
Číslo 2/2008 Červen

Z OBSAHU

Úvodní  slovo  –  Slovo  starosty  –  Informace  místostarostky  –  Událo  se 
v obecním zastupitelstvu – Dotazy občanů – Trocha ekologie – Usnesení 
obecního zastupitelstva – Od jednatele obecní firmy Vision s.r.o. - Komise 
zdravotně – sociální – Základní a mateřská škola – Obecní knihovna infor-
muje – Klub důchodců - Rudoltická pouť sv. Petra a Pavla – Pozvánka 
Městského muzea Lanškroun - Výlet na Zámecký vrch – Prázdninové akce 
TJ Sokol - Rudoltické divadlo – Lanškrounský hokejový klub – Z historie 
obce - Společenská kronika

VíTE, ŽE...

– počet obyvatel je k 31. 5. 2008 1 477 a průměrný věk činí 34,39 let?

– počet přihlášených je od 1. 1. 2008 do 31. 5. 2008 30?

– počet odhlášených je od 1. 1. 2008 do 31. 5. 2008 17?

– počet zemřelých od je 1. 1. 2008 do 31. 5. 2008 9?

– počet obyvatel s bydlištěm na Zámečku je k 31. 5. 2008 481?

– počet narozených je od 1. 1. 2008 do 31. 5. 2008 6?
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ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři,

toto předprázdninové vydání Rudoltického zpravodaje Vám přináší mnoho růz-
ných informací a názorů, týkajících se současného vedení obce, změn v OZ a ko-
misích, dále se v něm dozvíte o jarní činnosti ZŠ a MŠ, obecní knihovny, klubu dů-
chodců a divadelního kroužku, budete pozváni na oslavu rudoltických patronů do 
kostela i na opět vylepšený Nový zámek – Zámeček. Dozvíte se také termíny akcí 
TJ Sokol i o oddílu ledního hokeje, kde máme zástupce. Nechybí zde vyhodnocení 
3. kola fotosoutěže. Nakonec na Vás čeká historie tkalcovství v naší obci v souvis-
losti s budovou čp. 95.

Spokojené prožití doby prázdnin a dovolených, načerpání nových sil, poznání 
mnoha zajímavých míst a bezpečný návrat ze všech Vašich cest domů do Rudoltic 

Vám přeje

redakce Rudoltického zpravodaje

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

můj příspěvek bude tentokrát poměrně krátký, a velice prozaický. Nečekejte 
ode mne hodnocení současného stavu efektivity hospodaření obce, to jsem udělal 
v předstihu ve svém příspěvku ve zpravodaji v roce 2007, to bych se jen opakoval, 
mohu  jenom konstatovat,  že  prognózy,  které  jsem nastínil  z hlediska  zvýšené 
„režie” nového zastupitelstva,  a tím potažmo celé obce,  se začínají  uplatňovat 
v plné míře.

Chci hovořit především v číslech a skutečnostech. Od 9. 6. 2008 se začne po-
tahovat kobercem cesta od pošty k hlavní hospodě a obě komunikace podél po-
toka na dolním konci vesnice. Je to dodržení slibu, který jsem dal nejen já, ale celá 
zastupitelstva minulá,  že s postupným dokončováním výstavby na Zámečku se 
obrátí tok peněz a tyto budou směřovat dolů do vesnice, samozřejmě v tučnější 
podobě než by to bylo, kdyby se výstavba na Zámečku nerealizovala. Počáteční 
investice je do opravy a výstavby nových obecních komunikací. Nové komunikace 
se plánují jako spojka mezi 1. a 2. sídlištěm, spojka od Kuběnkových, kolem pana 
Prchlíka a statku pana Štoska až k Romaňukovým (Cvejnům) a posléze odbočka 
od pana Hikadeho k panu Kokešovi až ke křížku na silnici 3. třídy na Ústí nad Orli-
cí. Dostali bychom tak podélný obchvat celé vesnice až k autodílně pana Tejkla, 
což by se již bývalo mnohokrát hodilo. Druhá vlna „kobercování”  proběhne na 
podzim letošního roku, bude se jednat o komunikaci kolem pana Barbořáka k ná-
draží, dále cesta z hlavní silnice kolem pana Hikadeho až k panu Šilarovi na hlavní 
silnici,  cesta  na horním konci  z hlavní  silnice až za Fridrichovy a nakonec par-
koviště u bytového domu naproti Žáčkovým. V plánu je také cyklostezka od auto-
dílny pana Tejkla na Zámeček,  vše záleží  na tom, zda se nám podaří  dohonit 
stavební povolení. Naděje je veliká, neboť se podařilo konečně dosáhnout povo-
lení Pozemkového fondu pro její vedení pod vysokým napětím naproti Camuřře. To 
byl dlouhá léta nekonečný problém toto od státu získat. 

Do akcí většího rozsahu lze zařadit ještě výměnu krytiny na škole, lépe řečeno 
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opravu střechy, která si vyžádá náklady „jen” ve stovkách tisíc Kč, zde je však 
problém spíše trochu jiný. Máme dvě sady lešení, které potřebujeme nahoře na 
Zámečku, a uvolnit jednu sadu na školu je časově trochu problematické, proto se 
to zatím stále oddaluje. 

Další etapy, zhruba ve stejném rozsahu, spíše však větším, jsou naplánovány 
na  roky  2009,  2010  a  2011,  bohužel  za  výsledek  nemohu  ručit,  protože 
„schopnost stávajícího zastupitelstva  vyrábět  zbytečné výdaje”  překračuje mou 
fantazii. Něco mohu ukormidlovat, ale proti mnoha věcem jsem bezmocný. Nechci 
nikoho pomlouvat, ale realita, která již nastala, je ta, že postupně, a to již letos za-
číná nabíhat, bude chod obce dražší o cca 850 tisíc za rok, a to vlivem odchodu 
firmy Bartáček z autobusové dopravy a vlivem zvýšených nákladů na odměny a 
režii zastupitelstva. To jsou čísla, za kterými si stojím, třebaže se opět spustí ryk 
ve stylu „starosta lže, starosta klame”, mně je to jedno, čísla jsou čísla, a klidně se 
vsadím s každým zastupitelem o „basu” šampaňského, že mám pravdu. Další zby-
tečné výdaje jsou již naplánované, např. bianco právní služby, správa bytového 
fondu, přitom dosud tyto služby si  obec vykonávala sama, bez koruny výdajů. 
S tím souvisí  i  snaha neustále  zvyšovat  počet  zaměstnanců obce  (někdo musí 
podklady  pro  tyto  firmy  vyrábět,  předávat  a  přebírat,  přesně  podle  Parkinso-
nových  zákonů si  obec  začne  stačit  sama se sebou z hlediska  pracovní  zane-
prázdněnosti). Snaha zastupitelstva o další externí naprosto cizí firmy pro výkon 
služeb či  jiných prací  přinese další  zbytečné výdaje pro obec,  firma Vision po-
stupně bude zanikat. Je to stejné jako doma. Kdo chodí jen do práce, nemá další 
externí příjmy, jezdí na drahé pravidelné dovolené a nic si sám neumí udělat, tak 
ten se asi nikdy nedočká toho, aby si postavil dům, koupil drahé auto, nechal vy-
studovat děti atd. Stejné je to u obcí. Počítejte chvíli se mnou. Jeden zaměstnanec 
stojí cca se vším, tj. plat, otop, příplatek na obědy, počítač, školení, služební cesty 
atd. cca 500 tisíc Kč za rok, uvolněný starosta či místostarosta cca 800 tisíc za 
rok. Kdybychom nestavěli, měli bychom dnes asi max. 800 obyvatel, tj. příjem na 
daních cca 5 mil.Kč. Klasický model obce,  ke kterému se v současné době tak 
tvrdošíjně spěje, by znamenal uvolněného starostu a dva zaměstnance, tj. s od-
měnami zastupitelů cca 2 mil. Kč ročně. Výdaje na ostatní provoz obce, škola, sníh 
a nutné opravy spolknou další  2 mil.  Kč,  zbude 1 mil.  každý rok na investice. 
Kdybychom nestavěli, nikdy bychom neufinancovali např. těch 35 milionů na ko-
berce pro obecní cesty, přitom tato cena je za předpokladu, že hrubé práce pod 
koberec (zvednutí hrnků na vodu, poklopy, příprava prašných cest atd.) si udělá-
me sami. A kde jsou chodníky, kanalizace? Stávajícím modelem chodu obce a vý-
stavby jsme schopni toto realizovat, viz současné asfaltování, bytová výstavba, 
bohužel může nastat to, že pokud se nechá volný průběh snaze o klasický model 
obce,  může  zde  sedět  klidně  deset  zaměstnanců  (místo  pana  Frajmana,  až 
skončí), s nákladem cca 6 mil. za rok navíc, a veškerá snaha minulých zastupitelů 
je pryč. Ztráta z nových externích firem místo Visionu bude ještě daleko větší, dě-
láme zemní práce cca za třetinovou cenu než je cena obvyklá na klíč. A kdo to 
odnese? Samozřejmě obecní cesty, chodníky atd., nikdo ze státu nám peníze ne-
přidá. Parlament to má jednodušší, když schválí schodkový rozpočet, ČNB je po-
vinna stát zaúvěrovat, a jede se dál. Také bych byl spokojen s tím, kdyby takto 
fungovaly  obecní  rozpočty,  já  bych každé rodině přidal  ještě  mercedes  a jeho 
provoz na břímě obce! K červeným číslům ještě patří i to, že se nedaří krotit zadlu-
ženost  nových  obyvatel  Zámečku,  snaha zastupitelstva  bránit  neplatiče  je pro 
obec škodlivá. Posuďte sami, zda neodporuje dobrým mravům tento vývoj nepla-
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cení čistého nájemného a úklidu obyvateli Zámečku. Uvádím zase jenom čísla:
Měsíc Dluh tisíc Kč počet dlužníků

11/2007 198 37 
12/2007 222 43
 1/2008 218 38
 2/2008 231 30
 3/2008 250 28
 4/2008 255 34
 5/2008 284 36

Kam to povede, pokud se to nepodaří eliminovat? Kdyby se to rázně utnulo 
hned v lednu, mohla být na konci května nula, stejné to bylo dole ve vesnici, tam 
zastupitelstvo tvrdě jako jeden muž stálo za tím, že se musí platit, a během něko-
lika měsíců byl pokoj od neplatičů.

Chápu na druhé straně dnešní zastupitele, že se bojí komukoliv „ublížit”, proto 
se snaží  všem vyhovět.  Zažil  jsem to již pětkrát,  každý nový zastupitel  se tak 
chová, bohužel, smůla je v tom, že tentokrát jich je nových šest, a to je moc, mají 
absolutní většinu. Každý nový po čase přijde na to, že dávat mohu jen tehdy, když 
na to mám, když na to nemám, nemohu rozdávat, ze slibů a touhy pro lidi cesty a 
chodníky nepostavím, těch příkladů z minulosti i současnosti je mnoho z okolních 
obcí i měst. Vítězí jenom tvrdá realita, podepřená vlastní prací.

Měl  bych  na  závěr  jeden  námět  pro  zastupitelstvo.  Věnujte  polovinu  času 
z toho, jak se neustále snažíte mně a kolegům 
panu Šrámkovi a panu Suchému znesnadňovat 
práci, činností, která naprosto ustrnula a která 
je pro další rozvoj naší obce nezbytná. Rozdělte 
si vesnici, a zkuste metr po metru začít vymýš-
let, kudy povede budoucí chodník, zkuste věc 
dotáhnout  až  do  konce  v podobě  smluv 
o smlouvě budoucí kupní, s odkupem pruhu ko-
lem hlavní silnice, řekl bych, že cena by měla 
být tak kolem 110 Kč za 1 m². Uvedený pruh, 
pokud to dovolí situace, by současně měl být i 
místem budoucích „kanalizačních hnízd”. Kana-
lizačním hnízdem nazývám místo, kde se bude 
vždy  pro  několik  domů soustřeďovat  klasická 
spádová  kanalizace  (jedno  je  již  u  Brokešových  za  autobusovou  zastávkou). 
Z tohoto hnízda povedou již nespádové 110 mm tlakové hadice směrem kolmo 
vzhůru, postupně až k autodílně Tejkl, kde již je hadice zakopána a vede do čistič-
ky na Zámeček. Tento model kanalizace je obvyklý v alpských vesnicích, je z hle-
diska nákladů a narušení přírody naprosto bezkonkurenční.  Nelze u nás oddělit 
kanalizaci od chodníků a současně nelze zadat tento úkol cizí projektantské firmě, 
ta nezná místní poměry a není schopna uzavírat sama smlouvy o výkupu pozem-
ků, nedokáže to ani stát, viz dálnice D11 do Hradce. Stačí, aby se jeden člověk po-
stavil proti, a je konec. To musí vyřešit místní lidi po dobrém a kdo jiný než zastu-
pitelé? Předpokládám náklady obce na tento odkup cca 2 mil. Kč. Že to je moc? 
Myslím, že není, všechny ostatní způsoby jsou dražší a časově nevedou k cíli. Tak, 
znova se ptám zastupitelů, nebylo by toto užitečnější než neustále kladení pastí 
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na mě a kolegy Šrámka a Suchého? Bez vyřešení tohoto problému kanalizace a 
chodníky v naší obci nikdy nebudou, naopak pokud toto bude vyřešeno, projektant 
to pak namaluje strašně rychle, nebude problém se stavebním povolením ani ná-
sledně se stavbou. Vést chodník po příkopu je v podstatě nemožné, podmínky si-
lnic jsou tak tvrdé na odvodnění, že jsme nepoložili v roce 1997 ani plyn pode dno 
příkopu (raději jsme kopali krumpáčem těsně vedle plotu), zruinovalo by nás to při 
stavbě i  při  další  údržbě,  protože bychom dostali  za povinnost  udržovat  odtok 
vody ze zahrad, které vedou do stávajícího příkopu. Kam chcete vodu svést? Zase 
jenom udělat  nový příkop vedle  chodníku,  ale  kde,  a  kam ho napojit,  šachty, 
vpustě atd., a jsme tam, kde jsme byli.

Oldřich Kolomý, starosta
V Rudolticích dne 8.6.2008

INFORMACE MÍSTOSTAROSTKY

Vážení občané,

vzhledem k současné napjaté  situaci  na půdě obecního zastupitelstva  jsme 
došly k závěru, že je v tuto chvíli nutné objasnit některé kroky, které jsme učinily 
v nedávné minulosti, ale i ty, které činíme nyní. Úvodem jsme nuceny uvést důvod 
naší podpory RNDr. Oldřicha Kolomého k návratu na post starosty obce v říjnu loň-
ského roku. Naším prvořadým cílem bylo dokončení II. etapy obecní bytové vý-
stavby na Zámečku. Byly jsme přesvědčeny, že toto je možné pouze a jen se sou-
časným managementem obecních  firem a otcem myšlenky tohoto  obrovského 
rozvoje naší obce, kterým je bezpochyby RNDr. Oldřich Kolomý. Nikdy jsme nezpo-
chybňovaly zásluhy této osobnosti,  kterými obec povznesl  mezi jednu z nejvíce 
rozvíjejících se obcí nejen našeho regionu. Rapidní zvýšení počtu obyvatel  naší 
obce v tak krátké době však s sebou nese nemalá úskalí, která, bohužel, byla, jak 
se shodně domníváme, v dobré víře podceněna. Dopady této skutečnosti se však 
nezadržitelně začínají  projevovat  až v tomto volebním období  (cyklostezka,  ná-
ročnost bytového fondu, narůstající pohledávky a další). Je chybou pana starosty, 
že si k sobě v této nelehké době nevybral spolupracovníky, kteří za ním 16 let stáli 
a veškeré jeho kroky plně podporovali a jistě by tak činili i nadále. Pozdě si uvědo-
mil, že s lidmi jako jsou Skalická, Bártlová a někteří další zastupitelé, nenalezne ve 
všech svých krocích shodu. Tento nesoulad však pan starosta, bohužel, řeší na-
prosto nezákonným jednáním, které v tuto chvíli již nelze přehlížet, neboť se obec 
jimi dostává do velikého nebezpečí.

Toto ohrožení se projevuje např. už jenom tím, že jsou z jeho strany vydávána 
dvojkolejná „usnesení“. Přehlédneme-li fakt, že si tato „usnesení“ odporují s usne-
seními zastupitelstva, což značí rozpor se zákonem, je však více než s podivem, že 
si vzájemně odporují  i „usnesení“ jeho samotného. Jedná se např. o. „usnesení 
starosty“ č.j. 08/01/29/2, dle kterého nebudou nikomu prominuty dluhy za nájem-
né a úklid včetně sankcí a penále, načež je z jeho strany zanedlouho vydáno další 
„usnesení starosty“, č,j. sta/08/04/20/1, dle kterého se výše uvedené pohledávky 
promíjejí naopak plošně, a to dokonce se zpětnou platností, i přestože k tomuto 
rozhodnutí nemá naprosto žádnou pravomoc. Dalším příkladem z několika proti-
chůdných jednání pana starosty je mj. i předání údajů o dlužnících jisté advokátní 
kanceláři, a to shodou okolností následně poté, co zastupitelstvo rozhodlo o za-
jištění  právní  pomoci obci,  nejen v souvislosti  s řešením jejích nemalých pohle-
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dávek. 

Je  dále  s podivem,  že  zastupitelstvo  dosud  neschválilo  žádnou  smlouvu 
ohledně asfaltizace obecních cest, lapidárně řečeno - nejvyšší orgán obce nemá 
povědomost, jaká část z rozpočtu bude nebo snad již byla v této souvislosti vydá-
na. Zastupitelstvo má ze zákona odpovědnost za účelné a hospodárné nakládání 
s obecním majetkem a je tak povinno tento majetek chránit.  Není tedy možné, 
aby starosta sám, příp. za pomoci managementu obecních nebo některých sou-
kromých firem rozhodoval o čerpání veřejných prostředků. Je třeba v této souvis-
losti upozornit na to, že dodatečné schvalování smluv zastupitelstvem je velice 
negativním jevem.

Vážení spoluobčané, toto je minimum příkladů, které svědčí o záměrně uměle 
vyvolávané dezorganizaci, která má vést obec k předčasným volbám a zdiskredi-
tování jistých zastupitelů, aniž by byl brán ohled na zájmy obce, potažmo občanů. 
Samozřejmě, že tento stav vyvolává nutné zlo v podobě zvýšených nákladů obce. 
Už jenom s ohledem na výsledek právního hodnocení „usnesení starosty“, který 
naleznete v samostatné příloze tohoto zpravodaje, bude nutno řešit otázku právní-
ho auditu, který by mohl odhalit  případné hrozby pro obec. Ze všech těchto a 
samozřejmě i dalších důvodů bylo dále rozhodnuto o uvolněné funkci místosta-
rostky.  Roční  náklady  s tímto  spojené  představují  oproti  funkci  neuvolněné 
zvýšení o částku 192 618,- Kč. 

Neméně závažným projevem současného nepříznivého stavu je dlouhodobá 
absence  starosty  na veřejných  zasedáních  obecního  zastupitelstva,  které  však 
není zapříčiněno důvody, jež uvádí ve svém usnesení, č.j. sta/08/05/11/1. Dle na-
šeho názoru se jedná o obcházení transparentnosti (průhlednosti) veřejné správy. 
Neúčast  starosty  na  zasedání  však  má i  další  negativní  dopady.  Některá  roz-
hodnutí zastupitelstva jsou po zveřejnění zápisu ze strany starosty okamžitě napa-
dána, v lepším případě jsou pro jejich realizaci  kladeny neúměrně byrokratické 
podmínky. Jedná se např. o instalaci stožárů na střechy obecních bytových domů, 
dopravní  značení  v obci  aj.  Na  základě  permanentního  vyžadování  informací 
o činnosti obce ze strany zastupitelstva však pan starosta rozhodl dalším ze svých 
„usnesení“ o konání pravidelných, avšak neveřejných „seminářů“, na kterých jsou 
zastupitelé vázáni naprostou mlčenlivostí, což je opětovně v rozporu se zákonem. 
Činnost obce i obecní společnosti, ve které je obec 100% vlastníkem, je, jak jistě 
uznáte, věcí naprosto veřejnou. Není tudíž ani pravdou tvrzení pana starosty, že 
smlouvy obecního s.r.o. s třetími osobami jsou neveřejné. Každý, kdo přistoupí na 
uzavření  smluvního  vztahu  s veřejným  sektorem,  si  tohoto  musí  být  vědom. 
Samozřejmě, že výjimkou je např. obchodní tajemství (popis technologie,  atd.), 
avšak v takovýchto vzácných případech je „utajenou“ pouze a jen tato část, niko-
liv celý smluvní vztah. 

Pan starosta proto v žádném případě nemá jakékoliv právo nařizovat zastupi-
telstvu  mlčenlivost  v těchto  otázkách.  Obec přeci  není  soukromou společností, 
obec hospodaří  s veřejnými prostředky a veřejnost má tudíž právo tuto činnost 
kontrolovat.  Nikdy nepřistoupíme na apely  pana starosty,  abychom o obecním 
majetku uvažovaly jako o majetku soukromém. Toto by totiž potíralo veškerý smy-
sl fungování veřejné správy.

V Rudolticích dne 14.6.2008 
Iva Skalická, Lenka Bártlová
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Na schůzce s občany dne 31.3.2008, avizované v minulém čísle Rudoltického 
zpravodaje, byl zástupcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. Radkem Kuběnkou předsta-
ven návrh  nového jízdního řádu,  resp.  jízdních  řádů třech  autobusových  linek, 
prostřednictvím kterých by, počínaje 1.8.2008, měla být v naší obci včetně Zá-
mečku zajišťována autobusová doprava.

Na obecním úřadu lze vyzvednout žádost o vydání elektronické peněženky, 
návod na zacházení s čipovou kartou, průkazky na slevu jízdného a ceník jízdného 
platný od 1.1.2008. Níže uvádím podobu jízdních řádů těchto linek, které byly již 
schváleny krajským úřadem.
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁK. Č. 106/1999 SB.

Dne 21.2.2008 byla podána v el. podobě na obecní úřad žádost o poskytnutí 
informace  dle  výše  uvedeného  zákona,  na  kterou  bylo  starostou  obce  dne 
11.3.2008  písemně odpovězeno.  Oba  tyto  dokumenty  jsou  plně  k dispozici  na 
obecním úřadu a dále jsou vystaveny na webových stránkách obce v rubrice „Po-
vinné informace – Žádosti o informace“. Žádost o informace se týkala pozemků 
v průmyslové zóně obce (výčet pozemků, kupní cena, výměra,  kupující)  a dále 
byly žádány informace ohledně zprostředkování nájmu obecních bytů a prodeje 
obecních pozemků v obytné zóně Zámeček (informace ohledně výběrového, popř. 
nabídkového  řízení,  výčet  finančních  prostředků  vynaložených  v souvislosti  se 
zprostředkováním a sepisem smluv s tím souvisejících). Opravný prostředek nebyl 
podán.
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S KRAKONOŠEM U POČÍTAČE

Dne 18.3.2008 se v prostorách místní základní školy konaly dvě po sobě jdoucí 
kurzy - základy práce na PC. Lektor Libor Ďouba se svou „mobilní učebnou“ před-
vedl účastníkům podobu počítačových kurzů, které by se v případě zájmu v naší 
obci mohly uskutečňovat. Kurzů se celkem zúčastnilo 18 osob, vyplněných dotaz-
níků se vrátilo bezmála 40.

Děkuji všem, kteří vyplněním dotazníku projevili zájem zapojit se do projektu 
zaměřeného na celoživotní vzdělávání dospělých ve venkovských podmínkách, a 
v neposlední řadě děkuji také ředitelce školy Mgr. Lence Havlenové za podanou 
pomocnou ruku v podobě poskytnuté učebny.

V jaké fázi  se v současné době konání těchto kurzů nachází,  napovídá níže 
uvedený informativní dopis manažera projektu....

Vážené dámy, vážení pánové,

Projekt „S Krakonošem u počítače“, jenž je zaměřen na celoživotní vzdělávání 
ve venkovských oblastech, a jehož ukázkové kurzy jste měli možnost navštívit, je 
ve fázi, kde hledá možnosti dalšího financování tohoto projektu. Projekt byl finan-
cován z Evropského sociálního fondu a pro uživatele byl tedy zdarma.

Momentálně připravujeme další pokračování projektu nejen na území semil-
ského regionu, ale v celé České republice.

Naše  idea  je  pokračovat  v započaté  cestě  a  nabídnou  možnost  vzdělávání 
v místě bydliště a zcela zdarma. A zde se dostáváme do problémové situace. Jak 
jistě víte, Česká Republika má alokovány zdroje z EU, které mají být použity na 
vzdělávání.  My  jsme  připraveni  tyto  zdroje  využít  a  použít  je  na  financování 
projektu „S Krakonošem u počítače“.

Problém je momentálně s čerpáním těchto finančních zdrojů, neboť doposud 
nebyly vydány výzvy k předkládání projektů od řídících orgánů. A dokud nebude 
možnost čerpat tyto prostředky, tak Vám s politováním musím oznámit, že kurzy 
na celoživotní vzdělávání se prozatím nemohou uskutečnit. Zaručuji se Vám, že 
děláme vše proto, aby se tyto vzdělávací aktivity co nejdříve realizovaly. 

Reálná možnost pro čerpání dotací není zcela známa, mluví se o možnostech 
od ledna 2009, ale můj osobní názor je, že realizace pokračování projektu je prak-
ticky možná od září 2009.

Pokud by se situace změnila nebo bychom znali přesnější časový rámec, budu 
Vás touto cestou informovat.

S pozdravem

Ing. Michal Kříž
Projektový manažer projektu 
„S Krakonošem u počítače“
V Semilech dne 15.4.2008
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UDÁLO SE V OBECNÍM ZASTUPITELSTVU....

Změna ve složení obecního zastupitelstva
Dne 8.4.2008 odstoupila z funkce členky obecního zastupitelstva a předsed-

kyně zdravotně - sociální komise  p. Marta Sodomková. Novým členem obecního 
zastupitelstva a v současné době předsedou stavebně-bytové komise se stal Vla-
dimír Řehoř.

Zrušení bytové komise 
Na  základě  rozhodnutí  starosty  obce  byla  v tomto  volebním  období  již  po 

druhé zrušena bytová komise, a to k 31.5.2008. Chtěla bych touto cestou jejím 
členům poděkovat za snahu pomoci obci a samozřejmě i občanům v oblasti by-
tové politiky a dále čas, který práci v této komisi věnovali. Myslím, že komise by-
tového fondu za dobu své činnosti již úspěšně navázala tolik potřebné kontakty 
s domovními důvěrníky, potažmo s nájemníky, které obec měla možnost využívat 
k řešení nastalých problémů, a proto dle mého názoru její zrušení nebylo šťastným 
krokem.

Právní poradenství obce
Zastupitelstvo  schválilo  na  svém  zasedání  dne  29.5.2008  smlouvu  o  po-

skytnutí  právních  služeb  obci,  uzavřenou  s advokátní  kanceláří  Mgr.  Jany 
Hamplové se sídlem v Mohelnici. Jedná se o průběžné konzultační služby (mailem, 
faxem, písemně i osobně v sídle obce), zpracování dokumentů a právní zastou-
pení v případě sporů. Tato advokátní kancelář se přímo specializuje na veřejnou 
správu a provádí komplexní právní servis pro obce a města. 

Rozdílné názory na pravomoce zastupitelstva a starosty obce
Již  pár měsíců,  bohužel,  opětovně dochází  k rozdílným názorům na některé 

otázky chodu obce mezi většinou zastupitelů a panem starostou. Jedná se např. 
o prominutí některých pohledávek spojených s obecními byty z důvodu jejich roz-
poru s dobrými mravy, úpravu nájemních smluv a smluv za služby s nájmem sou-
visející, vedení agendy budoucích nájemníků obecních bytů, správu bytového fon-
du, transparentnost činností obce i obecních společností, ale také i autobusovou 
dopravu. Situace se dostala až tak daleko, že je k dnešnímu dni vydáno několik 
dvojkolejných  usnesení  (usnesení  OZ  a  starosty  ve  stejné  otázce,  avšak  s od-
lišným závěrem). Tento stav nepřináší občanům, potažmo celé obci nic dobrého. 
V takovýchto případech je pak již zcela na místě řešit otázku rozhodovacích pravo-
mocí, tzn. jaký orgán – zda zastupitelstvo či starosta obce – má ze zákona pravo-
moc  rozhodovat  v těchto  sporných  otázkách.  Abychom  tuto  nastalou  patovou 
situaci mohli vyřešit bez pomoci státních orgánů, bylo přistoupeno k vypracování 
odborného  právního  výkladu  k usnesením  starosty  a  zastupitelstva,  vydaných 
v letošním roce, na základě kterého bude rozhodnuto o dalším postupu. Vzhledem 
k tomu, že se výše uvedená advokátní  kancelář zabývá mj. i právními revizemi 
rozhodnutí obce a jejich smluvních závazků, obrátilo se zastupitelstvo v této věci 
přímo na ni.

Právní hodnocení bylo již zhotoveno a je samostatnou přílohou tohoto 
zpravodaje. 
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DOTAZY OBČANŮ

Dotaz: Jako nájemce obecního bytu jsem povinen hradit  ze svého veškeré 
opravy a veškeré výměny v bytě související s jeho užíváním a veškeré náklady 
spojené s údržbou. Jak tomu mám rozumět? To si mám snad měnit za své i kotel 
na topení?

Odpověď: Pronajímatel  je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém 
k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s uží-
váním bytu. Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související 
s jeho  užíváním  a  náklady  spojené  s běžnou  údržbou  hradí  nájemce.  Pojem 
drobných  oprav  a  nákladů  spojených  s běžnou  údržbou  bytu  upravuje  zvláštní 
právní  předpis.“  (§  687  obč.  zák.).  Nařízení  vlády č.  258/1995  Sb.,  kterým se 
provádí občanský zákoník, říká:

§ 5 Drobné opravy bytu
(1) Za  drobné  opravy  se  považují  opravy  bytu  a  jeho  vnitřního  vybavení,  

pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle 
věcného vymezení nebo podle výše nákladu.

(2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a vý-
měny:

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a vý-
měny prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků,  
kování, klik, rolet a žaluzií,

c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích  
telefonů, včetně elektrických zámků,

d) výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru 
pro byt,

e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů  
tuku,

f) opravy měřičů tepla a teplé vody.

(3) Za  drobné  opravy  se  dále považují  opravy  vodovodních  výtoků,  zá-
pachových  uzávěrek,  odsavačů  par,  digestoří,  mísicích  baterií,  sprch,  ohřívačů 
vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků,  
pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných 
skříní.  U zařízení pro vytápění  se za drobné opravy považují  opravy kamen na 
tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná 
paliva,  včetně  uzavíracích  a  regulačních  armatur  a  ovládacích  termostatů  etá-
žového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního 
vytápění.

(4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů  
uvedených v odstavci 3.

(5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho 
vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou 
uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku  
300 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na 
sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.
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§ 6 Náklady spojené s běžnou údržbou bytu
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění  

bytu,  které  se  provádějí  obvykle  při  delším  užívání  bytu.  Jsou  jimi  zejména 
pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospotřebičů 
apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně pod-
lahových  krytin,  obkladů  stěn,  čištění  zanesených  odpadů  až  ke  stoupačce  a  
vnitřní nátěry. 

Dotaz: Jsem povinen hradit  poplatek za svoz komunálního odpadu ve 
výši 300,- Kč, když jsem spoluvlastníkem nemovitosti v obci, kde se však zdržuji 
sporadicky (většinou o víkendech) a nemám zde hlášený trvalý pobyt a ani ne-
vlastním popelnici?  Pokud zde nějaký odpad vytvořím,  odvážím si  jej  do místa 
trvalého bydliště.

Odpověď: Obecně závazná vyhláška Obce Rudoltice č.2/2001 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu, která nabyla účinnosti dne 1.1.2002, hovoří tak, 
že poplatek platí:

Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek 
odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem. Tyto osoby jsou povinny oznámit jména a data narození osob, které po-
platek odvádějí. 

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-
li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Z uvedeného vyplývá povinnost hradit poplatek za svoz komunálního 
odpadu i v tomto případě.

Lenka Bártlová

DOČKALI JSME SE NOVÉHO KOBERCE

Rudoltičtí obyvatelé se dočkali nově asfaltizovaných cest! Po přepychové ko-
bercové cestě se dostaneme nyní od pošty cestou pod nádražím až k hostinci Na 
křižovatce a na druhé straně silnice po obou cestách kolem potoka směrem na Lu-
kovou. Největší radost budou mít kromě chodců a motoristů samozřejmě cyklisté 
a jezdci na kolečkových bruslích, jimž zde vznikly krásné dráhy pro trénink.

Rudoltický zpravodaj 12 2/2008

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik-provadeci-1995-258/zneni.aspx#par5#par5


TROCHA EKOLOGIE

EKOLOGICKÉ NAKLÁDÁNÍ S VYSLOUŽILÝMI ŽÁROVKAMI A 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

Úsporné zářivky do popelnic nepatří!
Nefunkční zářivky a výbojky sbírá společnost EKOLAMP k ekologické recyklaci. 

Kromě úspory peněz tím zároveň přispívá k ochraně životního prostředí i lidského  
zdraví. 

S rostoucími cenami energie se zvyšuje zájem domácností o používání nejrůz-
nějších typů úsporných zářivek. Ty se však, poté co dosvítí, nestávají běžným ko-
munálním odpadem, ale jsou určeny k recyklaci,  což si  zatím bohužel málokdo 
uvědomuje. Stejně jako výbojky a jiné typy zářivek totiž obsahují malé množství 
rtuti, která se při rozbití uvolňuje do okolí a může poškodit nejen životní prostředí, 
ale i lidské zdraví. Jít a odevzdat nepotřebnou zářivku k recyklaci by již jen z toho-
to důvodu mělo být pro každého samozřejmostí. 

Použité zářivky je možné zdarma odevzdat v prodejnách, kde se tento sorti-
ment prodává. „V prodejně jsou povinni vzít zpět tolik kusů použitých světelných 
zdrojů,  kolik kupujete nových“,  říká  Zuzana Křenková ze společnosti  EKOLAMP, 
která v České republice provozuje systém zpětného odběru světelných zdrojů. „Při 
každém nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného 
odběru  použitých zářivek.V případě,  že  tuto informaci  v obchodě nedostane,  je 
prodejce povinen od něj stará  zařízení převzít v neomezeném množství, aniž by 
jejich  odběr  vázal  na  nákup  nových  výrobků“,  vysvětluje  Křenková  povinnosti 
prodejců.

Obyvatelé i firmy mohou vyřazené světelné zdroje, mezi které patří trubicové 
zářivky nebo kompaktní  úsporné zářivky a výbojky,  odevzdávat zdarma také v 
kterémkoliv sběrném dvoře, který je zapojen do systému EKOLAMP. Najednou lze 
přinést maximálně třicet kusů, větší množství je možné vrátit po předchozí doho-
dě s provozovatelem sběrného dvora. „Podmínkou však je, aby byly vráceny celé 
a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město či obec  
je likviduje za poplatek jako klasický odpad“, dodává Křenková. Místa zpětného 
odběru mohou bezplatně využívat rovněž právnické a fyzické osoby oprávněné k 
podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat 
speciální kartou nebo jiným dokladem. 

EKOLAMP vybavuje sběrné dvory kovovými kontejnery určenými pro shromaž-
ďování a přepravu křehkých zářivek a ostatních světelných zdrojů. Po jejich na-
plnění systém zároveň zajišťuje jejich přepravení k recyklaci. Až devadesát pro-
cent materiálu je pak možné znovu využít!  „Málokdo si uvědomí, že úsporná zá-
řivka  obsahuje  celou  řadu  dále  využitelných  komponent.  Jde  například  o  sklo,  
mosaz, plasty, rtuť a další suroviny. Tyto materiály lze dále využít v průmyslu, 
jako technický materiál nebo pro zcela nové výrobky “, připomíná Křenková. 

V letošním roce chystá EKOLAMP projekt umístění nových typů sběrných ná-
dob do veřejně přístupných míst jako jsou obchodní centra, obecní úřady apod. 
Pro domácnosti  by pak mělo být mnohem jednodušší odevzdat použité zářivky 
k recyklaci. 

Seznam sběrných míst, kde je možné odevzdat použité trubicové či úsporné 
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zářivky nebo výbojky, je k dispozici na internetových stránkách  www.ekolamp.cz 
v sekci Systém sběru/Seznamy sběrných míst.

Do sběru patří také stará žehlička nebo ventilátor!

Třídit  vyřazené elektrospotřebiče se vyplatí  hned několikrát.  Domácnost  se 
bezplatně zbaví léta nepoužívaných zařízení, které mohou být navíc nebezpečná 
jak pro životní prostředí, tak pro zdraví lidí. 

Stejně jako starý papír, plastová láhev od balené vody nebo nápojový karton 
je potřebné odevzdávat i vysloužilá elektrozařízení na místa k tomu určená – tedy 
na místa zpětného odběru, kde spotřebiče odeberou zdarma a to bez ohledu na 
to, zda v daném místě máte trvalé bydliště. Stačí udělat doma generální úklid a 
hned se objeví již několik let nepoužívaná žehlička nebo rozbitý topinkovač. Mnozí 
z nás mají dokonce podobných starých a nepoužívaných spotřebičů tolik, že by s 
nimi klidně zaplnili půl místnosti. Málokdo přitom ví, že jedině odborná recyklace 
dokáže ochránit životní prostředí od škodlivých vlivů, které vyřazené elektrospo-
třebiče mohou lehce způsobit. Stejně tak mohou ohrozit i zdraví a bezpečnost ma-
lých dětí, které při nevhodné a neopatrné manipulaci s pozapomenutým spotřebi-
čem např. v lese, na louce či na hřišti mohou snadno přijít k úrazu. Výhoda recyk-
lace  vyřazených  spotřebičů  pak  v  neposlední  řadě  spočívá  v  dalším  využití 
recyklovaných materiálů, čímž se ušetří nemalé zdroje primárních surovin. 

Od poloviny roku 2005 platí novela zákona o odpadech, která stanoví výrob-
cům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddě-
lený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. 

Výrobci  velkých  a  malých  domácích  spotřebičů  proto  založili  společnost 
ELETKROWIN,  a.s.,  jako  provozovatele  kolektivního  systému,  jehož  prostřednic-
tvím se rozhodli  plnit  své zákonné povinnosti.  Společnost  se konkrétně specia-
lizuje na velké a malé elektrospotřebiče a elektrické i elektronické nástroje. Jedná 
se například o pračky,  sušičky,  myčky nádobí,  mrazničky,  chladničky,  sporáky, 
plotny, elektrická topidla i radiátory, ventilátory, vysavače, žehličky, fritovací hrn-
ce, topinkovače, budíky, elektrické holicí strojky, pily, vrtačky, zahradní sekačky 
nebo šicí stroje. 

ELEKTROWIN pokrývá sběrnou sítí již více než 84 % obyvatel a to prostřednic-
tvím téměř 500 sběrných dvorů, 1 600 provozoven posledních prodejců a mobil-
ních svozů zajištěných ve více než 4 000 obcích ČR.

Jaký spotřebič a kde můžeme odevzdat zdarma?
Vysloužilé domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje může čekat dvojí osud. 

Buď skončí v komunálním odpadu nebo dokonce na černé skládce a přispějí tak k 
dalšímu zamořování životního prostředí, nebo se v rámci zpětného odběru elektro-
zařízení dostanou ke specializované firmě, která zajistí  jejich recyklaci  a využití 
recyklovaných materiálů ve výrobě. 

Občané je mohou zcela zdarma odevzdat v místech zpětného odběru, která 
jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí,  v  rámci  mobilních svozů či  přímo v 
prodejnách „elektro“  mohou „vyměnit  starý za nový“ při  nákupu modernějšího 
domácího pomocníka. 

V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výro-
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bek stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo od-
stranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy.

„Zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektro-
zařízení, které spotřebitel již nechce nebo nemůže nadále používat bez bližšího ur-
čení důvodu,“ vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti Elek-
trowin, 

„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, kte-
rý již prošel jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy činností, která je zá-
konem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení 
musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro 
zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává Ing. Roman Tvrzník. Nekompletní spotřebi-
če jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraně-
ním jdou k tíži obce, následně se tedy promítají do poplatku za odpady. 

Zpětně odebraná elektrozařízení jsou přepravena ze sběrných míst ke zpra-
cování do zpracovatelských společností,  kde zajišťují jejich odbornou demontáž, 
recyklaci,  případně  zde  rovněž  ekologicky  vhodně  odstraní  elektroodpad. 
Recyklovatelné materiály se nakonec vrací zpět do výroby. U většiny elektroza-
řízení jde přitom zejména o železné kovy a plasty. Většina velkých spotřebičů je 
například z více než 60 % tvořena právě železnými kovy. 

Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a 
recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě 
sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit.  Stejně 
důležité je neustále zvyšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systé-
mu. Zejména je potřeba dát přesné instrukce, kam je možné vysloužilý spotřebič 
odevzdat,  a  také za  jakých  podmínek  nebo jakým způsobem je  systém finan-
cován.

Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.elektrowin.cz. 

(tiskové zprávy zaslané EURO 
P.R. s.r.o., Pardubice – Semtín)
Lenka Bártlová

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Č. OZ/21/03/08

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu a navrženou změnu programu

b)  Zastupitelstvo  Obce  Rudoltice  rozhodlo  o  prominutí  pohledávek  ze 
smluvních pokut vyčíslených dle smlouvy o nájmu bytu ke dni 31. 12. 2007 za 
jednotlivými nájemníky obecních bytů, a to za předpokladu, že tito jednotliví ná-
jemníci plně uhradí dlužné nájemné nejpozději do 31. 5. 2008.

c)  Zastupitelstvo  Obce  Rudoltice  rozhodlo  o  prominutí  pohledávek  ze 
smluvních pokut  vyčíslených dle smlouvy o podílu  na úhradě nákladů za úklid 
společných prostor  v nájemním domě ke dni  31.  12.  2007 za  jednotlivými  ná-
jemníky obecních bytů, a to za předpokladu, že tito jednotliví nájemníci plně uhra-
dí dlužné částky za úklid nejpozději do 31. 5. 2008.
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d)  Starostovi  Obce  Rudoltice  se  ukládá  uzavřít  s nájemníky  obecních  bytů 
v případech, kdy nastala skutečnost podmiňující prominutí dluhu, písemnou doho-
du v souladu s ust. § 574 občanského zákoníku. 

e) překlenovací úvěr ve výši xxx Kč:

1. uzavření smlouvy o úvěru ve výši xxx Kč s Českou spořitelnou a.s.
2. doba splatnosti úvěru je do 30. 9. 2009 a zajištění ve formě ručitelské-
ho závazku obce a zástavy pohledávek z pronájmu budovaných bytů – 94 
bytových jednotek
3. prohlášení ručitele, že bez předchozího písemného souhlasu banky ne-
přijme úvěr, půjčku nebo financování formou leasingového pronájmu (lea-
singu)
4. prohlášení  ručitele,  že  bez  předchozího  písemného  souhlasu  banky 
neuzavře  smlouvy  o dílo,  příp.  smlouvy  týkající  se  stavebních  prací, 
nenavýší pevnou cenu díla uvedenou ve smlouvě o dílo a dále neposkytne 
ručení za závazky třetích stran a nepřevezme nebo nepřistoupí k takové-
mu závazku.

f) Rozpočtové opatření č. 1/2008

g) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do 2. kola výzvy Regi-
onálního  operačního  programu,  oblasti  podpory  2.3 Rozvoj  venkova na projekt 
„Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích“. Celkové výdaje xxx Kč včetně 
DPH.

h)  Zastupitelstvo  obce  (vzhledem  k  finanční  alokaci  pro  danou  výzvu) 
schvaluje požádat o dotaci v absolutní výši xxx Kč.

ch) Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu a následný provoz tohoto 
projektu, včetně spolufinancování dle zpracovaných finančních plánů (příloha č.15 
Studie ekonomického hodnocení projektu „Relaxační centrum Lanškrounska v Ru-
dolticích“.

i) Zastupitelstvo obce projednalo realizaci veřejné zakázky „Relaxační centrum 
Lanškrounska v Rudolticích“ a v souladu s § 18 odst. (1) písm. j) zák. č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách rozhodlo zadat plnění veřejné zakázky – stavby pří-
spěvkové organizaci Stavby Rudoltice.

j) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. SR 001/2008.

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Č. OZ/13/04/08

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu a navrženou změnu programu

b) žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 28/16 (E.K.)

c) žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 3096/1 (R.S.)

d) návrhy dodatků ke smlouvám o nájmu a za služby spojené s užíváním bytu

e) dopis nájemcům obecních bytů ohledně pohledávek obce s tím, že se uklá-
dá starostovi tento dopis podepsat

f) vyhrazení pravomoci OZ rozhodovat v záležitosti podávání žalob soudu
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g) uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou (po dobu dvou let lze uzavírat 
pracovní smlouvy nejméně po půl roce) s osobou, která projeví zájem o vedení 
agendy budoucích nájemníků obce ve III. etapě, a to v rozsahu 2 hodin denně, od 
1.5.2008, respektive 2.5.2008.

h) zřízení přechodu pro chodce, dopravního značení u místní ZŠ

ch)  návrh  na  nabídkové  řízení  ohledně  správy  obecních  bytů,  a  to  do 
31.5.2008

i) nového předsedu sociální komise- p. E. Kohoutovou

2) OBECNÍ ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ:

a) Bártlové svolat besedu s panem Hrdinou nejdříve pouze se zastupiteli, poté 
s občany

b) Bártlové zjistit, jak byl řešen problém s paní K. a ostatními nájemníky a ště-
kajícím psem

c) Skalické zeptat se úklidové firmy na úklid BD 610 a 618, sušárna, schránky

d) Skalické úpravu domovního řádu

e) Bártlové vyhlášku o pohybu psů...

f) Skalické zjistit, jak je to s platbou údržby zeleně v nájmu

g) Bártlové, aby do příštího zasedání oslovila minimálně 3 advokátní kanceláře 
s předložením cenových nabídek ke spolupráci s obcí

h) Kohoutové a Bártlové zajistit nabídkové řízení na správu bytového fondu do 
31.5.2008

ch)Žáčkovi zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních by-
tových domů v obci.

i) Bártlové zajištění vodorovného značení a dvou značek A11

j) Bártlové zjistit, jak to bude se značkami v aleji a nakontaktovat Městskou 
policii v Lanškrouně ohledně pomoci

k) Kohoutovi zavezení kořenů v aleji; zjistit, kdo bude zavážet hlínu na pomezí 
katastru Lanškroun, Rudoltice a zjistit, kdo bude hlínu uklízet

l) Žáčkovi zavezení velkého rigolu - díry v aleji do 30 dnů, dále projednání a 
sepsání stavu mechanizace na sekání trávy, kterou na to máme, v jakém ji máme 
stavu a dále zjištění pracovníka, který bude provádět sekání zeleně

m) Bártlové zajistit osivo u BD č.610 

n) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových 
kotlů

o)Kohoutovi  zajistit  odvezení  kupy od bytovky č.  261 a dále zajistit  změnu 
stanoviště kontejnerů 

p) bytové komisi kontrolu BD č. 261

q) Žáčkovi zajistit špatný stav parkoviště a dlažby v bytovce č. 261
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r) Kohoutovi sepsat vše ohledně kácení stromů po vichřici a předat starostovi 
k posouzení

ř) Kohoutovi předložit na příštím zasedání informace ohledně sekání příkopů a 
čištění, dále p. Bártlové zjistit příspěvek krajského úřadu

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Č. OZ/12/05/08

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu a navrženou změnu programu

b) prodej p.p.č. 4218/2 – zahrada o výměře 2929 m2 v k. ú. Rudoltice u Lan-
škrouna za kupní cenu ve výši 428.070,- Kč manželům P. a M. S.,  bytem Lan-
škroun. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a do-
hody o zřízení předkupního práva uzavřené mezi Obcí Rudoltice a manžely S. na 
prodej tohoto pozemku, jejíž návrh je přílohou tohoto zápisu.

d) prodej p.p.č. 4245/36 – zahrada o výměře 1223 m2 v k.ú. Rudoltice u Lan-
škrouna za kupní cenu ve výši 327.060,- Kč manželům J. a A. Č., bytem Dětřichov. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a dohody 
o zřízení předkupního práva uzavřené mezi Obcí Rudoltice a manžely Č. na prodej 
tohoto pozemku, jejíž návrh je přílohou tohoto zápisu.

e) prodej p.p.č. 1712/2 – trvalý travní porost o výměře 195 m2 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 v celkové výši 1 950,- Kč J.B., bytem Ru-
doltice. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Zastupitel-
stvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto po-
zemku.

g) smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti na 
území Pardubického kraje veřejnou linkovou autobusovou dopravou v roce 2008, 
uzavřenou mezi Pardubickým krajem jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako 
příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje 
obci Rudoltice na zajištění základní dopravní obslužnosti na lince č. 700 010 Ost-
rov – Lanškroun v roce 2008, a to ve výši 226.530,- Kč.

j)  prohlášení,  že  smlouva  o  vybudování  kabelových  rozvodů,  provozování 
kabelové TV a internetového připojení, uzavřená mezi HERO Computers s.r.o. a VI-
SION Rudoltice s.r.o., datovaná dnem 31.7.2006, Obec Rudoltice žádným způso-
bem k ničemu nezavazuje.

k)  na  základě  telefonického  hovoru  s Miriam Svojanovskou  pověření  Lenky 
Bártlové k zajištění písemné cenové nabídky vybudování anténního stožáru nad 
střechu obecních bytových domů v závislosti na použité střešní krytině a ujištění, 
že tímto nebude ohrožena dlouhodobá záruka střechy.

l) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2000895/VB/01, Rudoltice, vý-
vody z TS 906 – NN, uzavřenou mezi Obcí Rudoltice jako povinným a ČEZ Dis-
tribuce, a.s. jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene, a to 
zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k p.p.č. 3098 zapsané na LV 
č. 10001.

m) příští  zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 29.5.2008 ve 20.00 
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hod. v budově obecního úřadu.

2) Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
a) prodej p.p.č. 365/2, 365/3, 3088/22 a 3451/4. Zastupitelstvo obce ukládá 

Obecnímu úřadu odpovědět žadatelce v tom smyslu, že majitel  sousedního po-
zemku a pozemku č. 850, 851/3 pan M. je přístupen dohodě o přístupu na poze-
mek č. 2744/13.

b) zrušení svého usnesení ze dne 18.10.2007, č.j. OZ/18/10/07 v části 1-f) g)

c)  uložit  jednatelům  společnosti  VISION  Rudoltice  s.r.o.  vyhlásit  výběrové 
řízení pro výstavbu čtyřdomků ve III. etapě, tj. 16 bytových jednotek o velikosti 
3+1, a to na oblasti řemesel – elektro, zdravotechnika,  ústřední topení a plyn; 
uložit jednatelům společnosti VISION Rudoltice s.r.o. předložit zastupitelstvu obce 
na vědomí veškeré smlouvy, vztahující se k výstavbě těchto 16 bytových jednotek 
– čtyřdomků ve III. etapě.

3) Obecní zastupitelstvo odkládá: 
a) rozhodnutí o žádosti o odkoupení p.p.č. 89/23 do příštího zasedání 

b) rozhodnutí  o žádosti  o provedení  kontroly nad výkonem samostatné pů-
sobnosti obce Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra do 
doby  vyhotovení  právního  výkladu  Mgr.  Hamplovou,  advokátkou  se  sídlem 
v Mohelnici,  k veškerým usnesením zastupitelstva  a  starosty  obce  v období  od 
1.1.2008 do současnosti. Zajištěním právního výkladu se pověřuje Lenka Bártlová. 
Zastupitelstvo obce opětovně vyzývá starostu k respektování usnesení zastupitel-
stva v případě, že se tomu tak nebude dít, bude zastupitelstvo nuceno z toho vy-
vodit důsledky.

4) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) usnesení starosty č.j. sta/08/05/11/1

b) rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 76, jehož účelovým určením je 
poskytnutí neinvestiční dotace na základní dopravní obslužnost z rozpočtu Pardu-
bického kraje ve výši 226.530,- Kč.

c) oznámení Pardubického kraje – Krajského úřadu, odboru životního prostředí 
a zemědělství ve věci poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích, a to 
v celkové výši 8.480,- Kč na „obnovu a výchovu porostů“.

d) usnesení starosty č.j. sta/08/04/30/1.

5) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
a) starostovi, aby se účastnil dalších zasedání 

b) jednatelům VISION Rudoltice s.r.o. předložit předsedům finančního a kont-
rolního výboru soupis stavebního materiálu,  který se nachází  v prostorách sta-
veniště výstavby obecních bytů, a to ke dni 14.5.2008. Zastupitelstvo obce ukládá 
kontrolnímu a finančnímu výboru provést na základě takto předložených dokladů 
fyzickou  inventuru  stavebního  materiálu.  Zastupitelstvo  obce  vyzývá  jednatele 
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spol. VISION Rudoltice s.r.o. a ředitele STAVBY příspěvková organizace, aby byli 
osobně  přítomni  fyzické  inventuře,  která  započne  dne  14.5.2008  v 8.00  hod. 
v prostorách staveniště. 

c) jednatelům spol.  VISION Rudoltice s.r.o.  předkládat zastupitelům veškeré 
zpracované smlouvy před jejich podpisem, které jsou touto společností uzavírány 
s třetími osobami, a to s odůvodněním výsledku jejich výběru. Tyto smlouvy bu-
dou předkládány na jednání zastupitelstva nebo na seminářích vyhlášených sta-
rostou obce, valné hromadě případně pracovních poradách z důvodu dostatečné 
zákonné informovanosti všech zastupitelů. 

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Č. OZ/29/05/08

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu a navrženou změnu programu

b) OZ doporučuje starostovi zajistit dopravní značení v alejích v lokalitě Záme-
ček

c) Zastupitelstvo obce povoluje umístění satelitních, příp. internetových antén 
na střechy obecních bytových domů v lokalitě Zámeček, a to za těchto podmínek:

1) nad střechu obecního bytového domu může být pro tyto účely zbudován 
odbornou  firmou  Miriam  Svojanovské  se  sídlem  v Lanškrouně,  Vanču-
rova 66, max. jeden stožár, a to za podmínek, stanovených v nabídce této 
firmy na úpravu střešní krytiny ze dne 19.5.2008

2) v jednotlivých obecních bytových domech bude ujednocen systém (po-
skytovatel) takto umožněného satelitního příjmu 

3) umístění satelitního přijímače na stožár včetně rozvodů do jednotlivých 
bytových jednotek bude proveden výhradně odbornou firmou, jejíž výběr  
bude předem projednán s pověřeným zástupcem obce

4) veškeré náklady spojené s instalací stožáru, umístěním a provozem sa-
telitního přijímače a s tím spojených rozvodů si nesou nájemci sami a takto 
předpokládané náklady budou obci uhrazeny před započetím úprav střešní  
krytiny jednotlivých bytových domů. Zastupitelstvo obce pověřuje p. Oldři-
cha Rezka jako odpovědnou osobu k zajištění této akce.

d) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření mandátní smlouvy ve zně-
ní dle předloženého textu smlouvy s Mgr. Janou Hamplovou, advokátkou specia-
lizující se na právo obcí a měst. Zastupitelstvo pověřuje jejím podpisem místosta-
rostku obce paní Lenku Bártlovou. 

Zastupitelstvo  obce  schvaluje  úhradu  za  služby  specifikované  v mandátní 
smlouvě tak, jak je uvedeno v jejím znění, a to z rozpočtu obce. 

e) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 19/3, 18, 3401/3 a 3150/1, uzavřené mezi 
Obcí  Rudoltice a ČEZ Distribuce,  a.s.,  č..j  IV-12-2003990/1.  Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

f) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Obce Rudoltice č. 2/2008.

g) Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření obce Rudoltice 
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z hospodářské činnosti za rok 2007 ve výši 10.128.918,38 Kč do fondu hospodář-
ské činnosti.

h) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2007 ze 
dne 28.3.2008.

ch) Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o změně hranice obce, uzavřenou 
mezi Obcí Ostrov a Obcí Rudoltice dne 27.5.2008. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu obce k podpisu Dohody o změně hranice obce.

i) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 89/23 – trvalý travní porost o vý-
měře 76 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 v celkové výši 
760,-  Kč Ladislavu a Věře Junkovým, bytem Rudoltice čp.  72.  Veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce k podpisu kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku.

j) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí fin. podpory na 
hospodaření v lesích podle písmen B až D Zásad pro poskytování podpor na hos-
podaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce pověřuje sta-
rostu obce k podpisu této žádosti.

k) Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) určuje dlouhodobé 
uvolnění ze zaměstnání pro výkon funkce místostarostky Lenky Bártlové, počínaje 
1.7.2008.

l) Ve smyslu Nařízení vlády ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení vlády č. 
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění poz-
dějších předpisů se stanovují, následující výše odměn za výkon funkce

a) počínaje 1.6.2008:

neuvolněný starosta: 22.260,- Kč (8.780 + 12.537 + (5x 187,4)

člen zastupitelstva: 510,- Kč (340 + 170)

člen zastupitelstva + člen komise nebo výboru: 1.350,- Kč (340 + 170 +  
840)

člen zastupitelstva + předseda komise nebo výboru: 1.580,- Kč (340 + 170 
+ 1070)

b) počínaje 1.7.2008:

uvolněný místostarosta: 32.590,- Kč (19.110 + 12.537 + (5x 187,4)

m) Příští  zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 26.6.2008 ve 20.00 
hod. v budově obecního úřadu.

n) OZ nemá námitek, aby pan Hrdina a jeho firma Hero computers s.r.o. rea-
lizovala připojení domů budovaných ve III. etapě na televizní a internetový signál, 
tak jako tomu bylo v I. a II. etapě za podmínky, že bude uzavřena smlouva o po-
skytování těchto služeb mezi touto firmou a Obcí Rudoltice. 

o) OZ ukládá kontrolnímu výboru zjistit vyúčtování plateb spojených s uzaví-
ráním nájemních smluv v roce 2004-2007.

p) schvaluje příspěvek obce na Dětský den u Řehořů ve výši 3000,- Kč
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2) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) OZ ukládá starostovi obce, aby se účastnil dalších zasedání

b) p. Žáčkovi a p. Řehořovi zajistit úpravu domovního řádu (přebírají po p. Ska-
lické v souvislosti s jejím odvoláním)

c) p. Žáčkovi zajistit u uklidové firmy problémy s uklízením na BD č. 602

d) Bártlová měla zajistit vyhlášku o pohybu psů

e) Žáčkovi zajištění vymalování společných nebytových prostor obecních by-
tových domů v obci

f) OZ doporučuje starostovi zajistit dopravní značení v alejích v lokalitě Záme-
ček

g) pan Kohout měl zajistit zavezení kořenů v aleji

h) Kohoutovi zajistit osivo u BD č.610 a 612

ch) Žáčkovi připomínkovat u firmy Vision obrubníky, kanály a revize plynových 
kotlů

i) Kohoutovi  zajistit  změnu stanoviště a Žáčkovi se ukládá zajistit  podloží  u 
nových kontejnerů

j) panu Žáčkovi zajistit špatný stav parkoviště a dlažby v bytovce č. 261

k) Kohoutovi sepsat vše ohledně kácení stromů po vichřici a předat starostovi 
k posouzení

l) Kohoutovi předložit na příštím zasedání informace ohledně sekání příkopů a 
čištění

m) Zastupitelstvo  obce pověřuje p.  Oldřicha Rezka jako odpovědnou osobu 
k zajištění akce příjmu alternativního televizního internetového příjmu

n)  Zastupitelstvo  pověřuje  podepsat  s advokátní  kanceláří  Mgr.  Hamplové 
místostarostku obce paní Lenku Bártlovou

o)  Zastupitelstvo  obce  pověřuje  starostu  obce  k podpisu  smlouvy  o  zřízení 
věcného břemene k p.p.č. 19/3, 18, 3401/3 a 3150/1, uzavřené mezi Obcí Rudolti-
ce a ČEZ Distribuce, a.s., č..j IV-12-2003990/1.

p)  Zastupitelstvo  obce  pověřuje  starostu  obce  k podpisu  dohody  o  změně 
hranice obce

q) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy na po-
zemku s manželi Junkovými

r)  OZ  pověřuje  místostarostku  k jednání  s panem  Konekem a  p.  Markovou 
ohledně žádosti o odkoupení pozemků č. 365/2, 365/3, 3088/22, 3451/4 a 366/1 

ř) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu žádosti o poskytnutí 
fin. podpory na hospodaření v lesích podle písmen B až D Zásad pro poskytování 
podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje. 

s) p. Rezkovi nakontaktovat firmu Hero Computers s.r.o. ohledně připojení Zá-
mečku ve III. etapě

š) pan Žáček zjistí, jestli si mohou nájemníci předělat světlo venku na foto-
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buňku a dále jak je to se stáním „tiráků“ na Zámečku

t) OZ ukládá kontrolnímu výboru zjistit vyúčtování plateb spojených s uzaví-
ráním nájemních smluv v roce 2004-2007. 

Lenka Bártlová

OD JEDNATELE OBECNÍ FIRMY VISION S.R.O.

Vážení spoluobčané,

situace v naší obci, jak ji vidím z úhlu svého pohledu, nebyla snad nikdy v tak 
patové situaci jako nyní. Vykonávám funkci jednatele obecní stavební organizace, 
a proto se zúčastňuji porad s vedením obce. 

Bohužel, stejně jako při loňské krizi, kdy pan Kolomý odstoupil, i dnes dochází 
k názorovým neshodám mezi jeho osobou a částí obecního zastupitelstva. Nechci, 
aby moje slova vyzněla jako pochlebování starostovi, ale z letité zkušenosti svého 
minulého  místostarostování  vím,  že  tento  člověk  svým  přístupem  a  pevnými 
pravidly naši obec vyzvedl a připravil pro ni finanční základnu, s jejíž pomocí dané 
sliby dostávají reálnou podobu. 

Se smutkem musím vyslovit, že tento stav mi připomíná sad, který minulá za-
stupitelstva  zasadila,  ošetřovala  a  dnes  z něho  někdo  jiný  pouze  automaticky 
sklízí a nedává na rady a zkušenosti „starých“ sadařů. Spory, které se kolikrát ve-
dou, mi připomínají žabomyší válku, kde jejich řešení pouze zabírá čas a energii, 
která by se dala investovat v jiných, důležitějších projektech. Nevím, z jakých dů-
vodů část nového zastupitelstva chce provádět změny fungujících pravidel, a tak 
si kolikrát pokládám otázku: Je to vliv politický,  či vliv osobních ambicí? Možná 
oboje,  výsledkem je  pouze  to,  že  přibývajícím  dlužníkům se odpouštějí  dluhy, 
v projektech dalšího rozvoje obce včetně aquaparku je nejednotnost a v interne-
tové diskuzi plovoucí špína.

Názory v minulých zastupitelstvech na různorodou problematiku bývaly mezi 
mnou a panem Kolomým ostré, řekl bych, někdy až vyhraněné, přesto jsme našli 
řešení a společně pokračovali dál. Po těchto zkušenostech jsem přesvědčen, že 
současná patová situace není pouze jeho vinou, a trošku důvěry, soudnosti a snad 
i  pokory  by si  od nového zastupitelstva  zasloužil.  Stav,  který  nyní  je,  se  však 
osobně dotýká mě i Jardy Suchého – ředitele příspěvkové organizace Stavby Ru-
doltice. Připadáme si v očích určitých zastupitelů jako záškodníci, kteří stojí v šiku 
se starostou proti nim. Přitom jsme součástí této mašinérie, která ne teoreticky, 
ale prakticky „vyrábí“ domy, a tím i finanční prostředky do společné obecní kasy. 
Nejde nám o děkování, pouze o to, abychom mohli v klidu pokračovat s výstav-
bou, která je se svou minimální spotřebou nákladů vysoce efektivní. Přesto jsme 
zkoušeni a prověřováni někým, kdo vlastně ani pořádně neví, co prověřovat. Jako 
osobní  urážku  při  pracovních  poradách  bereme chechtání,  žvýkání  a  povrchní 
jednání. Vykonáváme tyto funkce dobrovolně, nikdo nás nenutí zde setrvat, pouze 
cítíme jakousi morální povinnost námi zasazený sad chránit a obdělávat. Všechno 
to ovoce, které přinese, totiž zůstává zde v obci, to znamená nám všem. Zkouším 
tímto apelovat na zastupitele, především pak na Lenku Bártlovou a Ivu Skalickou: 
nebuďte pouze česači, pokuste se domluvit, ať z vás jsou dobří sadaři, kteří svoji 
energii využijí správným směrem pro nás všechny.

Miloslav Šrámek 
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KOMISE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Vážení spoluobčané,

další  číslo Rudoltického zpravodaje je na světě.  A protože naprostá většina 
z vás  se  neúčastní  jednání  zastupitelstva  obce  ani  dalších  aktivit  a  informace 
o práci zastupitelů a členů komisí máte pouze zkreslené či vůbec žádné, chci vám 
touto  cestou  přiblížit  práci  komise  sociální,  kterou  původně  vedla  paní  Marta 
Sodomková. Paní Sodomková ze zdravotních důvodů odstoupila ze zastupitelstva i 
z komise. Za její práci v zastupitelstvu i v komisi jí děkuji a přeji jí hlavně hodně 
tolik potřebného zdraví. Po jejím odstoupení jsem funkci předsedkyně komise po-
dědila já, členkami komise jsou dále p. Stránská Iva, Kopecká Anna a Brokešová 
Blanka.

S prací členek komise sociální se můžete setkat při různých příležitostech, a to 
hlavně v terénu. Nejčastěji  zpracováváme podklady pro soudní řízení pro Policii 
České republiky a pro okresní soud. Nezapomínáme ani na kondolence v případě 
úmrtí občanů Rudoltic.

Tento úkol si vzala za svůj paní Kopecká. To jsou ty méně příjemné záležitosti. 
K těm příjemnějším patří návštěva jubilantů - našich dříve narozených spoluob-
čanů. 

No a co je nejkrásnější v životě člověka? Je to samozřejmě narození děťátka, 
nového člena rodiny. Přivítání těchto drobečků do velké rodiny občanů Rudoltic 
věnujeme velkou pozornost  a slavnostní akt vítání občánků připravujeme pečlivě 
a s láskou, navzdory ne zrovna útulnému prostředí sálu KD. Ale snažíme se pokaž-
dé něco vylepšit,  aby bylo prostředí  co nejpříjemnější.  Poslední  vítání  občánků 
proběhlo dne 4.5.2008 a paní místostarostka Lenka Bártlová měla tu čest přivítat 
dvanáct ze třinácti pozvaných dítek (jedno děťátko mělo tu smůlu, že bylo zrovna 
nemocné). Zde bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě i aktu samotném 
podíleli.

Naši další aktivitou v sociální oblasti je účast na akci charitního charakteru, 
 kterou je sběr ošacení a dalších odložených věci, které ještě mohou posloužit po-
třebným.Tuto akci dvakrát ročně organizuje Diakonie Broumov  a my se jí už tra-
dičně a pravidelně aktivně účastníme. Poslední sbírka proběhla 16. a 17. května 
2008, další se uskuteční na podzim.

Na závěr bych chtěla poděkovat za práci všem členkám sociální komise, ale i 
dalším občanům, kteří se na našich aktivitách různým způsobem podílejí, protože 
práce pro lidi není sice doceněná, ale nikdy není zbytečná.

Ještě jednou díky všem. 

Erika Kohoutová, 
předsedkyně sociální komise
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé školy, vážení spoluobčané!

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

Každá škola vypracovala vlastní vzdělávací program, který dále upřesňovala a 
rozvíjela.  Zároveň si  zvolila  určité  motto,  které  provázelo  děti  v  každodenních 
činnostech.  Motto  naší  školy:  „Jen  si,  děti,  všimněte,  co  je  krásy  na 
světě.“

Touto myšlenkou jsme se snažili vést děti k hledání krásy v přírodě, k vnímání 
krásy mezilidských vztahů a mluveného projevu. Krásu můžeme najít v hudbě, vý-
tvarné a každé tvořivé činnosti...

Nová školská reforma klade větší  důraz na komunikaci  a schopnost naslou-
chat.  Rozvíjí  odpovědnost  dítěte  k sobě i  k  druhým. Vede k samostatnosti  jak 
v myšlení, tak i ve schopnosti vyhledávat informace ve skupinové i týmové spolu-
práci. V neposlední řadě dává možnost k rozvíjení schopnosti dítěte využívat zís-
kané 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 dosáh-
nout. Úzká spolupráce s rodiči je nutným prvkem vzdělávacího procesu, protože i 
rodiče se stávají účastníky některých projektů. V projektech, které jsme se žáky 
připravovali,  se odrážely získané zkušenosti a návyky dětí z praktického života. 
Prožili jsme dny naplněné prací ve školních lavicích, ale i celou řadou akcí, které 
jsou součástí naší školní práce.

Posuďte sami, jak se nám naše záměry v tomto školním roce podařily naplnit. 

Od dubna do začátku června (kvůli uzávěrce RZ) se nám podařilo zorganizovat 
a s dětmi prožít mnoho pěkných akcí, jako např.

DUBEN

Noc a Andersenem
Pravidelným setkáváním nejenom s knihou je na začátku dubna „Noc s Ander-

senem“. I když o spaní se moc mluvit nedá. Poslední povídálkové usnuli okolo půl 
druhé a v šest hodin ráno už byli na nohou. Večer proběhl ve znamení her pohy-
bových, dovednostních i znalostních. Nejoblíbenější hrou byla sirkovaná. To musíte 
jednou rukou vrátit sirky do krabičky a ještě ji zavřít. Někdy si to sami vyzkoušejte. 
Poté následoval lampiónový průvod okolo hřbitova. 
Děti byly okouzleny tajuplnou atmosférou barevných 
světýlek.  Náhodní  kolemjdoucí  určitě  také.  Vstu-
penkou na andersenovskou noc byla opět (nocovali 
jsme  již  podruhé)  nejoblíbenější  kniha.  Z  těchto 
vstupenek jsme dětem před spaním předčítali. První 
pohádkou bylo „Křesadlo“ od H. CH. Andersena. Pak 
následovaly další a další pohádky. Anderseňátka po-
stupně  usínala,  ale  pár  vytrvalců  pořád  šeptalo  - 
ještě, ještě. Ráno jsme vyhodnotili noční soutěžení, 
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společně posnídali a plni dojmů se rozešli. Ovšem se slibem, že příští rok se určitě 
znovu všichni sejdeme. Děkujeme uherskohradišťské knihovně za jejich nápad a 
přejeme spoustu elánu do dalších let.

Časopis „Pojď si hrát“ vyhlásil během Noci s Andersenem výtvarnou soutěž. 
Děti  měly za úkol namalovat polštářek podle svých představ.  Této akce se zú-
častnilo  přes tisíc dětí  a vyhrát jich mohlo pouze dvacet.  Výhrou byl  originální 
„polštářek  usínáček“.  Liduška Pacholíková ze  2.  třídy  se  stala  jedním z  vy-
braných dětí. Gratulujeme, Liduško.

Ekologické výukové programy
V naší mateřské škole již od října minulého roku probíhají ekologické výukové 

programy pořádané ZO ČSOP (Základní organizace Českého svazu ochránců příro-
dy) Zlatá studánka Česká Třebová.

Dne  16.4.2008  proběhl  v  naší  mateřské  škole  další  ekologický  výukový 
program s názvem „Odpady a ruční papír“. Děti se dozvěděly něco o třídění odpa-
dů, vyrobily si ruční papír a stojánek na tužky.

Také v základní škole proběhl ekologický výukový program „Den Země“. I děti 
ze základní školy vyráběly ruční papír a stojánek na tužky. Poznávaly rostliny a 
živočichy,  podle  zpěvu určovaly  ptáky.  Zopakovaly  si  způsob třídění  odpadů a 
dobu jejich rozkladu.

Setkání s Bobem – „Meeting With Bob“ 
Dne 14. dubna proběhla hodina angličtiny na naší ško-

le netradičně. Děti ze 3., 4. a 5. třídy se setkaly s anglicky 
rodilým mluvčím, panem Robertem G. Wardem. Mohly tak 
otestovat svoji angličtinu a panu Wardovi pokládat různé 
otázky. Nutno říci, že si s tím poradily velice dobře. Pan 
Ward odpovídal rád a s humorem na všechny otázky, kte-
ré si děti připravily. Hodina byla nejen velice milým zpest-
řením výuky angličtiny,  ale i motivací  do dalších lekcích 

anglického jazyka pro naše děti.

Taneční soutěž
Velká pochvala za aktivitu, tvořivost i organizační schopnosti patří žákům 5. 

ročníku Dominiku Zadražilovi a Denisu Svatošovi. Kluci sami, z vlastní inicia-
tivy, zorganizovali a připravili taneční soutěž žáků naší školy. Co to všechno obná-
šelo? Museli se dohodnout s paní ředitelkou, zajistit porotu z řad učitelů, pozvat 
účastníky soutěže od těch nejmladších až po nejstarší, připravit diplomy, vítězné 
ceny i ceny útěchy, tedy sehnat i celou řadu sponzorů. Sami na soutěži zazářili 
vlastním vystoupením. Pochvala patří i všem účastníkům soutěže, kteří si sami při-
pravili taneční choreografii a nacvičili celý program.

Třešňovecká básnička
V dubnu proběhlo i školní kolo recitační soutěže „Třešňovecká básnička“. Vy-

braní zástupci reprezentovali naši školu 19. května v Třešňovci.

KVĚTEN

přímo překypoval akcemi. Celou školou zněly písně a ruch posledních příprav 
na svátek našich maminek, chystali jsme se na školní výlety a trénovali jsme svoje 
svaly i vytrvalost na celou řadu sportovních soutěží.

Rudoltický zpravodaj 26 2/2008



Vítání občánků
V neděli 4.5. přivítaly děti pěveckého sboru naší základní školy nové občánky 

Rudoltic.  Narození  děťátka  je  vždy  radostnou  událostí.  Přejeme  všem  dětem 
mnoho lásky, radosti, tepla a jistoty domova. 

Školní výlet dětí z mateřské a základní školy do Častolovic
Dne  6.  května  jsme  my  „Berušky“  z  mateřské  školy  vyrazily  na  výlet  do 

Častolovic. Připojila se k nám i 1. třída ze základní školy. V Častolovicích na nás 
čekala procházka zámkem, minizvěřinec, obora s bílými daňky a nevynechali jsme 
ani prolézačky. Nakonec jsme si pochutnali na výborné zmrzlině. Velké díky patří 
rodičům za jejich ochotu, spolupráci a účast na výletě. Těšíme se zas napřesrok!

Děti maminkám
Ve  středu  7.  května  jsme  oslavili  Den  matek.  Velkou  kyticí  květů  s  podě-

kováním  byl  program  sestavený  z  písniček,  tance  a  dětské  operetky.  I  když 
program byl náročný, vystoupení žáků bylo velice pěkné. Zvládli trojhlas i kánon 
bez chybičky. Také operetka se dramaticky i hudebně vydařila. Děti vytvořily pří-
jemnou atmosféru všem maminkám a tím poděkovaly za jejich lásku a trpělivost. 
Ukázaly, že když o něco jde, dokážou i nemožné.  Poděkování patří  i  všem uči-
telkám, které tento program s dětmi nacvičily. Po programu bylo připraveno pro 
maminky pohoštění a chvíli jsme i pobesedovali. Při loučení maminky vyjadřovaly 
své poděkování z krásného zážitku. Hřejivý pocit jsme měly i my, učitelky.

Přírodovědná soutěž
V úterý 13.5.2008 se pět vybraných přírodovědců z rudoltické školy vydalo na 

kole do Lanškrouna na přírodovědnou soutěž. Cestu nám zpříjemnilo krásné poča-
sí a zelená příroda podél cyklostezky. V domě dětí a mládeže už měli připravené 
exponáty živé i neživé přírody. A jak se dětem dařilo? Ze 70 zúčastněných dětí se 
nejlépe umístila Bára Jílková na 10. místě.

Běžecké závody V Kypuši
Ve středu 14. 5. proběhl závod v Lanškrouně, v Kypuši. Závodu se zúčastnily i 

děti z rudoltické školy. Za pomoci rodičů a přátel školy jsme se do Lanškrouna do-
pravili auty, za což jim velice děkujeme. V prostoru lanškrounské sjezdovky byly 
připraveny tratě na 400m, 600m a 800 metrů.  Začínalo se nejmladšími dětmi, 
tedy předškoláky. Julie a Míra Svatošovi a Klárka Žáčková zdolali trať dlouhou 
100 metrů a vybojovali tato místa: Klára - 1. místo; Julie - 2. místo; Míra - 5. místo.

Další kategorie byly děti z prvních a druhých tříd. 
Naši zástupci : Pája Štichauer, Dan Kutyň, Honza 
Slavíček,  Maruška  Pacholíková,  Vojta  Vázler, 
Honza Kovář, Adam Procházka, Pája Konušík a 
Lída  Pacholíková museli  zdolat  trať  400  metrů, 
tedy jeden okruh lesem. Nejlépe se vedlo Danu Kuty-
ňovi, který vybojoval 6. místo. Nicméně pochvalu si 
zaslouží  i  ostatní,  kteří  doběhli.  Sestry  Pacholíkovy 
běžely  výborně,  doběhly  si  pro  páté  –  Maruška,  a 
sedmé místo – Lída.

Třeťáci a čtvrťáci museli uběhnout již 600 metrů, jeden větší okruh, částečně i 
do sjezdovky. A kdo se z našich vydal na trať?  Markéta Kuběnková, Terezka 
Žáčková, Bára Jílková, Radek Tejkl a Dan Urban.
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Děti z pátých tříd běžely dvě malá kola, tedy 800 metrů. Naši zástupci : Šárka 
Junková, Katka Málková, Radek Roček a Denis Svatoš.  Zásluhou Radima 
Ročka, který doběhl na 3. místě, jsme se dočkali i medaile. Všem dětem děkuje-
me za výbornou reprezentaci školy.

V pátek 16. května se 4. a 5. třída vydala na celodenní výlet do Prahy
Vyjeli jsme ráno v šest hodin, bohužel náš rychlík měl zpoždění, a do Prahy 

jsme tak dorazili o hodinu později než bylo plánováno. A co se všechno stihne za 
jeden den v Praze? Vyjet lanovkou na Petřín, vyšlápnout na rozhlednu, dojít na 
Pražský hrad, zazpívat si s pouliční kapelou, prohlédnout si svatovítskou katedrálu 
včetně královské hrobky,  zdolat  věž svatovítské katedrály,  sejít  po Zámeckých 

schodech  na  Malou  Stranu,  zmoknout  na  Karlově 
mostě,  dojít  královskou cestou na Staroměstské ná-
městí, projet se metrem a dojít z Václavského náměs-
tí  na Hlavní  nádraží...  Náročná procházka po městě 
byla  doplněna  krátkými  reportážemi,  které  si  děti 
měly doma připravit.

A jak se exkurze líbila dětem? Zde jsou některé 
postřehy: „Moc se mi líbilo v chrámu sv. Víta, v hrob-
kách, pak také výměna stráží...“ „Moc krásný byl také 

Petřín a Karlův most, kde začalo pršet - to se mi moc nelíbilo...Ale jinak to bylo su-
per...“  „Škoda,  že  paní  učitelka  nedomluvila  setkání  s  panem  prezidentem...“ 
V Praze se mi líbil chrám sv. Víta, výměna stráží a Petřín. Ale nelíbilo se mi chození 
a déšť...“ „V Praze se mi líbilo v chrámě sv. Víta, výměna stráží, pouliční kapela, 
metro, cesta vlakem.“ „Bylo to SUPER!“

Jarní besídka dětí z mateřské školy
Čtvrtek 22. 5. byl dnem našich nejmenších dětí z mateřské školy. Spolu se 

svými učitelkami připravily děti „Jarní besídku“. Setkání plné básniček, písniček, 
tanečků, sladkého pohoštění a drobných dárečků. Za to vše byli všichni odměněni 
(děti i paní učitelky) potleskem a úsměvy rodičů. Závěrečná besídka pro rodiče 
„Sluníček“  proběhla  ve  čtvrtek  29.  5.  Děti  pohladily  svoje  rodiče  básničkami, 
písničkami i tancem mažoretek.

Školní výlet na Bouzov
V pátek 23. května jsme se třídou „Sluníček“ z mateř-

ské školy a žáky 2. ročníku ZŠ navštívili  areál historické 
zábavy Bouzov. Prohlédli jsme si zbraně z doby husitské, 
pod vedením střelmistra si vystřelili z kuše, vyšplhali se do 
hlavy 15 m vysokého trojského koně. Zasmáli jsme se u 
veselé pohádky a zasoutěžili si v pážecím turnaji. Na závěr 
jsme si prohlédli hrad Bouzov a projeli se formanským vo-
zem.

Běžecké závody na Zámečku
V sobotu 24.května jsme se mohli přesvědčit, že děti z rudoltické školy mají 

sportovního ducha a že nejsou líné. Ač byl víkend, opět jsme se vydali na spor-
tovní akci. Tentokrát jsme to opravdu měli přímo za kopcem - v Rudolticích na Zá-
mečku. Ráno jsme se sešli v 8 hodin před školou. Společně jsme došli na Záme-
ček, kde byl ještě relativní klid. Pobíhání pořadatelů však dávalo tušit, že se bude 
něco dít. A opravdu se dělo. Start první kategorie musel být časově posunut, pro-
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tože k prezentaci chodily stále další a další děti. Účast byla opravdu veliká. Jen 
předškolních chlapců bylo 40. Ale konečně jsme se dočkali a závod začal. 

V předškolních kategoriích nás zastupovali: Julie a Míra Svatošovi, Klímek 
Šimon a  Kolomý Jonáš. Z prvního ročníku běžel  Pája Štichauer, který doběhl 
na  neoblíbeném čtvrtém místě  a  Maruška Pacholíková -  doběhla  na  pátém 
místě. Z druháků běželi: Matěj a Dan Boščíkovi, Liduška Pacholíková a Míra 
Jursa, kterému se vedlo nejlépe a vybojoval páté místo. Radost nám udělala děv-
čata ze třetí třídy. Markéta Kuběnková a Karolína Kolomá si doběhly pro stří-
brnou a bronzovou medaili. Za čtvrťáky bojovala Natálka Jursová, která doběhla 
na sedmém místě. Další kategorie byly již pospojované, páťáci tedy běželi s dětmi 
ze šestých tříd. A kdo běžel od nás? Káťa Málková, Radim Roček a Denis Sva-
toš. Radim opět vybojoval bronzovou medaili.  Během celého dopoledne v areálu 
Zámečku probíhaly také soutěže u příležitosti blížícího se Dne dětí. Všichni si také 
mohli prohlédnout interiéry nově zrekonstruovaného Zámečku. Bylo to příjemně 
strávené sobotní dopoledne ve sportovním duchu a všem dětem děkujeme za vý-
bornou reprezentaci školy. 

Družební škola v Marcinkowicích
V sobotu  24.  května  2008  jsme  byli  pozváni  naší  družební  školou  v  Mar-

cinkowicích na slavnostní otevření sportovní haly. Byl to krásný sportovní ceremo-
niál a velký kulturní zážitek. Během návštěvy byla domluvena účast našich dětí na 
sportovním klání v jejich nové hale v říjnu tohoto roku.

Setkání rodičů budoucích školáků
Nástup dítěte do školy představuje zásadní zlom v jeho dosavadním životě. 

Nové požadavky,  které jsou na dítě kladeny,  mohou znamenat značnou zátěž. 
Život dítěte je rozdělen mezi školní práci, hru a ostatní zájmovou činnost. Podstata 
naší  práce  s  dítětem  musí  spočívat  v  hravé  formě  a  tvořivosti.  Hra  nepřímo 
vtahuje dítě do stimulačních činností a je významným motivačním činitelem. Roz-
víjí atmosféru radostného setkávání a pomáhá dítěti překonávat jeho obtíže. Ne-
zbytným předpokladem úspěšné práce je úzká spolupráce s rodiči  a vzájemná 
podpora i pomoc. Speciální pedagog, který se individuálně věnuje dětem se spe-
cifickými poruchami učení, při své práci úzce spolupracuje s rodiči, celým pedago-
gickým sborem ZŠ i s vedoucí učitelkou mateřské školy. Setkání rodičů budoucích 
školáků s paní ředitelkou, s učitelkou, která bude mít prvňáčky na starosti, a s uči-
telkou z mateřské školy je prvním krokem naší další vzájemné spolupráce a komu-
nikace v příštím školním roce.

Cyklistický výlet žáků 3., 4. a 5. ročníku
Poslední květnové dny probíhaly opět ve sportovním duchu. Jako každý rok i 

letos se děti ze 4. a 5. ročníku vydaly na třídenní výlet, tentokrát cyklistický. Pří-
ležitost dostaly také děti 3. ročníku. Na výlet se vypravilo celkem 18 sportovců a 
sportovkyň  spolu  s  tříčlenným  pedagogickým  dozorem.  Největším  sportovním 
oříškem prvního dne byl skuhrovský kopec. Děti jej však zvládly velice dobře a 
s menšími přestávkami jsme dorazili na letiště v Ústí nad Orlicí. Tam jsme si mohli 
prohlédnout letadla,  vstoupit  do kabiny pilota a vyzkoušet si  i  rádiové spojení. 
Z letiště cesta pokračovala přes Knapovec do Dolních Libchav, kde byl domluvený 
oběd.  To už jsme byli  kousek od cíle.  Po příjezdu na tábořiště  v Cakli  se děti 
shromáždily u horolezecké stěny a téměř všechny si vyzkoušely vylézt až nahoru 
ověřit si své síly i odvahu. Pak už následovalo koupání, přehazovaná a ubytování 
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v chatě. V pátek byl naplánován výlet do Letohra-
du. Rozhodli jsme se jet po nově postavené cyk-
lostezce.  Ve městě nás  čekala  prohlídka Muzea 
řemesel, oběd v příjemném prostředí restaurace 
Nový dvůr, posezení v cukrárně a prohlídka sou-
kromých sbírek pana Tacla. Po návratu do tábo-
řiště se již děti těšily na soutěž „Kuchtík 2008“. 
Tříčlenná  porota  se  jen  olizovala  při  hodnocení 
dobrot malých kuchařů. V sobotu dopoledne nás 
čekal  návrat  do  Rudoltic.  Ani  úmorné  teplo 
nemohlo zkazit radost z ujetých devadesáti  kilo-
metrů.

ČERVEN

Na konec školního roku se těší  všechny děti,  ale ty v Rudolticích  se těšily 
dvojnásob. Čekala je oslava „Dne dětí“ a noc ve vojenském stanu na zahradě ma-
teřské školy, již tradičně známá jako „Svatojánská noc“.

Den dětí
Dne 5.6.2008 jsme společně s  „Beruškami“ a „Sluníčky“  slavili  „Den dětí“. 

Byly připraveny různé disciplíny, za jejichž splnění jsme dostávali razítka na ruku. 
Za zdolání všech úkolů nás čekala sladká odměna s diplomem. Na závěr jsme si 
hráli s velikánským padákem a zkoušeli prolézt strašidelným pytlem.

11. ročník atletických přeborů 
11. ročník atletických přeborů se konal 11. června 2008 na fotbalovém hřišti 

v Rudolticích.  Letos závodilo  233 závodníků z 12 škol.  Nejvzdálenější  závodníci 
k nám přijeli z polských Marcinkowic, se kterými máme již několikaletou družbu. 
Žáci a učitelé byli ubytováni v 1. a 2. třídě naší školy.

Den před atletickými závody se konalo přátelské fotbalové utkání  polských 
dětí s našimi žáky. Zároveň byla připravena celá řada zábavných her. Největší zá-
jem vzbudilo  přetahování  lana,  ale  i  probíhání  pod lanem, stranou nestálo  ani 
rovnání zápalek do krabičky jednou rukou, přenášení vody po lžičkách a skákání 
v pytli. Večer všichni usínali s přáním pěkného počasí a štěstí při závodech.

Sportovní zápolení  začalo zahajovacím aktem v 8.00 hod. Na závodníky če-
kaly, jako již tradičně, tyto disciplíny: běh na 60 metrů, běh na 300, 600, 900 met-
rů podle věku, hod kriketovým míčkem a skok daleký.

Rudoltičtí závodníci získali několik medailí:
Maruška Pacholíková z 1. třídy 2. místo v běhu na 300 m,
Zdeněk Vlček ze 2. třídy 3. místo ve skoku dalekém, 
Natálka Jursová ze 4. třídy 3. místo v běhu na 600 m,
Terezka Žáčková ze 4.třídy 3. místo v hodu kriketovým míčkem,
Šárka Junková z 5. třídy 2. místo ve skoku dalekém,
Radim Roček z 5. třídy 3. místo v běhu na 900 m. 
Všem závodníkům gratulujeme!

Medailí mohlo být více, ale spoustu našich závodníků skolily neštovice.

Tato ušlechtilá a organizačně velmi náročná akce by se nikdy nemohla usku-
tečnit bez velkého pracovního nasazení všech zaměstnanců základní a mateřské 
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školy, rodičů, přátel a známých. Velké poděkování patří sponzorům a také mode-
rátorovi Janu Jasanskému z České Třebové.

A co nás ještě čeká?
A na závěr roku oslavíme spolu s prvňáčky jejich vstup mezi čtenáře „Svátkem 

slabikáře“. 

Další  drobné akce budou součástí  našich projektů.  Děti  si  upevní  poznatky 
z přírodovědy, zdravovědy i dopravní výchovy. No, a pak už jen loučení s páťáky, 
vysvědčení a dny krásných prázdnin...

Krásné a sluneční dny prázdnin přejí všem a těší se na shledanou zase v září

Děti a kolektiv pracovníků Základní 
školy a mateřské školy Rudoltice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

V březnu se školní družina zúčastnila mezinárodní akce na podporu dětského 
čtenářství „Noc s Andersenem“. Děti strávily ve škole noc plnou soutěží a her, po 
setmění se s lampióny prošly noční vesnicí. Nejvíce se jim ovšem líbilo čtení na 
dobrou noc. Někteří vydrželi poslouchat ještě dlouho po půlnoci.

V květnu školní družiny vyrazila na za krásného slunečného dne na výlet na 
kolech.  Trasa vedla  přes  Ostrov,  Kypuši,  Zámeček  .  Celkem asi  10  kilometrů. 
Všichni cestu zvládli se ctí.

V červnu se děti  ze školy již tradičně loučí  se školou spaním ve vojenském 
stanu na školní zahradě. Na programu bylo opět zdobení triček, kopaná, kde po-
měřily síly děti proti rodičům, táborák, stezka odvahy a letos i promítání pohádek 
na dobrou noc přímo ve stanu. Děkujeme panu Danu Žáčkovi, který nám již po-
třetí zdarma zapůjčil a postavil stan.

Marcela Krystlová

KLUB DŮCHODCŮ

Klub důchodců ukončil jarní sezónu vý-
letem na zahradní výstavu do Olomouce a 
posledním  posezením  před  prázdninami 
ve středu 11. června se společnou večeří 
v Hospůdce Na Dvorečku. Od září se se-
tkání budou opět konat každou 2. středu 
v měsíci, tedy 11.9., 8.10., 12.11., 10.12. 
vždy od 15 hodin. V září plánujeme další 
výlet  vlakem  na  podzimní  zahradní  vý-
stavu do Olomouce. Zveme další důchod-
ce z Rudoltic, přijďte mezi nás, nebojte se! 
To platí i pro obyvatele Zámečku! 

Miroslav Hajnovič, 
tel. 721 484 779
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY

V  neděli  4.  května  2008  přivítala 
obec Rudoltice do života 13 nových ob-
čánků. Slavnostní odpoledne uvedly ve-
lice pěkným kulturním programem děti 
ze Základní školy v Rudolticích za od-
borného vedení p. uč. S. Vávrové a S. 
Hamalové. Celý obřad doplnily recitace-
mi  básní  Hanka  Málková  a  Natálie 
Bártlová. Rodiče obdrželi od obce mj. i 
dárek  v  podobě  založeného  Dětského 
konta, který jim byl předán prostřednic-
tvím zástupců Komerční banky, a.s.

Jmenovitě  byly  uvítány  tyto  děti: 
Chromec Sebastián, Michalková Marie, 
Prekop  Adam,  Jílek  Adam,  Ulrichová 
Gabriela, Duspivová Andrea, Duspivová 
Jana,  Tesarčíková  Karolína,  Matějková 
Anna, Hromek Adam, Štěpánek Ondřej, 
Kuběnka Dominik a Tojmar Filip.

Tento  vzácný  okamžik  budou jistě 
každému připomínat velice pěkné foto-
grafie, pořízené p. Bartošovou z fotoa-
teliéru  Jiřiny  Strakové  z  Lanškrouna. 
Ještě  jednou  touto  cestou  přejeme 
všem mnoho štěstí, zdraví a lásky a vě-
říme,  že  se  novým  spoluobčánkům 
bude v naší obci líbit.

Lenka Bártlová, 
Listy Lanškrounska, 11/2008
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE

Obec  Rudoltice  od  letošního  roku  podepsala 
smlouvu o odborné pomoci s Městskou knihovnou 
v Lanškrouně a tím přispěla na každého obyvatele 
naší obce částkou 10 Kč. Za tuto částku jsou pro 
naši knihovnu nakupovány a zpracovávány knihy 
výměnného fondu a díky tomu máme bohatší vý-
běr knih. Pokud v našem fondu není požadovaný 
titul,  lze o něj  požádat  prostřednictvím mezikni-
hovní výpůjční služby, tzn. že pro vás kniha bude 
obstarána z jiné knihovny.

V měsíci březnu bylo uspořádáno sedm besed 
pro obě oddělení MŠ a žáky 1. - 5. roč. ZŠ. Na kon-
ci školního roku budou žákům za účast a splnění 
podmínek soutěže „Čtení je brána k vědění“ pře-
dány pochvaly, diplomy a odměny.

V novém školním roce 2008/09 knihovna vy-
hlásí  další  kolo  čtenářské  soutěže  „Moje 
nejkrásnější  kniha“  i  pro  žáky  na  II.  stupni  ZŠ. 
S jejími  podmínkami  budou  soutěžící  seznámeni 
na začátku školního roku.

V měsíci srpnu bude knihovna uzavřena.

Na závěr je nutno poděkovat obecnímu úřadu, že knihovně umožňuje užívat 
dvě bezplatné internetové stanice.  O bezplatný Internet má největší  zájem ka-
tegorie starších žáků (věková skupina od 10 do 18 let). 

Obecní knihovna děkuje malým i velkým čtenářům za přízeň a přeje krásné 
prázdniny.

Anna Kopecká

RUDOLTICKÁ POUŤ SV. PETRA A PAVLA

Ze zápisů ve staré německé pamětní knize se můžeme dozvědět, že nynější 
kostel sv. Petra a Pavla v Rudolticích byl postaven na místě starého dřevěného 
kostelíka (přesný rok vzniku není znám, písemně byl poprvé připomínán až 1677, 
uvnitř byl prý zdoben malovanými erby dřívějších majitelů panství: Kostků z Postu-
pic, Pernštejnů, Hrzánů a j. ) s oddělenou zvonicí (již z 1542). Rod Liechtensteinů 
využil tedy ke stavbě nového kamenného kostela materiálu nešťastným osudem 
vyhořelého a zbořeného Nového zámku. Stavba kostela začala roku 1804, kostelní 
loď byla dostavěna 1807, věž vyrostla o rok později. Celá stavba byla dokončena 
v r. 1809, takže v příštím roce si připomeneme 200 let existence našeho kostela. 

Pro kostel byli jeho zakladateli vybráni patroni dva, a to velmi významní, svatý 
Petr a Pavel, jejichž svátek připadá v kalendáři na 29. června. 

Mezi Kristovými učedníky - apoštoly – jsou právě tito dva nejvíce uctívaní. Petr 
se stal základem Církve a Pavel největším hlasatelem evangelia.
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SV. PETR

Rybář Šimon, bratr sv. Ondřeje, přijal od Ježíše jméno Petr, které v řečtině zna-
mená „skála“. Ježíš ho tak pojmenoval, protože se měl stát „skálou“, na jejímž zá-
kladě  bude  vybudována  celá  církev.  I  proto  se  stal  po  Kristově  smrti  prvním 
z dvanácti apoštolů. Konal jménem Krista zázraky až do své smrti, někdy kolem 
roku 64 n.l., kdy byl za Neronovy vlá-
dy ukřižován hlavou dolů.

Je uctíván jako nebeský klíčník  a 
jako patron církve. Bývá zobrazován s 
klíčem a knihou.

SV. PAVEL

Jako  římský  občan  byl  původně 
nepřítelem křesťanství  a patřil  k nej-
větším  pronásledovatelům  křesťanů 
v Jeruzalémě, ale na cestě do Damaš-
ku se mu zjevil Kristus a Pavel se ob-
rátil  na křesťanskou víru.  Byl  prvním misionářem církve,  který šířil  evangelium 
v Malé Asii a v Evropě. Byl souzen a stať mečem roku 65 n.l. 

Svatý  Pavel  je  vzýván  na  pomoc proti  hadímu uštknutí.  Podle  legendy  ho 
uštkla zmije, aniž mu jakkoliv uškodila nebo ho poranila. Bývá zobrazován s me-
čem a s knihou.

Petr a Pavel sice nezemřeli v týž den, ani ne v témže roce, avšak jejich život-
ní  dráhy  jsou  spolu  úzce  spjaty.  Jejich  cesty  se  často  křížily,  někdy  probíhaly 
rovnoběžně, a oba podstoupili  mučednictví v témže městě. Jiné podání říká, že 
oba se slaví tento den proto, že byly ostatky Petra a Pavla 29. června 258 přene-
seny z jejich hrobů.

(www.ceske-tradice.cz)

Atributy sv. Petra a Pavla  klíč a meč na rudoltickém znaku z r. 2004 svírá 
v klepetech další symbol naší obce: rak. 

Obec Rudoltice byla prý v dřívějších letech od přírody obdařena jedním zvlášt-
ním darem. Ve vesnickém potoce se nacházelo, jako jinak v žádné sousední vesni-
ci, velké množství raků. Voda vesnického potoka jim obzvláště prospívala a toto 
krabí požehnání se rozprostíralo daleko až k lukovským loukám. Rudoltičtí se rádi 
nechali dobírat od obyvatel sousedních obcí přezdívkou „Krabeszwicker“, tj. rakaři 
– vždyť jinak přece měli skrze toto požehnání přírody také pěkný zdroj přivýdělku. 
Kvůli své spořivosti si této delikatesy prý dopřávali jenom na největší slavnosti a 
svátky. Vyprávělo se, že Rudoltičtí na svou pouť (Gnod) na svátek patronů kostela 
sv. Petra a Pavla zabíjeli obzvláště velkého raka a pověsili ho železným řetězem 
na můstek před hostinec Häusler. Hostinský, který se jako řezník vyznal v por-
cování masa, podělil  potom raka mezi všechny obyvatele obce a každý k tomu 
dostal ještě talíř račí polévky.

(Podle Franze Roba)
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Žijeme v jiné době, raci se už potoce nevyskytují, ani pouť se už tak slavně ne-
slaví. Ve skromnosti však ano, každý rok se poslední neděli v červnu v rudoltickém 
kostele slouží mše k sv. Petru a Pavlu. Někdy méně slavnostně, někdy více. Hodně 
slavnostní to bylo v r. 1992, kdy byl kostel znovuvysvěcen po generální opravě za 
účasti německých rodáků. V jubilejním roce 2004 při příležitosti oslav právě při 
pouti  sloužil  mši královéhradecký biskup Dominik Duka,  který  zároveň posvětil 
obecní prapor a pamětní desku. 

Marcela Macháčková

V letošním roce připadá pouť sv. Petra a Pavla na neděli 29. června, kdy jste srdečně 
zváni do kostela na poutní mši sv., kterou bude od 11 hodin sloužit P. Pavel Doklá-
dal, farář z Koclířova. O hudební doprovod se postará sbor nevidomých a slabozra-
kých Ave z Prahy. A ani koláče nebudou chybět!

POSTŘEHY Z PROCHÁZEK RUDOLTICEMI

Kdyby byla vyhlášena soutěž o nejlepší úpravu ko-
lem  obecních  bytovek,  vyhrálo  by  jednoznačně  čp. 
261, záhonky paní Chládkové dáváme všem ostatním 
obecním domům za vzor!

Další pochvala: rodina Mráz-
kova  si  upravila  nejen  krásně 
prostředí  kolem  svého  nového 
domečku,   stará  se  navíc  i  o 
okolí přístupové cesty k nádraží, 
ačkoliv  nemusí!  (Ještě  by  tak 
někdo mohl odvézt tu hromadu 
kompostu!) 
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NOVÁ KNIHA A VÝSTAVA OBCE LANŠKROUNSKA

Městské muzeum Lanškroun si Vás dovoluje pozvat na  výstavu Obce Lan-
škrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře, která potrvá od 
6. 9. do 26. 10. 2008 v galerii Městského muzea v Lanškrouně.

Vernisáž, na které bude pokřtěna nová publikace stejného jména jako výstava, 
proběhne 6. 9. 2008 v 15.00 hodin, vystoupí na ní Lanškrounský smíšený sbor a 
Hřebečský folklorní soubor z Moravské Třebové. Na zámeckém nádvoří se od 12 
do 20 hodin uskuteční  lidový řemeslnický trh s tvůrčími  dílnami (ve spolupráci 
s Kulturním centrem)

Při návštěvě muzea si můžete prohlédnout všechny stálé expozice muzea: His-
torie města Lanškrouna a okolí, Sklářství na pomezí Čech a Moravy, Kabinet mincí, 
medailí  a sochařských prací akad. sochaře Zdeňka Kolářského, Pamětní síň hu-
debního skladatele Jindřicha Pravečka.

Publikace Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře 
obsahuje  430  reprodukcí  starých  pohlednic  obcí,  texty  o  Lanškrouně  a  obcích 
v českém a německém jazyce včetně popisek. Jedná se o reprezentativní vázanou 
publikaci v tvrdých deskách na křídovém papíře, celobarevnou, 328 stran, náklad 
500 kusů, cena 550 Kč.

Možnost  zakoupení  přímo v Lanškrouně  –  v městském muzeu,  knihkupectví 
Hvězda a informačním centru. Publikaci můžete objednat a získat i přes Kulturní 
komisi Obce Rudoltice – kontakt: Marcela Macháčková, tel. 776 559 793, 733 575 
348, dialog.machackova@centrum.cz.

Marie Borkovcová,
ředitelka Městského muzea 
v Lanškrouně 

VÝLET NA ZÁMECKÝ VRCH

Pokud je pěkné počasí nebo alespoň neprší, nabízí se jako jedna z možností 
udělat si pěknou procházku jak z Rudoltic, tak z Lanškrouna, která může vést ko-
lem Zámečku.

Výletníci  si  mohou  prohlédnout 
mnohé úpravy, které lze vidět i zvenku 
a  kolem věže,  když  tam zrovna  budu, 
mohou se podívat i dovnitř a projít si i 
sklepení. Také možnost si v klidu pose-
dět a odpočinout jistě všichni uvítají.

Letošní  květen  byl  pro  Zámeček  i 
okolí  velmi  zajímavý,  zvládly  se  také 
velké venkovní úpravy, ve věži se dá v 
přízemí  použít  už  WC.  Na  venkovních 
úpravách  pracovala  i  těžká  technika, 
bylo nutno přemístit velké množství ze-
miny a suti i velkých kamenů. Výsledek 
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úprav si každý může prohlédnout, už to na budoucí venkovní terase vypadá doce-
la dobře.

Také se koncem května pořádaly u Zámečku dvě akce, jednou byl 27. ročník 
Běhu  do Zámeckého  vrchu  pořádaný  sportovním oddílem Atletika  Albrechtice, 
později odpoledne téhož dne akce Rudoltické sbližování, pořádaná obcí Rudoltice.

Účastníci, závodníci i ostatní návštěvníci mohli využít volného vstupu, Záme-
ček si projít a prohlédnout si jak postup probíhajících oprav, tak obě výstavy. V 
rozsáhlých sklepeních je do srpna instalována výstava velkoplošných uměleckých 
fotografií autorů z celé republiky. V 1. patře věže je možno si prohlédnout nejen 
tabla i fotkami minulosti i současnosti Zámečku, nebo si přečíst, co se před lety 
vařilo v zámecké restauraci, ale také je tam umístěna výstavka starých pohledů 
na Zámeček, Lanškroun a okolní místa. Pamětníci mohou zavzpomínat, jak to dří-
ve vypadalo, a mladí si mohou prohlédnout minulost různých známých míst v Lan-
škrouně a okolí.

Mezitím  se  připravují  další  informační 
materiály na umístění ve věži, také se začí-
ná připravovat oslava ročního provozu Zá-
mečku, která je naplánována na sobotu 5.7. 
Po roce je na Zámečku jistě co srovnávat, i 
když ještě dlouho bude co zlepšovat. 

Už nyní  se mohou návštěvníci  po pro-
hlídce  i  občerstvit  a  odpočinout  si,  o 
prázdninách by se tato možnost měla ještě 
časově  rozšířit,  v  příjemném  prostředí 
okolní  přírody  je  pěkné  posezení  na  ne-
dávno upravené venkovní terase, kde si ná-

vštěvníci mohou prohlédnout i mohutné základní ka-
meny zbourané části zámku, které byly při budování 
terasy odhaleny.

V  návštěvní  době  je  možnost  si  zakoupit  po-
hlednice,  turistické  známky i  drobné suvenýry,  do-
zvědět se zajímavé a dříve neznámé údaje z historie 
Nového zámku, s kterými Vás ráda seznámím.

Také jsou už v provozu nové stránky: 
www.novyzamek.info, kde najdete spoustu dalších 
informací i fotografií.

Těšíme se na všechny, kteří se přijdou na Nový 
zámek podívat. 

Kastelánka Krasava Šerkopová

5. 7.  2008 se Zámeček chystá  oslavit  1.  rok otevření.  Návštěvníci  si  mohou věž i 
sklepení prohlédnout od 10 hodin jako každou sobotu, program bude zajištěn od 15 
hodin. Pro děti bude připraven opět skákací hrad, těšit se můžete též na ukázku koň-
ské drezúry, kterou předvede Dáma v sedle. 
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RUDOLTICKÉ DIVADLO 

Dětští  divadelníci  z Rudoltic 
se v letošním školním roce před-
vedli  při  několika  představeních. 
Zahráli pro děti z rudoltické školy 
a  školky,  několik  představení 
proběhlo i pro děti z Lanškrouna a 
v neposlední  řadě  se  zúčastnili 
krajské  přehlídky  dětského  diva-
dla Dětská scéna 2008 v Holicích, 
kam  děti  postoupily  z oblastní 
přehlídky v Laškrouně. 

V současné době divadelní kroužek navštěvují tito členové: 
Hana Málková, Natálie Bártlová, Lenka Hanišová, Pavla Málková a Tomáš Skalický. 
Chtěla bych jim všem poděkovat za práci,  kterou pro reprezentaci naší školy a 
obce udělali za poslední školní rok. 

Krajskou přehlídku dětského divadla zvládli s velkou grácií a za to jim patří můj 
upřímný dík. 

Myslím si, že účast v krajském kole byla pro ně inspirativní, poučná a zároveň i 
zábavná. Rudoltické divadlo se na ní rozhodně neztratilo. 

Iva Skalická, vedoucí kroužku

PRÁZDNINOVÉ AKCE TJ SOKOL

28.6. Memoriál Josefa Tomeše – dorostenci

5.7. Memoriál Františka Loskota – muži

19.7. Memoriál Stanislava Sodomky – Staré gardy

30.8. Loučení s létem

Bližší informace sledujte na plakátech

Vilém Jílek

LANŠKROUNSKÝ HOKEJOVÝ KLUB

Hráčům všech kategorií začala koncem dubna letní 
příprava. Ta probíhá v prostorách Haly B. Modrého jak 
na ploše tak na hřišti, ale i v tělocvičně, v lese a nako-
nec i cyklistická část.  Náplní této přípravy jsou různé 
cvičení s míči, tyčemi, práce s holí, střelba na branku, 
přeskoky přes švihadlo, různé druhy běhů, koordinace 
pohybů, gymnastická cvičení, aerobik a samozřejmostí 
jsou i míčové hry jako například fotbal, házená, basket-

bal, ragby, ale i florbal a hokejbal.
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Letní  příprava  vyvrcholí 
soustředěním  v Dolní  Čermné, 
kde strávíme celý týden, který 
bude  mít  hlavní  náplň  –  kolo, 
fotbalová a hokejbalová utkání 
a  hlavní  úkol  –  stmelit  hráče 
v jeden fungující kolektiv. 

Koncem  srpna  budeme 
pokračovat  v přípravě  na  su-
chu a od září najedeme na pří-
pravu  na  ledě,  kde  nás  čeká 
přibližně 6 přátelských utkání a 
od poloviny října jednotlivé ka-
tegorie  zahájí  své  soutěže  - 
Krajský  přebor  pardubického 
kraje –  přípravka v minihokeji, 
mladší  a  starší  žáci,  junioři 
(prvním rokem budou hrát kraj-

ský přebor) a tým mužů (v loňské sezóně vítěz krajského přeboru).

Tímto zveme vážné zájemce o tento sport, aby se přidali mezi nás – i zájemce 
z Rudoltic!

 Miroslav Vicenec, 
hlavní trenér mládeže a mužů

Z HISTORIE OBCE

HISTORIE TKALCOVSTVÍ V RUDOLTICÍCH A DOMU ČP. 95

Třicetiletou  válkou  (1618-48)  byla  naše  oblast  následkem  drancování  a 
retribucí silně vylidněna a zbídačena. Jako nový zdroj zisku posloužilo tehdejšímu 
obyvatelstvu pěstování lnu, spřádání příze a tkaní pláten. 

Proto vznikl před uzavřením míru ve Vestfálsku v r. 1641 cech tkalcovský, kte-
rý  se  udržel  až  do  roku 1830.  Staré  tkalcovské  stavy  klapaly  tehdy  v  mnoha 
vesnických i městských domech v okolí. Na konci týdne se hotové plátno nosilo k 
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tzv. faktorovi do města, který vyplácel mzdu. Takový faktor zaměstnával často 30 
až 40 rodin a obstarával odbyt zboží. 

Na začátku 19. století zažila tkalcovská výrobna s odbytem založená rodinami 
Pernikarzovou a Erxlebenovou v Lanškrouně velký rozkvět. Tento rozmach však 
neudržel  krok  s  novou  dobou.  Chyběla  zde  návaznost  na  moderní  tovární 
strojovou výrobu jako tomu bylo např. ve městě Svitavách. Proto se také domácí 
tkalci na vesnicích dostávali do tíživé situace, stejně tak pěstitelé lnu. Pro čisté ze-
mědělství na venkově chyběl dostatečný počet orných ploch, a tak zvláště mladí 
lidé odcházeli do Německa, do Ameriky aj. Poslední přádelny lnu v Rudolticích se 
nacházely u domů čp. 118, 14 a 63.

Johann Anton Kosch 
V kronice je zaznamenáno, že v r. 1775 na základě tereziánského školského 

zákona (1774) byl v Rudolticích zaměstnán první školní učitel Johann Anton Kosch 
rodem z Lanškrouna, žijící ve Valteřicích, který z potřeby vylepšit své učitelské pří-
jmy obchodoval se lnem a přízí. Později odešel zpět do Valteřic a rozvíjel úspěšně 
své obchodování s přízí. Len pěstovaný ve výše položených vesnicích jako Laudon, 
Rýdrovice, Valteřice, Čenkovice, Orličky byl totiž velmi kvalitní.

Petr Praus 
Velká tkalcovna a přádelna lnu vznikla v Rudolticích r. 1835 v nové obchodní a 

obytné budově čp. 95. Učitel Kosch se stal pravděpodobně vzorem pro Petra Prau-
se, syna rolníka z čp. 88, který byl nadán podnikatelským duchem a dal si za cíl 
v Rudolticích založit prosperující firmu. Po odchodu svých bratří do ciziny prodal 
činorodý Petr Praus svůj zděděný dům a koupil r. 1831 od Wenzela Janische selský 
statek čp. 95. Vedle zemědělské činnosti provozoval obchod s režnými plátny, ve 
kterém spolupracoval s exportně schopnými firmami jako Erxleben a Pernikarz. 
Obchody rok od roku vzrůstaly a hospodářská budova se stala příliš těsnou, malý 
provoz byl však málo rentabilní. Spojil se s finančníky a jinými tkalcovskými firma-
mi a začal  balíky lněného plátna dodávat rakouskému eráru na šití  vojenského 
prádla do Štýrského Hradce. K selskému dvoru vystavěl na zelené louce nyní stojí-
cí velký dům, který nese čp. 95, přičemž starý dům nechal strhnout. Na jihozá-
padní straně byly umístěny v přízemí prostory pro mandlovnu, sklad, kancelář, 
koňskou stáj a v 1. patře další místnosti. 

Za Petra Prause nebyli v domě č. 95 ještě zaměstnáváni žádní tkalci, nebyla to 
původně tkalcovská výroba. Tkalcovny se nacházely v okolních obcích – v Damní-
kově, v Ostrově aj. Více než 60 tkalcoven dodávalo surové plátěné zboží. Plátno se 
pak na loukách a zahradách bělilo, v připojených mlýnských nádržích vypíralo a v 
mandlovnách upravovalo. Sklad obstarával odvoz plátna do eráru. Jak silné tehdy 
tkalcovství  v Rudolticích bylo, dosvědčuje údaj,  že v Rudolticích byly současně 
činné tři mlýny a madlovních mistrů bylo pět. Příčinu zániku firmy Praus je třeba 
přičíst tomu, že rakouská vojenská správa začala upřednostňovat levnější bavlně-
né látky a Praus se této rychlé změně neuměl přizpůsobit.

Praus zde hospodařil  od r.  1835 do 1873 a 16.  prosince 1872 musel  kvůli 
konkurzu svůj majetek exekuční cestou prodat firmě Abeles. 
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Firma Abeles
Abeles převzal dům čp. 95, který byl totálně vyklizen, zřídil v 1. patře přední 

strany  nad  mandlovnou  velký  tkalcovský  sál,  kam  byly  postaveny  4  řady 
moderních tkacích strojů. Tkalcům zde byl poskytován zdroj výdělku. Protože zde 
byla práce, stahovaly se sem celé rodiny. Docházelo však k velkým změnám v po-
užívání surovin. Abeles nechával zhotovovat už pouze bavlněné látky. Pěstování 
lnu tedy ztrácelo na významu. Též nebylo potřeba tolika mlýnů. 

Petr Praus ml.
V r.  1887 prodal  Abeles  provozní  budovu s  polnostmi  Anně Prausové,  roz. 

Janischové, manželce Petra Prause ml.,  syna Petra Prause st.  Protože však po-
slední splátka nebyla splacená, zůstal majetek zatížen dluhy citelnými zvláště ve 
válečných časech. Teprve v r. 1921 byl dům oddlužený. Anna a Petr Prausovi se 
pustili ve spolupráci se svitavskou továrnou Budig do provozování cvilinkové tkal-
covny (cvilink - hrubší látka, pytlovina). Ve velkém sále v 1. patře hlavní fronty 
měli 3 řady stavů po 13, tj. 39 a nad západním vchodem v malém sále 10 stavů. 
Nad dveřmi tzv. výměnku na straně dalších 10. Na těchto 59 stavech pracovali 
tkalci z Rudoltic, Lanškrouna, Ostrova aj. Mzdy byly velmi chudé, tím také těžká 
situace pro cizí, přistěhovalé dělníky.

1878 založil Peter Praus II. pro své dělníky pivní šenk. Když Praus zemřel, hos-
podařila zde vdova Anna Prausová se svým druhým synem, Petrem Prausem 3. 
toho jména. Tkalcovna však potom brzy zanikla. Nejstarší syn Viktor Praus převzal 
pohostinství v r. 1902. 

Také  jejich  následovníci,  Aloisie  Frodlová,  roz.  Krausová  a  Eduard  Stangler 
vedli hostinec dále. 

SOUČASNOST

V budově  čp. 95 byl od r. 1949  po mnohých stavebních úpravách zřízen kul-
turní dům, dále byla obydlena rodinami včetně 1. patra.  Místní národní výbor tam 
byl přesunut z čp. 166 až koncem 60. let.  Po r. 1990 se stal sídlem obecního úřa-
du, firmy Vision a příspěvkové organizace Stavby Rudoltice. Celý dům prošel za 
starosty Kolomého mnoha rekonstrukcemi a úpravami. Nachází se zde obecní jí-
delna s vývařovnou, ordinace praktického lékaře i obecní knihovna. V této velké 
budově má své místo i   oblíbená Hospůdka Na dvorečku manželů Havelkových a 
je zde umístěna provozovna firmy pro výrobu plastových zahrádkářských potřeb 
Frajmanplast. V 1. patře jsou obecní byty.   Víceúčelový sál může sloužit jednak 
jako tělocvična nebo taneční parket, jako hlediště s jevištěm i jako místo pro shro-
mažďovací akce všeho druhu.

(Gedenkbuch Gemeinde Rudelsdorf)
Marcela Macháčková
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VYHODNOCENÍ 3. KOLA FOTOSOUTĚŽE

Milé fotografky a milí fotografové,

uzavřelo se nám již 3. kolo Rudoltické fotosoutěže, do kterého bylo zasláno 38 
samostatných fotografií  a 2 soubory,  celkem tedy 40 děl  od pěti  autorů.  Kvůli 
velkému zaneprázdnění jsme nakonec hodnotili fotografie ve dvou, ještě s Janem 
Svatošem.  Po  dlouhém  debatování  a  přemýšlení  jsme  se  nakonec  rozhodli 
1. místo  neudělit,  protože  žádná  z  fotografií  nás  nepřesvědčila,  že  si  nejvyšší 
místo opravdu zaslouží . Výsledky jsou následující:

2. místo Dagmar Brýdlová: Voda vyvěrající ze země
3. místo: Krasava Šerkopová: Květy na sněhu
4. místo: Krasava Šerkopová: Barevné mraky
5. místo: Dagmar Brýdlová: Mech v zapadajícím slunci

Tito jmenovaní si mohou na Obecním úřadě vyzvednout diplomy a poukázky 
do fotoateliéru paní Strakové. všechny fotografie můžete vidět a hodnotit na webu 
obce www.rudoltice.cz/fotosoutez, své další fotografie a případné dotazy směřujte 

na e-mail fotosoutez@rudoltice.cz.

Petr Macháček
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Krasava Šerkopová: Barevné mraky (4. 
místo)



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PŘIBYLI TITO NOVÍ OBČÁNCI:
Filip Tojmar, * 22.3.2008, Rudoltice 601

Adéla Šilarová, * 19.4.2008, Rudoltice 268

Jakub Kolesár, * 2.5.2008, Rudoltice 264

Virginie Meister, * 19.5.2008, Rudoltice 256

Jan Antl, * 26.5.2008, Rudoltice 102

Fotografie z vítání občánků (nejen nově narozených) pořídil Fotoateliér Straková

VÝZNAMNÁ JUBILEA OSLAVILI:
Anna Hálková, * 27. 3. 1938, 70 let, Rudoltice 220
Ladislav Málek, * 10.6.1938, 70 let, Rudoltice 29

ROZLOUČILI JSME SE SE SPOLUOBČANY:
Magdaléna Marcová, Rudoltice 199, † 15. 4. 2008

František Pírko, Rudoltice 614, † 7. 5. 2008

Karel Kos, Rudoltice 99, † 24. 5. 2008
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