí investiční dotace na zakoupení traktůrku na 
sekání trávy, jedná se o neinvestiční a investiční 
výdaje roku 2016, a rozhodlo její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/4/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Evi-
denci místních komunikací obce Rudoltice dle zá-
kona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  
ve znění pozdějších změn a vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších změn.

Usnesení č. ZO/5/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí žá-
dost o dotaci ve výši 400.000,- Kč podanou Obcí 
Rudoltice u Ministerstva pro místní rozvoj a jejímž 
předmětem je pořízení a instalace pěti nových posi-
lovaných fitness prvků na dětském hřišti v obci Ru-
doltice, přičemž celková výše investice činí 580.849 
Kč, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Usnesení č. ZO/6/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí roz-
hodnutí Ministerstva životního prostředí, čj. 76610/
ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým odnímá do-
taci Obci Rudoltice IČO 00279421, jako příjemci dota-
ce z Operačního programu Životního prostředí podle 
ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 
pro projekt „Zateplení budovy ZŠ Rudoltice“, a které 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. ZO/7A/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení 
vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů za-
stupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši 
odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastu-
pitelstva dle § 72 zákona o obcích v souladu s naří-
zením vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
po novelách v platném znění (novela k 1. 1. 2016):

člen rady:
1.578 Kč,
předseda výboru nebo komise:
1.386 Kč,
člen výboru nebo komise:
1.130 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
576 Kč,

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši 
odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy za-
stupitelstva:

člen výboru nebo komice, který není zastupitelem:    
1.130 Kč,
předseda komise, který není zastupitelem:                 1.386 
Kč,
předseda osadního výboru, který není zastupitelem: 
1.386 Kč
členové povodňové komise:                                              
0 Kč
Nová výše odměn bude vyplácena od 1. března 2016. 
V souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, 
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna ne-
uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje 
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jako součet zastupitelstvem stanovených odměn  
za jednotlivé funkce, vyjma odměny za výkon funk-
ce starosty obce. 

Usnesení č. ZO/7B/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení 
vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů za-
stupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši 
odměny za výkon funkce neuvolněného starosty dle 
§ 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády  
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev po novelách v platném znění (novela 
k 1. 1. 2016):

starosta:
22.000 Kč

Nová výše odměn bude vyplácena od 1. března 2016.

Usnesení č. ZO/8/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje vyplá-
cení stravného v nejnižší sazbě a cestovních ná-
hrad všem zastupitelům v souladu se zákonem  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhláškou 
č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel 
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohon-
ných hmot pro účely poskytování cestovních ná-
hrad platné pro daný rok.

Usnesení č. ZO/9/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zve-
řejnění záměru prodeje části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Ru-
doltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřa-
du Rudoltice ve dnech 26. 1. 2016 – 11. 2. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části 
p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (dle GP 
nově p.p.č.3451/13) o výměře 753 m2, panu Mirosla-
vu Šilarovi, bytem Rudoltice č. p. 268, PSČ 561 25,  
za cenu obvyklou v celkové výši 18.825,- Kč stano-
venou znaleckým posudkem č. 4074-1/2016 ze dne 
6.1.2016 zpracovaným Ing. Milanem Náglem, znal-
cem z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovi-
tostí, se sídlem Dolní Čermná 13, PSČ 561 53.

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

Usnesení č. ZO/10/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zve-
řejnění záměru prodeje st.p.č. 404/2 v k.ú. Rudolti-
ce u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu  
Rudoltice ve dnech 26. 1. 2016  – 11. 2. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej st.p.č. 
404/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 10 m2, 
panu Milanu a Jiřímu Švestkovým, bytem Rudoltice 
č. p. 238, 561 25 Rudoltice za celkovou cenu 350,- Kč 
stanovenou dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudol-
tice schváleného zastupitelstvem obce dne 23. 11. 
2015, a to 35,- Kč/m2.

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

Usnesení č. ZO/11/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zve-
řejnění záměru prodeje p.p.č. 4070 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Ru-
doltice ve dnech 26. 1. 2016 – 11. 2. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej p.p.č. 
4070 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 2 812 
m2, panu Jaroslavu Suchému, bytem Rudoltice č. 
p. 251, PSČ 561 25, za cenu obvyklou v celkové výši 
16.872,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 
4076-3/2016 ze dne 8. 1. 2016 zpracovaným Ing. Mi-
lanem Náglem, znalcem z oboru ekonomika – ceny 
a odhady nemovitostí, se sídlem Dolní Čermná 13, 
PSČ 561 53.

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

Usnesení č. ZO/12/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zve-
řejnění záměru prodeje části p.p.č. 4218/1 
a 4290 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední des-
ce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 26. 1. 2016  – 
11. 2. 2016.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části 
p.p.č. 4218/1 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna (dle GP nově p.p.č. 4218/21) o výměře 
43 m2 a části p.p.č. 4290 (dle GP nově p.p.č. 4290/2)  
o výměře 10 m2 panu Janu Vodehnalovi, bytem 
Vančurova č. p. 459, 563 01 Lanškroun za celkovou 
cenu 1.855,- Kč stanovenou dle odst. 1 písm. a) ce-
níku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem 
obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad 
k vyhotovení této smlouvy a starostu obce k jejímu 
podpisu.
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Usnesení č. ZO/13/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh 
kupní smlouvy a smlouvy o věcném předkup-
ním právu mezi obcí Rudoltice na straně jedné,  
jako prodávající a oprávněnou z předkupního práva,  
a p. Lenkou Venclovou trvale bytem Dolní Třešňovec 
č. p. 128, 563 01 Lanškroun a p. Kamilem Klimszou, 
trvale bytem Krátká č. p. 936, 563 01 Lanškroun,  
na straně druhé, jako kupujícím a povinným z před-
kupního práva, jež je nedílnou součástí tohoto usne-
sení a jejímž předmětem je prodej p.p.č. 4245/44  
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně ujedna-
nou kupní cenu ve výši 341.790,- Kč vč. DPH, a roz-
hodlo její uzavření schválit.

Usnesení č. ZO/14/11/02/2016
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem finanční-
ho výboru paní Marcelu Jílkovou.

Na závěr zasedání zastupitelstva starosta obce in-
formoval přítomné zastupitele a veřejnost o aktuál-
ních záměrech obce, projektech a dění v obci:

Přístavba třídy MŠ
Přístavbou nad spojovací chodbou mezi budovou 
MŠ a školní jídelnou by měla vzniknout plnohod-
notná nová třída pro cca 18 dětí. Půdorys budovy by 
nebyl rozšířen. Zatím je tato možnost projednána  
s hygienou a požárníky, nyní se bude důkladně kon-
zultovat se zástupci školy.

Přístavba třídy ZŠ
K přístavbě v ZŠ je prozatím pouze souhlasné stano-
visko vodohospodářů, že přístavba bude v záplavo-
vém území možná, a to tak, že přístavba bude opře-
na v jednom místě na sloupu.

Prořezání potoka
Tento projekt byl poměrně časově náročný. Na-
konec vodohospodáři i odbor životního prostředí  
s projektem souhlasili a probíhá jeho realizace.  
V současnosti se jedná také o dohodě mezi jednot-
livými vlastníky, obcí a vodohospodáři o zprůchod-
nění koryta potoka, kdy nejkritičtější je situace v 
části potoka od spol. 2 k 2, u pana Čírtkem a pana 
Pusztaie, kde je koryto potoka velmi úzké.

Vybudování chodníků a kanalizace v dolní části 
obce
Projektanti, kteří kanalizaci navrhují, už dotčenou 
lokalitu navštívili. Od vlastníků dotčených nemovi-
tostí dostali předběžný souhlas k napojení na kana-
lizaci. Občané by se nemuseli o nic starat, na svém 
pozemku by měli pouze umístěnou šachtu a o vše 
ostatní by se starala obec, jak je tomu v jiných odka-
nalizovaných částech obce. Občanům by vyplynula 
pouze povinnost hradit stočné. Některé objekty by 
měly určitě po výstavbě chodníků problémy s vy-

pouštěním odpadních vod, pokud by se kanalizace 
nevybudovala.
Do projektu chodníku od silnice I. třídy k budově ZS 
se bohužel nepodařilo zařadit přechod přes silnici  
I. třídy. Tato silnice je širší než 6 m a dle silniční-
ho zákona by zde musel být umístěn ostrůvek.  
Ovšem pro zbudování ostrůvku není silnice zase 
dostatečně široká. Tento přechod bude řešen sa-
mostatně, aby neovlivnil schválení celého projektu 
zbudování chodníku. Přechod je ale navržen naproti 
MŠ, aby byl zajištěn bezpečný přechod rodičů a dětí.
K navrhovanému chodníku na Zámečku, který 
by měl vést od silnice I. třídy k bytovým domům,  
se v současnosti vyjadřuje odbor životní prostředí.

Odstranění ptačích hnízd z BD v lokalitě Zámeček
Byla vypracována žádost o souhlas s odstraněním 
hnízd jiřiček z bytových domů v lokalitě Zámeček, 
a to s ohledem na výskyt tzv. ptačích štěnic v loň-
ském roce. V současnosti se čeká na vyjádření od-
boru životního prostředí.

Objekt čp. 5
Aktuálně je připravován projekt na obnovu objektu 
čp. 5 a je konzultován s „památkáři“. Bude zřejmě ča-
sově náročné.

Zbudování veřejného osvětlení
Vybrány 2 lokality pro zbudování nového osvětlení, 
a to v části od domu paní Kobzové 
(I. sídliště) ke Cvejnovým a od autobusové točny  
k RD Zvárových, Samkových a Kolomých. V součas-
nosti je zpracováván projekt.

Jednotlivá světla budou doplněna postupně (bez 
projektu). Plánované je zbudování světla k RD man-
želů Jaskó (dolní konec, směrem na Lukovou), k RD 
manželů Vašinových, Dubových a panu Šutorovi,  
od RD manželů Kašinových k silnici I. třídy (zadní 
cesta).

Vybavení tělocvičny
Bylo vyměněno opotřebené a zastaralé tělocvičné 
nářadí na žádost místní ZŠ. Nově vyznačeno herní 
hřiště na badminton a zakoupena také sada raket  
a míčků (košíků) pro badminton.

Při kontrole bezpečnostního technika bylo zjištěno 
několik závad v tělocvičně, na jejich odstranění se 
již pracuje. Nový bezpečnostní technik bude prová-
dět pravidelné revize také na dětských hřištích.

Vybavení sálu kulturního domu
Staré a silně opotřebované stoly a židle na sále 
místního kulturního domu budou během jara 2016 
nahrazeny novými. Na sál zakoupeny také nové ža-
luzie, které byly poškozené.
Místostarostka obce v závěru informovala přítomné 
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o úspěšném zápisu do 1. třídy, kterého se zúčastni-
lo celkem 25 dětí, z nichž 17 má zájem navštěvovat 
místní ZŠ. Dále přítomné seznámila s možností di-
gitalizace obecních kronik, které by po zmíněné di-
gitalizaci mohly být umístěny na webových strán-
kách obce a přístupné široké veřejnosti.

V diskusi zazněly tyto dotazy:

Budou umístěny měřice rychlosti také na silnici I. 
třídy?
Ano, měřiče budou umístěny i zde. Jeden při vjezdu 
a jeden při výjezdu z obce. Realizace proběhne v nej-
bližších měsících.

Bude opravena komunikace za p. Tenenkem smě-
rem na Lukovou, kterou poškodila spol. VAK při 
opravě vodovodního řadu?
V roce 2016 jsou plánovány opravy komunika-
cí v celé obci např. komunikace pod Faltusový-
mi směrem na Lukovou, komunikace H1, kterou  
v současnosti využívají Lesy ČR při těžbě dře-
va, zbudování komunikace „nad přečerpávačkou“  
v lokalitě Zámeček atd.

Bude dnes schválený pasport komunikací  
a mostu zveřejněn na webových stránkách obce?
Ano, pasport bude zveřejněn na webových strán-
kách obce.

Bylo by možné umístit u RD v lokalitě Zámeček dal-
ší kontejnery na plast a papír?
U spol. EKO-KOM sjednána bezúplatná zápůjčka 4 
kontejnerů na papír a plasty. Jeden kontejner na 
papír a plasty budou umístěny u silnice I. třídy (pro-
dejna motorek), ostatní budou umístěny v lokalitě 
Zámeček.

Bylo by možné zpevnit plochu pod kontejnery před 
školní jídelnou?
O tomto návrhu může být jednáno. Snaha je, ale spí-
še takové kontejnery rozmístit do více lokalit, aby 
jich nebylo tolik na jednom místě.

Usnesení Rady obce Rudoltice
č. RO/2016/01/07 ze 7. 1. 2016

USNESENÍ č. RO/1/2016/01/07
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/01/07
Rada obce Rudoltice projednala cenové nabídky  
na vypracování lesního hospodářského plánu obec-
ních lesů a rozhodla vybrat společnost Ing-Forest 
s.r.o. se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, IČO 24170852, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4A/2016/01/07
Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z 
nájmu bytu č. 8 v domě čp. 609 ze dne 21. 12. 2015  
a výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě čp. 617 ze dne 
6. 1. 2016.

USNESENÍ č. RO/4B/2016/01/07
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 4 
k NS č. 263/6, 603/3, 612/12, dodatku č. 5 k NS č. 622/4, 
624/3, 625/1, dodatku č. 6 k NS č. 261/3, 264/10, 611/3, 
620/1, 626/1, dodatek č. 7 k NS č. 262/11, 276/1, 601/7, 
602/6, 609/7, 623/6, dodatek č. 8 k NS č. 265/14, 604/4, 
605/6, 607/2, 610/8, 613/8, 615/4, 621/3, dodatek č. 9 k 
NS č. 617/11, 618/1, 627/1, 628/1, dodatek č. 12 k NS č. 
608/6, dodatek č. 21 k NS č. 614/11, jejichž předmě-
tem je sleva z nájmu za výkon funkce domovního 
důvěrníka v r. 2016 a pověřuje starostu obce k jejich 
podpisu.

USNESENÍ č. RO/4C/2016/01/07
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 
k NS č. 609/10 a 613/3, dodatku č. 2 k NS č. 261/2, 611/9, 
614/7, 616/7, 619/8 a 619/10, dodatku č. 3 k NS č. 614/1 
a 622/5, dodatek č. 5 k NS č. 603/8 a 608/12, dodatek 
č. 6 k NS č. 617/9, dodatek č. 8 k NS č. 607/12, dodatek 
č. 10 k NS č. 619/5, dodatek č. 11 k NS č. 608/6, doda-
tek č. 19 k NS č. 624/8, dodatek č. 20 k NS č. 614/11 a 
pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta 

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka

Usnesení Rady obce Rudoltice
č. RO/2016/01/21 z 21. 1. 2016

USNESENÍ č. RO/1/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací 
smlouvy na částku 15.000,- Kč pro rok 2016, která 
bude vyplacena p. J. Ř., bytem Rudoltice č.p. XXXX,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ č. RO/3/2016/01/21
Rada obce Rudoltice projednala návrh smlouvy  
o poskytnutí dotace č. 1/2016 uzavřené mezi TJ So-
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kol Rudoltice a obcí na poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 95.000,- Kč z rozpočtových 
prostředků obce Rudoltice na správu a údržbu bu-
dovy kabin, údržbu trávníku na hřišti, pomůcky pro 
mládež a na úhradu dalších neinvestičních nákla-
dů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou 
byl založen a poskytnutí investiční dotace ve výši 
55.000,- Kč na zakoupení traktůrku na sekání trávy, 
obě částky jsou součástí rozpočtu obce pro rok 2016 
schváleného usnesením č. ZO/3/23/11/2015 a dopo-
ručuje zastupitelstvu obce návrh smlouvy schválit, 
návrh smlouvy je nedílnou součástí toho usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy  
o poskytnutí dotace č. 4/2016 uzavřené mezi Pio-
nýr, z.s. Pionýrská skupina Vodní sporty Pionýr, se 
sídlem Rudoltice č.p. 65, IČO 68244711 a obcí na po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2016  
ve výši 27.500,- Kč z rozpočtových prostředků obce 
Rudoltice na pořádání akcí pro děti a na úhradu 
dalších neinvestičních nákladů spojených s hlav-
ní činností příjemce, pro kterou byl založen, částka 
je součástí rozpočtu obce pro rok 2016 schváleného 
usnesením č. ZO/3/23/11/2015, návrh smlouvy je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy  
o poskytnutí dotace č. 3/2016 uzavřené mezi Mysli-
veckým sdružením Rudoltic, se sídlem 561 25 Rudol-
tice, IČO 47499079 a obcí na poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 49.000,- Kč z rozpočtových 
prostředků obce Rudoltice na opravu hráze „Mysli-
veckého rybníčku“, který se nachází na p.p.č. 4573 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, částka je součástí 
rozpočtu obce pro rok 2016 schváleného usnesením 
č. ZO/3/23/11/2015, návrh smlouvy je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy  
o poskytnutí dotace č. 5/2016 uzavřené mezi SH ČMS 
– Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem 
Rudoltice č.p. 95, IČO 61238333 a obcí na poskytnu-
tí účelové neinvestiční dotace pro rok 2016 ve výši 
35.000,- Kč z rozpočtových prostředků obce Rudolti-
ce na finanční zabezpečení kroužku mladých hasi-
čů a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spo-
jených s hlavní činností příjemce, částka je součástí 
rozpočtu obce pro rok 2016 schváleného usnesením 
č. ZO/3/23/11/2015, návrh smlouvy je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/7/2016/01/21
Rada obce Rudoltice bere na vědomí vyplacení fi-
nanční částky 100.000,- Kč obchodnímu družstvu 
Konzum se sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad 

Orlicí, IČO 32212 a to na základě uzavřené Smlouvy  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu ná-
kladů souvisejících s provozem prodejny č. 10-25 
Rudoltice ze dne 14. 11. 2006, finanční částka je sou-
částí rozpočtu obce pro rok 2016 schváleného usne-
sením č. ZO/3/23/11/2015. 

USNESENÍ č. RO/8/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodat-
ku k dohodě o odborné pomoci mezi obcí Rudolti-
ce a Městskou knihovnou Lanškroun ze dne 13. 12. 
2007, částka na nákup knih v roce 2016 pro Obecní 
knihovnu v Rudolticích činí 8,- Kč na jednoho oby-
vatele obce, dodatek k dohodě je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/9/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy 
mezi obcí Rudoltice a Povodím Moravy, s. p., se síd-
lem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 70890013 jejíž 
předmětem je skácení jednoho poškozeného stro-
mu, odstranění křovin a náletů (olše, jasan, lípa, lís-
ka a bez černý) z průtočného profilu vodního toku 
Lukávka v k.ú. Rudoltice, vykáceny budou do jedné 
poloviny až dvou třetin výšky břehů ode dna vod-
ního toku a likvidace pokáceného a odstraněného 
dříví a křovin, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/10A/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy 
o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 1/2016/
OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a p. Z. K., bytem 
XXXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10B/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy 
o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 2/2016/
OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a p. M. B., bytem 
XXXX, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/11/2016/01/21
Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru 
prodeje p.p.č.4070 a pověřuje obecní úřad ke zveřej-
nění záměru prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/12/2016/01/21
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geometrický 
plán č. 1017-196/2011, kterým byla rozdělena p.p.č. 
3451/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části p.p. 
3451/2, 3451/13 a 3451/14, jež je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.
Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru 
prodeje části p.p.č. 3451/2 (nově dle GP p.p.č. 3451/13) 
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a pověřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prode-
je na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/13/2016/01/21
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geomet-
rický plán č.1151-11/2016, kterým byla rozdělena 
p.p.č.4218/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na čás-
ti p.p. 4218/1 a 4218/21a p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna na části 4290/1 a 4290/2, jež je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru 
prodeje části p.p.č. 4218/1 (nově dle GP p.p.č. 4218/21) 
a části p.p.č. 4290 (nově dle GP p.p.č. 4290/2) a po-
věřuje obecní úřad ke zveřejnění záměru prodeje  
na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/14/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje koupi nové chladící 
skříně se 2 prosklenými dveřmi za cenu 13.592,- Kč 
bez DPH jako náhradu za rozbitou ledničku vyřaze-
nou z majetku obce, umístěna bude opět ve výčepu 
přísálí kulturního domu.

Rada obce Rudoltice schvaluje nákup skleněných 
půllitrů a skleniček pro podávání piva, vína a ostat-
ního alkoholu u příležitosti konání společenských 
akcí pořádaných obcí, TJ Sokol a SDH ve výčepu 
přísálí kulturního domu.

USNESENÍ č. RO/15/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatře-
ní č. 1/2016 ze dne 21. 1. 2016, které se týká  nákupu 
nábytku v kulturním domě – židle, stoly, sklo, dále 
změny Územního plánu a dotace Farnosti Rudolti-
ce, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/17A/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku  
č. 2 k NS č. 619/10, dodatku č. 4 k NS č. 263/7 a do-
datku č. 10 k NS č. 619/7 a pověřuje starostu obce  
k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/17B/2016/01/21
Rada obce Rudoltice projednala doporučení Osadní-
ho výboru pro bytové záležitosti ze dne 30. 9. 2015, 
vzala na vědomí výsledky lustrace v CEE a schvalu-
je přidělení bytu žadatelům dle seznamu, jež je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 
úřadu sdělit neprodleně žadatelům stanovisko rady 
obce k jejich žádostem a dále zajistit provedení po-
třebných úkonů k uzavření nájemní smlouvy v oka-
mžiku uvolnění bytu dle požadavků v jednotlivých 
žádostech.

USNESENÍ č. RO/17C/2016/01/21
Rada obce Rudoltice bere na vědomí přehled před-
pisů a úhrad nájemného a služeb spojených s uží-
váním nájemních bytů ve vlastnictví obce za období  
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015, zpracované správcem bytové-
ho fondu RK Mouřenín.     

USNESENÍ č. RO/18/2016/01/21
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku 
ke smlouvě ze dne 24. 3. 2015 uzavřenou mezi  spo-
lečností DIMATEX CS s.r.o. se sídlem Stará 24, 463 
03 Stráž nad Nisou, IČO 43224245 a obcí ve věci na-
výšení počtu kontejnerů o 1 kus určeného pro sběr 
nepotřebného textilu a párové obuvi a umístěného  
u silnice I. třídy (u obchodu Yamaha), dodatek 
smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta 

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka

Usnesení Rady obce Rudoltice
č. RO/2016/02/04 ze 4. 2. 2016

USNESENÍ č. RO/1/2016/02/04
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/02/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
č. 7/2016 mezi firmou VEMAX – VENSKÝ Josef, 
Lukáš a Božena, se sídlem Hanácká 28/70, 751 24 
Přerov, IČO 48822612 a obcí, jejímž předmětem je 
pravidelné provádění každoročních OTK a oprav 
(dle požadavku objednatele) tělocvičného nářadí  
a zařízení v tělocvičnách, sportovištích, fitcentrech  
a na venkovních dětských hřištích, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2016/02/04
Rada obce Rudoltice projednala žádost Základní 
školy a mateřské školy Rudoltice ze dne 2. 1. 2016 
o povolení výjimky z počtu žáků ve všech třech tří-
dách mateřské školy pro školní rok 2015/2016 na po-
čet 25 dětí a tuto výjimku schvaluje. 

USNESENÍ č. RO/5A/2016/02/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 602/9, 
608/10, 609/8, 610/6, 613/1 a 619/4 a pověřuje starostu 
obce k jejich podpisu.
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USNESENÍ č. RO/5B/2016/02/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku  
č. 3 k NS č. 627/3 a dodatek č. 11 k NS č. 619/7 a pově-
řuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/5C/2016/02/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody  
o splátkách dluhu na nájemném s panem P. M., tr-
vale bytem XXXX, jež je nedílnou součásti tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/5D/2016/02/04
Rada obce Rudoltice projednala žádost o výměnu 
bytu žadatelky B. S., bytem XXXX a rozhodla žádosti 
vyhovět. Žádost bude vyřízena přednostně.

USNESENÍ č. RO/5E/2016/02/04
Rada obce Rudoltice projednala návrh na výměnu 
bytu pana L. M., nar. XXXX, bytem XXXX, jehož opa-
trovníkem je obec Rudoltice a rozhodla o přidělení 
bytu č. XXXX o velikosti 1+1.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 624/2 
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/5F/2016/02/04
Rada obce Rudoltice projednala žádost p. J. V., by-
tem XXXX, jejíž předmětem je  umístění značky pro 
tělesně postižené občany u bytového domu čp. XXX 
a to z důvodu tělesného postižení, a rozhodla žádos-
ti vyhovět.

USNESENÍ č. RO/5G/2016/02/04
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody  
o skončení nájmu k bytu č. 602/9 k datu 14. 2. 2016  
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

USNESENÍ č. RO/6/2016/02/04
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu PČR, 
obvodního oddělení Lanškroun ze dne 12. 1. 2016  
o trestné činnosti v obci Rudoltice za rok 2015.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta 

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka

Usnesení Rady obce Rudoltice
č. RO/2016/02/18 z 18. 2. 2016

USNESENÍ č. RO/1/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program 
jednání.

USNESENÍ č. RO/2/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy 
č. K2016-005 mezi firmou Spolek Trend vozíčká-
řů Olomouc se sídlem Lužická 7, 779 00 Olomouc, 
IČO 61984680, zastoupená Alenou Ivanovu, výkon-
nou ředitelkou a obcí, jejímž předmětem je převod 
2 kusů kronik z let 1949 až 2010 do digitální podoby,  
a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku 
smlouvy č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/1 mezi spo-
lečností Ing. Arch. Petr Kulda – TIPOS se sídlem 
Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 18837930  
a obcí, jehož předmětem je navýšení ceny o 3800,- Kč  
za zpracování lokality P6 pro Územní plán obce Ru-
doltice z důvodu zvýšené pracnosti, a který je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/4/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo mezi společností Školky Třebářov s.r.o., se 
sídlem Třebářov čp. 174, PSČ 569 33, IČO 48528421 
a obcí, jejímž předmětem je výsadba zeleně podél 
cyklostezky Rudoltice – Lanškroun, a která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/5/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o zajištění zábavných atrakcí mezi společností 
František Lagron ml., se sídlem Sopřeč čp. 45, PSČ 
533 16, IČO 69855749 a obcí, jejímž předmětem jez 
zajištění zábavných atrakcí během Rudoltické pouti 
konané v červnu 2016, a která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/6/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatře-
ní č. 2/2016 ze dne 18. 2. 2016, které se týká změny 
územního plánu – vícepráce, digitalizace kroniky, 
publikace o obci, a které je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

USNESENÍ č. RO/7A/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku  
č. 1 k NS č. 606/2, 606/12, 613/7 a 623/11, dodatku  
č. 2 k NS č. 618/10, dodatku č. 3 k NS č. 612/8, 619/10, 
620/9, 623/1, 624/10, 625/4, 626/3 a 626/4, dodatku  
č. 4 k NS č. 623/3, dodatku č. 5 k NS č. 615/3 a pověřu-
je starostu obce k jejich podpisu.
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USNESENÍ č. RO/7B/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 607/4, 
611/7, 614/7, 617/7 a pověřuje starostu obce k jejich 
podpisu.

USNESENÍ č. RO/7C/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody  
o skončení nájmu k bytu č. 603/9 k datu 29. 2. 2016  
a dohody o skončení nájmu bytu č. 612/12 k datu 29. 
2. 2016 a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.

USNESENÍ č. RO/7D/2016/02/18
Rada obce Rudoltice projednala žádost o výměnu 
bytu žadatelky P. H., bytem XXXX, a rozhodla žádosti 
vyhovět. Žádost bude vyřízena přednostně.

USNESENÍ č. RO/8/2016/02/18
Rada obce Rudoltice bere na vědomí geomet-
rický plán č.1150-9/2016, kterým byla rozdělena 
p.p.č.3093/8 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části  
3093/8c o rozloze 21 m² a  3093/8d o rozloze 18 m²  
a p.p.č. 3446/7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na části 
3446/7a o rozloze 30 m2 a 3446/7b o rozloze 17 m², 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice v souladu s ust. § 39odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru 
prodeje části p.p.č. 3093/8 (nově dle GP p.p.č. 3093/8c 
a  3093/8d) a části p.p.č. 3446/7 (nově dle GP p.p.č. 
3446/7a a 3446/7b), přičemž nově dle GP spojením 
částí p.p.č. 3446/7a  a p.p.č.3093/8c vznikne p.p.č. 
3446/25 o celkové výměře 51m² a spojením částí 
p.p.č. 3093/8d a 3446/7b vznikne st.p.č. 830 o celko-
vé výměře 35 m², a pověřuje obecní úřad ke zveřej-
nění záměru prodeje na úřední desce.

USNESENÍ č. RO/9/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje zveřejnění záměru 
prodeje pozemkových parcel v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna (lokalita Zámeček) dle přílohy, jež je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřej-
nit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, záměr prodeje pozemkových parcel ve vlast-
nictví obce, zapsaných na LV č. 10001, vedeného u 
KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a 
k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (lokalita Zámeček) dle 
přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/10/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy  
o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 3/2016/
OV uzavřenou mezi Obcí Rudoltice a panem J. P., by-
tem XXXX, která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

USNESENÍ č. RO/11/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření darovací 
smlouvy na částku 10.000,- Kč, která bude vyplacena 
paní Krasavě Šerkopové, IČO 44499256, bytem Ru-
doltice č.p. 608, a která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

USNESENÍ č. RO/12/2016/02/18
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku 
smlouvy ke smlouvě o poskytování právních služeb 
mezi Mgr. Janem Urbanem, advokátem se sídlem Pi-
vovarské nám. 557, 563 01 Lanškroun, IČO 71467092 
a obcí, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta 

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka
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Umění
dráteníků
kdysi 
a dnes

12. 3. – 15. 5. 2016

VýstaVa oteVřena denně mimo pondělí 
9–12 a 13–17 hodin

Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Cechem česko-moravských 
uměleckých dráteníků a soukromými dráteníky pořádají výstavu

lada Borecká, krchleby 
Věra Cestrová, Čerčany 
dana Frydrychová, Jedlí
miroslav Chaloupka, neratov 
petra Jůzová, dolní dobrouč
alena kulhánková, kytín
ladislav lokajíček, plesná u Chebu
Jaroslav pahorecký, Volary 
ilona pavlíčková, Žichlínek 
Josef pich a Věra pichová, milevsko 
hana řepková, dolní Chabry
Zdeněk slavata, kytín
monika sochůrková, praha
Věra studená, kuklík 
krasava Šerkopová, rudoltice 
ladislav Šlechta, harrachov 
Blanka Šperková, Brno
iva Vanžurová, Jevíčko
hanka Vrbicová, litomyšl 

V  sobotu 12. 3. 2016 ve  14 hodin proběh-
ne vernisáž výstavy za  účasti většiny drátení-
ků. Vystoupí folklorní soubor heblata při ZUŠ  
B. smetany v litomyšli. dráteníci předvedou své 
řemeslo a jejich výrobky si můžete koupit. 
V  muzejním ateliéru bude od  13 do  17 hodin 
probíhat Veselé jarní tvoření – velikonoční dílna 
pro veřejnost (vstup volný).

Umělecká díla 20 dráteníků 
z celé České republiky 
doplněná o historické 
ukázky z muzejních
sbírek

Regionální muzeum v Litomyšli Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl | www.rml.cz

Pardubický kraj
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Zajímavosti 
z Nového zámku
Poklad  zapomenutý 
v Liechtensteinském archivu
Od otevření rudoltického Zámečku v červenci  
r. 2007 kromě toho, že provázím návštěvníky a při-
pravuji různé výstavy, také pátrám po dalších úda-
jích o pohnuté historii tohoto zámku.
Dříve nádherný a výstavný Nový zámek u Lan-
škrouna, který v letech 1698-1712 nechal na vrchu  
u Lanškrouna postavit rod Liechtensteinů, proná-
sledovala od začátku smůla a požáry.
Kníže Jan Adam Ondřej Liechtenstein zemřel 14 dní 
před předáním hrubé stavby zámku, při opravách 
střechy dva roky po předání pak zámek celý vyhořel 
poprvé v r. 1714.
Sotva byly položeny celé nové krovy a střecha, kro-
mě dalších poměrně rozsáhlých oprav udeřil v létě 
r. 1719 do střední části zámku blesk a způsobil opět 
velký požár, při kterém shořelo úplně i celé středové 
schodiště. Zámek byl sice znovu opraven, a i když 
o následujících letech je jen velmi málo informací, 
víme, že v r. 1754 opět shořely celé krovy a spadla 
střecha a dva roky po tomto požáru bylo rozhodnuto 
zámek skoro celý zbourat. Zůstala pouze přední ro-
hová věž a 2/5 původních sklepení.

I tak se jedná o velmi zajímavé a tak trochu tajem-
né místo, jehož, přiznávám, trochu netradiční pro-
hlídka, jak říkávají návštěvníci, stojí za to. I když 
stále není vše opraveno, alespoň byla tato památka 
současnými vlastníky doslova na poslední chvíli 
zachráněna před zřícením a byla alespoň staticky 
zabezpečena, má novou omítku a střechu, v přízemí 
kavárnu.
Protože když jsem začala provázet návštěvníky,  
o historii zámku jsem věděla jen to, co jsem kde na-
šla v různých informačních materiálech. To však 
nestačilo, a tak jsem začala jezdit po různých archi-
vech a pátrat po dalších informacích o zámku.
V zimě 2010 se mi podařilo navštívit hlavní archiv 
rodu Liechtensteinů ve Vídni a ofotit si tam cca 400 
stránek dokumentů a dopisů z doby výstavby a dal-
šího dění na zámku i v okolí.
Od té doby se snažím zajistit překlady těchto velmi 
zajímavých listin, a i když to není jednoduché, pro-
tože na placení překladatelům nemám prostředky, 
podařilo se najít jednoho ochotného člověka, pana 
M. Koudelku, který má čtení listin trochu jako ko-
níčka a už tři roky překládá postupně listiny z růz-
ných archivů, psané většinou barokním kurentem, 
někdy švabachem.
Už jsme se z překladů dozvěděli hodně nových in-
formací o osudech a dění na tomto zámku,
o jeho výstavbě, následcích požárů, opravách a ná-
sledném bourání, i třeba to, jakou pokutu dostalo v r. 
1703 pět rychtářů z okolí, kteří se pohádali a poprali 
v kantýně pro dělníky u zámku.
Donedávna se vědělo pouze to, že byla 14. 4. 1714 
opravována část střechy poškozená vichřicí, praco-
vali tam klempíři a ti si tam zřejmě udělali na za-
hřátí ohníček, který při odchodu asi neuhasili.
Až nyní se v dokumentech podařilo objevit oprav-
dový informační poklad.

Při vybírání nejvhodnějších listin na překlad mě za-
ujalo, jak je jeden delší dopis napsán.
Ostatní dopisy jsou psány na celé stránce, ale v této 
je text vždy buď na levé nebo pravé polovině strán-
ky. Pak jsem si všimla, že vlevo jsou za větami často 
otazníky, nebo vykřičník a napadlo mě, že to vypadá 
jako otázky a odpovědi.
Protože v předchozím, také nově přeloženém tex-
tu byla zmínka o tom, že je knížeti posílána zpráva  
o výslechu dělníků po požáru, napadlo mě, že by  
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to mohla být ona. Pan Koudelka to potvrdil, a tak 
jsem mu poslala celkem 19 stran této zprávy a s na-
pětím čekala na překlad. 

Je to velmi zajímavá výpověď dvou tesařů, purkra-
bího, drába a komorníka o možných příčinách po-
žáru, o tom, kdo opravu vichřicí poškozených částí 
střechy před požárem přikázal, kde pracovali před 
tím, co dělali v době těsně před požárem, kdo a proč 
v části střechy rozdělal malý ohníček, také jsme se 
dozvěděli, že 14. dubna 1714, v den, kdy ve 20 h. ve-
čer požár vypukl, byla sobota a dělníci končili a od-
cházeli dříve.
A v dalším dopise z 10. července 1714, jehož sou-
hrn mi právě přišel, je zmínka, že ti „tři arestovaní“ 
na svých původních výpovědích stále trvají. To je 
také úplně nová informace, že byl skutečně po po-
žáru někdo zavřen a vyslýchán, to se doteď nevě-
dělo. Bohužel tam nejsou jména, kdo byl z těch 5 
vyslýchaných nakonec i zavřen, dá se ale předpo-
kládat, že ti dva tesaři a ještě někdo, možná jeden  
z klempířů nebo dráb, který měl asi lépe dohlédnout,  
aby to včas a pořádně uhasili, ale podle své vlastní 
výpovědi to neudělal.
Zatím jsme měli informace o vzniku požáru z této 
části dopisu knížeti, uvedeného ve Vlastivědném 
pojednání Wenzela Kaspera /dopis pravděpodobně 
také z archivu rodu Liechtensteinů ve Vídni/.
Dne 14. dubna 1714 vypukl v zámku oheň, kte-
rý se změnil v moře plamenů, zničil vše hořlavé  
až po nejspodnější sklepy a zanechal v troskách 
sloupy, římsy a připravené polotovary. Vyděšený 
správce napsal knížeti:

Nejjasnější vévodo, nejmilostivější kníže a pane,
Vaší vévodské Jasnosti nemohu poslušně zataji-
ti, že ve zdejším Novém zámku včera večer kolem  
8. hodiny nečekaný oheň v horním patře hned pod 
střechou vypukl, který se ihned a okamžitě rozhořel 
a celý zámek do jasných plamenů uvedl a celé le-
šení a všechno, co bylo ze dřeva, vše až do nejspod-
nějších sklepů napadl. Jakkoli jsem s ostatními 
úředníky byl ihned na místě, lidé se také ve velkém 
množství sešli, veškerá opatření proti ohni a k jeho 
uhašení byla marná a nemožná. Jak tento nečeka-
ný a nešťastný oheň vznikl, nelze vysvětlit jinak, 
než jak tesařský tovaryš Tomas Anderle po prvot-
ním velkém zapírání vyjevil, dal purkrabí rozkaz te-

sařskému mistru opravit škody způsobené vichřicí 
na částech střechy a římse i okapech.
Protože byla zima, onen Tomas Anderle, tovaryš na-
braný teprve v tu sobotu ráno, udělal pod střechou 
ohníček, u kterého se ohřívali a po skončení práce 
jeden po druhém odcházeli, aniž by někdo oheň 
uhasil, nýbrž bez vědomí správce pokojů, který do-
hlížel na postup prací ve sklepě, domů se odebrali.
Vaší vysoce vévodské Jasnosti nejpoddanější, 
věrně nejposlušnější
Heinrich Max. Ferd. Saychter                               
Landskron 15. dubna 1714

Dopis jasně vyjadřuje ochromující zděšení kníže-
cího úředníka, do něhož jej uvrhl neočekávaný po-
žár. Neodvažoval si představit, co na to kníže řekne. 
Jiné informace o vniku požáru a co se dělo těsně 
po něm v dubnu a květnu jsme zatím neměli, nyní 
však už víme, že následovalo vyšetřování, které bylo 
podniknuto na Jeho Jasnosti nejmilostivější příkaz 
ohledně dne 14. dubna běžícího roku nešťastně vy-
hořelého lanškrounského Nového zámku. /Soud-
ním dvorem v Lanškrouně 11. 5. 1714/
Vypovídají:  
Max Josef Heroldt – purkrabí
Zacharias Peterech – zámecký komorník
Mates Lesch – tesař /který podle výpovědi ohníček 
na ohřátí při práci jako poslední před odchodem 
uhasil a postup při výpovědi podrobně popisuje/
Tomas Zandler – druhý tesař potvrzuje jeho výpo-
věď
Tobiáš Klein – knížecí dráb

Z výpovědi purkrabího, který je vyslýchán jako prv-
ní, vyplynulo, že dne 6. dubna mu komorník ozná-
mil, že vichřice poškodila střechu a zatéká do kle-
nutí. Proto v pondělí 9. 4. poslal na střechu tesaře  
a klempíře, aby vše potřebné opravili, a chodil je 
kontrolovat. Naposledy v pátek 13. 4. s nimi na stře-
še strávil celé odpoledne, ale žádný ohníček tam 
neviděl a další den tam nebyl, protože měl jednání  
s lidmi z panství.
Komorníka upozornila na požár jeho manželka  
v sobotu večer, když vyběhl, spatřil střechu v plame-
nech, a protože se nahoru pro padající hořící kusy 
dřev jít nedalo, musel neštěstí jen „bídně přihlížet“, 
jak doslova uvádí. Nejzajímavější je další výpověď 
mistra tesařského, nejdříve popisuje, co a kdy přes-
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ně dělali, a pak na poslední otázku, jestli si nahoře 
rozdělali nějaký oheň, odpovídá doslova toto:
Ano, rozdělali jsme si v horním patře pod cihlovou 
střechou malý oheň, protože byla velká zima, o tom-
to ohni nikdo nevěděl kromě nás dvou, dvou robot-
níků a drába Tobiase. Poté, co jsme však asi kolem 
třetí hodiny odpolední svou práci ukončili, řekl mi 
ten Mates Lesch, abych si posbíral nářadí, a protože 
on tomu malému ohníčku nevěřil, chtěl jej sám uha-
sit. Pak jsem s těmi robotníky odešel, Mates Lesch 
však zůstal nahoře, uhasil oheň a nakonec odešel. 
Pak už nic nevím, ani jsem neviděl, co zde se přiho-
dilo. Že nakonec zámek stál v plamenech, napadá 
mi, zda snad oheň nemohl vzniknout z jediné jisk-
ry, která byla ukryta. Dráb nám sice říkal, abychom 
ten oheň uhasili, my však, protože byla velká zima  
a protože jsme oheň na zdi, vedle níž stála hned dal-
ší zeď, na bezpečném místě rozdělali, jsme jej neu-
hasili, nýbrž jsme se u něj ohřívali až do dokončení 
naší práce. Nic dalšího nemohu vypovědět.

V předchozích výpovědích se také uvádí, že i dří-
ve jako před 4 lety se dělníci v krovech u malého 
ohníčku ohřívali a vždy ho velmi pečlivě uhasili. 
Tyto nové informace z právě přeloženého výsledku 
vyšetření výslovně nepotvrdily původní podezření 
z dopisu den po požáru, že ohníček na zahřátí při 
práci na střeše založil klempířský učedník Tomas 
Anderle, jak bylo psáno v dopise den po požáru, ale 
založili ho společně klempíři s tesaři a jako posled-
ní ho měl uhasit před odchodem mistr tesař  Mates 
Lesch.
Ten byl tedy pravděpodobně zodpovědný za vznik 
prvního požáru Nového zámku u Lanškrouna, nebo 
to jako mistr vzal na sebe. Podle následujících také 
až nyní přeložených dopisů z června a července 
vyplývá, že výpovědím kníže moc nevěřil a nechal 
tři z pěti vyslýchaných dále zavřít a ti byli opako-
vaně vyslýcháni, jak potvrzuje následující ukázka  
z dopisu, který byl knížeti napsán 10. července 1714  
a v němž se uvádí toto:
Jak a čí nedbalostí na zámku vzniklá škoda požáru 
vzniknouti mohla, k tomu a podle Vašeho vysoko-
vévodského nejmilostivějšího nařízení datované-
ho ve Vídni dne 4. tohoto měsíce chtěli jsme ještě 
nějaké indicie zjistiti, protože však jako předešlým 
způsobem ti tři arestanti na svých dříve učiněných 
výpovědích pevně setrvávají, nepodařilo se nám 

do dnešního dne o tom nic nového získati. Proto-
že Vaše vysokovévodská Jasnost nejen toto, nýbrž 
i to, aby byli oni vystaveni hrozbě častého a potřeb-
ného nového uvěznění rozkázati ráčila, měly by se 
nyní objevit další pravdivé indicie, nechtěli jsme 
při potřebném opakování vyšetřování zprávu nej-
poddaněji pozdržet, doufajíce, že totéž v této cause 
již podal Vaší vysokovévodské Jasnosti pan účetní 
Kaiser ve své ústní zprávě, a tímto nejpoddaněji se 
odkazujíce zůstáváme
Heinrich Max. Ferd. Seychter
Engelbert A. J. Roller

Tyto informace do této doby nikde uváděny nejsou 
a známy zřejmě nebyly, protokol o výslechu svědků 
a dělníků pravděpodobně nebyl do češtiny ještě ni-
kdy dříve přeložen.

Autorka: Dobrovolná kastelánka Krasava Šerkopová 

Staré dopisy uložené 
v Liechtensteinském archivu ve Vídni
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Z historie obce 
po roce 1945 
XX. část 
PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE, 
1990 n., s. 123 - 152 
Zápisy kronikáře p. Miloslava 
Šrámka st.

Rok 1994
Dříve nežli začnu podrobně popisovat jednotlivé 
události roku 1994, chtěl bych se několika slovy 
zmínit o tomto roce z pohledu občana této země. 
Rok 1994 to byl celkově klidný, i když těch problémů 
v celonárodním měřítku bylo víc než dost. Může nás 
pouze uklidňovat, že jsme ze všech zemí bývalého 
socialistického světa hodnoceni nejvýše. Snaha na-
šeho nejvyššího vedení směřuje ke vstupu do EHS  
i do NATO. Ale to je zřejmě hudba budoucnosti, roky 
to bude trvat. Do té doby musíme dokázat, že jsme 
dobří následníci těch Čechů, kteří hráli mezi obě-
ma válkami velmi důstojnou roli nejen v Evropě. 
Snaha stát se členem vyspělé Evropy s sebou nese  
i to velmi negativní – dobře informovaný čtenář 
si jistě uvědomuje, co mám na mysli. Zatím v této 
zemi převládá pouze snaha rychle zbohatnout,  
i za cenu kriminálních činů. Etika podnikání je vel-
mi a velmi malá. Současná vrstva zbohatlíků se 
chová arogantně, chová se až na hranici zákona. 
Tím nechce negovat poctivou práci těch dobrých, 
kteří svou prací pokračují v dobré tradici svých otců 
a dědů. O stavu naší země i celého světa vás budu 
informovat v samostatné části, která bude doplněna 
o řadu zajímavostí. Nás ovšem zajímají hlavně udá-
losti od nás, z naší obce. Proto budu v následujících 
řádcích psát hlavně o tom.

Volby
V roce 1994 proběhly dvoje volby. Nejdříve do par-
lamentu, ty byly kdysi na jaře, pak ty pro nás dale-
ko důležitější – volby komunální. Byly to již druhé 
volby po změně režimu. Na kandidátní listině se 
objevilo celkem 18 jmen, zastupujících dvě politic-
ké strany – Občanskou demokratickou stranu a Ko-
munistickou stranu Čech a Moravy. V následujících 
řádcích uvádím jmenný seznam kandidátů a počet 
hlasů, které jednotliví členové získali.

1. Občanská demokratická strana: 2 404 hlasy
Jana Krejčířová  309 hlasů,  RNDr. Oldřich Kolomý 
293, Milan Blažek  292, Ing. Petr Moutelík   292, Eva 
Komárková 282, Ludvík Čírtek 280, Václav Netušil 
252, Mgr. Josef Motyčka  219,  Václav Kopecký 185

2. Komunistická strana Čech a Moravy:  1362 hlasy
Jiří Beneš  250 hlasů, Pavel Málek  223, Jitka Žáč-
ková  167, Oldřich Rezek 160, Zdeněk Ivan 150, Iva 
Stránská  117, Hana Skácelová  115, Květuše Hrdá 94, 
Josef Konek  85
Do místního zastupitelstva se volí 9 členů, tak jako 
při minulých volbách.

A takto vypadá nové zastupitelstvo:

Jiří Beneš 
RNDr. Oldřich Kolomý
Eva Komárková
Václav Kopecký
Jana Krejčířová
Pavel Málek
Josef Motyčka
Václav Netušil
Jitka Žáčková

První zasedání nového zastupitelstva proběhlo dne 
1. 12. 1994. Byli zvoleni starosta, zástupce starosty  
a člen okresního shromáždění. Stali se jimi p. Kolo-
mý, pí Komárková a p. Kopecký.

Povodeň
I když by následující zpráva patřila spíše do infor-
mací o počasí, její důležitost je tak velká, že ji mu-
sím popsat samostatně. Povodeň, která se přehnala 
Rudolticemi, je možno bez nadsázky nazvat stole-
tou vodou, protože ani ti nejstarší pamětníci něco 
takového nepamatují. Povodeň nás přepadla v noci 
z 1. na 2. září 1994 kolem jedné hodiny noční. Průtrž 
musela být tak silná, že ještě ráno plavaly po vesni-
ci popelnice, pražce, velké množství dřeva, spadlé 
stromy. Velké množství domů bylo zaplaveno. Byly 
vytopeny i domy, které jsou mimo dosah potoka.  
To způsobily proudy vody z polí (p. Vágner, I. a II. 
sídliště). Na silnici bylo až 0,5 m bahna a kamení. 
Byly stržené ploty, vyplavené brambory, řepa, zele-
nina.  Nejpostiženější domy – Racík, Božák, Nová-
ková, Křivohlávková, Hániš, Novotný, Ivan, Merta, 
Křap, Ulver, Holý, Prchlík, Jandera, Kašina, Kopecký 
E., Beneš, Dvořák. U Dvořákem držených pozemků 
se stalo něco, co ovlivnilo průběh povodně v části 
obce kolem mostu u státní silnice. Dvořák sám měl 
zatopený nový obchod, který se připravoval otevřít. 
Na jeho zahradě bylo mnoho prken ve štusech, při-
pravených ke zpracování v jeho truhlárně. Tato prk-
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na vzala voda a zatarasila jimi most. Voda se zvedla 
a vytvořila přehradu. Starý dům Fr. Loskota byl za-
topen až po okenní parapet. Uhynulo mnoho zvířat 
(psi, prasata, králíci). Byly odplaveny celé štusy pr-
ken a pražců. Po celé vesnici se válelo dřevo. Druhý 
den v noci byla opět bouře s krupobitím, ale naštěstí 
menšího rozsahu. Na vesnici byl druhý den katas-
trofický pohled, vše u potoka bylo totálně zničeno. 
Lidé sušili, co se dalo. Vůbec nejpostiženějšími byli 
manželé Benešovi, neboť právě oni jsou v místech 
zvednutí vody vlivem zmíněných prken. Šest míst-
ních žen jim pak pomáhalo překonat útrapy povod-
ně. Okresní úřad poskytl 60 000,- Kč na likvidaci ná-
sledků této pohromy pro ty nejpotřebnější.
Této děsivé povodni se dalo mírným způsobem pře-
dejít, kdyby bylo dno potoka více probrané. Důsled-
ky povodně jsou jistě důvodem pro obecní zastu-
pitelstvo, aby se touto otázkou zabývalo. Na tu noc 
není možno zapomenout, lidí u potoka se jistě děsí 
každého většího deště.
Týden po povodni se protrhla hráz u kostela.  
Uvolnila se zemina kolem výpusti. Voda z rybníka 
se vylila, u Holých měli opět povodeň. Koncem roku 
byl rybník ještě vypuštěný. Voda v rybnících je do-
posud zbarvena dohněda. Je to důsledek splachu 
velkého množství ornice z polí.
Ještě jeden následek povodně – přišlo se na něj  
až v říjnu. Podemletý most u Zvárů na horním kon-
ci vesnice. Voda poškodila jednu stranu pod mos-
tem. Most byl rozebrán. Pak byl umístěn prefabrikát 
čtvercového tvaru. Vše bylo zasypáno a zaasfalto-
váno. Celá oprava byla provedena během týdne, za-
tím se jezdilo přes Lanškroun. Místní občané a auto-
busy používaly cestu kolem Romaňuka a Hikadeho  
k Šilarovi u silnice. Most u Romaňuka byl opraven 
na jaře roku 1994. Takže díky pohromě máme bě-
hem roku opravené dva mosty.
Autobusové zastávky již rozhodně nedělaly dobré 
jméno naší obci. Bylo proto rozhodnuto je vyměnit. 
Staré plechové byly prodány coby šrot zájemcům, 
kteří je dále používají jako různé přístřešky. Nejpr-
ve se udělaly betonové podklady a pak byly jeřábem 
usazeny nové dřevěné čekárny. V obci máme čeká-
ren celkem pět. Jsou hnědé s dveřmi bez křídla a 
s jedním okénkem. Jejich cena byla asi 20 000 Kč  
za jednu.
Tu noc, co přišla povodeň, také uhodilo do stohu, 
který se nachází u měnírny ČSD. Stoh vzplál, i když 
je z velkých balíků slámy. Uhašen byl až ráno. Bylo 
to vůbec pro obyvatele apokalyptická noc.
Zbytky rychty byly v květnu zbourány. Rozhodnu-
tím obecního úřadu musel majitel Jiří Dvořák do 
konce května odstranit zbytek a vše urovnat. Cihly 
byly prodány zájemcům. Vedle narovnané cihly z 
již zbouraných částí si odvezl Jiří Dvořák. O osudu 

tohoto pěkného stavebního místa nemám zprávy.
Na jevišti kulturního domu byly dodělány knihov-
na, archiv a ostatní místnosti. Byla dodělána fasáda 
kolem oken. Knihovna byla přestěhována ze hřiště 
na snad již své trvalé místo. Prostředí nové knihov-
ny na jevišti je velmi pěkné, ke kultuře se rozhodně 
hodí. Nové regály na knihy zhotovil pan Jiří Beneš. 
Paní Kopecká to má moc pěkné a upravené, s no-
vým prostředím je nadmíru spokojena.
Na budově kulturního domu se pracovalo na úpra-
vách a opravách bytů. Co tento bývalý statek již spo-
lykal peněz a lidské dřiny! Vždyť každý rok konsta-
tuji to samé – práce na kulturním domě pokračují…
V roce 1994 byly upraveny cesty, a to velmi pěk-
ně obalovačkou v úseku Ivan, kolem sídliště II.  
až po Dohnala a od Čírtka ke dvěma novostavbám 
Duba a Hajnovič.
Ke konci roku spojaři likvidovali sloupy telefonního 
vedení. My máme telefony již v zemi, nad zemí jsou 
pouze pomocné sloupy. Ze země zejí pouze díry po 
sloupech, které trhali jeřábem. Upravit okolí sloupů 
se bude moci až na jaře.
Nová točna autobusů se bude už určitě dělat jinde, 
než se původně zamýšlelo. Nově vybraným místem 
je prostor za zastávkou u pana Šilara. Tím původně 
zamýšleným místem byl prostor před L. Málkem.
Všiml jsem si, že byl velmi pěkně upravený, tj. se-
střižený trávník na hřbitově. A to nejen chvilkově, 
ale opakovaně. Práci jistě dělá pan Macháček, který 
na faře bydlí. Patří mu za to dík.
Jsou zde stále stejná místa, která odpuzují již jen při 
pouhém pohledu na ně. Jsou to domy lidí, o kterých 
je možno říci, že jsou nepolepšitelní. (Ulver, Loskot, 
Šafránek a další). Otázka mě tak mrzí, že si neod-
pustím k ní mít své připomínky.
Byl zřízen kynologický klub při místním Sokole. 
Cvičiště psů je za horní brankou fotbalového hřiště. 
Překážky pro psy jsou dobrým areálem i pro děti.
Místní hospody prodělaly drobné úpravy u Fr. Lo-
skota a L. Řehoře. Třetí hospoda, kterou měl v pro-
nájmu Josef Motyčka (pouhá shoda jmen se čle-
nem zastupitelstva), už opět koncem roku osiřela.  
Důvodem prý byl příliš vysoký nájem od obecního 
úřadu (10 500 Kč). Co bude dále s budovou hospo-
dy, není ještě rozhodnuto. Bylo by škoda tak pěknou 
budovu nechat bez využití.
Poslední informací je, že o hospodu má zájem pan 
Stránský – podnikatel v dopravě. O tom, jak se situ-
ace vyvinula, vás budu informovat příští rok.
U Jiřího Dvořáka byl otevřen nový obchod se smíše-
ným zbožím. Pracuje tam jeho manželka. Sám jsem 
ještě obchod nenavštívil, nemohu tedy jeho úroveň 
posuzovat.
Prodejna bývalé Jednoty, nyní Konzumu, byla pře-
stříkána nažluto. Mně osobně se šedivá barva líbila 
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více. Žlutá barva je asi firemní barvou Konzumu Ústí 
nad Orlicí. V Konzumu byly vyměněny prodavačky. 
Za paní vedoucí z Třebovic nastoupila staronová ve-
doucí paní Grünwaldová se synem. V prodejně jsou 
pouze tito dva lidé.
Na podzim tragicky zahynul při zalévání pan Chlá-
dek z dolní části obce. Dotkl se neodborně opra-
veného čerpadla a elektrický proud jej zasáhl.  
Byl to velmi pracovitý občan. Zůstaly po něm děti, 
manželka a rozestavěný dům.
V domě pana Švajgra je firma EKOS – výroba kot-
lů. Po smrti manželů Švajgrových byl dům prodán  
a upraven pro průmyslovou výrobu.
Obecní úřad rozeslal obyvatelům dotazník v rámci 
prosazování ekologického vytápění obce plynem. 
Vzhledem k vysokému finančnímu zatížení (6-8 
mil. Kč) žádal OÚ občany, aby se k problematice vy-
jádřili.
Realizace záměrů plynofikace je silně závislá  
na skutečném počtu odběratelů. A s tím se bude kal-
kulovat při všech jednáních. Při dostatečném počtu 
přihlášených je možno uvažovat s regulační stanicí 
již v roce 1995. A v každém dalším roce s výstav-
bou 1 km vedení. Součástí dotazníku byla i přihláš-
ka pro zájemce. Jak vypadá situace nyní, nevím.  
Byla by to ovšem revoluční změna v chodu obce. 
Přitom plyn pro Lanškroun nám vede doslova  
za humny naším katastrem. Pro budoucnost obce 
generální otázka.
Stát poskytuje tomu, kdo se rozhodne pro ekologic-
ké vytápění, finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč. 
I to je svým způsobem motivace. V našem případě 
bychom rádi topení a vaření měnili za čistší, ale sto-
jí nám zase v cestě něco, co nejsme schopni změ-
nit. Ekologie a ekonomika je jeden začarovaný kruh. 
Jak z něj ven…
Mezi mateřskou školou a obecním úřadem byla na-
pjatá situace. Jak to vše bylo, nám „řekne“ starosta 
obce pan Kolomý:
„Obecní úřad ve smyslu usnesení z veřejné schů-
ze 31. 5. 94 rozvinul spolu s oběma školami aktivitu  
za přiznání statutu integrované školy s právní sub-
jektivitou. Prvky nové školy mají být základní ško-
la, mateřská škola, školní jídelna a školní družina.  
Na čele tohoto právního subjektu má stát jedna ře-
ditelka, resp. ředitel. Po usilovném hledání legis-
lativních kroků nutných k vytvoření instituce se 
podařilo zhotovit dokumenty, které po schválení in-
stituci (ministerstvo školství) skýtajíc velkou naději,  
že se podaří integrovanou školu vytvořit. Vše pro-
běhlo v souladu všech výše zmíněných součástí. 
Vše bylo stvrzeno podpisy zúčastněných. Vše pro-
bíhalo relativně hladce až do dopisu, který obdržel 
obecní úřad 16. 9. 1994. V tomto dopise bylo sděle-
no, že zaměstnanci mateřské školy nesouhlasí se 

vstupem do integrované školy a kromě toho byly 
popřeny všechny dřívější vstřícné kroky pro usta-
vení nové školy, nehledě na pomlouvačné údaje ve 
směru na obecní úřad. Vzhledem k tomu, že byl ten-
to dopis zaslán i na školský úřad v Ústí nad Orlicí, 
a tudíž byl dán k dispozici veřejnosti, cítí se obecní 
úřad tímto dopisem poškozen ve svých obchodních 
zájmech, rovněž tak pověsti. V důsledku toho navr-
huji obecnímu zastupitelstvu zaslat školskému úřa-
du v Ústí n. O. návrh na vypsání konkurzu na novou 
ředitelku Mateřské školy v Rudolticích, vzhledem 
k tomu, že stávající ředitelka paní Bučková ztrati-
la jeho důvěru. Rovněž tak navrhuji obecnímu za-
stupitelstvu podat soudní žalobu na paní Bučkovou  
s tím, že svým dopisem poškozuje obchodní a etic-
ké zájmy obecního úřadu, a žádáme odškodné ve 
výši 200 000,- Kč.“
Konkurz na místo ředitelky MŠ proběhl v Ústí nad 
Orlicí. Žádost na novou ředitelku podala pouze paní 
Bučková. Tedy jeden zájemce. Po různých třenicích 
bylo jednání odročeno. Zajímavá událost se jistě 
rozvíjí dál, další podrobnosti přinesu příští rok.
Závěr:
Na závěr pár slov z pohledu občana Rudoltic. Rok 
se mně jevil jako normální, vycházeje ze současné 
situace jak v naší obci, tak v tomto státě. Ale to spo-
lu přece souvisí. Od příštího roku, případně dalších 
let, neočekávám žádné převratné změny. Neboť už 
z historie víme, že se vše mění od dobrého ke špat-
nému a naopak. Po vyřešení jednoho problému se 
objevují další a další. Ale to už k tomuto životu přece 
nutně patří.

Zpracovala: Marcela Macháčková

Řk. farnost 
zve na velikonoční mši 
na slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně  
27. 3. 2016 od 11 hodin 
v kapli na faře.
Aktuální pořad bohoslužeb 
i nabídku dalších možností 
naleznete na 
www.farnost.rudoltice.info
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Zubní pohotovost
MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 

MUDr. Šrámek Petr  Letohrad, U Dvora 815

MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268  

MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815

MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227

MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151

MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814

MUDr. Vítková Eva  Červená Voda 333 (MOVIOM)

MUDr. Vlasatá Lenka Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

MUDr. Appl Martin  Dolní Čermná 222 

MUDr. Bílý Aleš  Lanškroun, Opletalova 567

MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149

MUDr. Filipová Jitka  Lanškroun, Strážní 151

MDDr. Haltmar Petr  Lanškroun, Strážní 151

MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

5. - 6. 3. 2016

12. - 13. 3. 2016

19. - 20. 3. 2016

25. 3. 2016

26. - 27. 3. 2016

28. 3. 2016

2. -3. 4. 2016

9. - 10. 4. 2016

16. - 17. 4. 2016

23. - 24. 4. 2016

30. 4. - 1. 5. 2016

7. - 8. 5. 2016

14. - 15. 5. 2016

21. - 22. 5. 2016

28. - 29. 5. 2016

465 642 765

465 621 551

465 381 212

465 620 358

465 322 348

465 322 907

465 613 441

465 626 460

465 642 765

465 393 266

465 324 829

465 642 267

465 325 212

465 325 212

465 676 818

BŘ
EZ

EN
D

U
BE

N
K
V
ĚT

EN

Nový ceník 
inzerce 
v rudoltickém 
zpravodaji
Formát  Cena

A4   1000,- Kč

A5   500,- Kč

A6   250,- Kč

A7   125,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Pro místní podnikatele 
a obyvatele sleva 20 %. 

Inzerce podle vlastního návrhu.     

Platnost ceníku od 1. 4. 2016
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Básnické sklony v sobě ve zralém věku objevil ru-
doltický podnikatel pan Oleg Frajman, kterému dě-
kujeme za zaslání vlastních veršů pro obohacení 
našeho zpravodaje.

Neměl jsem nikdy ani zdání

Když chlap přichází do přechodu,
vlasy mu šediví 
a má daleko do důchodu.

Znovu je jak velké dítě,
čím dál víc rád si hraje,
začne skládat básničky
a jimi možná pobaví tě.

Neměl jsem nikdy ani zdání,
že dám se někdy do veršování.

Možná je to i Boží přání,
snad nejde o náhodu,
skrze mne dodat vám lidem
dobrou náladu.

Láska, ta nejsilnější energie

Už mi bylo padesát,
brzy mi bude šedesát.

Nekouřím, nepiji,
tamto už není taky tak často.

A tak časem dozrávám,
se slůvky si pohrávám.

Kolem lidi se k sobě mají
spolu se rádi objímají.

Ježkovy zraky,
já bych chtěl taky!

Osobnost

Ježíš pro nás, za lásku, visí na kříži.
Džihádista  pro zlo, páchá teror v Paříži. 
Chce ho páchat všude, 
terorismus zastavme dřív
než i u nás bude.

Rozmíšky a sváry musí jít stranou.
Vraždy a výhrůžky teroristů jsou už za hranou.

Pro mě je ten člověk Osobnost,
co bouchne do stolu a řekne,
že už toho bylo dost.

Co tě nezabije

Rád jsem brával
to dobré,
co mi život dával.

Bylo hodně pěkných chvil,
ze vzpomínek na ně
jsem dlouho žil.

Co mě žralo,
bylo to,
co za málo stálo.

Byly to zkoušky života,
obstát v nich musel jsem
vlastní pílí.

Nad vodou mě drželo,
že "co tě nezabije,
to tě posílí ".

Starosti měl jsem 
skoro v každém dni,
na mysli měl jsem stále,
"že naděje umírá poslední ".
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Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče dětí 
narozených v období od 1. září 2015 do 31. března 
2016 na slavnostní vítání občánků, které se usku-
teční 
v sobotu 9. dubna 2016 od 14 hod. v sále Kulturního 
domu v Rudolticích.
Máte-li o uvítání zájem, sdělte jej prosím pracovnici 
evidence obyvatel zdejšího obecního úřadu telefo-
nicky na tel. č. 465 323 124, případně písemně nebo 
e-mailem na ou@rudoltice.cz. Pro účely evidence 
budete požádáni o jméno a datum narození dítěte, 
Vaše jméno a vztah k dítěti, tel. kontakt a adresu,  
na kterou Vám bude zaslána těsně před konáním 
obřadu pozvánka. Uvedené údaje uvádějte i při pí-
semném nebo e-mailovém kontaktu.

Z důvodu změn v agendě evidence obyvatel,  
které provedlo Ministerstvo vnitra ČR (ochrana 
osobních údajů), obecní úřad již nemá dostatečné 
informace o rodičích narozených dětí a není tak 
možné zasílat pozvánky na vítání občánků rodičům 
automaticky.

Autor: Obecní úřad Rudoltice

Kalendář akcí na rok 2016:
19. - 20. 3. 2016    

9. 4. 2016    

30. 4. 2016    

Velikonoční výstava (obec)
vždy od 14.00 do 18.00 hodin na sále kulturního domu

Vítání občánků (obec)
od 14.00 hodin na sále kulturního domu

Pálení čarodějnic (TJ Sokol)

Vítání občánků - pozvánka

7. 5. 2016    

10. - 12. 6. 2016   

26. 6. 2016   

27. 8. 2016

3. 9. 2016

1. 10. 2016

3. 12. 2016

9. 12. – 11. 12. 2016

Divadelní hra „Jak to dělají andělé“ – komedie 
(Spolek divadelních ochotníků z Dolní Čermné)
v 19.00 hodin na sále kulturního domu

Rudoltická pouť (obec)

Poutní mše k sv. Petru a Pavlu (kostel)

Myslivecké posezení (Myslivecké sdružení Rudoltice)

Loučení s létem (obec)

Oslava Mezinárodního dne seniorů (obec)

Mikulášská nadílka pro děti (obec)

Vánoční ladění - výstava (obec)
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,,Jaro je tady, Marie! Začalo nám kvést auto…“ Beze slov

Beze slov

Beze slov

,,,To víš, doba se mění…“

Kresby: Pavel Dvořáček,,Co je? Vždyť jsem se oblékl přesně podle 
předpovědi…“
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Děti z MŠ a ZŠ Rudoltice, 
Klub důchodců a Obec Rudoltice 
Vás zvou na

 VELIKONOČNÍ
 VÝSTAVU 
ve dnech 19. 3. - 20. 3. 2016
na sále místního kulturního domu.

Kromě vystavovaných exponátů bude zajištěno občerstvení, 
prodej zákusků, drobných velikonočních ozdob i různých  
dárkových předmětů.  Pro děti budou nachystané „dílničky“ 
s možností uplést si vlastní pomlázku. 
K velikonoční pohodě bude hrát flašinetář.

NECHTE SE INSPIROVAT JARNÍ VÝZDOBOU.
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Fotografie 
z mateřské 
školy
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