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VÍTE, ŽE...

– počet obyvatel k 4.9.2007 je 1 445?

– průměrný věk je 34,40 let?

– počet přihlášených od 1. 1. 2007 do 4. 9. 2007 je 202?

– počet narozených od 1. 1. 2007 do 4. 9. 2007 je 14?

– počet zemřelých je od 1. 1. 2007 do 4. 9. 2007 5?

– počet obyvatel s bydlištěm Rudoltice – Zámeček je 429?

– na Zámečku byly obydleny k 1. 9. domy čp. 611 a 618?

– k 1. 10. bude obydlen poslední dům II.etapy čp. 612?

– obec má od 28. 8. 2007 novou starostku Eriku Kohoutovou (KSČM)?

– místostarostku Lenku Bártlovou (ČSSD)?
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
nebojte se, že by nebylo v tomto 3. čísle nového Rudoltického zpravodaje co číst, že 

třeba  v  srpnu   nastala  okurková  sezóna.  Ba  právě  naopak.  V letošním létě  se  toho  v 
Rudolticích událo tolik, že tomuto číslu doslova „praskají svorky“ pod náporem rekordních 
32 stran obsáhlého čtení. 

Ti, kdo pravidelně navštěvují www.rudoltice.cz nebo jednání obecního zastupitelstva, už 
vědí, že dlouholetého starostu RNDr. Oldřicha Kolomého nahradila paní Erika Kohoutová a 
funkce místostarostky se ujala paní Lenka Bártlová. A právě názorům členů zastupitelstva 
je věnována největší část zpravodaje. Na dalších stránkách se dozvíte z první ruky od paní 
kastelánky, jaká byla první sezóna na Zámečku, dále si  přečtete o historii  i  současnosti 
místního fotbalového klubu,  který oslavil  60.  výročí,  a  na závěr jsme pro vás připravili 
pověst, ve které se vysvětluje, proč na Zámečku již nestraší. 

Pěkné čtení v barevných podzimních dnech přeje redakce Rudoltického zpravodaje

SLOVO NOVÉ STAROSTKY

Vážení spoluobčané,

v posledních  týdnech  jsme  se  stali  aktéry  nepříjemných  událostí.  Nebudu  se  moc 
rozepisovat, protože situace se každým dnem trochu mění, a co bylo aktuální včera, to již 
nebude aktuální ve dnech, kdy budete tyto řádky číst.

Co  se  vlastně  stalo?  Sled  událostí  Vám  přiblíží  ve  svém 
komentáři  paní  místostarostka.  Pan  Kolomý  vydal  oficiální 
zdůvodnění svého rozhodnutí odstoupení z funkce starosty obce. 
Z našeho pohledu jsou důvody zcela jiné, protože rozpory mezi 
zastupiteli  a  panem  starostou  nebyly  tak  velké,  jak  bylo 
prezentováno. Přitom panu starostovi muselo být jasné, co jeho 
rozhodnutí  způsobí  a že tímto krokem může ohrozit  to,  co do 
této doby vybudoval. Muselo mu být jasné, že se o nás bude 
mluvit,  ale  také  to,  že  se  bude  muset  udělat  audit.  Nikdo  si 
přece neuváže na krk balvan, v našem případě obec s dluhem 
cca  35  milionů  korun,  aniž  by  si  nechal  finanční  situaci 

zprůhlednit. Moc by mě zajímalo, zda by to udělali ti, kteří nás za tento krok odsuzují. 

Před pár dny jsem si vzpomněla na události z dubna letošního roku (viz dopis starosty 
z 16.4., který je ke stažení v aktualitách na www.rudoltice.cz, pozn. redakce) a trochu jsem 
si je oživila. A najednou mi došlo, že vlastně pan starosta již v dubnu věděl, co se stane 
v srpnu. Mluvil o velmi špatné finanční situaci která vyvrcholí v srpnu, o tom, že cítí, že to 
dlouho nevydrží a podá demisi.  Bylo toho mnohem víc, co tenkrát říkal. Chci tím pouze 
poukázat na fakt,  že scénář frašky či  spíše tragédie odehrávající  se v těchto dnech byl 
napsán  mnohem dřív  a  nepochází  z našich  per.  Nechci  nikomu ubližovat,  vím,  že  pan 
Kolomý  pro  tuto  obec  hodně  udělal,  ale  nenechám  házet  vše  špatné  na  současné 
zastupitele. Sedm zastupitelů se semklo do pracovního kolektivu a snaží se každý dle svých 
možností  a  schopností,  aby  důsledky  těchto  událostí  nepoškodily  obec  Rudoltice  a  její 
občany. Nebýt značné pomoci a podpory   zastupitelek p. Skalické,  p.  Bártlové a dalších 
zastupitelů, nebyla bych do tohoto rizika šla. Jim patří můj dík.

Erika Kohoutová, starostka
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PŘEDSTAVENÍ NOVÉ MÍSTOSTAROSTKY LENKY BÁRTLOVÉ

Paní Bártlová, 28. 8. 2007 jste vystřídala ve funkci 
místostarostky  paní  Eriku  Kohoutovou,  která  byla 
zvolena na místo starostky. Víme o Vás, že v Rudolti-
cích žijete od malička. Můžete se však představit těm, 
kteří Vás neznají, protože se nedávno přistěhovali?

Narodila jsem se dne 15. 8. 1975 v Lanškrouně. V Rudol-
ticích jsem od útlého věku navštěvovala jak předškolní, tak 
školní zařízení I. stupně, ve II. stupni jsem pokračovala na ZŠ 
A.  Jiráska  v Lanškrouně.  Poté  následovalo  studium  Střední 
ekonomické školy (Obchodní akademie) v Chocni, jež jsem na 
konci  května  r.  1993  ukončila  maturitní  zkouškou.  Na  jaře 
r. 1994 jsem se provdala a o půl roku později se mi narodila 
dcera Natálie, která nedávno dovršila krásných 13 let. Nyní 
jsem rozvedená. Protože mě v podstatě ještě před ukončením 
studia kontaktoval Okresní soud v Ústí nad Orlicí ohledně nabídky zaměstnání, má volba 
byla jasná. S výjimkou tříleté mateřské dovolené jsem v justici zaměstnána až dosud a pev-
ně věřím, že tomu nebude v budoucnu jinak. Nejprve jsem pracovala jako zapisovatelka a 
nyní již několik let působím ve funkci správce aplikace informačního systému soudu. Má 
práce mě nesmírně naplňuje, neboť vyžaduje jistou dávku kreativity. Soud jako takový pro 
mě však nepředstavuje pouze zdroj obživy, ale je pro mě velice neocenitelný i po stránce 
přátelství a porozumění. 

Samozřejmě každého napadne, že musíte mít kromě vztahu k obci i hodně 
odvahy, když si troufáte na tuto náročnou funkci. Jaké máte plány a priority pro 
tuto práci?

K Rudolticím mám vzhledem k tomu, že je to má „rodná víska“ samozřejmě velice klad-
ný vztah. Ač se to dle tvrzení mých přátel na první pohled vůbec nezdá, jsem člověk velice 
komunikativní a přístupný jakékoliv diskusi. Co se týče Vámi zmiňované odvahy, musím říci, 
že jsem celkem tvrdohlavá, většinou jdu do všeho „po hlavě“ a v neposlední řadě jsem 
člověk držící se hesla „co tě nezabije, to tě posílí“. Za dobu působení v zastupitelstvu jsem, 
bohužel,  získala  pocit,  že  informovanost  občanů  je  velice  nedostatečná,  což  s sebou 
samozřejmě logicky nese i jejich, řekla bych, nízký zájem o dění v obci, nemluvě někdy až 
o neuvěřitelných pověstech. Myslím, že výborným nástrojem, jak toto změnit, jsou v dnešní 
pokrokové době právě webové stránky naší obce, které mimochodem výborně spravuje Petr 
Macháček.  Prostřednictvím internetu  lze  velice  jednoduše  zvýšit  u co  nejširší  veřejnosti 
všeobecnou povědomost o dění v obci a tak dosáhnout diskusí o tom, jakým směrem se 
obec bude nadále ubírat, vždyť počet obyvatel již zanedlouho dosáhne výše 1 500, a to je 
přeci obrovské množství názorů, nemyslíte?

Zeptám  se  Vás  stejně  jako  nedávno  paní  Kohoutové:  Jak  to  vše  budete 
zvládat časově? Budete mít nějaké pevné úřední hodiny, jinými slovy kdy a jak 
budete pro občany dosažitelná?

Časová náročnost této funkce je naprosto neoddiskutovatelná. Vzhledem k tomu, že 
mám třináctileté dítě a celkem časově náročné i své zaměstnání, přiznávám, že nebude 
zrovna lehké toto vše skloubit dohromady. Nicméně, již nyní jsem samozřejmě k dosažení 
na svém mobilním telefonu (776 023 736), dvou mailových adresách a samozřejmě bych 
do budoucna, až se situace nějakým způsobem stabilizuje, ráda zavedla jisté pevné úřední 
hodiny.
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Jak  se  proběhlé  změny  ve  složení  zastupitelstva  projeví  v rozdělení  úkolů 
mezi jednotlivé členy?

Řekla bych, že právě proběhlá změna ve složení zastupitelstva si rozdělení úkolů mezi 
jednotlivé členy doslova vyžaduje. Odstoupením RNDr. O. Kolomého z funkce starosty bylo 
celé zastupitelstvo v podstatě v mžiku „vhozeno do vody“, a proto zvýšené pracovní úsilí 
každého ze zastupitelů je nyní velice neocenitelné. Jako jeden z klasických případů mohu 
uvést  opětovné  založení  bytové  komise,  která  byla  bývalým starostou  ze  dne  na  den 
zrušena.  Zastupitelka Iva Skalická již  opětovně pracuje „na plné obrátky“ ve funkci  její 
předsedkyně; její práce vzhledem k již velkému množství obecních bytů je rozhodně velice 
důležitá, a proto si myslím, že se druhého zrušení tato komise opravdu nemusí obávat...

Byla jste zvolena za ČSSD. Projeví se tato politická orientace nějak ve Vaší 
práci pro obec? 

Ano. Obec již několik let aktivně spolupracuje s poslanci ČSSD Mgr. Radko Martínkem a 
Ing. Miroslavem Váňou, kteří byli u samého zrodu rozsáhlé obecní výstavby a jejich náklon-
nost je samozřejmě, obzvláště v současné, řekla bych až těžké situaci obce, pro nás nes-
mírně důležitá; vzhledem k tomu, že to jsou právě poslanci strany, za kterou jsem byla 
zvolena, spolupráce s nimi bude zajisté pro naši obec o to snazší. Co se týče „místních“ 
politických  podmínek,  pokud  zapátráte  v paměti  po  volebním  programu  ČSSD  pro 
komunální  volby  na  podzim roku  2006,  v otázce samosprávy  obce  byla  jedním z úkolů 
dostupnost zápisů ze zastupitelstva všem občanům na internetu, což, jak si již velká část 
občanů asi všimla, bylo naplněno. S tím souvisí i snaha o otevřenou komunikaci – diskusi 
mezi zastupitelstvem a občany obce. Protože za stranu ČSSD byly v podzimních volbách 
zvoleny dvě ženy, snažíme se samozřejmě všemi možnými prostředky mj.  podporovat i 
školství  v naší  obci.  Ještě  před  zvolením do  zastupitelstva  jsem jako  matka několik  let 
působila  ve  školské  radě  pracující  při  ZŠ  a  MŠ  Rudoltice,  v čemž  samozřejmě  i  jako 
zastupitelka hodlám pokračovat.  Rozhodně si  však nemyslím,  že na vesnicích jako jsou 
Rudoltice je třeba upřednostňovat svou politickou orientaci. Nejsme přeci žádné anonymní 
město či velkoměsto, kde politika hraje prim.

Takže mi nezbývá, než Vám popřát, aby Vás Váš elán do práce neopustil!

Marcela Macháčková

JAK TO VLASTNĚ VŠECHNO BYLO, JE A BUDE?

Dnem 10. 8. 2007 odstoupil z funkce starosty naší obce RNDr. Oldřich Kolomý a jako 
důvod uvedl „dlouhodobé hluboké rozpory v otázkách vrcholového řízení obce se stávajícím 
zastupitelstvem“.  Dovolte  mi  proto,  abych  se  v následujících  řádcích  alespoň  rámcově 
vyjádřila  k době  minulé  a  přiblížila  tak  Vám,  čtenářům tohoto  zpravodaje,  v základních 
bodech scenérii jednání obecního zastupitelstva.

V podstatě se dá říci, že do jednání OZ dne 13.3.2007, kdy zastupitelstvo vyhodnotilo 
pořadí výběrové komise ohledně nového správce obecních lesů a schválilo tak proti mysli 
starosty  novým  správcem firmu  LESPAP  Zdeněk  Papík,  nedošlo  v  podstatě  k žádnému 
rozporu  mezi  OZ  a  starostou.  Následujícího  zasedání  se  již  starosta  nezúčastnil  a  dne 
27. 3. 2007  ohlásil  dvouměsíční  neplacenou  dovolenou.  Nyní  se  tedy  alespoň  v bodech 
pokusím nastínit další sled událostí, v nichž se názory zastupitelstva a dnes již bývalého 
starosty, bohužel, rozcházely:

Rudoltický zpravodaj 4 3/2007



10. 4. 2007 – starosta nepřítomen; OZ vyhlašuje nové nabídkové řízení na základovou 
desku III. etapy (dne 17. 4. 2007 následně starostou anulováno a ohlášena vážná finanční 
situace obce)

3. 7. 2007 – starosta nepřítomen; dochází k uzavření nájemní smlouvy s L. Skalickou

10. 7. 2007 – starosta nepřítomen; OZ předložena ke schválení faktura firmy Clippro 
s. r. o.  (RNDr.  O. Kolomý)  za  vedení  účetnictví  a  mezd  pro  obecní  firmy  a  zpracování 
nájemních smluv pro obec, kterou OZ označuje za střet zájmů s funkcí starosty 

24. 7. 2007  –  starosta  vydává  tři  usnesení  (zrušení  bytové  komise;  odebrání 
delegované  pravomoci,  týkající  se  rozhodování  o uzavírání  nájemních  smluv;  výzva 
zastupitelstvu  k dodržování  zákona  o obcích);  bytová  komise  následně  reaguje  na  své 
zrušení vydáním prohlášení, kterým se zabývají Orlické noviny

31. 7. 2007 – starosta přítomen; kontrolní výbor předkládá zápis ze svého jednání

7. 8. 2007  –  starosta  přítomen;  kontrolní  výbor  navrhuje  tři  usnesení  (vyvěšování 
aktuálního programu jednání  OZ na úřední  desku, zveřejňování  zápisů z OZ na webové 
stránky obce, příprava podkladů zastupitelům k prostudování)

8. 8. 2007 – přes výslovný zákaz starosty dochází ke zveřejnění zápisů z OZ na web

9. 8. 2007 – starosta vydává usnesení o své rezignaci ke dni 10. 8. 2007

Dovolte  mi,  abych  se  nyní  krátce  vyjádřila  k činnosti  kontrolního  výboru.  Kontrolní 
výbor při své práci dospěl k  závěru, že informovanost jak občanů, tak zastupitelů je velice 
nedostatečná,  a  proto,  jak  shora  uvedeno,  podal  dne  7. 8. 2007  návrh  na  vydání  tří 
usnesení, jež byla, bohužel v rozporu s myslí starosty, schválena: 

1) Vyvěšování aktuálního programu jednání OZ na úřední desce
Do této doby byl trvale vyvěšen pouze obecný, nicneříkající návrh programu jednání 

OZ, což kontrolní výbor považoval za omezování informovanosti občanů o projednávaných 
bodech na nastávajícím zasedání.

2) Zveřejňování zápisů z jednání OZ na webové stránky obce (www.rudoltice.cz)
Vzhledem k dosud velice omezené informovanosti Vás, občanů, o dění na půdě zastupi-

telstva se tento návrh opětovně jevil kontrolnímu výboru jako velice důležitý. 

3)  Příprava podkladů k projednávaným bodům v  časovém předstihu k prostudování 
všem zastupitelům

Toto usnesení kontrolní výbor navrhl právě z pocitu, že velice často docházelo k situa-
cím, kdy zastupitelé rozhodovali o věcech, k nimž neměli potřebné informace. Jistě sami uz-
náte,  že  je  v zájmu všech zastupitelů  si  moci  v  klidu  a  dopředu veškeré  projednávané 
dokumenty prostudovat.

Dle § 82 zák. č. 128/2000 Sb. má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce mj. 
právo předkládat návrhy na projednání,  vznášet  dotazy,  připomínky a podněty na radu 
obce (v našem případě starostu); dle § 83 odst. 1 cit. zákona je člen zastupitelstva obce 
povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů 
obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a 
jednat  a  vystupovat  tak,  aby nebyla  ohrožena vážnost  jeho  funkce.  Ve  smyslu  těchto 
ustanovení  postupoval  i  kontrolní  výbor.  K otázce účasti  na  zasedání  zastupitelstva pro 
dokreslení uvádím, že z celkového počtu 36 jednání ke dni odstoupení z funkce byl bývalý 
starosta celkem 15 jednání nepřítomen. 
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Ráda bych se ještě vrátila k otázce faktury firmy Clippro, s. r. o.  (RNDr.  O. Kolomý), 
která byla dne 10. 7. 2007, v té době ještě starostou obce, předložena zastupitelstvu ke 
schválení. Fakturovány byly práce za vedení účetnictví a mezd pro obecní firmy a zpracová-
ní nájemních smluv pro obec. Dle většinového názoru zastupitelstva by však akceptací této 
faktury došlo ve smyslu ust. § 3 zákona č. 159/2006 Sb, účinného od 1. 1. 2007, ke střetu 
zájmů, neboť ať už jako uvolněný či neuvolněný starosta obce je pro účely tohoto zákona 
veřejným funkcionářem. Dle § 2 zák. o střetu zájmů se veřejným funkcionářem mj. rozumí: 

–  člen  zastupitelstva  obce,  městské  části  nebo  městs.  obvodu  územně  členěného 
statutárního města a  městské části  hl.m.  Prahy,  který je  pro  výkon funkce dlouhodobě 
uvolněn;

– starosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě 
uvolněni. 

Protože si zastupitelé byli samozřejmě plně vědomi, že fakturované práce v podstatě 
odpovídají  práci  odvedené,  došlo  mezi  nimi  k návrhům  náhradního  řešení  v podobě 
jednorázové odměny,  příp.  stanovení  nejvyššího  možného  platu  neuvolněného starosty. 
Vzhledem k nepřítomnosti starosty však k dohodě nedošlo a, jak bylo posléze RNDr. O. Ko-
lomým sděleno, na navrhovaná náhradní řešení by nebyl ochoten přistoupit.

Co bude dál? RNDr. O. Kolomý svou funkci  starosty vykonával  jako neuvolněný a i 
přesto si na svá bedra naložil obrovské kvantum práce. Pokud osobně mohu posoudit, jedná 
se  o výborného  ekonoma,  který  byl  v podstatě  „mozkem“  současné  rozsáhlé  výstavby 
obce. O to těžší situace nastává pro obec v případě, kdy takovýto člověk ze dne na den 
ukončí  svou činnost.  Zastupitelstvo tedy  bylo nuceno v krátkém časovém úseku zajistit 
v otázce ekonomie plnohodnotnou náhradu do doby, než bude vyhlášeno výběrové řízení, a 
požádalo o spolupráci Daně - Audit a. s. se sídlem v Lanškrouně. Situace ohledně vedení 
ekonomie  se  však  neustále  mění,  není  tedy  možné  teď  a  tady  sdělit  Vám  občanům 
s ohledem na časový odstup stav ke dni vydání zpravodaje. Dále je řešena aktuální otázka 
komplexního zajištění správy nemovitostí obecního bytového fondu, neboť při takovémto 
množství  obecních  bytů  není  absolutně  možné,  aby  toto  v plné  šíři  prováděl  aparát 
obecního úřadu. Jedná se v podstatě o vedení evidence nájemců, vypracování evidenčních 
listů, evidence výše nájemného včetně průběžné aktualizace jeho změn, zajišťování revizí a 
prohlídek dle ČSN atd. 

Pevně  věřím,  že  i  přes,  řekla  bych,  hektické  události  posledních  měsíců  na  půdě 
zastupitelstva,  nezůstane  dnes  již  pouze  zastupiteli  RNDr.  Oldřichu Kolomému,  člověku, 
který byl  u samého zrodu současné  rozsáhlé obecní  výstavby,  osud obce  lhostejným a 
svými schopnostmi bude i nadále přispívat k jejímu rozvoji.

Na závěr bych velice ráda touto cestou poděkovala p.  Liboru Kocandovi,  který obci 
neprodleně po volbě nového starosty nabídl neocenitelnou pomoc jak rázu finančního na 
podporu zdejší MŠ a ZŠ, tak i hlasu poradního v rámci stavební komise, jejíž činnost v naší 
obci  považuji  vzhledem  k  současné  rozsáhlé  výstavbě  za  velice,  ale  opravdu  velice 
důležitou.  Protože  mě  neskutečně  těší  jakýkoliv  zájem  občanů  pomoci  obci,  budu 
samozřejmě  velice  ráda,  pokud  se  mezi  Vámi  najde  další  poradní  hlas,  ať  už  v rámci 
stavební či jiné komise, neboť, jak je všeobecně známo, „více hlav víc ví“.

Děkuji Vám za Váš čas.
Lenka Bártlová, místostarostka

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná každý sudý čtvrtek od 20 hodin 
v budově obecního úřadu.
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AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA, VÝBORŮ A KOMISÍ

Dne 13. 7. 2007 se vzdal svého zastupitelského 
mandátu  z důvodů  pracovních  pan  Richard 
Kohout  (KSČM) a  na  jeho  místo  od  téhož  dne 
nastupuje  pan  Daniel  Žáček  (KSČM).  V  komisi 
životního  prostředí  bude  Richard  Kohout  působit  i 
nadále.

Ke dni  10.  8.  podal Oldřich Kolomý demisi  na 
funkci  starosty, na jednání  dne 28. 8.  byla novou 
starostkou  zvolena  paní  Erika  Kohoutová,  místo-
starostkou Lenka Bártlová. Další změny se udály i 
v obsazení výborů a komisí. 

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Jméno za stranu
telefon
e-mail

funkce

Kohoutová Erika KSČM
602 842 486
erikakohoutova@seznam.cz 

starostka obce

Bártlová Lenka (ČSSD) 776 023 736, bartlova@ow.cz,
bartlova@osoud.uno.justice.cz

místostarostka obce

Janisch Jiří ODS 723 150 768

Kolomý Oldřich, RNDr. ODS
602 428 181 
visionrudoltice@tiscali.cz

Rezek Oldřich KSČM 602 785 050 výbor finanční

Skalická Iva, Bc. ČSSD 776 221 738, 465 323 611
iva.skalicka@tiscali.cz 

komise bytového fondu,

Sodomková Marta (KSČM) 739 926 715 komise sociálně-zdravotní

Stránská Iva (KSČM) 721 646 986 
komise sociálně-zdravotní
výbor kontrolní

Žáček, Daniel (KSČM) 602 666 742
danecek.zacek@seznam.cz

výbor finanční

VÝBORY A KOMISE

Název výboru/komise předseda ostatní členové

Výbor finanční Rezek Oldřich Žáček Daniel, Chromcová Marcela

Výbor kontrolní Stránská Iva Macháčková Marcela, Mgr.
Šerkopová Krasava

Komise bytového fondu Skalická Iva, Bc. Konečný Petr

Komise kulturní a informační, 
Rudoltický zpravodaj

Macháčková Marcela, Mgr. 
(776 559 793,465 324 893 
dialog.machackova@centrum.cz)

Kohout Richard
Macháček Petr

Komise sociálně-zdravotní Sodomková Marta Stránská Iva, Kopecká Anna

Komise stavební Kocanda Libor (608 073 355)

Komise životního prostředí
Kohout Richard (775 134 906
richard.kohout@seznam.cz) 
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ZAMYŠLENÍ NAD SITUACÍ V OBCI

Považuji za svou občanskou povinnost říci několik postřehů k tomu, co se děje v naší 
obci,  a  to  především proto,  že  jako  bývalý  starosta  považuji  za  nutné  sdělit  občanům 
v podstatě několik čísel, aby si mohli sami udělat o financování obce a o jejím dalším osudu 
svoji nezávislou představu.

Začnu  zcela  prozaicky.  Neznám  občana  naší  vesnice, 
který  by  nechtěl  asfaltové  kobercové  cesty,  chodníky, 
cyklostezky  do  všech  okolních  obcí,  aquapark,  dostatek 
volných obecních bytů, kanalizaci (nejlépe s tím, aby pak za 
ni  neplatil  ani  stočné),  dům  s pečovatelskou  službou, 
kyvadlovou  autobusovou  dopravu  nejen  do  Lanškrouna, 
vybudování  několika poldrů podle přítoků potoků do vsi,  tj. 
celkem tři,  moderní  školu a  školku s tělocvičnou a dlouhým 
provozem  pro  družinu  a  školkové  děti,  hustou  síť  různých 
obchodů,  a  v neposlední  řadě  kulturní  dům  s pravidelným 
kulturním programem pro děti a dospělé. A jako důvod k tomu 
dodá, máme na to nárok, vždyť platíme daně, tak ať se stát 
(potažmo obec) o to postará.

Tolik  na úvod.  A  nyní  již  přejdu k číslům.  Uvedu jenom 
jako  příklad  akce,  které  si  nové  zastupitelstvo  klade  jako 
prioritu.  Chodník s výkupem pozemků a s nutným odvodně-

ním do potoka přijde cca na 15 mil. Kč, kobercové cesty na 35 mil. Kč, kanalizace klasickým 
způsobem s ČOV na konci vesnice, cca na 45 mil. Kč a dům s pečovatelskou službou cca na 
30 mil. Kč (to bude jenom velmi malý, cca do 15 osob). Tyto ceny jsou spíše při zemi, např. 
1 m2 koberce za 500 Kč je cena, do které se budou muset firmy velice pracně dotlačit. Pro 
Vaši představu, kousek koberce z hlavní silnice k provozovně Tejkl stál před lety 200 000 Kč, 
dnes by to samozřejmě nestačilo.  Odhad 35 mil.  Kč na cesty jsem vzal  z vlastnoručně 
vyrobených databází, které obsahují délku a šířku všech obecních komunikací, podobně je 
to s odhadem na ostatní akce, tj. kanalizace, chodníky a dům s pečovatelskou službou. Za 
čísly si stojím, spíše je na uvážení, kde na to vzít. Pokud by se nestavěly byty na Zámečku, 
zbyl by volný kapitál obce cca 2 mil. Kč na jeden rok na všechny investice a opravy. Jsou to 
jednoduché  kupecké  počty.  Cena  výše  uvedených  investic  je  cca  125  mil.  Kč,  tj.  i 
kdybychom  nic  neopravovali  a  nedělali,  potřebovali  bychom  na  to  62,5  roků,  což  je 
nesmysl, neboť za tu dobu bude nutno do těchto investic znovu napumpovat minimálně 
stejné množství peněz na opravy, nehledě na to, kdo bude tak dlouho živ, aby se toho 
dočkal. Spoléhat se na to, že na tyto věci přijde dotace od státu či z EU také nejde, toto 
chce každá vesnice, a nevidím jediný důvod, proč by Rudoltice měly dostat a ostatní ne. 
Výdaje  za celou republiku  totiž  představují  zhruba  částku  rovnající  se  celému rozpočtu 
republiky na celý rok, tj. 1 bilion Kč, a to je taková částka, která při nedostatku peněz ve 
státě nebude nikdy k dispozici. Proto si obec musí pomoci sama, a výstavba bytů, prodej 
parcel,  průmyslová  zóna  jsou  prostředky,  jak  se  k výše  uvedeným  milionům  dostat. 
Samozřejmě, nejde to udělat za rok, ani za jedno volební období, je to běh na dlouhou trať, 
ale  vede  poctivým způsobem k cíli.  Peníze  z daní  od  státu  se  přidělují  na  hlavu,  a  po 
dokončení výstavby na Zámečku bude plynout do obecní  pokladny z daní cca 7 mil.  Kč 
ročně navíc, tj. více než ze „staré“ vesnice, a s tím už se dá něco dělat, nehledě na to, že 
obec bude mít i příjem z nájmu bytů, který je rovněž v milionech za rok (zkuste si to sami 
vypočítat, 332 bytů, průměrná plocha bytu 53,84 m2, cena za m2 a měsíc 51,1 Kč, budete 
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ohromeni). Ptám se, kolik peněz bude stát údržba „staré“ vesnice a kolik „nové“ vesnice na 
Zámečku, kde bude všechno nové, včetně kobercových cest. Troufám si tvrdit, že nahoře 
asi milion a dole nekonečně mnoho milionů, aby se dostal stejný stav věci. Není to krásný 
příklad  toho,  že  nejdříve  „spodek“  vesnice  pomůže  „vršku“  vesnice,  a  potom  se  role 
prohodí?  „Vršek”  vesnice  pomůže „spodku“  vesnice.  Je  v tom i  kus  solidarity,  bohužel, 
opakuji znova, nejde to hned, trvá to roky, ale dnes jsme již velice blízko cíle (akce je dobře 
rozjetá, II. etapa je zkolaudována, zbývá dokončit III. etapu – 94 bytů, konec by mohl být, 
pokud zastupitelstvo uzná tyto pravdy a začne se chovat normálně jako dobrý správce 
majetku, v roce 2008-2009). K autorům výroků ve zpravodaji a v Orlických novinách ze dne 
11. 9. 2007,  že chtěli  dělat chodníky, komunikace, kanalizaci,  atd.,  a starosta jim v tom 
zabránil, mohu dodat jen biblický výrok: „Bože odpusť jim, neboť nevědí, co činí”.

Těm, co dočetli až sem, patří můj dík za pozornost a vytrvalost, a těm, co ještě navíc 
násobili  a  dopátrali  se  výši  vybraného  nájemného  na  Zámečku,  patří  dík  dvojnásobný. 
Z této částky se musí ubrat cca 2,4 mil. Kč na splátky úvěru, který musí obec Rudoltice 
kvůli výstavbě splácet. Myslím, že i tak je ono číslo ohromující, a navíc, každý kdo stavěl 
dům, ví,  že prvních 20 let, pokud je stavba dobře provedena a z dobrých materiálů, se 
nemusí prakticky do vlastního objektu (plášť, střecha) nic vrážet. O bytech na Zámečku si 
toto dovolím tvrdit, střecha je např. dvojitá, střešní okna z plastu. Z vybraného nájmu je 
však třeba tvořit fond na opravy, cca 2 mil. Kč za rok. Po odečtení těchto částek (4,4 mil. 
Kč) a přičtení zmíněného zvýšeného daňového výnosu (6 mil.) tak dostaneme celkem, že 
pravidelný každoroční čistý výnos pro další investice v obci z bytové výstavby na Zámečku 
bude cca 12.5 mil. Kč za rok, a to už je částka, s kterou lze výše uvedené akce, tj. koberce, 
kanalizace a chodníky směle rozjet. Vyžaduje to však bezpodmínečně dodržet pro III. etapu 
stejné cenové relace jako pro I. a II. etapu výstavby. K tomuto je třeba dodat, že III. etapa je 
zatím velice dobře rozjetá díky uzavřeným smlouvám na hrubou stavbu šesti objektů po 13 
bytech.  Zbývá  uzavřít  smlouvy  na  řemesla  a  čtyři  čtyřdomky.  Zde  je  veliké  nebezpečí 
sklouznutí  z ceny,  stačí  na jednom bytě prodražit práce o 100 000 Kč (což je hned),  a 
máme okamžitě deficit cca 10 mil. Kč. 

Hovořil jsem dosud o pravidelných finančních výnosech za rok po skončení výstavby na 
Zámečku, je nutno však říci i to, jak by měla v roce 2009 výstavba být finančně zakončena. 
Zdárné dokončení  III.  etapy je naplánováno tak, že kromě již existujícího úvěru ve výši 
25 mil. Kč nebude již žádný další úvěr čerpán. Vyšší náklady na akci oproti dotacím (které 
činí 60 mil. Kč) ve výši cca 13 mil. Kč budou čerpány ze zvýšeného příjmu z daní (postupně 
narůstající větší počet obyvatel) a z postupně narůstajícího nájemného za obydlené byty. 
Toto je velice podstatné, výstavba se musí neustále hlídat nejen po odborné stránce, ale i 
po stránce finanční, aby se nepřejel rozpočet, dělal jsem to denně. Zde v tomto místě bych 
chtěl upozornit na nebezpečí překlenovacího úvěru, který je založen ve výši 10 mil. Kč a 
čerpáno je 5 mil. Kč. Proč je třeba překlenovací úvěr? Způsob čerpání dotací je takový, že je 
mohu čerpat daňovým dokladem až na hotové dílo. Prakticky to znamená, že napřed mu-
sím koupit materiál, zpracovat ho, a teprve pak mohu čerpat peníze ze státu. Je to velký 
handicap, proto se musí velice pečlivě a s obrovským předstihem plánovat výdaje a příjmy 
(roční rozpočet obce je z hlediska času velice krátká časová jednotka a tudíž nedostatečný). 
Současný  překlenovací  úvěr  je  splatný  1. 4. 2008  a  nedovedu  si  představit,  že  by  se 
nerealizoval. Proto každé jeho čerpání musí být doprovázeno úvahou, jak jej splatím. Na I. a 
II. etapu bylo několik překlenovacích úvěrů a nikdy nedošlo k nesolventnosti vůči bance, 
resp. k dodavatelům, proto také image obce je velmi vysoká a stačilo obvykle moje slovo 
jako záruka toho, že to zvládneme. Trochu problémem při překlenovacích úvěrech je to, že 
nový  se  dostane  od  banky  až  tehdy,  když  starý  řádně  zaplatím.  Ptám se  současného 
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zastupitelstva,  máte  v ruce  či  ve  hlavách  záruku  toho,  že  1. 4. 2008  bude  volných 
10 mil. Kč pro jeho úhradu? Radost a spontánní nadšení z toho, že je k dispozici  dalších 
5 mil. Kč může sklouznout do krachu ve smyslu přísloví „pýcha předchází pád”, nehledě na 
to, že to zatěžuje obec dalšími výdaji, ve formě úroků je to cca 15 000 Kč měsíčně. K tomu-
to bych chtěl dodat ještě to, že jsem odstoupil 10. 8. 2007 s tím, že jsem upozorňoval na to, 
že je třeba denně dělat uzávěrky a kontrolu rozpočtu s tím, že je třeba mít volně k dispozici 
určitý kapitál (v milionech), adekvátní akci na Zámečku, která je v řádu stovek milionů. 
Volně řečeno, musí běžet nepřetržitě „výroba peněz” pro příští práce. Realita je taková, že 
mnou  vytvořený  finanční  předstih,  včetně  překlenovacího  úvěru,  se  pomalu,  ale  jistě 
vyčerpává, aniž by se jakýmkoliv  způsobem doplňoval.  Jelo  to prostě nejen po finanční 
stránce  setrvačností  až  do  dnešního  stavu,  kdy  se  začíná  projevovat  silný  nedostatek 
financí a dodavatelské firmy začínají uvažovat o odchodu ze stavby. Upozorňuji dále na to, 
že je třeba mít pro nejbližší dobu na kontě cca 3 mil. Kč pro úhradu plynovodu pro parcely 
na RD (práce jsou v plném tempu a bude nutno za ně zaplatit), jinak bude další  malér. 
Peníze na překlenovacím úvěru byly mimo jiné určeny i na toto. 

Toto je tečka za byty, zbývají parcely pro RD domy a průmyslovou zóna. Náklady na 
dokončení  inženýrských  sítí  na  parcelách  pro  rodinné  domky,  cyklostezky  na  Zámeček 
k hlavní aleji a sítí na průmyslovou zónu (především komunikace s kruhovou křižovatkou 
pod  VN napětím naproti  Faltusovým)  odhaduji  na  cca  15  mil.  Kč,  naproti  tomu příjmy 
z prodeje parcel a průmyslové zóny lze očekávat ve výši cca 35 mil. Kč. Rozdílem vychází 
částka  čistého  výnosu  pro  obec  20  mil.  Kč,  a  to  je  přesně  číslo,  které  je  třeba  pro 
okobercování  obecních  cest  s výjimkou  komunikací  v extravilánu  kolem  měnírny  a  za 
Zvárovými (naproti točně), čili  jinými slovy, v roce 2009 na podzim je naplánována vlna 
vyčerpávající rekonstrukce obecních cest tak, že všechny cesty uvnitř vesnice budou mít 
v roce 2009 asfaltový koberec. Zde je jedno velké nebezpečí, pokud se bude postupovat 
tak, že uvedené akce budou provádět velké firmy (SKANSKA, STRABAG) na klíč bez aktivní 
spoluúčasti  obce  (s využitím  místních  firem  a  vlastní  strojů),  postaví  se  zhruba  jedna 
třetina,  a to je málo.  Uvedu jako příklad plynofikaci.  My jsme ji  udělali  za  3,5 mil.  Kč, 
nabídka  na  klíč  byla  za 10 mil.  Kč,  podobně  tomu bylo  s vodovodem,  školou,  školkou, 
rekonstrukcí kabin TJ, ordinací, rekonstrukcí kulturního domu a v neposlední řadě s celým 
Zámečkem,  včetně  průmyslové  zóny.  Přeloženo  jinak,  pokud  bude  zastupitelstvo  jen 
schůzovat a vypisovat výběrová řízení a samo konkrétně nic neudělá a vše bude vyřizovat 
jen úřednicky, bude ze všech těchto aktivit jen blábol pro smích celé vesnice. Tuto „jalovou” 
činnost mohu doložit již konkrétním příkladem: Cyklostezka na Zámeček mohla být již letos, 
tak  to  bylo  i  naplánováno,  nebýt  liknavosti  zastupitelstva  při  územním řízení  (nakonec 
svolení k cyklostezce „vyběhal” pan Miloš Šrámek a paní starostka se zřejmě v usnesení 
zastupitelstva chlubí  cizím peřím),  které bylo úředně zastaveno pro nesplnění  časových 
podmínek řízení, a dále liknavost zastupitelstva při prodeji parcel pro rodinné domky. Výnos 
z prodeje parcel,  které již  mohly být prodané (cca 1,5 mil.  Kč),  by pokryl  prakticky její 
výstavbu. Samozřejmě za předpokladu, že si ji uděláme sami, nikoli např. SKANSKA, pak by 
cena byla trojnásobná. Bohužel, asi to již letos nedopadne, ačkoli stroje a lidi byli a jsou 
připraveni to spustit.

Dostali jsme se pozvolna k jádru věci, totiž k tomu, čím je naše vesnice jiná než ostatní, 
k jádru sporu,  který současné  zastupitelstvo tvrdě kritizuje,  a který obráceně já  a  moji 
příznivci  tvrdě  obhajujeme.  Ano,  naše  vesnice  je  jiná  v tom,  že  jde  vpřed  netradičním 
způsobem, a to s maximálním využitím místního podnikatelského kapitálu, s maximálním 
využitím místních zdrojů tak, aby dosáhlo s minimálními náklady na vymoženosti současné-
ho světa, volně přeloženo – na kobercové komunikace, kanalizaci, aquapark, moderní školu 
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atd., neboť klasický model, který praktikuje absolutní většina vesnic, k tomuto cíli nevede, 
a to ani v západních zemích EU. Důvod je prozaický, jsou to peníze, ten větší a silnější tomu 
menšímu vždy nechá méně, často nic. Bylo to již stejné před totalitou, je to stejné i po ní a 
nebude to jinak ani za dvacet let. To, že vesnice dostávají z daní od státu za rok 6 000 Kč na 
hlavu  a  velká  města  až  40 000  Kč  na  hlavu  a  rok,  to  nejde  změnit,  protože  poslanci 
z velkých měst mají v parlamentu většinu, a nejde je přehlasovat. Stejné to bylo po revoluci 
i  v Okresním  shromáždění,  kde  zástupci  několika  největších  měst  v okrese  si  rozdělili 
prakticky všechny volné peníze, které do okresu 
tehdy  chodily.  Stačilo  jim  (starostům)  sejít  se 
někde  v hospodě  a  domluvit  se  na  režii 
hlasování.  V Rudolticích  jsme  tento  handicap 
prolomili, kvůli tomu vznikly obecní firmy VISION 
a  STAVBY,  kvůli  tomu  jsme  začali  dávat  práci 
místním  lidem,  protože  to  tak  vyšlo  daleko 
levněji.  Často  jsem  říkával,  že  je  to  obdoba 
komunistické  akce  „Z”.  Je  paradoxem,  když 
dnešní zastupitelstvo, které je plně pod kontrolou 
komunistů,  tento  princip  neobhajuje,  nebo lépe 
řečeno  je  plně  pod  vlivem  dvou  „soudružek” 
z ČSSD,  ačkoli  neustále  proklamuje  heslo  „jiní 
o lidech, my s lidmi”. 

Ptám se  zastupitelstva,  s kterými  lidmi  a  co  pro  ně  děláte?  Estrádu  na  webových 
stránkách, nečinnost v hledání nových zdrojů peněz pro obec, či spíše zvyšování režijních 
výdajů obce? Mluvit o tom, že chci dělat pro lidi, když neřeknu jak a hlavně jestli na to 
máme, to dokáže s prominutím každý „trouba”, hospodských řečí na toto téma je denně 
k dispozici  nekonečně  mnoho.  Zkuste  místo  neustálého  „honu  na  čarodějnice”  z řad 
minulého vedení obce udělat něco, co by přineslo prospěch každému obyvateli této vesnice 
buď finanční nebo jinak prospěšný. Námětů nabízím několik, je třeba např. zlegalizovat vrt 
na  vodu na Mertově kopci,  my jsme jej  stačili  fyzicky udělat,  víme že je v něm velice 
kvalitní voda na dvě vesnice našeho rozsahu. Chybí však legislativa, aby se vrt mohl zapojit 
do soustavy. Toto by přineslo výrazné snížení ceny vody za m3. Ocenil by to jistě každý 
člověk v obci.  Bohužel,  práce je na tom jako „na kostele”,  dnešní  složité předpisy není 
jednoduché rychle  zvládnout,  ale  v plánu to  naše vesnice má,  jinak by  se  vrt  nedělal. 
Podobně tématickým úkolem je  zrušení  ložiska dobývacího prostoru  na  Zámečku vedle 
aquaparku,  kde  by  měla  vzniknout  sportoviště  všeho  druhu  pro  širokou  veřejnost  na 
několika  hektarech  (v územním plánu  to  již  tak  je).  Kdo  se  toho  ujme  ze  současného 
zastupitelstva bez zbytečného tlachání o „lidech”, ale s jasnou vizí, co pro ně, za kolik, a 
kdy  bude k dispozici.  Dalším námětem je  rozšíření  školy,  rovněž  prospěch pro  všechny 
občany.  V neposlední  řadě je to započetí  prací  na kanalizaci  (a to nejdříve legislativní), 
která by měla být tlaková s využitím stávající ČOV na Zámečku. Měla by vést někde na 
hranicích intravilánu (podle toho, kde jsou obecní pozemky) o průměru 110 mm. Její výhoda 
spočívá v tom, že nemusí být ve spádu a dá se zprovozňovat kus po kuse, nejdříve obě 
sídliště, pak centrum obce kolem školy, atd. Náklady se přitom dají přirovnat k nákladům za 
vodovod, tj. „rudoltickým” způsobem ve stovkách Kč za běžný metr, což je přeukrutně málo 
proti  klasickému  provedení.  A  jsme  zase  u  toho,  nebýt  Zámečku,  nebyla  by  ani  tato 
varianta. Utrácet peníze obce, vydobyté nápady minulého zastupitelstva, to dokáže každý, 
stavět lacině z vlastních prostředků za peníze získané do obce vlastním přičiněním, to již 
umí  málokdo.  Nabádám tedy  zastupitelstvo,  zkuste  stavět  a  budovat  i  za  vlastnoručně 
vyrobené peníze, nikoli jen kritizovat a bořit vše minulé, což je hlavní trend současného 
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zastupitelstva. Myslím, že čas ukáže, kdo obci přinesl aktiva a kdo pasiva, nebojím se toho 
hodnocení.

Závěrem bych chtěl říci několik slov k mému odstoupení, které jsem definoval velice 
stručně a  lapidárně  jako dlouhodobé a hluboké  rozpory  v názorech  na  vrcholové  řízení 
obce.  Ano,  mnoho  již  napovídají  dosud  napsané  řádky  v tomto  příspěvku,  o  zbytek  se 
pokusím v následujících myšlenkách. Postupně,  se stále stoupající  tendencí,  jsem si pod 
vlivem reality  začal  uvědomovat,  že  vzniká  v zastupitelstvu jakási  „pátá  kolona”,  která 
volně přeloženo znamená tuto filosofii: Necháme starostu řídit to nejsložitější, tj. výstavbu 
na Zámečku, ale vše ostatní, především život v obci, si nenecháme vzít. Začalo se to týkat i 
financí  a  vlastního  přidělování  zakázek  na  práci  na  Zámečku  i  přidělování  bytů 
prostřednictvím  bytové  komise.  Starostovi  zřejmě  měla  zbýt  „jen  vlastní  stavba  a  její 
zdárné dokončení”. Tento skrytý manévr se začal projevovat typickým způsobem, známým 
každému z totality před revolucí v 89. roce. Přesněji řečeno, začalo docházet k tomu, že 
když  jsem  s něčím  nesouhlasil  (např.  nájemní  smlouvy,  které  jsou  ze  zákona  plně 
v kompetenci  starosty  a  nemůže  je  schvalovat  bez  jeho  souhlasu  zastupitelstvo), 
přehlasovali nás (ODS má 2 členy), pověřili paní místostarostku podpisem a tvářili se, že je 
všechno v pořádku. Připomíná to skutečně totalitu se vším, co k ní  patřilo,  každý ví,  že 
tehdy ve skutečnosti o všem rozhodovala stranická buňka, a bylo jedno, kde, která měla 
prakticky zákonodárnou moc.  Přizpůsobit  se jí  museli  všichni,  ředitelé,  soudy, hygiena i 
další státní instituce bez ohledu na platné zákony. 

Co  jsem  měl  v dané  situaci  dělat?  Trpět  tuto 
anarchii  a čekat, až přijde nějaký kontrolor a obviní 
mě  z porušování  zákonů?  Starosta  totiž  obecně má 
dvě  hlavní  povinnosti,  které  vyčnívají  nade  všemi 
povinnostmi. Je to respektování dvou principů, prvním 
z nich je dohled nad dodržováním zákonnosti, druhým 
je  pak  ochrana  majetku  obce.  Ptám  se  znovu,  co 
byste dělali na mém místě? Podali trestní oznámení 
na vlastní zastupitelstvo? To už jsme opravdu někde 
jinde.  Jedinou  možností,  která  se  v demokratickém 
státě  dá  aplikovat,  je  abdikace  na  funkci  a 
distancování  se  od  daného  problému,  jiná  legální 

možnost není. I kdybych ve funkci pokračoval a podařilo se přes obtíže se zastupitelstvem 
stavbu  řádně  dokončit  v původních  rozpočtech,  stejně  by  mě  odvolali,  až  by  mě 
nepotřebovali. Touha po moci, která se u zastupitelů za KSČM vytvořila, je až chorobná. 
Paradoxní na tom je to, že prakticky však v naší obci vládnou dvě zastupitelky za ČSSD, 
které  zřejmě  svým  intelektem  vysoce  převyšují  své  kolegy  z KSČM.  Jejich  snaha 
o seberealizaci je však obci jako taková velice nebezpečná, zatím jejich činnost je spíše 
destruktivní, nevidím zatím z jejich nápadů nic jiného, než se hrabat v minulosti a hledat, 
co se udělalo špatně, a současně s tím praktické problémy obce buď odsouvat do pozadí 
(neplacení faktur dodavatelům, pozdní schvalování smluv (utíkají tím peníze), nedostatečná 
podpora projektům, které obec měla na spadnutí  (aquapark,  který je  zřejmě za necelý 
měsíc jejich vlády pohřben) atd.  Spolu s tím se ukazuje snaha zastupitelstva,  a to díky 
tomu, že si nic nedokáže udělat samo, najímat na všechno externí firmy, a snaha zvětšit 
neúměrně aparát obce. Pokud se projeví v praxi myšlenky z jednání zastupitelstva, hrozí 
obci finanční zatížení na každý rok navíc v řádu milionů. Počítejte se mnou, můj plat činil 
8 000 Kč za měsíc, tj. 96 000 Kč za rok, přitom do obce se vrátila částka v řádu desítek tisíc 
za služby, které jsem vykonal pro jiné obce (výdaje na mne tak nepřesáhly 50 000 za rok). 
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Nyní  je  naplánován  placený  starosta,  který  by  podle  zákona  měl  pobírat  s odvody  a 
zákonnými  odměnami cca 700 000 Kč za rok,  dále  místostarostka má nárok na dalších 
250 000 za rok. Pokud se zaměstná člověk na byty, máme dalších dobrých 300 000 Kč 
pryč.  Přitom dosavadní  trend shánění zájemců o byty a parcely  byl  takový,  že to obec 
nestálo  nic,  realitní  kancelář  byla  přísně  placena  za  každý  případ,  který  realizovala 
z poplatku, který zájemce zaplatil obci předem. U fondových bytů se toto promítlo do ceny 
nájemného, která je o 2 Kč za metr větší, než u ministerských bytů. Přesto si troufám tvrdit, 
že jeden člověk nebude stačit na to, aby sháněl zájemce, psal smlouvy a vedl evidenci 
o celé bytové agendě, včetně výstupů do účetnictví. Zkoušeli jsme to v roce 99 a neuspěli 
jsme, a to bylo daleko menší sousto. Myslím, že opět dojde k obligátnímu nákupu služeb od 
dalších firem. A ptám se dále, kde bude sedět starostka a další  zaměstnanci? Po panu 
Ing. Frajmanovi? To bude něco stát, vybavit kanceláře, jejich provoz a současně bude veliký 
mínus za to,  že nebude příjem od pana Ing.  Frajmana.  Ještě je třeba (zatím neurčeno) 
započítat výdaje s novým ekonomem a zřejmě i s novým software pro obec, Stavby, Vision, 
školu, protože zřejmě už jenom z principu nebudou chtít mít se mnou nic společného. Pro 
čtenáře pro přesnost uvádím, že za cca 15 let, co se v obci používá můj software, jsem za 
tyto služby nedostal ani jednu jedinou korunu. Nezlobte se na mne, obec jako taková je 
v podstatě firma jako každá jiná, která má obrat i se svými dcerami v desítkách milionů za 
rok. A stejně jako u firem zde platí, pokud management firmy nic neumí a nic nedělá, vše si 
platí jenom formou najatých služeb, dlouho mu to nevydrží a začne krachovat, resp. „žije 
život z ruky do huby”. Snad k tomuto zbývá poznamenat ještě jednu zkušenost z dlouhé 
historie lidstva. Každá říše, každý společenský řád zanikl ne proto, že by byl jenom smeten 
či poražen druhým, ale proto, že nedokázal  „zkrotit” vnitřní rozpory a spory o moc. Jedinou 
výjimkou byl Jan Žižka, který ve svých začátcích nechal příliš levicové tábority upálit a tím 
se zbavil těchto rebelů, které pokládal za nebezpečnějšího protivníka než samotné křižáky. 
A  pak  ještě  Čingischán,  který  sjednotil  Asii.  Chtěl  jsem  tím  jenom  říci,  že  se  čtyřmi 
zastupitelstvy  vládnout  obci  šlo,  ale  s tímto  vládnout  a  používat  přitom zdravý  selský 
rozum, to prostě nejde.

Dalším důvodem, který vedl k mé demisi a který je velice vážný a který de facto souvisí 
i  s pojmem „rudoltický model  obce”,  je  tzv.  střet  zájmů,  resp.  problematika  kolem něj. 
Dnešní  zákony  a  nejen  tento,  a  souvisí  to  zřejmě  s dobou  již  těsně  poválečnou,  jsou 
koncipovány tak,  že se dají  vykládat  různým způsobem. Záleží  prakticky na tom,  která 
pasáž se ze zákona „vytrhne”, přesněji řečeno záleží na tom, koho chceme podle zákona 
odsoudit či osvobodit. Příkladem je několik sporů, které naše obec měla s dlužníky za plyn. 
Stejné spory, asi polovinu jsme vyhráli, polovinu prohráli, a to u stejného soudu v Ústí nad 
Orlicí. Záleželo jenom na tom, který soudce to soudil, žádný precedens neexistuje, výhry a 
prohry  se  střídaly  jako  počasí.  Stejně  je  to  se  zákonem o střetu  zájmů a  se  zákonem 
o obcích, kde se v jednom paragrafu též popisuje možný střet zájmů členů zastupitelstva. 
Ortodoxní výklad na jedné straně dovoluje, když chci za každou cenu někomu dokázat, že 
se pohybuje na hranici střetu zájmů to, že je možno tvrdit absurdnost takovou, že i když 
provádí zadarmo práce pro obec, které nejsou v jeho standardní náplni, ale jsou předmětem 
jeho podnikání, potom porušuje zákon o střetu zájmů a může dostat pokutu až 500 000 Kč. 
Při  ortodoxním pohledu na tuto problematiku mohu tvrdit, že např. zastupitelka paní Iva 
Skalická buď přestane dělat účetní ve škole a v obecní firmě STAVBY Rudoltice, nebo se 
vzdá mandátu zastupitele. Mohu oprávněně tvrdit, že musí mít zájem na tom, aby do školy 
proudilo co nejvíce peněz, protože potom má i velkou naději, že zbude více na ni. Tento 
názor se dá ještě více rozvíjet, ale pokud se zastupitelstvo bude chovat tak jako dosud, tak 
ať se tak chová ke všem členům a ne jen k někomu. Na paní Bártlovou bych měl speciální 
prosbu: pracujete u soudu, vezměte si tedy na starost vymáhání pohledávek od občanů a 
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firem za různé služby, nájemným počínaje, dělá to již pěkné stovky tisíc Kč, to by byla 
vítaná pomoc obci. Ze zkušeností totiž víme, že neplacení za služby je nemoc, která se šíří 
jako mor, postupně je schopna zachvátit všechny, pokud se exemplárně nezasáhne, stejné 
to bylo i dole ve vesnici, a je tam již pokoj.

Na druhé straně, při opačném náhledu na věc, je v zákoně napsáno asi toto. „Dojde-li 
ke střetu zájmů, potom je povinen starosta dát přednost obci před svými zájmy”. V případě, 
že tomu tak není,  může dostat starosta pokutu,  nikoliv však obec.  Při  posuzování  výše 
pokuty (podotýkám znovu, pokuta pro starostu jako osobu, nikoli obci), se přihlíží k tomu, 
jaká škoda obci vznikla, a jaká část již byla napravena, kolik ještě zbývá k uhrazení. Můj 
názor na tyto zákony je jednoduchý, pokud v  těchto případech je teoreticky v sázce možný 

střet zájmů, je třeba předem jasně určit, zda obec na 
tom prodělá či vydělá. Toto určení musí být stvrzeno 
zastupitelstvem, aby případný právní krok ze strany 
nějakého udavače měl váhu pro toho, kdo riskuje. 
Riskujícím je vždy fyzická osoba, která může dostat 
pokutu,  nikoliv  obec.  Troufám  si  tvrdit,  že  v mém 
případě  i  v případech  dalších  členů  minulého 
zastupitelstva  tato  činnost  byla  vždy  pro  obec 
výhodná.  Tomuto  ale  vždy  předcházel  jednotný 
názor  celého  zastupitelstva,  a  totiž  to,  že  k tomu 
dávají  plný a bezvýhradný souhlas, že jakýkoli jiný 
způsob  by  obci  přinesl  vícenáklady  či  jinou  práci 
navíc.  Ano,  byl  jsem to  já,  kdo  k tomuto  způsobu 

vybízel  každé  nové  zastupitelstvo  s tím,  že  musí  být  statečné  a  tuto  filosofii  přijmout, 
protože závistivců, kteří budou poukazovat na to, že ten a ten kolem starosty dostal práci či 
„kšeft”, se najde dost. Jednoduchou zbraní na tyto řeči a vždy úspěšnou bylo to, „řekni, za 
kolik to uděláš ty,  budeš-li  levnější,  dostaneš to”, a najednou bylo po závisti.  Pravda je 
taková,  že  po  většině  cena  těchto  prací  byla  u bytů  na  hranici  60%  ceny  obvyklé,  u 
zemních a jiných prací na hranici cca 35% ceny obvyklé, u nákupu stavebního materiálu se 
rovněž  nákupní  ceny  pohybovaly  na  hranici  55% ceny  obvyklé.  Právě  z těchto  důvodů 
závist splaskla, neboť dotyčný stěžovatel velice rychle přišel na to, že by prodělal a přestal 
mít o zakázku zájem. S plným nasazením správného výkladu o střetu zájmů souvisí i vznik 
organizací VISION a STAVBY, bez kterých by nešlo toto plně realizovat (problematika DPH, 
certifikátů jakosti ISO 9001/2001,14001/2001, atd.).  Bez těchto dceřiných firem by obec 
byla  bezzubá  a  sklouzla  by  do  šedého  průměru  ostatních  obcí  z hlediska  produktivity 
nových investičních akcí i z hlediska solventnosti při jejich placení. Paradoxem je, že právě 
zastupitelstvo, kde většinu tvoří zástupci KSČM, se nechce k tomuto principu přihlásit, když 
právě akce “Z” za totality byly v podstatě totéž,  samozřejmě ve zjednodušené podobě. 
Dostávalo se tehdy cca 60 % na investici, zbytek (práci) si musela obec udělat zadarmo. 
Jednodušší bylo to, že obec nemusela kvůli tomu zakládat svoje firmy, vést za ně účetnictví, 
skládat certifikáty jakosti ISO 9001/2001, 14001/2001, atd. Celý „rudoltický model” je tedy 
založen na  tom,  že  obec se  postavila  se  zdravým selským rozumem k zákonu  o střetu 
zájmu,  k zákonu  o obcích,  kde  se  o něm  také  píše,  a  k zákonu  o zadávání  veřejných 
zakázek. Zde se dostáváme k druhé hlavní náplni starosty, a tou je přísný dohled nad tím, 
aby se s veřejnými prostředky, které obec obhospodařuje, zacházelo šetrně, ekonomicky, 
s co největší efektivitou, a dále povinnost starosty je také v tom, aby jedna úzká skupina 
obyvatel neměla trvale více výhod než ty ostatní, musí se to prostřídat. K tomuto závěrem 
mohu dodat  zase  nebezpečí,  které  hrozí.  Obec  bude  důsledně  dbát  ve  smyslu  přísloví 
„papežštější než papež” zákonných norem o možném střetu zájmů a zákona o zadávání 
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veřejných zakázek a dojde postupně k tomu, že VISION a STAVBY jsou na nic, prodá jejich 
stroje a postupně se dostane kvalitativně na stejné vrcholové řízení  obce takové, které 
praktikují prakticky všechna města i obce v širokém okolí, a tím se docílí stavu, že nikdo 
z místních  již  na  investičních  akcích  pracovat  nebude,  ale  budeme  je  za  dvoj-  až 
trojnásobnou cenu než dosud jenom nakupovat. Bezesporným kladem tohoto přístupu však 
bude to,  že  nikdo nebude nikomu nic  závidět  a  nebude také o  čem v zastupitelstvu v 
podstatě jednat. Taková akce na Zámečku, třeba třetí etapa, by proběhla jednoduše. Podle 
čísel nejen z Lanškrouna, by vyhrála firma s cenou cca 125 mil. Kč, stavbu by dodala na klíč 
a pak je jedno, kdo dělá starostu a jaké je zastupitelstvo. Drobným, ale nepřekonatelným 
problémem je jenom to, kde vzít 65 mil. Kč, když dotace činí jen 60 mil. Kč. Pak je také 
problémem kanalizace,  chodníky, oprava cest,  vše bude bez závisti,  ale za draho, a za 
draho takové, že si o tom můžeme nechat jen snít.

Tyto dva výše uvedené důvody byly motivem mého odstoupení, přesto katalyzátorem 
odchodu se nakonec staly webové stránky obce z pohledu zápisů ze zastupitelstva. Jsme 
zde zase u pravomocí, to co bude zveřejněno na webu, rozhoduje úřad a úřad není podle 
zákona zastupitelstvo, ale starosta. To je jeden pohled, nejde však zdaleka jenom o to, kdo 
co má a může rozhodnout, nejlepší je, když je názor jednotný. Podstatné v našem případě je 
to, že způsob, který zastupitelstvo proti mému názoru odsouhlasilo a realizovalo, je opět 
v rozporu se zákonem o ochraně informací. Není možné zveřejňovat osobní data, ceny a 
další informace o firmách a lidech bez jejich vědomí. Prohlížel jsem si weby okolních obcí a 
měst a takto podrobný zápis jsem u nikoho neshledal, většinou tam byly jen holé citace 
jako např. proběhla diskuse na téma…, nebo, nezveřejňujeme z důvodu ochrany dat, pokud 
máte zájem, přijďte si na obec, ale jen přečíst, nikoli kopírovat. Tento způsob je snad dobrý 
k tomu, že se dělá veřejná estráda pro širokou veřejnost, ale ta přestane po čase bavit, 
neboť  již  dnes  převládá  názor,  že  na  zastupitelstvu  nejde  diskutovat,  proto  se  začínají 
dotazy objevovat jen v písemné formě. Nikdo nebude riskovat, že do zápisu se dostanou 
jenom věci, které se hodí tomu, kdo zápis pořizuje. Kdo dokáže za dva dny, že to bylo jinak, 
když pořízený audiozáznam je soukromý, nehledě za delší období. Toto všechno není dobré, 
ale dejme tomu, že by se to dalo i skousnout, ale podstatné je to, že tento způsob vedení 
zastupitelstva je časově velmi náročný a neohrabaný, druhý den nikdo neví, jak to skončilo. 
Dříve se ráno kouklo do knihy a bylo to. Daleko nejhorší však je to, že tento časově náročný 
způsob  nepřinese  obci  žádané  miliony,  spíše  naopak  vede  k jejich  „netěžení”,  protože 
schvalování smluv trvá neobvykle dlouho. Pokud se mohlo diskutovat, mohla se smlouva 
opravit na místě, dnes to již nejde (firmy mají strach z toho, že co řeknou o sobě, bude na 
webu ke zneužití konkurencí).

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat za dobrou práci všem zastupitelům za uplynulá 
období, se kterými jsem spolupracoval. Vzpomínám na relativně rychlá jednání, která díky 
zdravému rozumu měla švih a spád. Děkuji ještě jednou. Děkuji i všem občanům, kteří mě 
opakovaně volili, vždyť při přísných požadavcích, které jsem na ně měl, jsem musel ublížit 
prakticky každému občanovi. Věřte však, kdybyste byli na mém místě, budete muset dělat 
totéž, jinak by obec zkrachovala, podnikání je tvrdá řehole a řízení obce je ještě daleko 
horší. Podnikatel si večer řekne, že něco zítra udělá, a nic mu nebrání v tom to realizovat. 
Na obci to nejde, musí to projít anabází dlouhého schvalování a zdůvodňování při čerpání 
finančních prostředků. Často se to zasekne jenom ze závisti. Rozdíl mezi firmou a obcí je 
v neprospěch  obce  dán  i  tím,  že  ve  firmě  si  ředitel  management  vybírá  sám,  kdežto 
starostovi je dán bez jeho přičinění, a navíc, nemůže jej odvolat či vyměnit. 

V Rudolticích dne 15. 9. 2007

Oldřich Kolomý
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KDO ZASTAVÍ ROZJETÝ VLAK „RUDOLTICKÝ EXPRES“? 

Domnívám se, že pokud bychom chtěli všichni podrobně reagovat na oba zveřejněné 
dopisy bývalého strojvůdce našeho vlaku, tak by to byla cesta do pekel. Dostali bychom se 
do nekonečného kola dopisování a tiché pošty, a tím bychom ztratili spoustu času, který má 
v současné době snad jen jejich pisatel.

Takže jen ve zkratce a s trochou nadsázky. V říjnu 2006 jsme nastoupili do rozjetého 
vlaku, jehož první vagon se jmenuje KOMUNÁLNÍ VOLBY. S tím, že se posádka občas změní, 
musí každý strojvedoucí počítat. Bývalý strojvůdce si jako matematik jistě spočítal, kolik 
mandátů která strana dostane, když právě jeho měla v Rudolticích na své kandidátce pouze 
čtyři kandidáty. Proč s ním do řízení obce nešli jeho bývalí spolupracovníci, proč v tom vlaku 
zůstal téměř sám?

Druhý vagon našeho rudoltického expresu má 
název  STŘET  ZÁJMŮ.  Nezalekli  se  právě  někteří 
z minulé  posádky  tohoto  vlaku  strojvůdcovy 
filosofie  o statečnosti  a  povznesení  se  nad 
zákonem o střetu zájmů a nebyl právě toto důvod, 
proč se s ním už řídit vlak báli?

Třetí vagon veze strašáka pro nás pro všechny 
pasažéry  Rudoltic,  a  to  srpnovou  REZIGNACI 
Oldřicha  Kolomého  na  funkci  strojvedoucího 
našeho expresu. Této rezignaci předcházel dubno-
vý  dopis,  kde  se  už  slovo  demise  objevuje  a 
pozornému čtenáři jistě neunikne, že v úplně jiné 
souvislosti.

Vagónů v tomto vlaku je opravdu dost a v této chvíli není času nazbyt se po expresu 
rozhlížet a tahat kostlivce zpod sedaček. Tenhle vlak je rozjetý a musí jet dál! Dosavadní 
strojvůdce  byl  úspěšný,  dokázal  jet  s expresem na  čas,  dodržoval  jízdní  řád a  dokázal 
šikovně využít všech mezer v tomto řádu i na hraně zákona. „Rudoltický expres" se stal 
pojmem překračujícím hranice okresu a někdy i kraje.

Náš strojvůdce z tohoto vlaku ovšem vystoupil a posádce a ostatním pasažérům nezbý-
vá nic jiného, než si zvolit jiného, jinou trať a rychlost tak, aby expres pokud možno dojel do 
cílové stanice .

Tady už není místo pro politiku. Jde tu o čest naší vesnice. Zároveň se očekává, že pů-
vodní strojvůdce předal novému mašinfírovi mapu s označením cílové stanice. Zřejmě nej-
větší podíl zodpovědnosti v očích posádky a pasažérů, jestli ten náš expres dojede úspěšně 
do cíle a nikde po cestě nevykolejí, nesou právě oni dva. Není možné se pitvat v tom, kdo 
za to může. Komunikace mezi oběma strojvůdci je teď to, co Rudolticím chybí. Zodpověd-
nost za posádku je přece především na jejich straně! Myslet si  teď, že jsem se nehodil 
právě proto, že mám úspěch, anebo si říkat, já jsem tu nový, já za nic nemohu, je alibismus 
od obou mašinfírů. Jeden z nich tímto vlakem dojel do stanice a druhý tento vlak řídí dál.

Možná, že pro začátek postačí to, když se oba strojvůdci povznesou nad touto asociací 
a nadsázkou tím, že jim jejich spolupráci radí „soudružka z ČSSD“. 

Jde Vám přece oběma o náš vlak a posádku, nebo ne?

Iva Skalická
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STANICE RUDOLTICE

Smyslem několika níže uvedených řádků rozhodně není zcela reagovat na velice útočné 
„Zamyšlení nad situací v obci“ pana RNDr. O. Kolomého. Mohla bych se zde velice obšírně 
vyjádřit  k jednotlivým  útokům  a  neuceleným  informacím  v něm  uvedeným  jako  např. 
ohledně aquaparku nebo správy bytového fondu obce (včetně vymáhání dluhů), která se již 
začíná  rozjíždět.  Mohla  bych  zde  pohovořit  o  současné  tvorbě  nájemních  smluv  nebo 
o některých smlouvách, které jsou na první pohled laika (i právníka) již od počátku neplatné 
pro  svou  absolutní  neurčitost,  či  smlouvách,  které  jsou pro  obec nevýhodné z pohledu 
získávání  informací,  ale  toto  vše  by  bývalý  starosta  označil  za  jeho  oblíbené  „hon  na 
čarodějnice“.  Mým cílem je proto pouze a jen vyjádřit  se k jeho subjektivním výkladům 
některých  zákonů  a  jejich  porušování  ze  stran  obecního  zastupitelstva,  potažmo z mé 
strany. 

1)  Vyvěšování  zápisů  z jednání 
zastupitelstva na webové stránky obce

V čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a 
svobod  (dále  jen  „Listina“)  je  státním 
orgánům  a  orgánům  územní  samosprávy 
stanovena  povinnost  „přiměřeným 
způsobem  poskytovat  informace  o své 
činnosti“.  Z  tohoto  ustanovení  Listiny 
vychází  §  2  odst.  1  zákona  o svobodném 
přístupu  k  informacím.  Obecně  lze  tedy 
konstatovat,  že  zveřejňování  zápisů 
z jednání  zastupitelstva,  usnesení 
zastupitelstva platné zákony nebrání.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v žádném svém ustanovení neřeší zveřejňování zápisů 
z jednání zastupitelstva na webových stránkách obce. Nicméně dle § 103 odst. 4 písm. g) 
rozhoduje starosta o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce.

Dle § 84 odst. 4 citovaného zákona však platí, že zastupitelstvo si může vyhradit další 
pravomoc v samostatné působnosti  obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle 
§ 102 odst. 2, které se této otázky netýkají.

Pravomoc vyvěšování zápisů z jednání zastupitelstva na webové stránky obce si tedy 
zastupitelstvo vyhradilo samotným hlasováním o této otázce, z čehož vyplývá,  že zákon 
porušen nebyl.

2) Tvrzené zkreslované zápisy z jednání zastupitelstva, audiozáznamy
Dle § 95 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, je o průběhu zasedání zastupitelstva pořizován 

zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis, který je 
nutno  pořídit  do  10  dnů  po  skončení  zasedání,  musí  být  uložen  na  obecním  úřadu 
k nahlédnutí.  O námitkách  člena  zastupitelstva  obce  proti  zápisu  rozhodne  nejbližší 
zasedání zastupitelstva obce.

Zdá se mi velice úsměvné dovozování skutečnosti, že se do zápisu dostanou jenom 
věci, které se hodí tomu, kdo zápis pořizuje (tedy mně), zastupitelem, který se na zasedání, 
vyjma  jednoho,  od  doby  jejich  zveřejňování  (8. 8. 2007)  ještě  neobjevil.  Audiozáznam 
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pomocí  diktafonu  si  pořizuji  jako  soukromá  osoba,  a  to  jak  z důvodu  následného 
odkontrolování písemné podoby zápisu, příp. jeho doplnění, tak i pro ochranu své osoby 
v případě  napadení  zápisu  kýmkoliv.  Zápisy  si  archivuji  vždy  do  nejbližšího  zasedání 
zastupitelstva, na kterém dle zákona o obcích rozhodne zastupitelstvo o případné námitce 
jeho člena. Jsem vždy připravena provést důkaz tímto audiozáznamem, ať už jde o námitku 
člena  zastupitelstva,  který  jako  jediný  dle  zákona  o obcích  námitku  může  vznést,  či 
kohokoliv jiného. Dle doplňku č. 1 jednacího řádu zastupitelstva, který jsem sama navrhla, 
si může audiozáznam pořizovat kterýkoliv z občanů.

3) Porušování zákona o obcích, týkající se pravomoci uzavírání nájemních smluv
Dle § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, platí, že radě obce – v našem 

případě starostovi – je vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv.

V našem konkrétním případě se jednalo o uzavření nájemní smlouvy v době, kdy byl 
starosta delší dobu nepřítomen, a dle § 104 odst.  1 zák.  o obcích starostu v době jeho 
nepřítomnosti zastupuje místostarosta. 

Dalším důvodem, proč dle mého názoru nebyl v tomto ohledu porušen zákon, je i ten 
fakt,  že  v té  době  byla  starostou  na  zastupitelstvo  delegována  pravomoc  schvalovat 
uzavření nájemních smluv, která byla zastupitelům odebrána až později. 

Pokud by tomu tak nebylo, ptám se, proč tedy bylo v samotných nájemních smlouvách 
ještě donedávna zakotveno ujednání o tom, že smlouvu schválilo zastupitelstvo na svém 
zasedání s uvedením konkrétního data?

4) Porušování zákona o ochraně informací (správně „o ochraně osobních údajů“)
Dle sdělení p. Kolomého dochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů tím, že 

není možné zveřejňovat osobní data, ceny a další informace o firmách a lidech bez jejich 
vědomí.

Dle § 4 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se pro účely tohoto zákona 
rozumí:

osobním údajem – jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více 
osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je 
třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních 
prostředků,

anonymním údajem – takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném 
zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,

subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

Je  otázkou výkladu,  co  je  považováno  za osobní  údaj  –  dle  mého názoru se jedná 
o spojení plného jména s rodným číslem, datem narození nebo alespoň adresou. 

Jako tečku za mými slovy mi dovolte ocitovat jeden z hlavních cílů a úkolů strany ODS, 
strany, jež RNDr. O. Kolomý „vlajku táhne“:

„Být  stranou  občanů  respektujících  právní  řád,  chránících  svá  práva  a  svobody  a 
respektujících práva a svobody ostatních“

Lenka Bártlová
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AKCE V OBCI OD ČERVENCE DO ZÁŘÍ 

7. 7. 2007 Zpřístupnění věže Nového zámku – Zámečku pro veřejnost 

(Přemysl Kokeš)

14. 7. 2007 Memoriál Stanislava Sodomky (TJ Sokol)

21. 7. 2007 Přátelské posezení u hasičárny (SDH)

18. 8. 2007 Oslavy 60 let založení fotbalového oddílu TJ Sokol (TJ Sokol)

25. 8. 2007 Myslivecké rozloučení s létem (Myslivecké sdružení)

1. 9. 2007 Loučení s prázdninami (Hospoda U Řehořů) 

9. 9. 2007 Vítání občánků (Obec Rudoltice)

22. 9. 2007 Setkání vícečetných rodin Na pomezí (KDU-ČSL)

22. 9.2007 Loučení s létem (TJ Sokol)

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZÁMEČKU (7. 7.)

Věž Zámečku byla otevřena majitelem MgA. Přemyslem Kokešem a Bc. Jiřím Vávrou 
symbolicky  7. 7. 2007  v  7 hodin  7 minut.  V  tento  krásný  ranní  čas  se  před  Zámeček 
dostavily  přes  dvě  desítky  nadšenců,  kteří  se  chtěli  stát  svědky  historické  události: 

rozstřižení pásky a zpřístupnění zbytku Nového 
zámku po dlouhých 60 letech veřejnosti. Odpo-
ledne  již  probíhal  pestrý  kulturní  i  kulinářský 
program včetně prvních prohlídek věže s vyh-
lídkou i sklepení, na které si ale návštěvníci mu-
seli  vystát  dlouhé  fronty.  Návštěvnost  totiž 
předčila očekávání – zúčastnily se ho více než 
dva  tisíce  lidí.  Před Zámečkem hrála  hudební 
skupina, bylo připraveno občerstvení, atrakce a 
soutěže  pro  děti.  –  Však  mnozí  obyvatelé 
Rudoltic tam také byli – a jistě nelitovali!      MM
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (9. 9.)

Fotografie z vítání občánků jsou k dispozici na obecním úřadě, kde se můžete zapisovat 
do konce října pro přiobjednávky.

AKCE TJ SOKOL V LÉTĚ

Memoriál Stanislava Sodomky (14. 7.)
Dne 14.července 2007, se konal 1. ročník vzpomínkového turnaje na pana Stanislava 

Sodomku,  který  se  významně  zasloužil  o rozvoj  rudoltického  fotbalu.  Ve  sportovním 
zápolení se utkala čtyři družstva, a to: Starší páni z Lanškrouna, dvě družstva z Rudoltic 
(budoucí dorostenci a starší hráči) a 4. družstvo si dalo název „Bytovkáři“. Na 1. místě se 
umístili lanškrounští hráči se ziskem 7 bodů a skórem 12:0, na 2. místě jsou starší hráči 
z Rudoltic se čtyřmi body a skórem 4:2, na místě 3. skončili „Bytovkáři“ 4 body, skóre 2:6, a 
první odzadu se umístili budoucí nástupci rudoltického fotbalu. Podařilo se jim získat 1 bod 
v zápase s „Bytovkáři“. 

Jiří Brejša

Oslavy 60 let oddílu kopané (18. 8.)
Oslavovali šedesáté výročí (Orlický deník, 23.8.2007)

RUDOLTICE - Uplynulou sobotu se na místním fotbalovém hřišti uskutečnila oslava 60. 
výročí od založení rudoltického TJ  Sokol. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. 
V úvodu se konala ukázka tréninku domácích fotbalových mladších žáků a přípravek. Poté 
se hrálo přátelské utkání dorostů Rudoltice – Žichlínek, které skončilo vítězstvím hostů 4:0.
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Po obědě předali  předseda Orlického 
sportovního  sdružení  Jiří  Šejna  a 
místopředseda  Okresního  fotbalového 
svazu  Ústí  n.  O.  Miroslav  Knap  čestné 
uznání  Sokolu  Rudoltice  a  Jiří  Brejša  a 
Miroslav  Kopecký  obdrželi  čestné  uznání 
za  dlouholetou  práci.  V programu  bylo 
také šermířské vystoupení s ohnivou šou, 
kterou předvedla skupina Tartas.

Tahákem dne byl exhibiční zápas mezi 
Rudolticemi, za něž nastoupili jejich bývalí 
a  současní  fotbalisté,  a  týmem  Z  +  P. 
V tomto  týmu  se  představili  například 
Rudolf  Skácel  st.,  Milan Brendl,  Vratislav 
Lokvenc st. a další. Před solidní návštěvou 
se z vítězství nakonec radovali hosté.

Rudoltice  –  Z  + P  1:7  (0:3)  Branky: 
Pavel  Skalický  –  Skácel  3,  Lokvenc  2, 
Dragúň, Brendl.

Rudoltice: Hostovský – Flídr, Volf, Fajt, 
Zvára, B. Bártl, J. Bártl, P. Skalický, J. Skalický, Jiroušek, Z. Sodomka, J. Sodomka, Hlaváček, 
Nastoupil, Zahálka. Z+P: Tomek – Václavek, Kříž, Krátký, Frank – Sedliský, Brendl, Lokvenc, 
Dragúň – Michálek, Skácel.

PRAVIDELNÉ AKCE V OBCI

Cvičení žen – každé úterý od 18 do 19 hodin v sále na obecním úřadě

Cvičení pro rodiče s dětmi – každé pondělí od 16 do 17 hodin 

Setkání klubu důchodců – každou 2. středu v měsíci od 15 hodin v Hospůdce Na 
dvorku (na obecním úřadě). 

Pozvánka  na  tato  setkání  platí  pro  všechny  dříve  narozené  občany,  kteří  si  rádi 
popovídají  u šálku kávy,  občas mezi  sebou přivítají  zajímavého hosta nebo si  naplánují 
autobusový  zájezd  za  památkami.  Příští  setkání  budou  10. 10.,  14. 11.  a  12. 12. 
(předvánoční s večeří). Obyvatelé Zámečku mohou přijet autobusovým spojem po 14.45 a 
zpět v 16. 45. 

Miroslav Hajnovič, předseda klubu 
důchodců

ZMĚNY V JÍZDNÍM AUTOBUSOVÉM ŘÁDU OD 1. 10. 2007

Rudoltice, u mostu - odj. 6.50 --> Lanškroun, 5. května - př. 7.11 h.
Lanškroun, 5. května - odj. 7.14 --> Rudoltice, u školy - př. 7.28 h.
Rudoltice, u školy - odj. 7.30 --> Lanškroun, 5. května - př. 7.41 h.
Všechny tyto tři spoje pojedou i přes Zámeček.
Další změny se chystají začátkem prosince, kdy vstoupí v platnost nový jízdní řád.
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ZŠ MŠ RUDOLTICE

Motto
Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.
Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se nenávidět.
Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat sami sebe.
Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.
Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat.
Jestliže  děti  žijí  obklopeny  poctivostí  a  upřimností,  naučí  se  co  je  pravda  a 

spravedlnost.
Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě a ostatním.

V čem žije Vaše dítě?
D. L. Nolteová

Vážení rodiče, přátelé školy, vážení spoluobčané,

začíná nový školní rok a s ním i nové změny. Noví žáci, nové učitelky, nové podmínky 
ve školní družině, nová školská reforma. Čeká nás mnoho nových úkolů, ke kterým bych 
ráda vyjádřila svá přání.

Vstupem do školy je dítě postaveno do nových situací a závazných úkolů. V každé škole 
dítě zpočátku prožívá nejen radost, ale občas i smutek. Odehrávají se „dramata“ přátelství. 
Dítě zažívá úspěchy, ale i nezdary. Vlastně všechno, co přináší život. Přála bych si, abychom 
všichni společně vytvářeli zdravé prostředí a dobré podmínky pro kvalitní přípravu na život. 
Společně se musíme snažit  vést  dítě  tak,  aby dokázalo  překonávat  překážky,  které ho 
v budoucím životě čekají. Proto ať je rodina a škola místem radosti, místem, kde se v dítěti 
otevírá touha po vědění, kde se učí systematicky pracovat a postupně se učí i podřizovat a 
mít odpovědnost za své konání, ale i místem, kde nachází oporu a pomoc.

Jaký bude nový školní rok? Co přináší nová školská reforma? To jsou otázky, které si 
kladou jak rodiče, tak i učitelé. Podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) se v letošním 
roce budou vzdělávat žáci 1. a 6. ročníků.

Každá škola vypracovala  vlastní  vzdělávací  program, který bude dále  upřesňovat a 
rozvíjet. Zároveň si zvolila určité motto, které by provázelo děti v každodenních činnostech. 
Motto naší školy je: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“ Touto myšlenkou chceme 
vést  děti  k hledání  krásy  v přírodě,  k vnímání  krásy  mezilidských  vztahů  a  mluveného 
projevu. Krásu můžeme najít v hudbě, výtvarné a každé tvořivé činnosti.

Nová školská reforma klade větší důraz na komunikaci a schopnost naslouchat. Rozvíjí 
odpovědnost  dítěte  k sobě  i  k druhým.  Vede  k samostatnosti  jak  v myšlení,  tak  i  ve 
schopnosti vyhledávat informace ve skupinové i týmové spolupráci. V neposlední řadě dává 
možnost  k rozvíjení  schopnosti  dítěte  využívat  získané  vědomosti,  dovednosti  a  návyky 
v praktickém životě.

Od učitele vyžaduje nejen vysokou erudovanost, ale i tvořivost. Školy dostaly „volnost“, 
ale mají přesně stanovené výstupy. Učitel si volí cesty, jak cílů dosáhnout. Úzká spolupráce 
s rodiči  je  nutným prvkem vzdělávacího  procesu,  protože  i  rodiče  se  stávají  účastníky 
některých projektů. V projektech, které se žáky připravujeme se odráží získané zkušenosti a 
návyky z praktického života.
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Projekty celoroční:

● Čtení je brána k vědění
● Třídění odpadu
● Zajímaví lidé mezi námi - cyklus besed se zajímavými lidmi z našeho okolí
● Sběr starého papíru
● Jaký jsem žák - spolužák?
● Čtvero ročních období

Týdenní a denní projekty:

● Čertovský den
● Od adventu k Vánocům
● Jarní dílny s výstavou prací
● Vynášení Morany
● Svátek matek
● Den zdravovědy
● Zdravé zuby
● Jsem dobrý chodec a cyklista

Každoročně naše škola organizuje:

● Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 4. a 5. ročníku a pro předškolní děti z MŠ
● Plavecký kurz pro všechny ročníky včetně předškolních dětí z MŠ
● Atletické přebory s mezinárodní účastí
● Cyklistický výlet
● Vodácký kurz
● Přehlídku dramatických divadel
● Drakiádu
● Maškarní karneval
● Spaní v přírodě
● Společná odpoledne rodičů s dětmi
● Den otevřených dveří
● Svátek Slabikáře
● Vzájemné návštěvy dětí MŠ a ZŠ
● Pěvecká soutěž Do re mi pro žáky ZŠ a MŠ
● Drobné soutěže pořádané školní družinou (šachy, dáma, domino)

Účastníme se celé řady soutěží:

● Literárně - výtvarné soutěže
● Matematické soutěže Klokánek, Cvrček, Scio
● Atletické přebory v Polsku
● Sportovní utkání oblastních škol (vybíjená, kopaná atd.)
● Lyžařské závody

Naše škola je školou rodinného charakteru, se sportovním duchem. Na škole pracuje 
speciální pedagog, který se individuálně věnuje dětem se specifickými poruchami učení. Při 
své práci úzce spolupracuje s rodiči a celým pedagogickým sborem ZŠ. Úzká spolupráce je 
navázána i s vedoucí učitelkou MŠ.
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Vzhledem ke zvýšenému počtu dětí v MŠ byla družina přemístěna do budovy ZŠ. Tísní 
se ve třídě 5. ročníku. I družina je naplněna do maximálního počtu 30 dětí. O družinu je 
zájem i z řad starších dětí. Je nám líto, ale jsme nuceni tyto děti odmítnout. Zatím nemáme 
podmínky pro přijetí více dětí a ani legislativně to není prozatím možné.

Provoz MŠ a ŠD je ráno spojen od 6.30 do 7.30 hod. a každé pondělí od 15.00 do 16.00 
hod. v budově MŠ.

V každé třídě je nainstalovaný osobní počítač s vysokorychlostním připojením k inter-
netu. Škola provozuje vlastní internetové stránky: www.zsrudoltice.cz.

ROZDĚLENÍ TŘÍD A UČITELEK NA TŘÍDÁCH

Mateřská škola
Berušky 27 dětí Marcela Kolářová DiS

Dana Moravcová
Sluníčka 27 dětí Alena Prícká

Monika Mužíková
Celkem 54 dětí

Základní škola
1. ročník 12 dětí Mgr. Světluše Hamalová
2. ročník 11 dětí Mgr. Pavla Šimůnková
3. ročník 8 dětí Helena Filípková
4. ročník 7 dětí Stanislava Vávrová
5. ročník 10 dětí Mgr. Lenka Havlenová

Celkem 48 dětí
Školní družina

Vychovatelka Marcela Krystlová DiS

Z celkového počtu dětí ZŠ a MŠ (102 žáků) dojíždí ze sídliště Zámeček 21 dětí (7 do MŠ 
a 14 do ZŠ). Bezpečnost v autobuse je zajišťována pedagogickým dozorem.

Naše přímá práce u dětí  nekončí poslední hodinou. Nabízíme žákům vhodné trávení 
volného času v zájmových kroužcích:

● Angličtina pro začátečníky (MŠ)
● Veselé pískání a zdravé dýchání (MŠ)
● Angličtina pro pokročilé
● Práce na PC
● Plavání a vodní hry
● Sportovní kroužek
● Dramatický kroužek
● Výtvarný kroužek
● Tanečně pohybový kroužek
● Zpívání pro radost

Děkuji všem za pomoc a podporu naší škole a těším se na další vzájemnou spolupráci.

Mgr. Lenka Havlenová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Rudoltice
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Z DENÍKU KASTELÁNKY NA NOVÉM ZÁMKU

Druhý  měsíc  prázdnin  byl  na  Zámečku  stejně  zajímavý  a  úspěšný  jako  ten  první, 
návštěvní  dny přilákaly  nejen rodiny s dětmi  nebo projíždějící  návštěvníky na dovolené, 
také se přicházeli podívat pamětníci dob, kdy na Zámečku ještě fungovala restaurace, dalo 
se  venku  posedět  na  lavicích  nebo  si  zatančit  na  dřevěném  tanečním  parketu.  Moc 
zajímavě o těch dobách vyprávěli, vzpomínali, jak se jako malé děti účastnili slavnosti při 

návštěvě T. G. Masaryka v Lanškrouně i na Zámečku. Také 
si  zavzpomínali,  jak  jim  rodiče  kupovali  červenou  nebo 
žlutou limonádu a někdy i výborné zákusky, když chodívali 
v neděli  kolem  Zámečku  na  procházky.  Také  si  někteří 
pánové zavzpomínali, jak v mládí lezli různými děrami do 
zavřené budovy a riskovali úrazy při krkolomném lezení do 
sklepení,  kde  pak  s malou  baterkou  nebo  blikajícími 
svíčkami podnikali dobrodružné průzkumy neosvětlených a 
nepořádkem a hlínou zanesených sklepení.  Když  se  pak 
v současné  době  projdou  po  osvětlených  a  vyčištěných 
sklepeních,  ani  ty  prostory  nemohou  poznat,  jak  se 
změnily,  naštěstí  k  lepšímu.  Bývají  to  velice  zajímavé 
rozhovory pro obě strany, lidé si zavzpomínají  na mládí a 
já se při tom dozvídám spoustu užitečných a zajímavých 
informací  o dřívějším dění  kolem Zámečku  a  jak  to  zde 
vypadalo.  Musím  přiznat,  že  kdybych  před  lety  v okolí 
bydlela,  i  já bych budovu prolézala,  jako jsem dříve bez 
vědomí rodičů prolézala jiné nebezpečné zříceniny v okolí 
našeho bydliště. Proto mě ta vyprávění asi tak zajímají, a 
jsou i užitečná, například po tom, co nám několik starších 

návštěvníků potvrdilo stejné místo, kudy se dříve dalo prolézat a teď je zazděné, rozhodl 
majitel, že se přes zimu s pomocí zedníků zkusí zabetonované kameny vybourat a odhalit 
případné prostory za nimi. Také se vyklízejí sutiny z malého prostoru blízko studny, aby bylo 
vidět, jestli  je tam běžná podlaha nebo se odhalí  něco jiného. Už brzy začnou stavební 
práce na nové restauraci, která by měla na začátku léta přivítat první hosty ve stejných, ale 
moderně  upravených  prostorech  v přízemí,  kde  bývala  oblíbená  restaurace  i  v dobách 
minulých.

Přestože  pravidelná  otvírací  doba 
o víkendech a ve středu skončila 9. 9., i 
dál se chodí na Zámeček lidé podívat. 
Také  po  prázdninách  začali  chodit  na 
prohlídku  učitelé  s  dětmi,  návštěvy  je 
potřeba  předem  domluvit  na  všude 
uváděném  telefonním  čísle 
776 642 277. Někdy  se  stane,  že  mi 
volají  návštěvníci  až  když  dojdou  k 
uzavřenému  Zámečku.  Pokud  jsem 
doma,  mohu  tam být  do  20  minut  a 
prohlídku umožnit. Návštěvu s dětmi je 
lepší  si  domluvit  předem,  aby  bylo 
možno  připravit  zvláštní  osvětlení  ve 
sklepních  prostorách.  Mezi  tím  byly 
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vytištěny nové zámecké pohlednice,  už máme i nové turistické razítko, takže si i  mimo 
sezonu návštěvníci mohou koupit pohlednici a nechat si ji dát orazítkovat. Finanční výtěžek 
z jejich prodeje půjde také samozřejmě na opravy, ještě dlouho bude na Zámečku co dělat, 
aby se potom bylo na co podívat a dalo se co nejlíp využít všech rekreačních možností 
které bude v budoucnu nabízet.  Při  této příležitosti  musíme také poděkovat všem, kteří 
přispěli svým dobrovolným příspěvkem, který bude použit stejně, každý si může náklady 
potřebné na takové veliké opravy představit. Je dobře, že je Zámeček, i když nejsou opravy 
hotové už teď, přístupný, má i tak co ukázat. Výhled z věže je zajímavý, i když není zrovna 
ideální  počasí  a  ve sklepeních je také na co se podívat.  Návštěvníci  to  svými  četnými 
pozitivními zápisy do návštěvní knihy jenom potvrzují. Minimálně do konce září, možná do 
poloviny  října,  bude  možno Zámeček  navštívit,  až  se  pak  začne  dělat  nový  vchod  do 
restaurace, tak to pravděpodobně nějakou dobu možné nebude.

Krasava Šerkopová, kastelánka

Z HISTORIE OBCE – TENTOKRÁT O RUDOLTICKÉM FOTBALU

První  úvahy  o  založení  oddílu  kopané  v Rudolticích  jsou  datovány  do  roku  1945. 
V poválečném roce 1946 probíhaly přípravy pro vstup klubu do soutěže a v roce  1947 
vzniká oddíl kopané, který vstupuje do soutěže okresu Lanškroun. Jako iniciátor založení 
klubu je vzpomínán pan Koďousek, kterému s nadšením pomáhali např. bratři Stráníkové, 
Martincové, pan Štýrský, pan Žampach, pan Exler a další postupně se přidávající členové, 
např. pan Doležel, pan Loskot a další. Začínalo se pouze s hřištěm bez jakéhokoliv zázemí, 
převlékalo se u Ulverů nebo na obecním úřadě. Hráli v doma ušitých dresech modré barvy 
z materiálu, který byl právě sehnání. Na zápasy ven se jezdilo zprvu na koňském povozu, 
později na valníku za traktorem. A to např. i do Moravské Třebové. O co byly těžší podmín-
ky, o to byla větší chuť a zápal do hry. 

Vzniká i družstvo žáků, které je na tom s podmínkami ještě hůře než muži. Dokonce i 
trenýrky měl každý jiné.

V padesátých letech hráli muži v soutěži která měla úroveň dnešní B třídy. Jezdilo se 
až  k Pardubicím a přes  složité  podmínky,  kdy  mnozí  hráči  museli  často  i  místo  fotbalu 
pracovat  doma  nebo  na  poli,  dosahovalo  mužstvo  velmi  dobrých  výsledků.  Začalo  se 
s výstavbou kabin z různě posháněného materiálu, hlavně z bouraček. Vzniká i  družstvo 
dorostenců vzešlých ze žáků hlavně díky zájmu pana Zdeňka Řeháčka a Oldřicha Sodomky, 
kteří  je  trénovali.  Někteří  žáci,  např.  Jambora  nebo  Sodomka  měli  ambice  hrát  i  vyšší 
soutěže, ale většinou zůstávali věrni domácímu klubu.

Šedesátá léta byla provázena střídavými úspěchy a neúspěchy ve hře. S vydatnou 
pomocí hráčů z Lanškrouna např. Čermáka, Čochnáře, Altmana, Marka aj. se hrál přebor 
nově  vzniklého  okresu  Ústí  nad  Orlicí,  pod  který  v  roce  1960  přešel  okres  Lanškroun. 
S problémy  tohoto  období  se  potýkali  hlavně  bratři  Vlčkové,  pánové  Ulver,  Martinec, 
Doležel a paní Helena Žabová, která v práci pro Sokol pracovala až do své smrti . Příchody 
a odchody hráčů pokračovaly a díky spolupráci s Lanškrounem přicházeli další hráči např. 
Šebrle, Žaba, Skácel a další.

Trend kolísavých výsledků pokračoval i v letech sedmdesátých, kdy se hrály střídavě 
přebor a soutěž Ústecka. Mezi hráči se objevili i tak dobří fotbalisté, kteří si zahráli i vyšší 
soutěže jako např. pan Barbořák 2. ligu v České Třebové nebo bratři Martincovi a pan Jan 
Krystl v Lanškrouně. Pokračovaly práce na kabinách a začínalo se vytvářet dobré zázemí 
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pro fotbal. Velkou měrou se na tom mj. podílel i pan František Loskot starší.

V  osmdesátých letech se vykrystalizovalo velmi dobré družstvo žáků pod vedením 
pánů Petra Krystla a Evžena Kopeckého. Z jejich středu vzešli bratři Kopečtí a Jirka Krystl, 
kteří působili/ještě působí ve vyšších soutěžích včetně 1. ligy. Probíhaly další úpravy kabin a 
v roce 1986 byla provedena meliorace hřiště. Velkou měrou se na ní podíleli  např.  pan 
František Loskot ml., pan Ventura, otec a syn Martincovi a další. Na náhradním hřišti v Dam-
níkově  se  za  podpory  hráčů  z Lanškrouna,  mezi  něž  patřili  např.  Z. Vacek,  F. Sodomka, 
P. Bednář, Keleberec, Velebný aj., hrál fotbal velmi slušné úrovně.

Léta  devadesátá byla  v na-
šem fotbale, stejně jako v celé naší 
společnosti,  provázena  jistou 
zmateností  z nově  vzniklé 
demokracie  a  snahou  rozvíjet 
podnikatelské  aktivity.  Na  sport  se 
v této  době  pozapomínalo.  To  se 
projevilo  i  na  podpoře  sportu 
v Rudolticích ze strany obce, která 
byla  a  je  nepatrná  i  v současné 
době.  Chybí  tělocvična  a  další 
prostory  pro  rozvoj  nejen  fotbalu, 
ale  i  ostatních  sportovních  aktivit. 
Jedním  z  mála  pozitiv  těchto  let 
byla plynofikace kabin. Za to, že sport a fotbal obzvláště v Rudolticích neskončil tak jako 
jinde,  patří  poděkování  rodině  Stránských,  panu  V. Kopeckému,  pánům  M. Urbanovi, 
M. Řeháčkovi a jeho rodině a dalším, kteří v těchto nelehkých letech drželi oddíl nad vodou. 
I přes problémy se sháněním hráčů a peněz se podařilo hrát soutěž na slušné úrovni.

Problémy pokračovaly, dá se říct až do roku  2004, kdy byl zbudován přístřešek a na 
hřišti  se odehrály oslavy 700 let založení obce. Byl to jakýsi odrazový můstek pro další 
rozvoj oddílu.  Velký kus práce nejen na tomto díle, ale i  při  dalších činnostech odvedla 
rodina Hajnovičových a Benešových.

V roce 2006 se podařilo dokoupit zbytek ploch patřících do areálu hřiště, a tak je 
plocha cca 110m2 navždy majetkem TJ Sokol. Tato skutečnost spolu s dobrým vedením a 
velmi výraznou spoluprací s firmou KLK stavební s. r. o., která je od podzimu 2006 naším 
generálním  sponzorem,  dává  příslib  lepších  zítřků  pro  rudoltický  fotbal  a  další  sporty. 
Ostatně činnost a peníze firmy KLK je patrna v současné době na každém kousku našeho 
areálu i na chodu klubu jako takového. Připravuje se malé tréninkové hřiště, tenisový kurt, 
dětské hřiště a další zařízení, která by měla sloužit pro sportovní a kulturní vyžití všech, kdo 
o to  budou  mít  zájem.  Doufejme tedy,  že  se  vzrůstající  úrovní  zázemí  začne  stoupat  i 
úroveň hry a rudoltický fotbal se vrátí tam, kde býval.

Vedení TJ Sokol Rudoltice

Aktuální výsledky a informace o zápasech můžete najít na internetové stránce
www.fotbal.cz > Pard. kraj > Ústí n. O. I1B Okresní přebor mladší žáci minifotbal 

C1B Okresní přebor dorost B
A3A Okresní přebor mužů IV. třídy
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DOTACE Z EVROPSKÉHO PROGRAMU LEADER

Svazky obcí (DSO Lanškrounsko a Region Orlicko-Třebovsko) se shodly na společném 
postupu a  podpořily  vznik  občanského  sdružení.  MAS (místní  akční  skupina)  Karel  byla 
založena  2. 6. 2006.  Toto  sdružení  se  intenzivně  připravuje  na  podání  žádosti  o dotaci 
z Programu rozvoje venkova v ose LEADER. Dotace z EU fondů je možno využít pro obce, 
soukromé  subjekty  a  neziskové  organizace,  které  se  nachází  na  území  Lanškrounska 
(Albrechtice,  Anenská  Studánka,  Cotkytle,  Čenkovice,  Damníkov,  Dolní  Čermná,  Horní 
Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, 
Petrovice,  Rudoltice,  Sázava,  Strážná,  Tatenice,  Trpík,  Výprachtice,  Žichlínek)  a  Regionu 
Orlicko-Třebovska  (Brandýs  nad  Orlicí,  Česká  Třebová,  České  Libchavy,  Dlouhá  Třebová, 
Dolní  Dobrouč,  Hnátnice,  Hrádek,  Jehnědí,  Libchavy,  Němčice,  Orlické  Podhůří,  Přívrat, 
Řetová, Řetůvka, Semanín, Sloupnice, Sopotnice, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, 
Voděrady, Žampach). 

LEADER je speciální dotační program, který má za cíl podpořit spolupráci mezi lidmi 
žijícími  na  venkově,  zejména  mezi  podnikatelskou  sférou,  obcemi  a  neziskovými 
organizacemi navzájem. Smyslem programu je podpora menších projektů (cca od 50 tis. do 
2 mil. Kč), které budou realizovány v daném regionu a přispějí tak ke zlepšení života na 
venkově.

Zvláštností  tohoto  programu je  způsob  rozdělování  finančních  podpor.  Na  rozdíl  od 
jiných  dotačních  nástrojů  je  rozhodování  ponecháno  přímo  na  lidech  žijících  v daném 
regionu, čímž jsou motivováni  ke vzájemnému dialogu a spolupráci.  Pro tyto účely bylo 
vytvořeno občanské sdružení, které zajišťuje přípravu podkladových materiálů, hodnocení 
předložených projektů a jejich výběr. MAS Karel si vytkla cíle a rozdělila je do čtyř oblastí, 
v nichž by se dané projekty měly realizovat:

● Inovativní  technologie  a  využití  obnovitelných  zdrojů  energie  pro  moderní  a 
rozvinutý venkov

● Ze starého nové, funkční a lepší
● Infrastruktura pro venkov a aktivní turistiku
● Aktivní venkov otevřený všem spoluobčanům

Abychom  se  pokusili  získat  peníze  právě  na  to,  co  v našem  regionu  chceme  a 
potřebujeme, vyzýváme celou veřejnost k předkládání nápadů a projektů pracovnímu týmu. 
Za  tímto  účelem je  zřízen  kontejner  projektů,  do  kterého  lze  vkládat  Vaše  projektové 
záměry přes poradce MAS viz.  kontakt  níže.  Vyhlášení  programu LEADER je očekáváno 
koncem roku 2007 a v případě úspěch naší MAS je reálné uvažovat s dotacemi od roku 
2008.

Více informací  můžete získat také návštěvou webu www.orlicko-trebovsko.cz,  kde je 
přímý odkaz na rubriku MAS, obdobný obsah je i na stránkách DSO Lanškrounska.

Pokud Vás tato výzva oslovila  neváhejte a obraťte se, prosím na poradce MAS nebo 
další členy MAS. 

Ing.  Vlastimil  Vyhnálek,  předseda  výběrové  komise  MAS  Karel  (465  393  126,  
obec@dolni-cermna.cz)

Ing. Vladimír Hofrichter, poradce MAS Karel (739 447 995, hofrichter@ohgs.cz)
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PROMĚNY ZÁMEČKU

Městské  muzeum Lanškroun Vás  zve na  výstavu  Rekonstrukce Zámečku a  jeho 
okolí  v proměnách času na  fotografiích  Krasavy  Šerkopové  a  Jany  Peškové,  která  je 
umístěna ve vestibulu muzea v Lanškrouně. Výstava potrvá do 21. října 2007.

INZERCE

Český statistický úřad organizuje v roce 2007  Strukturální šetření v zemědělství 
ZEM  2007  z důvodu  aktualizace  údajů  o zemědělských  prvovýrobcích  získaných 
z celoplošného zemědělského sčítání – Agrocenzu 2000.  

Úkolem tazatele  bude  zemědělce  v obci  navštívit,  ověřit  jejich  aktivitu,  zabezpečit 
vyplnění  a  odevzdání  výkazů  za  aktivní  zemědělce  nebo  vyplnění  malých  výkazů  za 
registrované neaktivní zemědělce a předání výkazů ČSÚ. 

Za tuto činnost je stanovena odměna ve výši 350 Kč za výkaz pro aktivního hospodáře 
a 100 Kč za nepodnikajícího zemědělce. 

Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září do 15. listopadu 2007. 
Zájemci o tuto práci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,  celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti,nejvyšší možné ceny. Informace na tel.: 724 229 292.

ZDE JE MÍSTO PRO VAŠE PŔÍPADNÉ BUDOUCÍ INZERÁTY A NABÍDKY.
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POVĚST O SPRÁVCI RIEDROVI

Když zlý správce Riedr v Lanškrouně zemřel, musel se za trest za své zlé skutky těžce a 
tvrdě  kát.  Při  stavbě  Nového  zámku  na  Zámeckém  vrchu  nelidsky  trápil  sedláky 
nadměrnými náklady a nucenými kamenickými pracemi a protože stavba nechtěla držet, 
nechal nakonec do každého ze všech čtyř rohů zaživa zazdít jednoho sedláka. 

Nyní  se  musel  každou  noc  zjevovat  jako  duch.  Malou  ruční  pilkou  měl  rozřezávat 
obrovský kamenný kvádr.  Byla mu dána lhůta od půlnoci  do úderu jedné hodiny ranní. 
Kdyby se mu za tuto jednu hodinu podařilo práci dokončit, byl by vysvobozen. Pokud to 
nestihl, musel příští noc  začít opět nanovo. Je přirozené, že neměl žádnou vyhlídku na 
konec této marné práce.

Jak byl správce hrozný a nemilosrdný, tak byla jeho žena mírná a soucitná. A jak trest 
jejího muže přetrvával, žena přemýšlela, jak by mu mohla pomoci. Ale všechno přemýšlení 
se zdálo být marným. Jednoho dne se však u ní objevil nějaký záhadný člověk a řekl jí, že 
by chtěl jejího muže vysvobodit. Bude k tomu potřebovat jen kousek křídy, svíčku a muří 
nohu. Žena mu s radostí  všechny žádané věci sehnala.

Když nastal večer, šel cizinec na místo, kde ležel těžký skalní blok a začal s přípravami. 
Na jeden kámen postavil svíčku a zapálil ji. Obešel kámen s křídou kolem dokola. Potom 
vzal muří nohu a držel ji nad svíčkou, při tom  nepřetržitě vyslovoval tajemné věty. Konečně 
se muří noha nad svíčkou rozpustila a začala kapat dolů na kámen. A tu se kámen změnil 
v měkkou hmotu připomínající sýr. Před půlnocí měl čarodějník právě tak čas , aby popošel 
na deset kroků , dříve než odbilo dvanáct hodin.

Ve  stejném  okamžiku  předstoupil  správce  a  podařilo  se  mu  svou  malou  pilkou 
v krátkosti rozříznout kamenný blok od vrchu dolů. Jak vážně a slavnostně přišel, tak zase 
zmizel. Byl vysvobozený. 

Franz J. C. Gauglitz: 999 Schönhengster Sagen und Mären, Wiesentheid 1991
Překlad Marcela Macháčková

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE

Rozhodli jsme se, že fotografická soutěž bude pokračovat průběžně bez omezení času, 
abychom vám dali větší možnost ke krásným snímkům. Fotografie zasílejte buď v digitální 
podobě (v co nejlepším rozlišení)  na mailovou adresu  fotosoutez@rudoltice.cz,  anebo je 
vytištěné doneste na obecní úřad (na zadní straně označené názvem fotografie, jménem 
autora a telefonním nebo e-mailovým kontaktem). 

Nezávislá porota bude zasedat každé dva měsíce, posoudí snímky došlé za uplynulé 
období, autorům nejlepších z nich budou předány hodnotné věcné ceny. První uzávěrka je 
30. listopadu 2007.

Nejlepší fotografie budou použity pro plánovaný kalendář na rok 2009 (u příležitosti 
705 let obce a 200 let kostela), na speciální výstavě a v propagačních materiálech obce.

Úplná  pravidla  naleznete  na  nové  webové stránce  www.rudoltice.cz/fotosoutez/, 
kde  budou  také  průběžně  zveřejňovány  došlé  fotografie,  ke  kterým budete  moci  psát 
komentáře, které vás budou moci posunout v další tvorbě.

Petr Macháček
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Při vítání občánků 9. 9. 2007 bylo slavnostně přivítáno 17 dětí (spolu s 10 
dětmi z minulého čísla Rudoltického zpravodaje)

Adéla Kindlová ⁎ 31. 12. 2006 Rudoltice 244
Dominik Knápek ⁎ 31. 12. 2006 Rudoltice 614
Aneta Chládková ⁎ 19. 2. 2007 Rudoltice 124
Denisa Hajzlerová ⁎ 31. 5. 2007 Rudoltice 617
Nela Lichtenberková ⁎ 1. 6. 2007 Rudoltice 31
Petr Cvejn ⁎ 7. 6. 2007 Rudoltice 63
Veronika Jursová ⁎ 7. 6. 2007 Rudoltice 601

Nově narozený

Sebastián Chromec ⁎ 30.8.2007 Rudoltice 610

Manželství uzavřeli

Jana Doležalová a Lukáš Duspiva, Rudoltice 603, 7. 7. 2007
Helena Božáková, Rudoltice 26 a Libor Koďousek, Česká Třebová, 
30. 6. 2007
Jana Dorová a Tomáš Chromec, Rudoltice 610, 30. 6. 2007
Petra Košková a Samir Braik, Rudoltice 601, 18. 8. 2007

Významná životní jubilea oslavili

70 let 11. 7. Miroslav Hajnovič, Rudoltice 163
23. 7. Jaromír Jehlička, Rudoltice 4

90 let 9. 9. Pavlína Kuželová, Rudoltice 258
91 let 22. 8. Jan Minář, Rudoltice 257
95 let 29. 7. Marie Brejšová, Rudoltice 253

SRDEČNĚ GRATULUJEME!

(Údaje zveřejněny s písemným souhlasem jmenovaných nebo jejich rodičů)

Rozloučili jsme s občankou

Františka Kopecká + 5. 7. 2007 Rudoltice 41
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RUDOLTICKÝ  ZPRAVODAJ,  3/2007,  vydává  Obec  Rudoltice,  561  25  Rudoltice  95, 
tel. 465 323 124, e-mail: ou.rudoltice@tiscali.cz, http://www.rudoltice.cz
Vychází  4x  ročně.  Příspěvky  je  možno  zasílat  na  e-mail  zpravodaj@rudoltice.cz 
Uzávěrka příštího čísla je 25. 11. 2007. Příští číslo vyjde v prosinci 2007.
Redakční zpracování: Mgr. Marcela Macháčková, Petr Macháček
Barevné fotografie na obálce: Richard Kohout, Petr Macháček
Tisk DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná 
Náklad 600 ks. Neprodejné. Distribuce zdarma.
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Pavučinu na louce pod Zámečkem zaslala do fotosoutěže K. Šerkopová
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