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VÍTE, ŽE...

• počet obyvatel k 31. 1. 2008 je 1 471?

• průměrný věk je 34,62 let?

• počet přihlášených od 1. 1. 2008 do 29. 2. 2008 je 9?

• počet odhlášených od 1. 1. 2008 do 29. 2. 2008 je 6?

• počet zemřelých od 1. 1. 2008 do 29. 2. 2008 je 6?

• počet narozených od 1. 1. 2008 do 29. 2. 2008 je 1?

• počet obyvatel s bydlištěm Rudoltice – Zámeček k 29. 2. 2008 je 475?
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ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři, 
v tomto jarním vydání Rudoltického zpravodaje se z největší části ujala slova 

paní místostarostka Lenka Bártlová, která Vás zasvěceně informuje téměř o všem 
důležitém  dění  v obci.  Článek  bytové  komise  je  určen  především  obyvatelům 
obecních bytů, základní škola píše o své činnosti v uplynulém období, o změnách, 
které se dějí na Zámečku, tj. Novém zámku, se dozvíte od kastelánky, dále budete 
mj. pozváni na výlet k MDD i na fotbalové zápasy TJ Sokol. Nakonec Vás čeká tro-
chu historie. 

Ve skutečnosti nás ovšem čeká nejkrásnější období roku – jaro - i s osvěžující-
mi svátky Velikonoc, jejichž příjemné prožití, stejně jako spokojené pročtení násle-
dujících stránek Vám přeje 

redakce Rudoltického zpravodaje 

MÍSTOSTAROSTKA INFORMUJE

Vážení spoluobčané, 

počínaje  tímto  zpravodajem  budete  pravidelně  informováni  nejen  o usne-
seních rady, v našem případě starosty obce, ale i usneseních obecního zastupitel-
stva, přijatých na veřejných zasedáních. V následujících řádcích bych se ráda blíže 
věnovala některým důležitým informacím, které ze shora uvedených usnesení vy-
plývají a předpokládám, že Vás budou ve většině případů zajímat, příp. dalšími za-
jímavostmi, týkajícími se běžného života v obci. 

Věřím,  že  i  toto vydání  Rudoltického  zpravodaje  přispěje  alespoň zčásti  ke 
zvýšení Vaší informovanosti o dění v obci. Není však naprosto reálné vměstnat na 
jeho stránky vše, co by Vás mohlo jen trošku zajímat, a proto doporučuji navště-
vovat pravidelně webové stránky obce www.rudoltice.cz, které pod rukou adminis-
trátora  a  webmastera  Petra  Macháčka  neustále  vzkvétají.  Zde  máte  možnost 
pravidelně získávat maximum relativně čerstvých informací o životě v obci a sou-
časně prostřednictvím obnoveného diskusního fóra sdělit veřejnosti a samozřejmě 
i zastupitelům vše, co Vás v obci momentálně trápí či naopak co se Vám na ní líbí 
nebo co byste rádi ještě vylepšili...

Lenka Bártlová

INFORMACE Z OÚ

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V OBCI

Dnem 29. 1. 2008 byla soukromou firmou Miroslava Bartáčka, dopravce zajiš-
ťujícího autobusovou dopravu v naší obci, vypovězena smlouva závazku veřejné 
služby  ve  veřejné  linkové  osobní  dopravě,  uzavřená  s obcí  Rudoltice  dne 
30. 5. 1997. Výpovědní doba je půlroční a uplyne tedy dnem 31. 7. 2008.

K následnému zajištění dopravní obslužnosti - autobusové dopravy v naší obci 
bylo jednáno s Krajským úřadem v Pardubicích.  Nejpozději  do konce dubna t. r. 
jím bude obci schválena dotace pro provoz autobusové dopravy firmou pana Bar-
táčka, a to na měsíce 01-07/2008 a počínaje měsícem srpnem 2008 přejde zajiš-
ťování  autobusové  dopravy  pod  Pardubický  kraj.  Na  mimořádném  zasedání 
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obecního zastupitelstva, konaného dne 27. 2. 2008, bylo zastupiteli  rozhodnuto, 
že naše obec nebude požadovat vyhlášení výběrového řízení na provozovatele au-
tobusové dopravy v naší obci a souhlasí tak s akciovou společností ČSAD Ústí nad 
Orlicí, která patří mezi největší dopravce v našem kraji. Nejpozději v měsíci červnu 
t. r.  je  nevyhnutelné  krajskému  úřadu  sdělit  konkrétní  podobu  autobusového 
jízdního řádu, platného od 1. 8. 2008, a proto proběhne na sále obecního úřadu 
v pondělí, dne 31. března 2008, od 19.00 hod. beseda s občany za přítomnosti zá-
stupce společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. 

STANOVISKO STAROSTY KOLOMÉHO K SOUČASNÝM PROBLÉMŮM 
NĚKTERÝCH OBČANŮ S FIRMOU BARTÁČEK

Považuji za nutné sdělit několik informací k autobusové dopravě v naší obci, 
provozované firmou Bartáček. V rubrice „diskuse” na webových stránkách obce se 
rozpoutala neřízená diskuse několika jedinců (kteří ani ve většině případů tímto 
autobusem nejezdí), zřejmě za účelem ji zlikvidovat. K tomuto zbývá dle mého ná-
zoru  již  jen  malý  krůček,  odkazuji  se  na  jednání,  které  proběhlo  v  pondělí 
21. 1. 2008 v kanceláři obce, jehož jsem byl i já přítomen. Zde zaznělo z úst pana 
Bartáčka  zcela  nekompromisní  stanovisko:  „KONČÍM“.  Důvodem  je  hysterická, 
stupňující se kampaň proti jeho firmě. V několika konkrétních případech se svě-
decky dokázalo, že stěžovatelé svoje stížnosti vyslovili neoprávněně. Kromě toho, 
po prostudování provozního řádu, který je ve shodě s ostatními společnostmi, ply-
ne, že řidič zodpovídá za cestující a k tomu je vybaven nedílnou pravomocí. Víte, 
že např. musí být cestující u autobusu nejméně 3 minuty před odjezdem a dále, že 
např. nesmí pokládat tašky a zavazadla na sedadlo? Cestující je povinen dále dbát 
pokynů řidiče, např. kde může stát, či sedět a kde ne, kam se má přemístit, aby 
ostatní cestující nebyli ohroženi, či neutrpěli zbytečnou újmu. Vše toto je důvodem 
k tomu, že může vykázat cestujícího z dopravy a předat případ policii. To vše a 
ostatní věci se dozvíte z provozního řádu. Moje stanovisko jako starosty obce a 
statutárního zástupce obce k celé záležitosti je následující:

Firma Bartáček provozuje v Rudolticích autobusovou dopravu 11. rok, k této 
histerické atmosféře dochází až v posledním roce. Stavím se plně na stranu firmy 
Bartáček, neboť po celou dobu svého působení plně naplnila účel, pro který byla 
vybrána, totiž zavedení v podstatě hodinové kyvadlové dopravy s Lanškrounem. 
Kdo pamatuje, jak se po několik desetiletí nepodařilo přimět BUS k tomuto kroku, 
dá mně jistě za pravdu, že obci by odchodem této firmy vznikla obrovská újma pro 
všechny občany, především pak pro naše děti. Firma Bartáček dokázala přitom 
zvýšený počet spojů realizovat bez jakýchkoliv dalších finančních nároků na obec. 
Samozřejmě, přidáme-li jako obec na dopravu další milion ročně, budeme mít zřej-
mě kyvadlovou dopravu po půlhodinách a při dalším půlmilionu i o víkendech. Po-
tom ale již nebudeme mít potřebné prostředky na silnice a ostatní investice.

RNDr. Oldřich Kolomý, 
starosta obce

ZMĚNA JEDNATELE OBECNÍ SPOLEČNOSTI VISION RUDOLTICE S.R.O.

Dnem 13.12.2007 Mgr. Josef Motyčka ukončil oficiálně své jednatelství v ob-
chodní firmě VISION Rudoltice s.r.o. a novým, druhým jednatelem této společnosti 
se tak stal zastupitel Daniel Žáček. Změna v obchodním rejstříku byla zaznamená-
na ke dni 7.2.2008.
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VYSOKORYCHLOSTNÍ METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ V NAŠÍ OBCI

Dne 12. 2. 2008 nabídla naší obci  společnost  OMEGA tech s. r. o. se sídlem 
v Lanškrouně vybudování  metropolitní  optické sítě.  Zastupitelé tomuto projektu 
na  svém zasedání  dne  28. 2. 2008  vyjádřili  plnou  podporu  a  za  obec  přislíbili 
maximální možnou součinnost s její výstavbou.

Z nabídky
Tyto moderní  sítě typu FTTH (op-

tický kabel do domu) se používají  ve 
větších  městech  pro  rychlé  přenosy 
dat, služby spojené s přenosem hlasu, 
multimediální aplikace typu IPTV, VoD. 
Tyto služby jsou dobře použitelné pro 
domácnosti a menší podniky. Pro obec 
lze na těchto technologiích lehce vy-
budovat  obecní  kamerový  zabezpe-
čovací  systém,  hlášení  krizových 
stavů  i  běžných  informací,  monito-
rovací čidla, propojení na JSVV (schvá-
leno  G5  HZS),  propojení  s pultem 
centrální  ochrany,  GIS,  systémem 
krizových plánů. Možnosti využití tak-
to dimenzované sítě jsou veliké a její 
realizace by rozhodně zvedla komfort 
bydlení  v obci.  Pro položení trasy ve-
dení je nejvýhodnější využití nově budovaných komunikací. V první fázi uvažujeme 
o připojení  obecních  budov  (obecní  úřad,  škola),  bytových  domů  a  některých 
provozoven.  V budoucnosti  bychom  rádi  nabídli  tuto  službu  každé  domácnosti 
v katastru  obce.  Veškeré  náklady  s budováním optických  tras  bude  financovat 
naše společnost, nicméně podpora obce pro tento projekt je pro nás důležitá, jak 
při  vyřizování  potřebných  povolení,  tak  pro  součinnost  s výstavbou  dalších 
inženýrských sítí.

Ing. Tomáš Resler, 
OMEGA tech s. r. o.

Co přináší metropolitní síť obcím
– Pokrytí požadavků občanů na moderní technologie

– Jistota dobrého rozhodnutí – možnost rozšíření o budoucí aplikace

– Úspora provozních nákladů obce

Bezpečnost a Informace
– Obecní Intranet – aktuální informace o obci i pro občany bez připojení k in-
ternetu

– Obecní kamerový a dohledový systém - prevence kriminality a vandalismu

– Varovný a informační systém obyvatelstva

– Monitorovací čidla

– Informační kiosky, hot-spoty

Rudoltický zpravodaj 4 1/2008



Přínosy pro obec
– Možnost propojení obecních budov

– Zvýšená bezpečnost

– Podpora turistického ruchu

– Dostupnost informací z Internetu i pro občany bez připojení na Internet

– Jednodušší a efektivnější rozšiřování existujících systémů (dohledové ka-
mery, obecní rozhlas, monitoring zařízení...)

Výhody pro domácnosti a podniky
– Rychlé přenosy dat - Internet, domácí kamery

– Přenos hlasu v nejvyšší kvalitě – VoIP, možnost pevné linky s voláním zdar-
ma

– Multimediální aplikace – IPTV, VoD – kvalita až HDTV

– Zálohové servery na data

– Propojení uživatelů v kvalitě místní LAN

(Vysvětlivky: IPTV= televize přes počítačovou síť, VoD = video na vyžádání,  
HDTV = televize ve vysokém rozlišení, LAN = místní počítačová síť, VoIP = telefon 
přes internet)

CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO, PLATNÝ K 1. 1. 2008

Na jednání OZ dne 28. 2. 2008 byl nově projednáván ceník vodného a stočné-
ho, platný od 1. 1. 2008. Při rozhodování zastupitelé brali v potaz, že v roce 2007 
vycházely  skutečné  jednotkové  náklady  pitné vody  na 25,20  Kč/m3,  u odpadní 
vody  na  6,80  Kč/m3.  Kalkulované  náklady  pro  rok  2008  u pitné  vody  činily 
26,- Kč/m3 a  u odpadní  vody  15,60 Kč/m3.  Společnost  VAK  však  zdražila  vodu 
o 1,- Kč a také se zvýšilo DPH z 5 % na 9 %. Vzhledem k těmto skutečnostem byl 
schválen návrh cen včetně DPH,  platných od 1. 1. 2008,  kdy tedy  vodné činí 
28,- Kč/m3 (k 31. 12. 2007 - 25,70) a stočné 16,- Kč/m3 (cena zůstává stejná). 
Celkem se jedná o zvýšení o 2,30 Kč/m3.

AKTUALIZACE CENÍKU SLUŽEB A ÚKONU, POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADĚ 
ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Na jednání zastupitelstva dne 28. 2. 2008 byla schválena aktualizace Ceníku 
služeb a úkonu poskytovaných Obcí Rudoltice na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, a to s platností od 1. 3. 2008. Změna, ke kte-
ré oproti dosavadní úpravě došlo, se týká vyloučení poplatku za jednoduché zpra-
cování  informací,  čímž se rozumí vyhledání  informace z jednoho pramene,  pří-
prava odpovědi v rámci pouhého přepisu, výpisu či kopie apod. 

Kompletní ceník, platný od 1. 3. 2008, je přílohou usnesení obecního zastupi-
telstva č. OZ/28/02/2008 (viz níže). 
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PRODEJ POZEMKU V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ - ZV KOVO S. R. O.

Dne 28. 2. 2008 zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na prodej dalšího po-
zemku v průmyslové zóně, a to ve výměře 10 004 m2. 

Současně v tento den byl projednán záměr následujícího prodeje a schválena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě s totožnou společností, a to na dalších 976 m2 

v této lokalitě. 

VZDĚLÁNÍ I DO NAŠÍ OBCE – PROJEKTY „S KRAKONOŠEM U POČÍTAČE“ A 
„MAMINKY PO DOVOLENÉ“

Máte zájem se vzdělávat? Chcete se naučit pracovat s počítačem nebo cizím 
jazykům? Nyní máte šanci. Úspěšný projekt „ S Krakonošem u počítače“, který je 
zaměřen na vzdělávání dospělých na venkově, má zájem o další rozšíření svých 
aktivit i do naší obce. Tento projekt již třetím rokem probíhá v semilském regionu 
a je o něj velký zájem. Je realizován Úřadem práce v Semilech ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Most ke vzdělání – Bridge to Education a získal finanční pod-
poru v rámci programu CIP EQUAL. 

Cílem programu je nabídnout  lidem z hůře dostupných lokalit  příležitost  ke 
zvýšení kvalifikace, získání základních dovedností nezbytných pro plnohodnotný 
život v moderní společnosti. Občanům je nabídnuta příležitost bezplatně a přímo 
v místě bydliště navštěvovat vzdělávací  kurzy v oblasti obsluhy počítače (práce 
s internetem, office,  digitální  foto atd.),  kurzy cizích jazyků, školení  pro malé a 
střední podnikatele (daňové předpisy, účetnictví či legislativní rámec podnikání), 
ale i řada dalších vzdělávacích modulů, o které občané projeví zájem. Proběhly již 
kurzy svařování a obsluhy motorové pily, s úspěchem zejména u dam se setkal 
kurz vánoční vazby a výzdoby, velikonoční vazby a kurz studené kuchyně. A navíc 
toto vzdělání přijede za Vámi. 

Krakonoš nabízí:
– flexibilitu, protože kurzy jsou nabízeny mimo pracovní dobu (v odpoledních 
a večerních hodinách) během týdne nebo o víkendech;

– sladění s ostatními pracovními a rodinnými povinnostmi, jako jsou sezónní 
zaměstnání, školní prázdniny a svátky;

– blízké a rodinné prostředí, protože kurzy se konají v prostorách místního 
obecního úřadu, kulturního domu nebo školy, učení probíhá ve skupině blíz-
kých, známých a sousedů;

– doprovodné podpůrné služby ve formě péče o děti a zapůjčení studijních 
materiálů;

– poradenství a individuální konzultace;

– výstupem z kurzu je certifikát, který umožňuje průkaznost nabytých zna-
lostí a dovedností; 

– aktivní zapojení se do tvorby programu, možnost ovlivňovat podobu kurzu, 
organizaci vzdělávání či navrhnout nové vzdělávací obsahy;

– je to zdarma!
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Co je potřeba udělat? 
Vyplnit dotazníček, který jste již začátkem února obdrželi do svých schránek, a 

odevzdat ho na obecní úřad nebo v místní prodejně Konzum. První reálná možnost 
seznámit se s projektem jsou dva ukázkové kurzy na PC, které se budou konat 
v úterý, dne 18. března 2008 od 17.00 hod. a od 18.30 hod. v prostorách 
místní základní školy.

A na závěr co o projektu řekla paní starostka Hana Růžičková z obce Paseky 
nad Jizerou: „Velkou výhodou bylo pořádání kurzů přímo v obci.  Vždyť komu se 
poštěstí, aby se mohl zdarma vzdělávat v místě svého bydliště? K tomu, aby se 
kurzy mohly rozjet naplno bylo třeba zajistit  jen vhodné prostory. Pro jazykové 
kurzy jsme dali studentům k dispozici pracovnu starostky a pro počítačové kurzy 
jsme využili prostor společenské místnosti místní turistické ubytovny. To bylo vše, 
co bylo potřeba ze strany obce vykonat. Lektory a materiální vybavení učeben za-
jistili další partneři projektu.“ 

Občanské sdružení Most ke vzdělání a Úřad práce v Semilech realizují i další 
projekty  zaměřené na vzdělávání  dospělých.  Jedním z nich je například  projekt 
Maminky po „dovolené.“ I tento projekt rozšiřuje své působení na celý Liberecký, 
Královehradecký a Pardubický kraj. Je „šitý“ přímo na míru osobám po rodičovské 
dovolené, které se stávají vzhledem k péči o děti znevýhodněnou skupinou při ná-
vratu do zaměstnání. 

Cílem projektu  je  nabídnout  osobám pečujícím o dítě/děti  do 15let  ucelený 
program celoživotního vzdělání, který pracuje s motivací těchto osob, pomůže jim 
s orientací  na  trhu  práce  a  pomocí  moderních  metod  vzdělávání  zvýší  jejich 
uplatnitelnost.  Maminky  a  tatínkové  mohou  zdarma  využít  poradenské  služby 
v oblasti vhodného výběru zaměstnání a jeho efektivního hledání, zkusí si správně 
napsat životopis, dozví se, čeho se vyvarovat při přijímacím pohovoru, doplní si 
vzdělání, získají praxi... 

Úhlavním nepřítelem každého uchazeče o zaměstnání  je strach z odmítnutí, 
nedostatečné docenění vlastních znalostí a dovedností. Ačkoliv maminky, pečující 
o své ratolesti a domácnost, mají skoro vždy zaměstnavatelům co nabídnout, se-
tkáváme se u nich velice často s velmi malou sebedůvěrou. Prací na sobě a na 
svém vzdělání lze však tento handicap lehce překonat a dohnat i 6 let mimo za-
městnání. Hledání nového pracovního místa je pak mnohem snazší. V této souvis-
losti se nabízí úsloví „Štěstí přeje připraveným“, které platí i při hledání zaměstná-
ní.

Máte-li i Vy zájem zúčastnit se podobného programu, který je tu pro Vás díky 
Evropskému sociálnímu fondu a Státnímu rozpočtu České republiky zdarma, nevá-
hejte a o svém zájmu informujte paní Bártlovou, nebo se obracejte přímo na ob-
čanské sdružení Most ke vzdělání na tel.: 481 311 698.

zdroj: www.mostkevzdelani.eu, 
www.krakonos.com

Informace Obecního úřadu připravila paní Lenka Bártlová, místostarostka.
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VÝPISY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDOLTICE

Nezveřejněné části těchto výpisů jsou pro občany k nahlédnutí  v písemném 
vyhotovení zápisu na obecním úřadu, jejich rozšířená varianta se nachází také na 
internetových stránkách obce www.rudoltice.cz v sekci Orgány obce.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDOLTICE DNE 31. 1. 2008

Program
1) Zahájení

2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/13/12/07

4) Usnesení starosty č. j. Sta/07/12/31/1

5) Územní plán obce

6) Bezúplatný převod zemědělských pozemků od PF ČR na obec

7) Rozpočtové opatření obce č. 3/2007

8) Rozpočtové  opatření  č. 251  Krajského  úřadu  v  Pardubicích  ze  dne 
18.12.2007

9) Zřizovací listina ZŠ a MŠ Rudoltice

10) Smlouva o uzavření  budoucí  smlouvy o zřízení  věcného břemene (Obec 
Rudoltice-ČEZ Distribuce, a. s.)

11) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – 
R. N., M. M.)

12) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – ZV 
KOVO s.r.o.)

13) Smlouva č. Z_S42_12_4120113411 (Obec Rudoltice - ČEZ Distribuce, a. s.)

14) Usnesení starosty, č. j. sta/08/01/29/1 a sta/08/01/29/2

15) Různé

16) Diskuse

Přítomni: Bártlová, Skalická, Rezek, Žáček, Kolomý, Janisch

Omluveni: Sodomková, Kohoutová,Stránská

Nepřítomni: 0

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/31/01/08 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) navržený program včetně změn, a to doplnění 3 bodů k projednání

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) 1. Zastupitelstvo obce na základě zmocnění dle par. 6 odst 5 písm. a) 
stavebního zákona rozhodlo o pořízení územního plánu.

2. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje starostu RNDr. Oldřicha Kolo-
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mého pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě zmocnění dle § 6 odst. 
6 písm. b) stavebního zákona schvaluje žádost obce o pořizování územního plánu 
obecním úřadem s rozšířenou působností – Městským úřadem Lanškroun.

d) Zastupitelstvo obce Rudoltice souhlasí s bezúplatným převodem těchto po-
zemků od PF ČR na obec: 538, 8321, 832/3, 834/3, 834/4, 835, 849/2, 849/4, 856, 
857/3,  857/4,  858/1,  907/1,  907/3,  908/1,  908/2,  3002/7,  3002/9,  4472, 213/1, 
824/2, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4, 860/5, 900 a 2744/12.

e) Rozpočtové opatření obce č. 3/2007

f) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Ru-
doltice-ČEZ Distribuce, a.s.)

g) Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – R.N. 
a M.M.)

h) Kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – ZV 
KOVO s.r.o.)

ch) Smlouvu č. Z_S42_12_4120113411 (Obec Rudoltice - ČEZ Distribuce, a.s.)

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Usnesení starosty č.j. Sta/07/12/31/1

b)  Rozpočtové  opatření  č.  251  Krajského  úřadu  v  Pardubicích  ze  dne 
18.12.2007

c) Usnesení starosty, č.j. sta/08/01/29/1 a sta/08/01/29/2

USNESENÍ STAROSTY Č. J. STA/08/01/29/1

Určeno komu: 

– zastupitelstvu obce – na vědomí

– zaměstnancům obce 

– široké veřejnosti, vyvěsit na úřední desku

V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
dle § 103, odstavce 4, písmeno e, ruším rubriku diskuse na webových stránkách 
obce Rudoltice.

Důvodem tohoto rozhodnutí  je nepravdivé informování veřejnosti  o činnosti 
obce.  Pro  úplnost  cituji  paragrafové  znění  zákona "starosta  odpovídá  za  infor-
mování veřejnosti o činnosti obce". Toto ustanovení zákona je nemožné v takto 
neřízené diskusi naplnit.

V Rudolticích dne 29.01.2008 

RNDr. Oldřich Kolomý, 
starosta obce
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USNESENÍ STAROSTY Č. J. STA/08/01/29/2

Určeno komu:

– zastupitelstvu obce – na vědomí

– zaměstnancům obce 

– široké veřejnosti, vyvěsit na úřední desku

V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
dle § 102, odstavce 2, písmeno m, vydávám toto rozhodnutí ve věci týkající se 
dlužníků za nájemné v obecních bytech, a dále dlužníků za úklid v obecních by-
tech.

Dluh za nájemné, včetně penále a smluvních pokut nebude nikomu prominuto. 
Dluh za úklid, včetně penále a smluvních pokut nebude nikomu prominuto.

Jediným změkčením proti vyměřeným výměrům je to, že se posunuje termín 
úhrady jednotlivých plateb, a to následujícím způsobem:

– úhrada dlužného nájemného a částky za úklid se posouvá do 15.3.2008

– úhrada za penále se posouvá do 15.5.2008

– úhrada za smluvní pokutu se posouvá do 15.6.2008

Uvedené termíny jsou konečné, a chci k tomu zdůraznit to, že na každého, kdo 
je nedodrží, bude nahlíženo jako na neplatiče obce, se všemi příslušnými dopady. 
Pro neplatící obyvatele Zámečku to např. znamená automaticky neprodloužení ná-
jemní smlouvy.

Pokyny pro aparát obce: Odpovídat na všechny žádosti o prominutí plateb za 
výše uvedené služby asi v tomto duchu: Nelze vyhovět Vaší žádosti, viz usnesení 
starosty č.…………, které přikládáme.

Důvody k tomuto rozhodnutí:

Dlužná částka převyšuje 800 000 Kč. Pro srovnání, prakticky za tuto hodnotu 
je třeba kobercový povrch na cyklostezku na Zámeček. Není možné preferovat po-
měrně úzkou skupinu neplatících obyvatel Zámečku na úkor drtivé většiny řádně 
platících obyvatel celé vesnice. Myslím, že je třeba, aby si především tito neplatiči 
ze Zámečku uvědomili, že se buď zařadí mezi ostatní řádně platící občany nebo se 
s nimi rozloučíme, zájemců o toto výhodné bydlení je daleko více než máme bytů. 
Současně s tím chci neplatičům ze Zámečku připomenout, že obec není žádným 
zákonem, žádným předpisem, ani žádnou smlouvou povinna někomu přidělit byt. 
Poskytnutí bytu je výhradně jen a jen v její kompetenci, a to se týká všech, jak 
nových zájemců, tak i těch, kterým se smlouva bude prodlužovat.

V Rudolticích dne 29. 1. 2008

RNDr. Oldřich Kolomý, 
starosta obce
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3) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) p. Bártlové zabezpečení akce předání prémie 1501. obyvateli

b) p. Macháčkové zajistit vydání brožury - úkol dlouhodobý, trvá

c) p. Kohoutovi, aby na jaře zkontroloval stav hlíny na pomezí katastrů a infor-
moval průběžně zastupitelstvo

d)  všem předsedům komisí  předat  paní  Bártlové  statuty  všech  komisí  sta-
rostovi

e) Kontrolnímu výboru změnit jednací řád

f)  p.  Skalické  zajištění  sepsání  návrhu  na  OS  v Šumperku  ohledně  zjištění 
majetkových poměrů dlužníka obce s ohledem na soudní rozhodnutí z roku 2000

g) p. Skalické zaslání návrhu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Rudoltice dr. … na KÚ a 
následné předložení listiny ke schválení

h) p. Kolomému posoudit hodnocení v lese za rok 2007 a návrh projektu 2008

ch) p.  Kohoutovi  vyřešit  na horním konci  vesnice stížnost pana H. ohledně 
stromů a vyřešit v té souvislosti navázat kontakt s O2 (Telecomem)

i) p. Kohoutovi připravit projekt na revitalizaci alejí

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDOLTICE DNE 27. 2. 2008

Program:
1) Zahájení

2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Autobusová doprava (informace k jednání s KÚ v Pardubicích)

4) Vyhrazení pravomocí obecním zastupitelstvem.

5) Diskuse

Přítomni: Bártlová, Skalická, Rezek, Kohoutová, Stránská, Sodomková

Omluveni: Žáček

Nepřítomni: Janisch, Kolomý

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/27/02/08
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) navržený program a to včetně změn, a to doplnění 1 bodu k projednání

b) zapisovatele a ověřovatele zápisu

c) že, počínaje 1. 8. 2008, bude dopravní obslužnost v autobusové dopravě za-
jišťována ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. Zastupitelstvo obce tak nepožaduje po Pardu-
bickém kraji vyhlášení výběrového řízení na provozovatele autobusové dopravy 
v naší obci
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d) V souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve 
znění pozdějších předpisů si zastupitelstvo obce vyhrazuje pravomoc rozhodovat 
v  záležitostech :

a) vzdání se práva a prominutí pohledávky nižší než 20.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu (starostovi, místostarostovi a za-
městnancům), aby veškerou písemnou korespondenci, týkající se této pravomoci, 
předkládal k rozhodnutí OZ; 

b) webových stránek obce (www.rudoltice.cz);

c) uzavírání veškerých smluvních vztahů mezi obcí a třetími subjekty, 
vyjma vyhrazené pravomoci dle § 102.

e) návrh struktury a obsahu informací zveřejňovaných na internetových strán-
kách Obce Rudoltice takto: 

Úvod, Aktuality, Informace OÚ, Povinné informace, Kalendář, Základní info, Or-
gány obce, Úřední deska, Fotogalerie, Fotosoutěž, Tisk o obci, Zpravodaj, Služby, 
Firmy a živnosti, Výstavba, Historie, Památky, ZŠ a MŠ, Mapy, Kontakty, Odkazy, 
Inzerce, Diskuse a Návštěvní kniha. 

Podoba a technické řešení této struktury je ponechána na uvážení administrá-
tora.  V případě  změny  rozsahu  či  rozsáhlejší  úpravy  webu se  administrátorovi 
ukládá předložit nejprve takovýto návrh obecnímu zastupitelstvu ke schválení.

f) S ohledem na ust. § 97 zák. č. 128/2000 Sb., dle kterého platí, že obec infor-
muje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným 
způsobem v místě obvyklým, vyzývá zastupitelstvo starostu obce, aby pravidelně 
na  zasedání  zastupitelstva  informoval  zastupitele  o své  činnosti  související 
s chodem obce,  popř. tak učinil písemnou formou k datu jednání OZ. Informace 
starosty budou pravidelně zařazovány do programu jednání zastupitelstva k za-
jištění co nejširší informovanosti zastupitelů a veřejnosti .

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) informace ze základní  školy ohledně navyšování  počtu dětí  a prezentaci 

školy

b) návrh p. Kohoutové o jejím záměru vyhlásit výběrové řízení nebo nabídkové 
řízení na společnost, která se bude zabývat bytovým fondem naší obce s tím, že 
do březnového zasedání podá p. Kohoutová informace o způsobu a možnostech 
vyhlášení.

3) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) p. Bártlové spojit se s ředitelkou školy ohledně informací a stavu projektu 

přístavby základní školy

b) p. Bártlové uspořádat besedu s občany a zástupci společností ohledně auto-
busové dopravy, z které vyplyne konkrétní podoba jízdního řádu

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDOLTICE DNE 28. 2. 2008

Program:
1) Zahájení
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2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/31/01/08

4) Smlouva o zřízení  věcného břemene č.  EP-12-2000057-802/VB/04 (Obec 
Rudoltice – ČEZ Distribuce, a. s.)

5) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2001593/VB/01 (Obec Rudol-
tice – ČEZ Distribuce, a. s.)

6) Finanční vypořádání k 31. 12. 2007 mezi

– a) přísp. org. Stavby Rudoltice a zřizovatelem

– b přísp. org. ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem

7) Kupní smlouva k p. p. č. 455/3 (Obec Rudoltice – J. a F. K.)

8) Žádost o koupi pozemku p. č. 3096/1 (R. S.)

9) Žádost o koupi pozemku p.č. 28/16 (E. K.)

10) Nabídka vybudování  metropolitní optické sítě v Rudolticích (OMEGA tech 
s. r. o.)

11) Ceník vodného a stočného, platný od 1. 1. 2008

12) Ceník služeb a úkonů, poskytovaných na základě zák. č. 106/1999 Sb.

13) Kontrolní výbor a jeho členové

14) Různé

15) Diskuse

Přítomni: Bártlová, Skalická, Rezek, Kohoutová, Stránská

Omluveni: Sodomková, Žáček

Nepřítomni: Janisch, Kolomý

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/28/02/08
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) navržený program včetně změn, a to doplnění 4 bodů k projednání

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) zřizovací listinu ZŠ a MŠ Rudoltice

d) smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-2000057-802/VB/04

e) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2001593/VB/01

f) finanční vypořádání k 31. 12. 2007 mezi

a) přísp. org. Stavby Rudoltice a zřizovatelem

b) přísp. org. ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem

g) kupní smlouvu k p. p. č. 455/3 (Obec Rudoltice – J. a F. K.)

h) vyjádření podpory projektu vybudování metropolitní optické sítě v obci Ru-
doltice  společností  OMEGA tech s.r.o  a poskytnutí  jí  tak maximální  součinnosti 
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s výstavbou budoucích inženýrských sítí

ch) ceník vodného a stočného, platný od 1. 1. 2008 (vodné 28,- Kč/m3, stočné 
16,- Kč/m3)

i)  ceník  služeb  a  úkonů,  poskytovaných  na  základě  zák.  č.  106/1999  Sb., 
platného od 1. 3. 2008

j) změnu členů kontrolního výboru

k)  kupní  smlouvu a  dohodu  o zřízení  předkupního  práva (Obec Rudoltice  – 
ZV KOVO s. r. o.)

l) smlouvu o budoucí kupní smlouvě (Obec Rudoltice – ZV KOVO s. r. o.)

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu č. 40 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 

2007 ze dne 28. 2. 2008 (Krajský úřad Pardubice)

3) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) p. Bártlové zabezpečení akce předání prémie 1501. obyvateli

b) p. Macháčkové zajistit vydání brožury

c) p. Kohoutovi, aby na jaře zkontroloval stav hlíny na pomezí katastrů a infor-
moval průběžně zastupitelstvo

d) předsedkyni sociální komise předat statut starostovi

e) kontrolnímu výboru změnit jednací řád

f) p. Bártlové zajištění doložení dokumentace k žádosti o koupi části pozemku 
– zakreslení situace u p. p. č. 3096/1 (R. S.)

g) p. Bártlové zajištění doložení dokumentace k žádosti o koupi pozemku – za-
kreslení  pozemku,  doplnění  vyjádření  o  podzemních  sítích  a  celkové  výměry 
p. p. č. 28/16 (E. K.)

h) p. Bártlové vyřešit úklid nepořádku kolem fary (listí) pomocí OPP

ch) p. Skalické projednat s úklidovou firmou povinnosti uklízečky, popř. zajistit 
nápravu

i) p. Bártlové pokusit se nalézt řešení problému s volným pohybem psů (vy-
hláška?)

j) p. Macháčkové domluvit se starostou otázku informačního letáku o obci

Příloha č. 1:  Ceník služeb a úkonu poskytovaných na základě zákona 
č. 106/1999 Sb.

Ceník služeb a úkonu poskytovaných Obcí Rudoltice na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platný ode 
dne 1. 3. 2008:

Kopírování dokumentů
z volných listů: 

1 kopie formátu A4 jednostranná 2,- Kč
1 kopie formátu A3 jednostranná 3,- Kč
1 kopie formátu A4 dvoustranná 4,- Kč
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1 kopie formátu A3 dvoustranná 5,- Kč
ze sešitů, vázaných předloh: 

1 kopie formátu A4 jednostranná 2,30 Kč
1 kopie formátu A3 jednostranná 3,60 Kč
1 kopie formátu A4 dvoustranná 4,60 Kč
1 kopie formátu A3 dvoustranná 6,80 Kč

Tisk z počítače na laserové tiskárně
1 tisk formátu A4 jednostranný 4,- Kč

Vyhledávání a zpracování informace
Složité zpracování za 1 hodinu práce 180,- Kč

Složitým zpracováním se rozumí vyhledávání informace z více pramenů, 
práce vyžadující spolupráci více orgánů, sestavování materiálu z různých 
podkladů, apod.

Odeslání informace
Za odeslání informace žadatel uhradí náklady spojené s odesláním a poš-
tovné.

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Příloha č. 2: Zřizovací listina ZŠ a MŠ Rudoltice (k nahlédnutí na OÚ)

KOMISE BYTOVÉHO FONDU

Komise bytového fondu za poslední tři měsíce navštívila několik nových bytů 
na Zámečku, ve kterých se šířila plíseň. Až na některé výjimky členové komise 
museli konstatovat, že v těchto bytech šlo o problémy, na které si nájemníci „za-
dělali“  sami.  A  protože  některé  byty  byly  opravdu  ve  velmi  špatném  stavu, 
členové komise pro nájemníky na Zámečku připravili tyto informace, které berte 
jako takový malý návod, jak postupovat, aby se plíseň do nových bytů nedostáva-
la, a když už se dostane, tak jak proti ní bojovat! 

PLÍSEŇ V BYTĚ: CO S NÍ?

Pokud máte problémy s plísní v bytě , potom nezapomeňte větrat! U starých 
dřevěných oken to není tolik třeba, vzduch si dovnitř našel cestu různými škvírami 
a netěsnostmi. Ty v plastových oknech nejsou a pokud nezačnete větrat aspoň 
dvakrát až třikrát denně, v bytě se vám objeví plísně. Vysoká vlhkost vzduchu, 
vhodná teplota a živiny, ze kterých porostou - to jsou tři základní předpoklady pro 
vznik plísní. A takové podmínky najdete skoro v každém bytě. Jak se jich zbavit? 
Pravidelně větrat, příliš neutahovat kohouty radiátorů a také třeba po úklidu kou-
pelny vše dokonale opláchnout vodou – to jsou pouze některé z receptů, jak za-
bránit vzniku plísně. Relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech by se měla 
pohybovat pod padesáti procenty. K jejímu zvyšování přispívá třeba i to, že člověk 
dýchá. Až o desítky procent se tato hodnota zvyšuje při vaření,  praní  a sušení 
prádla. Otevíráte v koupelně okno či dveře, když se vám zamží zrcadlo? Tak to už 
je pozdě. V tuto chvíli dosahuje vlhkost až pětadevadesáti procent a vytváří ide-
ální podmínky pro růst plísní. Navíc tím, že otevřete dveře do chodby a dál po ce-
lém bytě, zvyšujete vlhkost i v dalším prostoru a plíseň se může rozšířit i sem. 
Tedy neotevřete-li zároveň s koupelnovými dveřmi také okna. Ještě horší je situa-
ce v těch domácnostech, kde se uvnitř suší prádlo. Většina bytů k tomu totiž není 
uzpůsobená. A trvale se tak zvyšuje vlhkost v místnostech. Je proto třeba také 
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zvýšit intenzitu větrání. Doporučuje se tudíž otevírat okna minimálně dvakrát až 
třikrát denně. 

Dokonalá čistota
Plísně ovšem potřebují ke svému životu i potravu. Jakou? Organické živiny jako 

jsou prach, šupinky kůže a vlasy, ale také třeba zbytky čisticích prostředků. Doko-
nalá čistota je proto další  podmínkou, jak zamezit  růstu plísní  v bytě.  Nezáleží 
však pouze na tom, jak kvalitně a často uklízíte, ale také na saponátech, které po-
užijete. Pokud myjete vanu nějakým hodně agresivním a účinným prostředkem, 
důkladně ji opláchněte! U ekologických výrobků si lidé myslí, že jsou jak šetrné 
k přírodě, tak k nim. Proto plochu spláchnou jen tak běžně. A to je chyba. Zbytky 
saponátů se totiž stávají „potravou“ pro plíseň. 

Jak se vyhnout plísni?
V bytě by se měla správně regulovat teplota a dostatečně větrat. Otevřít i při 

velké zimě alespoň na chvíli okno (ale ne při dešti!) a zároveň zajistit stálé mírné 
proudění vzduchu, používat vhodné dezinfekční prostředky – tudy vede cesta, jak 
nepustit plísně dál. 

Nábytek by neměl stát příliš blízko u zdi (ale asi tak 5 cm od ní). Když maluje-
me zdi, můžeme také do vodou ředitelných barev přidat prostředky chránící nátěr 
proti plísním (například Fugisan Super). Ale co dělat, když už je pozdě? Někdy ale 
ani ta nejlepší prevence nepomůže! Jak se zbavit nepříjemného „návštěvníka“?

Vaše maminka možná nedala dopustit na Savo. Je to jeden z nejznámějších 
(alespoň u nás) přípravků, který se na boj s plísní používá. Patří mezi tzv. biocidy. 
Při manipulaci s ním je ale třeba opatrnosti, jinak si můžete pořídit ne zrovna žá-
doucí „batiku“ oblečení či koberce. Savo na nich dokáže doslova vyžrat bílé skvr-
ny, které už nejdou odstranit.

Sáhnout však můžete po jakémkoliv podobném prostředku. Mezi jednu z po-
sledních novinek na trhu patří přípravek Fungispray, který hubí plísně (prodává se 
také Fungisan Super – ten je však určen k prevenci). Jestliže se nepříjemnost často 
opakuje a vy už doopravdy nevíte, co dělat, můžete sáhnout po razantnějším ře-
šení. 

Důležité zásady při odstraňování plísně!
Samotnou plíseň (před nanášením prostředku) neodstraňujeme a nijak nese-

škrabujeme. Škodlivé výtrusy by se mohly rozptýlit po celém bytě. Pomocí vlhké 
látky  namočené  do  dezinfekčního  prostředku  můžeme  potom  provést  ručně 
očištění zdi. Při velkém napadení bývá někdy nutné postup opakovat. Dobré je po 
odstranění plísně stěny znovu vymalovat novou vápennou malbou opět doplněnou 
o protiplísňový přípravek.

Za bytovou komisi zpracovala 
Iva Skalická

ÚŘEDNÍ HODINY KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pan Richard Kohout je občanům k dispozici pro řešení záležitostí spojených 
s problematikou životního prostředí každý čtvrtek od 18 do 19 hodin na obecním úřa-
dě. Jinak je ochoten zodpovědět Vaše dotazy na tel 775 134 906
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY RUDOLTICE 

Vážení rodiče, přátelé školy, vážení spoluobčané.

Jak ten čas letí... Od našeho posledního setkání uběhly již dva měsíce, naplně-
né prací ve školních lavicích, ale i celou řadou akcí, které jsou součástí naší školní 
práce.

Od 6. do 11. ledna jsme prožili krásný 
týden na lyžařském výcviku ve Velkém 
Vrbně  pod  Paprskem.  Jak  píše  Terezka 
Žáčková, žákyně 4. ročníku: 

„Tomuto  dni  předcházely  mohutné 
přípravy. Chystali jsme lyže, hledali boty, 
seřizovali  vázání.  Museli  jsme  dokoupit 
oblečení i lyžařské vybavení a hlavně ně-
jaké dobroty na mlsání. Po velkém balení 
nastal  konečně  den  odjezdu.  Jízda  byla 
sice dlouhá, ale zábavná. Když jsme ko-
nečně dorazili na místo, šli jsme se podí-
vat na vlek a sjezdovku. No a nakonec sladce spát. Druhý den ráno jsme vstali a 
hned po rozcvičce nás čekala snídaně, rozdělení  do družstev a vlek. Ve středu 
jsme vyjeli až na Paprsek. Paní učitelka nám objednala pohár a čaj na zahřátí. Věř-
te nebo ne, ale byl to můj nejkrásnější zážitek z celého lyžařského výcviku.  Na 
chalupě jsme hráli karty a různé společenské hry, venku jsme se zase koulovali, 
honili a stavěli sněhuláka. Ve čtvrtek se konaly závody ve sjezdu a slalomu. No a 
večer karneval s diskotékou a vyhlášení výsledků. Prostě uteklo to jako voda. Už 
se těšíme na příští rok a další lyžařský výcvik.“

Ve středu 6. února se konal na naší škole zápis dětí předškolního věku do 
1. ročníku základní školy. Tento den je pro každé dítě významnou událostí, proto 
se snažíme,  aby byl  dnem plným očekávání,  radosti  a  uspokojení.  Letošní  rok 
proběhl na pirátské lodi Pipi Dlouhé punčochy. Plavba začala v 15.00 hodin v kaju-
tě 1. ročníku. Na loď nastoupilo 17 předškoláků. Již od prvních kroků provázeli kaž-
dého předškoláčka budoucí kamarádi, piráti, spolu s veselou Pipi Dlouhou punčo-
chou. Pomáhali dětem s plněním úkolů i výběrem pokladů. Naše plavba končila 
v 17.00 hodin. Děti si odnášely zlaté dukáty a celou řadu pokladů, které pro ně ka-
marádi nastřádali. Snad největšími poklady byly radost a uspokojení v srdci dítěte. 

A  pro  nás  všechny,  kteří  jsme  se  plavby 
účastnili, rozzářené dětské oči. 

„Ta maškarní veselice, veselá je převeli-
ce....“  V tomto  duchu  proběhlo  23. února 
hravé odpoledne pro malé i velké s tan-
cem a soutěžemi. Připravená byla i přehlídka 
masek, občerstvení a bohatá tombola. Všem 
našim  příznivcům  děkujeme  za  štědré 
sponzorské dary. Maškarní veselice ještě do-
znívá,  ale  my se již  těšíme na jaro.  Čekají 
nás  dva  důležité  úkoly.  Musíme  vyhnat 

Smrtku, královnu zimy, a také samozřejmě probudit Vesnu, královnu tepla a jara.
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Se zimou se rozloučíme v pátek 14. března v 10.00 hodin. Všechny děti z naší 
základní a mateřské školy půjdou k potoku a budou zpívat Smrtce píseň na rozlou-
čenou: „Smrt jede ze vsi, nové léto do vsi, a Ty, svatá Markyto, dej nám pozor na 
žito a na všechno obilí, co nám Pán Bůh nadělí.“

V rámci oslav „Vítání jara“ proběhl  Den otevřených dveří, který se usku-
tečnil dne 11. března 2008 od 8.00 do 16.00 hodin. V tento den výuka probíhala 
netradičně, formou projektu „Jarní dílny“. Děti se učily plést velikonoční pomlázky, 
malovat kraslice, vytvářet věnečky, svíčky a další typicky velikonoční výrobky.

Od 12. do 19. března proběhne v prostorách chodby naší mateřské školy vý-
stava dětských prací.

Srdečně Vás zveme a děkujeme Vám za spolupráci.

Děti a kolektiv pracovníků Základní 
školy a mateřské školy Rudoltice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - VÝSLEDEK

Tříkrálová sbírka se stala i v naší obci již příjemnou tradicí, kterou se obnovují 
staré lidové zvyky novoročního vinšování a zároveň je to záslužná humanitární 
akce. Charita ČR mnohokrát děkuje všem obětavým dárcům i koledníkům. Peníze 
poslouží na projekty Charity ČR, se kterými jste byli seznámeni v RZ 4/2007.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 - LANŠKROUN A OKOLNÍ OBCE

Albrechtice: 1.000,- Kč 1 skupinka
Horní Třešňovec: 13.914,- Kč 5 skupinek
Lanškroun: 79.081,- Kč 17 skupinek
Luková: 13.686,- Kč 3 skupinky
Ostrov: 12.033,50 Kč 2 skupinky
Rudoltice: 13.703,- Kč 3 skupinky
Sázava: 10.304,- Kč 2 skupinky
Žichlínek: 22.308,- Kč 5 skupinek
Celkem 166.029,50 Kč 38 skupinek

Děkujeme vám všem, kteří jste vložili své síly a čas do Tříkrálové sbírky 2008. 

Rudoltický zpravodaj 18 1/2008

2x foto M. Macháčková



ZIMA NA ZÁMEČKU (NOVÉM ZÁMKU)

Po   vánočních  svátcích  se  začátkem  ledna 
zase  začalo  pracovat  na  dalších  stavebních 
úpravách. Na základové desce za věží vyrostl po-
stupně nový kuchyňský přístavek. Na jeho ploché 
střeše bude časem vybudováno pěkné posezení. 
V samotné  věži  se  intenzivně  pracuje,  staví  se 
nové podlahy v tzv. šachtě, natahují se elektrické 
rozvody, budují se nové vchody do místností. 

Ve sklepení se dělají  další velké úpravy, bu-
duje se potřebné zázemí a provozní prostory pro 
provoz restaurace.

Zároveň se připravují nové informační materi-
ály pro návštěvníky. Podařilo se sehnat různé ar-
chivní materiály, některé budou v létě vystaveny 
aby si je návštěvníci mohli prohlédnout.

Když je pěkné počasí, chodí se i mimo sezonu 
návštěvníci  na  Zámeček  podívat,  ráda  jim  pro-
hlídku  umožním.  Zápisy  v návštěvní  knize 
dokazují,  že pohnutý osud této  památky zajímá 
stále více lidí z okolí i vzdálených míst.

Namátkou jsem vybrala dva letošní zápisy: 

3.2.- Historie a budoucnost Zámečku, která bude velmi bohatá, je velmi zají-
mavá. Těším se, až to bude opravené. Bude to úžasné, obzvlášť sklepy.  T.K.

23.2.- Je to tady super a doufáme, že to bude ještě lepší.   Viktor a Tomáš

Také se už všichni těší, až 
si budou moci v létě dát pivo a 
třeba i  něco dobrého na zub, 
chvíli posedět a odpočinout.

Tak  jako  spoustu  jiných 
staveb i Zámeček trochu pocu-
chala  vichřice  která  nedávno 
napáchala spoustu škod. Toho, 
co  je  třeba  opravit  tak  ještě 
přibylo, přípravy na letní sezo-
nu to však nijak neohrozí. V a-
leji směrem k Lanškrounu vich-
řice  nalomila  strom,  měl  by 
být  co  nejdříve  odstraněn 
spolu  s dalšími  poškozenými 
nebo suchými stromy.

V okolí už rozkvétají  kočičky, je vidět že jak se říká „jaro klepe na dveře“ a 
zima už  bude končit.

Krasava Šerkopová
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

I přestože si děti na tento významný den nějakou chvíli ještě počkají, povězme 
si již nyní něco málo k tomu, jak a kdy vznikl. Dne 1. června 1950 se tento svátek 
slavil poprvé. Impuls k jeho vyhlášení vzešel od výboru Mezinárodní demokratické 
federace žen, který již o rok dříve, tedy v r. 1949, zasedal v Berlíně. Myšlenku vy-
hlášení a oslav tohoto svátku podpořila i Mezinárodní odborná federace pracují-
cích ve školství a dále Světová federace demokratické mládeže. V roce 1952 se 
konala ve Vídni Mezinárodní konference na ochranu dětí, kde bylo stanoveno ono 
známé datum, a to právě 1. červen. 

Významných dnů věnovaných dětem během celého roku je ale mnohem více. 
Např.  4.  červen  patří  Mezinárodnímu  dni  nevinných  dětských  obětí  agrese, 
12. červen Mezinárodnímu dni za odstranění práce dětí a 16. červen Dni afrického 
dítěte. 12. srpna si připomínáme Mezinárodní den mládeže, dne 25. května Mezi-
národní den ztracených dětí a 20. listopad patří Světovému dni dětí.

POZVÁNÍ NA VÝLET 

Oslavte letošní rok tento svátek zajímavým výletem nejen pro děti, ale bezpo-
chyby i pro jejich rodiče a užijte si společně s námi 13. června 2008 jeden z pří-
jemných dnů... 

TPCA
Nejprve  nahlédneme  do  výrobního  provozu 

TPCA v Kolíně (Toyota Peugeot Citroën Automobi-
le),  která vznikla jako joint-venture firem Toyota 
Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Ročně 
se zde vyrobí  300 000 vozů – 1050 vozů denně 
(1/3  Toyota  Aygo,  1/3  Peugeot  107,  1/3  Citroën 
C1).

Od ledna roku 2006, kdy společnost TPCA za-
čala  pořádat  prohlídky  továrny,  shlédlo  výrobní 
provozy  12  000  návštěvníků.  Zájem  o exkurze 
neustále vzrůstá a přiměl tak TPCA k rozšíření na-
bídky o prohlídky pro veřejnost.

Program exkurze: 
1. část 25 min - Film o historii a výrobě v TPCA 

2. část 45 min - Prohlídka výrobních provozů 
na elektrických vláčcích 

3. část 10 min - Otázky, odpovědi 

Podmínky návštěvy jsou následující: 
– minimální věk návštěvníků je 10 let;

– vstup pouze v oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, v pevné obuvi bez 
podpatků;

– v celém areálu TPCA platí přísný zákaz fotografování;

– osoby pod vlivem alkoholu a omamných látek nebudou do areálu vpuštěny
zdroj: http://www.tpca.cz/cz/ 
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NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM
V druhé  části  našeho  výletního  dne  bychom  navštívili  Národní  hřebčín 

v Kladrubech nad Labem, který je nejstarším velkým hřebčínem na světě.  Leží 
v Polabské nížině nedaleko Přelouče, pro chov koní v příznivých půdních podmín-
kách (půdy písčité a hlinitopísčité).  Koně Národního hřebčína v Kladrubech nad 
Labem jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech samotných (bělouši) a 
dále ve Slatiňanech (vraníci). 

V Kladrubech nad Labem jsou starokladrubští bělouši ustájeni v několika ob-
jektech. Přímo v Kladrubech nad Labem jsou ustájeni koně základního stáda – ple-
menní hřebci a chovné klisny, hříbata do odstavu, koně ve výcviku, sportovní a 
koně určení k prodeji. Do nedalekého „Padocku“ 
přicházela  většinou  odstavená  hříbata,  která 
bývala v jednom roce přemístěna do odchovny 
v Selmicích, dnes jsou zde většinou teplokrevné 
klisny.  Na vzdálenějším Josefově jsou ustájeny 
chovné klisny nízkobřezí  nebo nezabřezlé.  Od-
chovna Selmice je s hřebčínem spojena čtyři ki-
lometry dlouhou lipovou alejí, jež přímočaře pro-
tíná  pastviny.  V Selmicích  jsou  v oddělených 
stádech  hřebečků  a  klisniček  odchovávány  tři 
ročníky mladých koní – ročci, dvouletci  a koně 
tříletí.

zdroj: http://www.nhkladruby.cz

TERMÍN KONÁNÍ VÝLETU: 13. ČERVNA 2008

Doprava zajištěna zájezdovým autobusem. Cena zájezdu je odvislá od proje-
veného zájmu a výše sponzorských darů, zájemcům bude upřesněna dodatečně. 

Zájemci, hlaste se, prosím, nejpozději do 30. dubna 2008 prostřednictvím níže 
uvedených kontaktů, kde lze samozřejmě získat i bližší informace.

Iva Skalická, tel. č. 776 221 738; e-mail: iva.skalicka@tiscali.cz

Lenka Bártlová, tel. č. 776 023 736; e-mail: bartlova@ow.cz

Těšíme se na Vaši účast.

DALŠÍ INFORMACE

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V RUDOLTICÍCH

MUDr. Vlastimil Rajbl oznámil v lednu 2008 změnu svých ordinačních hodin:

Pondělí 7 - 8.30, 16 - 17.30, 
úterý 12 - 14.30, 
středa 12 - 14.30, 
čtvrtek 7 - 8.30, 16 - 17.30, 
pátek 11.30 – 13.30.

V době mimo řádné ordinační hodiny je dostupný na tel. 605 218 515.
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ZMĚNA CEN JÍZDNÉHO AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Počínaje dnem 7.1.2008 dochází ke změně cen jízdného autobusové dopravy, 
provozované soukromým autodopravcem Miroslavem Bartáčkem.

Tarifní 
vzdál.

Plné 
jízdné

Žáci do 15 
let *)

37,5 %

Žáci do 15 
let 

50 %

žáci, stud. 
15-26 let 

75 %

ZTP, 
ZTP/P
25 %

Nadměrná 
zavazadla

1 7,- 2,- 3,- 5,- 1,- 6,-

2 8,- 3,- 4,- 6,- 2,- 6,-

3 9,- 3,- 4,- 6,- 2,- 6,-

4 10,- 3,- 5,- 7,- 2,- 6,-

5 11,- 4,- 5,- 8,- 2,- 6,-

6 12,- 4,- 6,- 9,- 3,- 6,-

7 13,- 4,- 6,- 9,- 3,- 6,-

8 14,- 5,- 7,- 10,- 3,- 6,-

9 15,- 5,- 7,- 11,- 3,- 6,-

10 16,- 6,- 8,- 12,- 4,- 6,-

*) slevu je třeba doložit průkazkou

SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ

Setkání  klubu  důchodců  probíhají  vždy  2.  středu  v měsíci  od  15  hodin 
v Hospůdce Na Dvorečku – v nejbližších měsících se tedy uskuteční 9. 4., 14. 5. a 
11. 6. 2008.

SBÍRKA OBLEČENÍ

Na jaře (patrně v měsíci dubnu) bude opět zorganizována sbírka nepotřebného 
ošacení, nádobí, ložního prádla apod. Přesný termín bude včas upřesněn.

Z HISTORIE OBCE

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Kdo má možnost přístupu na internetové stránky obce, jistě zjistil, že se tam 
18. 2.  objevilo  velké  množství  historických  fotografií  uspořádaných  do  pěti  fo-
togalerií  podle  témat:  celkové pohledy,  jednotlivá  stavení,  nádraží  a železnice, 
památky, obyvatelé. Tyto fotografie byly převzaty se souhlasem z www.kreis-land-
skron.de. Snímky zobrazující podobu naší obce před zhruba 70 lety jsou jistě zají-

mavé i poučné.

Je  možné,  že  někdo  z Vás  uchovává  doma 
další zajímavé obrázky, pohlednice či fotografie 
zachycující historii naší obce a nevadilo by Vám 
je na několik dní  zapůjčit,  aby mohly být zpra-
covány a digitalizovány k dalšímu použití. Pokud 
se někdo takový najde, již předem děkujeme! 
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HISTORIE DOMU ČP. 220 

Tento dům obývaný již přes 50 let rodinou 
Hálkovou se nachází nedaleko nádraží a má za 
sebou celkem zajímavou, ale i pohnutou histo-
rii. Ve staré německé pamětní knize obce Ru-
doltice (Gedenkbuch der Gemeinde Rudelsdorf, 
1926–1939, Okresní archiv Ústí  nad Orlicí)  se 
dochovaly tyto snímky i popis historie domu. 

V roce 1885 odkoupil pozdější majitel domu 
Josef  Hiksa  z Olomouce od majitele  pozemku 
Bernarda  Hübla  z Rudoltic  čp. 113  stavební 
parcelu ležící na křižovatce železniční dráhy a 
okresní  silnice  za  cenu  300  fl  (cca  600  Kč) 
s úmyslem zde postavit přízemní pohostinství. 
Jeho žádosti bylo obecní radou a stavební ko-
misí  vyhověno  stavebním  povolením  a  na 
podzim 1887 mohla být započata hrubá stavba 
domu čp. 220. Kvůli nastalému chladnu se mu-
sela voda na maltu ohřívat ve dvou velkých ká-
dích.  Rychle  byla  stavba  zastřešena,  avšak 
v příštích letech bylo třeba mnoha oprav kvůli 
netěsnícím cihlám ve stěnách. Tím se zvýšily 
stavební náklady na 6 800 fl (13 600 Kč). Josef 
Hiksa  převedl  v r.  1891  polovinu  domu  na 
svou manželku Annu. Dluhy zatížený dům pro-
dali  manželé  Hiksovi  v r.  1892  za  2 600  fl 
(5 200  Kč)  manželům  Josefu  a  Anně  Chlád-
kovým, cukrářům z Výprachtic.

Tito  přestavěli  a  rozšířili  domek také pro 
účely provozování živnosti cukrářské a perni-
kářské. 8. 5. 1907 však dům vyhořel a věcné 
škody  na  zboží  i  vybavení  byly  značné.  V r. 
1919 převzala  po smrti  manžela celý provoz 
živnosti  vdova  Anna  Chládková.  Význam 
zdejšího  obchodu  s medovými  výrobky  za 
Josef Chládka byl veliký. Josef Chládek provo-
zoval  výrobu  perníku  a  jemného  sladkého 
zboží od r. 1892 až do své smrti v r. 1919. Ru-
doltický  perník  zvaný  pumpernikl  byl  velice 
známý  a  oblíbený  a  měl  úspěch  u  mnoha 
cizích obchodníků. Vdova Anna však v r. 1927 
pernikářskou živnost zrušila a vedla na základě vdovského práva pouze prodej 
cukrovinek, a to až do 40. let. 

V domě bylo provozováno ve 30. letech také pohostinství a trafika. Po r. 1945 
obývala dům rodina Novákova, od ní jej v r. 1953 koupila rodina Hálkova. 

Na obrázcích je podoba domu, osazenstvo dílny, dům po požáru a současná podoba.

Marcela Macháčková
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JARNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA

A3A - OKRESNÍ PŘEBOR IV.TŘÍDY – MUŽI

Zápas Kolo
TJ Sokol Rudoltice

soupeř Termín Den Hřiště

A3A1202 12. Brandýs n. Orl. B 13.04. 16:00 NE Brandýs

A3A1306 13. Zálší 19.04. 16:00 SO TJ  Sokol Rudoltice

A3A1401 14. Králíky B 26.04. 16:00 SO Králíky

A3A1506 15. Tatenice 03.05. 17:00 SO Tatenice

A3A1602 16. Lichkov 10.05. 16:00 SO TJ  Sokol Rudoltice

A3A1705 17. Mladkov 17.05. 16:00 SO Mladkov

A3A1803 18. 24.05. 16:00 SO TJ  Sokol Rudoltice

A3A1803 19. Verměřovice 01.06. 10:00 NE Verměřovice

A3A1904 20. Klášterec n.Orl. 07.06. 16:00 SO TJ  Sokol Rudoltice

A3A2103 21. Helvíkovice 15.06. 16:00 NE Helvíkovice

A3A2205 22. Albrechtice 21.06. 16:00 SO TJ  Sokol Rudoltice

C1B - OKRESNÍ PŘEBOR DOROST B

Zápas Kolo TJ Sokol Rudoltice
soupeř

Termín Den Hřiště

C1B1203 12. Rybník 12.04. 13:15 SO TJ  Sokol Rudoltice

C1B1302 13. Sloupnice 20.04. 10:00 NE Sloupnice

C1B1404 14. Ústí n.Orl. B 26.04. 13:15 SO TJ  Sokol Rudoltice

C1B1103 11. Zámrsk 03.05. 16:00 SO Zámrsk

I1B Okresní přebor mladší žáci  minifotbal – prozatím nejsou známy termíny 
Zdroj: www.fotbal.cz

A takto  se  hrál  v  Rudolticích  fotbal  
v r. 1978...  Hor.  řada  zleva:  Zvára  Ladi-
slav,  Řehoř  Vladimír,  rozhodčí  Prokop 
František, Kopecký Václav, Mareš Jiří, Pir-
kl  František,  Sodomka  František,  Dolní 
řada zleva: Loskot Zdeněk, Loskot Franti-
šek,  Loskot  Josef,  Klímek  Sváťa,  Petrán 
Miroslav,  Hrabáček  Jiří.  (fotografie  z ar-
chivu pana Ladislava Hnáta)
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VYHODNOCENÍ 2. KOLA RUDOLTICKÉ FOTOSOUTĚŽE

Posledním lednovým dnem skončilo 2. kolo naší Rudoltické fotosoutěže. Do té 
doby bylo na mailovou adresu  fotosoutez@rudoltice.cz zasláno celkem 47 foto-
grafií a jeden soubor 8 snímků, porota (Petr Macháček, Jan Svatoš, Martin Vosáhlo 
– studenti Katedry fotografie FAMU, Lenka Bártlová – místostarostka obce a Mar-
cela Macháčková – kulturně-informační komise, redakce Rudoltického zpravodaje) 
tedy neměla snadný úkol. Výsledné pořadí dopadlo takto:

1.-2. místo – Jiří Kobza: Na běžkách I.
 – Petr Konečný: Komu svítí zelená

3. místo – Jiří Kobza: Na běžkách II.
4. místo – Krasava Šerkopová: Zamrzlá kaluž
5. místo – Dagmar Brýdlová: Něco pro děti (fotomontáž)

Tito jmenovaní si mohou na obecním úřadě (8-15:30 hod, příp. v úterý a čtvr-
tek 17-18 hod.) vyzvednout  diplomy a ceny (poukázky na fotografické zboží  a 
služby do lanškrounského fotoateliéru paní Strakové). Gratulujeme! 

Úplné výsledky jsou k nahlédnutí na www.rudoltice.cz/fotosoutez/, kde si také 
můžete prohlédnout všechny soutěžní fotografie a napsat k nim svůj názor.
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Jiří Kobza: Na běžkách I. (1.-2. místo) Petr Konečný: Komu svítí zelená (1.-2. místo)

Jiří Kobza: Na běžkách II. (3. místo) Krasava Šerkopová: Zamrzlá kaluž (4. místo)



3. KOLO SOUTĚŽE PRODLOUŽENO!

Počínaje 3. kolem budou všechna následující kola trvat 3 měsíce. Je to zejmé-
na proto, aby se jejich uzávěrky kryly s uzávěrkou Rudoltického zpravodaje. Své 
další fotografie tedy můžete zasílat až do  31. května 2008 na e-mail  fotosou-
tez@rudoltice.cz. Těšíme se na ně!

Za porotu Petr Macháček

PROČ SE VLASTNĚ SLAVÍ VELIKONOCE?

Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku ?
Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma 

svátky, které souvisejí s obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký - 
na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek zemědělský, který je spojen s ne-
kvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i zemědělce byl 
první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života.

Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy: 
oslavou vyvedení židovského národa z egyptského otroctví.

Současný význam pak Velikonoce dostaly smrtí a zmrtvýchvstáním historické 
postavy Ježíše Krista přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou silnější než smrt. 
Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. 
Skrze vzkříšení objevujeme nový život.

z knihy „Velikonoce - soubor 
různých textů“

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA
Římskokatolická farnost zve na velikonoční bohoslužbu, kterou v neděli 23.3.2008 
v 11 hodin slouží lanškrounský děkan P. Zbigniew Czendlik. 

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Pouť sv. Petra a Pavla se bude slavit v neděli 29. 6. mší sv. v 11 hodin v kostele za 
účasti pěveckého sboru. 

Rudoltický zpravodaj 26 1/2008

Dagmar Brýdlová: Něco pro děti - 
fotomontáž (5. místo)

Krasava Šerkopová: Rákosí u cesty (6. místo)



INZERCE

KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbír-
ky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné 
ceny. Informace na tel. : 724 229 292

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OD POSLEDNÍHO ZVEŘEJNĚNÍ V RUDOLTICKÉM ZPRAVODAJI SE V OBCI 
NARODILI TITO NOVÍ OBYVATELÉ:

Gabriela Ulrichová ⁎ 3.11.2007 Rudoltice 601
Adam Hromek ⁎ 1.12.2007 Rudoltice 614
Ondřej Štěpánek ⁎ 23.12.2007 Rudoltice 140
Dominik Kuběnka ⁎ 9.1.2008 Rudoltice 71

SŇATKY UZAVŘELI:

Zuzana Cvejnová a Lukáš Tojmar, Rudoltice 601, 8. 12. 2007
Pavla Venclová a Miroslav Pirkl, Rudoltice 604,  8.12.2007
Ivana Mrázková a Luboš Boháč, Rudoltice 261, 15. 12. 2007

VÝZNAMNÁ JUBILEA OSLAVILI:

Vlasta Brokešová, Rudoltice 112 70 let 12. 2.
Zdeněk Barbořák, Rudoltice 141 23. 2.
František Pirkl, Rudoltice 237 80 let 22. 2.

ROZLOUČILI JSME SE S TĚMITO SPOLUOBČANY:

Vladimír Holý † 28.12.2007 Rudoltice 96
Jaroslav Stránský † 4. 1. 2008 Rudoltice 235
Miroslav Cink † 16. 1. 2008 Rudoltice 618
Helena Šebrlová † 23. 1. 2008 Rudoltice 208
Pavlína Kuželová † 28. 1. 2008 Rudoltice 258
Pavlína Kohoutová † 5. 2. 2008 Rudoltice 57
Marie Hýblová † 26. 2. 2008 Rudoltice 113
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FOTO NA ZÁVĚR

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ, 1/2008 Březen, vydává Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 
561 25, 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 31. 5. 2008. Příští číslo vyjde v červnu 2008.

Redakční zpracování: Mgr. Marcela Macháčková, Petr Macháček

Barevné fotografie na obálce: Richard Kohout, Petr Macháček

Tisk DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná 

Náklad 700 ks. Neprodejné. Distribuce zdarma.

Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 18073.
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Již se loučíme ze zimou, další příležitost k podobným fotografiím bude 
(pravděpodobně) až zase za několik měsíců...               Foto K. Šerkopová
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