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VíTE, ŽE...

– počet obyvatel k 17. 9. 2008 je 1 481 a průměrný věk činí 34,30 let?

– počet přihlášených  od 1. 1.  do 17. 9. 2008 je 56?

– počet odhlášených od 1. 1.  do 17. 9. 2008 je 39?

– počet zemřelých od 1. 1.  do 17. 9. 2008 je 9?

– počet obyvatel s bydlištěm na Zámečku je k 17. 9. 2008 478?

– počet narozených je od 1. 1. do 17. 9. 2008 10?
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

s koncem léta a počínajícím podzimem je zde další, letos již třetí číslo Rudol-
tického zpravodaje. Co v něm najdete? Nová starostka paní Lenka Bártlová nás 
podrobně informuje o současné situaci v obci, v samostatné příloze najdete všech-
na usnesení zastupitelstva obce od 1. července do 8. září. Dále se na dalších lis-
tech dočtete o důsledcích velké vichřice, která se naší obcí přehnala ve středu 
25. června, aktuální informace z mateřské i základní školy, o tom, co se dělo na 
Zámečku, nechybí tradiční historické okénko a vyhodnocení dalšího kola fotosou-
těže. 

Příjemné prožití podzimních dnů Vám přeje

redakce Rudoltického zpravodaje

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

v úvodu  mého  příspěvku  do  letošního  podzimního  zpravodaje  mi  dovolte 
nejprve poděkovat všem občanům, kteří se podíleli na odstraňování škod způso-
bených vichřicí, jež se k lítosti nás všech na konci června t.r. přehnala přes naši 
obec.  Z místních organizací  bych ráda touto cestou poděkovala Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů, zástupcům obecní společnosti, jejíž technika byla okamžitě 
plně k dispozici, správci obecních lesů p. Papíkovi a dalším.. Velký dík patří zcela 
určitě i pracovníkům ČEZ a nepochybně také i HZS z Lanškrouna. Vichřice způso-
bila nemalé škody, a to nejen na obecním majetku - obecních lesích, ale hlavně na 
soukromém majetku  Vás  občanů.  Více  se  k této  nemilé  události  dozvíte  v pří-
spěvku Richarda Kohouta, člena komise životního prostředí, který se touto proble-
matikou zabývá.

Od posledního vydání Rudoltického zpravodaje se na půdě zastupitelstva naší 
obce, a nejen tam, mnohé změnilo a právě na toto téma bude zaměřen můj pří-
spěvek - příspěvek plný otázek na zamyšlenou... Zcela určitě je třeba osvětlit dů-
vody nastalých změn, které nepochybně můžeme označit za naprosto radikální, a 
považuji za svou povinnost pohovořit hlavně o současné situaci obce z pohledu 
ekonomiky a hospodaření.

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 1.7.2008 byl RNDr. Oldřich 
Kolomý odvolán z funkce starosty obce. K tomuto kroku zastupitelstvo při-
stoupilo po dlouhodobém a velice pečlivém zvažování. Toto rozhodnutí bylo učině-
no v důsledku již naprosto bezvýchodné situace, do které se obec s ohledem na 
rozdílné názory p. Kolomého a většiny zastupitelů dostala.  Stalo se tak po ne-
sčetných marných výzvách ze strany zastupitelstva k p. Kolomému, aby jako sta-
rosta přehodnotil své postoje vůči zastupitelům, potažmo vůči občanům, aby ne-
vydával protiprávní rozhodnutí – usnesení, aby se účastnil veřejných zasedání a 
informoval zastupitele a občany o chodu obce, aby respektoval pravomoce zastu-
pitelstva včetně těch, které si řádně vyhradilo, a aby dodržoval zákon. Po marném 
úsilí dojít ke konsensu nezbylo zastupitelstvu nic jiného, než rozhodnout tak, jak 
shora uvedeno. Ruku v ruce s touto změnou se zastupitelstvo rozhodlo po špatné 
zkušenosti  z loňského  léta  změnit  i  tehdejší  obsazení  ve  funkcích  jednatele 
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společnosti VISION Rudoltice s.r.o. a ředitele příspěvkové organizace STAVBY Ru-
doltice.  Ptáte  se,  proč  po  špatné  zkušenosti  z loňského  léta?  Odpověď  je 
nasnadě.... V jejich rukou byla logicky veškerá organizace a financování obecní vý-
stavby.  Je vážně zcela nemožné čerpat prostředky z  úvěru bez podpisu odpo-
vědné osoby a tak i prakticky neproveditelné proplácet dodavatelům faktury bez 
finančních prostředků na účtu. V tuto chvíli je myslím více než příhodné popsat 
Vám stav bankovních účtů v momentě letošního červencového odvolání starosty. 
Účty obce a obecních společností byly k tomuto dni téměř prázdné. Ne-
být doslova obrovského štěstí, kterým bezesporu bylo zastavení cca 4 
milionové transakce, jenž p. Kolomý učinil v den svého odvolání, obecní 
výstavba by se do měsíce zastavila pro nedostatek financí. V tuto chvíli za-
stupitelstvo navíc ani netušilo, jaký je skutečný stav překlenovacího úvěru, který 
ještě v druhé polovině měsíce června byl zhruba 8 milionů. Zjištění bylo více než 
zarážející: Úvěr byl během posledního červnového týdne zcela vyčerpán!! K tomu, 
na jaké účely byly mj. tyto prostředky použity, se dostaneme později.

Povězme si nyní něco o bytovém hospodářství obce. Během měsíce července 
probíhalo zavádění správy obecního bytového fondu, které se po vítězství v nabíd-
kovém řízení ujala společnost RK Mouřenín s.r.o. ze Svitav. Začátkem září t.r. již 
správa  plně  fungovala,  a  proto  jsme se  společně  mohli  vrhnout  do  vymáhání 
dlužných pohledávek vzniklých v období do 31.7.2008. Jejich výše není rozhodně 
zanedbatelná.  Je ovšem nutné dodat,  že bude, bohužel,  právě z těchto důvodů 
část nedobytná. Vymáhání dlužných částek, vzniklých po tomto datu, bude správ-
ce bytového fondu provádět již v rámci své činnosti pravidelně. Aby obec již před-
cházela jakémukoliv zvyšování pohledávek za nájemníky obecních bytů, byla do 
nových nájemních smluv zakomponována tzv. rozvazovací podmínka, která obci 
jako pronajímateli dává právo bez dalšího ukončit nájemní vztah s nájemníkem, 
který bude se svou platbou v prodlení více jak 60 dní. V tomto momentě nastává 
možnost obce využít zákonného práva zhojit se prostřednictvím tzv. kaucí. Pod-
mínky pro tuto možnost jsou striktně stanoveny zákonem. Věřím, že toto ustano-
vení nových nájemních smluv bude mít naprosto účinný a ve směru k obci zcela 
pozitivní efekt. 

Co se týče obecních bytů a obecních pozemků, došlo ze strany obce dále k vý-
povědi  smluv  o  zprostředkování  a  sepis,  které  byly  v  minulosti  uzavřeny  se 
společnostmi rodiny bývalého pana starosty. Obec by jako pronajímatel obecních 
bytů v každém případě měla mít kontrolu nad jejich přidělováním jednotlivým oso-
bám, což do současné doby nebylo díky postojům p. Kolomého možné. Během 
měsíce srpna obec vydala inzeráty do 3 deníků a reklamního letáku a za toto krát-
ké období se podařilo naplnit Seznam žadatelů o pronájem obecního bytu více jak 
160 žádostmi. Toto číslo neustále stoupá a zastupitelé tak naplňují své sliby ob-
čanům,  za  které  tolik  bojovali.  Nyní  je  již  plně  transparentní  přidělování 
obecních  bytů  jednotlivým  zájemcům. Seznam  žadatelů  je  zveřejněn  na 
úřední desce obecního úřadu a je pravidelně 1x měsíčně aktualizován. Pravidla 
pro přidělování bytů včetně stručných podmínek dle poskytovatele dotace nalez-
nete na dalších stranách tohoto zpravodaje.

V současné době si obec zájemce o byty „shání“ sama, bez jakéhokoliv perso-
nálního posílení. Na zprostředkování prodeje pozemkových parcel právě běží na-
bídkové řízení. S určitostí ale již nyní lze konstatovat, že obec za tuto činnost pří-
padnému zprostředkovateli nezaplatí ani korunu ze svého rozpočtu.
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Další zajímavý pohled na hospodaření obce v minulém období nabízí oprava 
místních komunikací, kterou provedla firma STRABAG letos v červnu a která při-
nesla obci nemalé komplikace. Jak bylo řečeno již v předešlém vydání Rudoltické-
ho zpravodaje, smlouva o dílo, uzavřená v této věci mezi Obcí Rudoltice a příspěv-
kovou organizací STAVBY Rudoltice, nebyla schválena zastupitelstvem. I přestože 
si zastupitelstvo před několika měsíci vyhradilo pravomoc rozhodovat o uzavírání 
smluv s třetími osobami, nebylo toto reflektováno a smlouva byla bývalým sta-
rostou podepsána bez vědomí zastupitelů. Co však vidím jako velice problema-
tickou záležitost, je spíše fakt, že částka ve výši cca 2 milionů Kč, kterou firma 
STRABAG obecní společnosti vyfakturovala za provedenou práci, byla bývalým ve-
dením čerpána z úvěrových prostředků účelově určených na výstavbu na Zámeč-
ku.  Tímto krokem byla obec vystavena nemalému riziku, neboť porušila 
podmínky  čerpání  úvěru,  když  prostředky  inkasovala  k jinému  účelu. 
S ohledem na tuto skutečnost byla mezi obcí a spol. VISION Rudoltice uzavřena 
dohoda o komplexním narovnání právních vztahů, částka čerpaná z úvěru byla po-
nechána na účtu obecní s.r.o. k použití ke správnému účelu a obec opravu těchto 
komunikací bude do konce tohoto roku splácet po půlmilionových platbách.

Pomaličku se dostáváme k nepříjemným záležitostem v podobě boje se státní-
mi institucemi.

První institucí je  NKÚ.  Tento úřad v roce 2005 provedl kontrolu hospodaření 
s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové výstavby 
a bydlení. Závěr byl  mj. takový, že obec porušila zákon o zadávání veřejných za-
kázek.

 Druhou institucí je  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), se 
kterým vede příspěvková organizace STAVBY Rudoltice soudní spor poté, co byla 
obviněna z porušení povinností  vyplývajících  ze zákona o veřejných zakázkách. 
Správní  řízení  zahájené s Obcí  Rudoltice bylo z důvodu prekluze úřadem v loň-
ském roce zastaveno.

Třetí, prozatím poslední institucí, se kterou má naše obec obrovské problémy, 
je Finanční úřad. V listopadu r. 2006 byla z jeho strany zahájena kontrola finan-
cování akce „108 BJ + TI Rudoltice, Obytná zóna Zámeček Rudoltice – I. etapa“, 
která probíhala v minulém volebním období – v letech 2003 až 2006. Před měsí-
cem  předložil  FÚ  obci  své  závěry,  ze  kterých  doslova  přechází  zrak. 
V tuto  chvíli  nám  nezbývá  nic  jiného,  než  se  co  nejúčinněji  a  všemi 
možnými způsoby bránit postihu ze strany úřadu, který by pro obec mohl 
být katastrofální!!! Pro co nejefektivnější obranu bude obci samozřejmě nápo-
mocna naše právní zástupkyně Mgr. Jana Hamplová, svou pomoc přislíbily i další 
osoby z kruhů odborných i politických. 

I přes velká úskalí, se kterými je zastupitelstvo nuceno se  potýkat, je možné 
zkonstatovat,  že  během  posledních  pár  měsíců,  provedlo  pro  obec  několik 
kladných změn:  Obec převzala kontrolu nad přidělováním obecních bytů, 
nad prodejem obecních pozemků, zavedla správu obecního bytového fon-
du, zahájila vymáhání vysokých pohledávek obce. Postupně dochází ke 
zprůhlednění účetnictví obecních společností, zavedení skladového hos-
podářství  pro  obecní  výstavbu.  V současné  době  probíhají  jednání 
s městem  Lanškroun  ohledně  cyklostezky  Lanškroun-Zámeček-Rudolti-
ce...
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Před  samotným  závěrem  mi  dovolte  ještě  krátkou  reakci  na  články 
v červnovém vydání zpravodaje, psané bývalým starostou p. Oldřichem Kolomým 
a bývalým jednatelem obecní s.r.o. p. Milošem Šrámkem...

Vážený  pane  Kolomý,  zvýšené  režijní  výdaje  současného  zastupitelstva 
v podobě právních služeb nejsou odrazem ničeho jiného, nežli vašeho chování a 
vašich činů. V jaké kvalitě a za jaké skutečné peníze probíhaly bianco právní služ-
by, které si dle vašich slov do současné doby vykonávala obec sama, bychom 
mohli dlouze polemizovat. Za obec vám naopak již nyní mohu s určitostí slíbit, že 
se zasadím o to, aby zastupitelstvo uvolnilo tolik  potřebné finanční prostředky na  
účinnou právní obranu obce, ať už hovoříme o vymáhání  dluhů či obraně obce 
vůči postupu státních institucí.

Vaše tvrzení ohledně investic v řádu desítek milionů do koberců pro obecní  
cesty se mi zdají přinejmenším podivuhodná s ohledem na tu skutečnost, že na 
první slíbenou a uskutečněnou opravu místních komunikací ve výši 2 milionů ko-
run byly, jak jsem již výše uvedla, použity peníze z překlenovacího úvěru účelově 
určeného na výstavbu na Zámečku. Z jakého dalšího zdroje měly pocházet další 
slibované investice do komunikací, se již asi nedovíme. Co se týče stále se zvyšu-
jících pohledávek za nájemníky obecních bytů, mám na vás několik otázek: Co 
jste dosud udělal pro to, aby byly pohledávky obce za nájemníky vymoženy? Co 
jste dosud udělal  pro to, abyste případně do budoucna tomuto problému před-
cházel jinak, než neustálým vyčíslováním neúnosně vysokých sankcí při neplnění  
povinností ze strany nájemníků? Jak může obec využít zákonné možnosti získat 
zpět své pohledávky za nájemníky z 3měsíčního předplaceného nájmu (kauce),  
když tyto prostředky, se kterými obec neměla právo disponovat, nebyly dohledá-
ny  na  obecních  účtech?????  Mohlo  současné  zastupitelstvo  této  situaci 
zabránit???? 

Miloši,  sad,  který  jsi  společně  s dalšími  „sadaři“  zasadil  a  ošetřoval,  bych 
v tuto chvíli již spíše přirovnala k Ginu v lahvi - poměrně šikovně ukrývané. Sou-
časné zastupitelstvo konečně našlo odvahu říci svůj názor otevřeně, zcela nahlas,  
jednotně a hlavně si za ním stát.  Plody, které dle tvých slov, pouze automaticky  
sklízíme, jsou bohužel,  v novém světle velice trpké.  Dále je více než zarážející  
s ohledem na tvé letité zkušenosti v pozici místostarosty, že neznáš pravomoce 
zastupitelstva obce – valné hromady a jako jednatel obecního s.r.o. jsi nebral jeho 
postavení v potaz.  Dovol, abych na tebe a další dva„sadaře“ naopak apelovala  
nyní já a touto cestou: Statisícové odměny, které jste bez právního důvodu inka-
sovali z obecních prostředků, vraťte jako správní hospodáři nazpět sadu a já se 
společně se zastupiteli zasadím o to, aby byly použity ve prospěch občanů. Mys-
lím, že nemusím nikomu připomínat, v jak dezolátním stavu se již několik let na-
chází  např.  střechy  školních  budov  nebo  plynové  kotle  v nemalém  množství  
obecních bytů. Veškeré problémy, které byly v minulém období účinně bagate-
lizovány a oddalovány, je již zcela nevyhnutelné řešit. Otázkou však zůstává, zda 
za současné situace obce k tomu vůbec existují ještě nějaké možnosti....

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

snažila  jsem  se  Vám  ve  svém  článku  přiblížit  pár  nejzásadnějších  sdělení 
ohledně  obecních  záležitostí.  Ostatní,  zcela  jistě,  neméně  důležité  informace 
naleznete na dalších stránkách tohoto zpravodaje, ať už v podobě jiných článků či 
usnesení  zastupitelstva  obce.  S ohledem na jejich  obsáhlost  jsme se z důvodu 
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lepší  přehlednosti  rozhodli  jejich  otištění  řešit  samostatnou  přílohou.  V těchto 
usneseních naleznete prakticky veškerá rozhodnutí,  která obec za letní  měsíce 
učinila.

Na úplný závěr  mi  však dovolte  vyslovit  několik  pro  obec  zcela  zásadních 
otázek k zamyšlení...

• Kdo nese odpovědnost za závěry NKÚ v minulém období? 

• Kdo  nese  odpovědnost  za  problémy  s Úřadem  pro  ochranu 
hospodářské soutěže,  které je v současné době nutné řešit ve-
dením soudního sporu? 

• Kdo  nese  odpovědnost  za  závěry  Finančního  úřadu,  které 
mohou mít pro obec nedozírné následky? 

• Nejsou snad obavy z těchto otázek důvodem toho, že „sadaři“ 
již nekandidovali do komunálních voleb v r. 2006? 

Děkuji Vám za Váš čas a přeji příjemné prožití krásných podzimních měsíců.

V Rudolticích dne 17. 9. 2008
Lenka Bártlová, starostka 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2008 O PRAVIDLECH PRO VOLNÝ 
POHYB PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V OBCI RUDOLTICE

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém zasedání dne 28.8.2008 usnesením 
č. OZ/28/08/08 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c), a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, 
v souladu s § 24 odst. 2záko na č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní ustanovení a pojmy
1. Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje povinnosti k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

2. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí ulice, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy slouží-
cí obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

3. Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů 
i návštěvníků obce nejen ve dne, ale také v době nočního klidu.

4. Noční je doba od 22.00 do 6.00 hod.

5. Volné pobíhání psa je pohyb psa bez vodítka či pohyb psa s vodítkem, které 
ale nezabezpečuje přímou fyzickou kontrolu nad psem v každém okamžiku.

Čl. 2 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je:

a) volný pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství.
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Čl. 3 Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství
1. Činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a) je zakázáno vykonávat

a) Na území obce Rudoltice na veřejných prostranstvích vymezených v čl. 1, je 
každý povinen zabezpečit pohyb svého psa nebo psa, kterého má v trvalé či pře-
chodné  péči  vždy  pouze  na  vodítku.  Na  veřejných  prostranstvích  je  zakázáno 
volné pobíhání psů.

Čl. 4 Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
1. Obec vymezuje pozemky parcelní číslo 4396 (u měnírny), 4220, 4189 a 

4221 (nedaleko obytné zóny Zámeček – při východu z kaštanové aleje směrem k 
Lanškrounu)  v obci Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, které jsou ve 
vlastnictví obce, jako pozemky určené pro volné pobíhání psů za dohledu majitele 
či průvodce psa.

Čl. 5 Účinnost 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2008

Lenka Bártlová, v.r., starostka
Erika Kohoutová, v.r., místostarostka

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDOLTICE Č. 2/2008 O MÍSTNÍM 
POPLATKU ZE PSŮ

Zastupitelstvo Obce Rudoltice se na svém zasedání dne 31.7.2008 rozhodlo 
svým usnesením č.OZ/31/07/08 vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláš-
ku:

Ćást 1. Základní ustanovení 
Článek 1.
(1) Obec Rudoltice (dále jen obec) zavádí a vybírá místní poplatek ze psů (dále 

jen poplatek).

Článek 2.
(1) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Rudoltice (dále jen správce po-

platku).

(2) Na řízení o poplatku se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a po-
platků, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon o správě  daní a poplatků), 
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů, stanoveno jinak.

Část 2.
Hlava I

Článek 3. Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Článek 4. Poplatník
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlá-

šena k trvalému pobytu nebo má sídlo na území obce.
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Článek 5. Poplatková povinnostt
(1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, ve kterém pes dovršil 

stáří 3 měsíců.

(2) Dojde-li  ke změně  místa trvalého pobytu nebo sídla osoby z území jiné 
obce na území obce, vzniká poplatková povinnost prvním dnem měsíce následují-
cího po měsíci, kdy k takovéto změně místa trvalého pobytu nebo sídla do-
šlo. Věta první se obdobně  použije v  případě  vzniku místa trvalého pobytu 
nebo sídla na území obce.

Článek 6.
(1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné 

výši, a to za každý i započatý měsíc, ve kterém existovala poplatková povinnost, 
se hradí 1/12 z příslušné sazby poplatku.

Článek 7.
Poplatková povinnost poplatníka zaniká zánikem poplatkové povinnosti.

Článek 8. Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do pro-

tokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců 
nebo započetí držení psa staršího. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplat-
ník povinen oznámit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti.

(2) Ohlašovací povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. 
Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, 
která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobo-
zení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4)  Při  plnění  ohlašovací  povinnosti  je  poplatník  povinen  sdělit  správci  po-
platku údaje podle zákona o správě daní a poplatků1).

1) § 33 zák.  č. 337/1992 Sb., o správě  daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů

Článek 9.
Pokud  poplatník  nesplní  ve stanovené  lhůtě  svoji  ohlašovací  povinnost  vy-

plývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona o správě daní a 
poplatků, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plně-
ní ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a citovaného zákona.

Hlava II
Článek 10. Sazba poplatků

Roční sazba poplatků je uvedena v sazebníků, který je přílohou této vyhlášky.

a) Poplatek za prvého psa v rodinném domě 100,- Kč

b) Poplatek za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě 150,- Kč

c) Poplatek za prvého psa v obytném (činžovním) domě 200,- Kč

d) Poplatek za druhého a každého dalšího psa v obytném (činžovním) domě 
250,- Kč

Článek 11.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
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Hlava III
Článek 12. Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

(2)  Činí-li poplatek v kalendářním roce pro jednoho poplatníka více než 700,- 
Kč, může být poplatek uhrazen ve dvou shodných splátkách, a to do 30.4. první 
splátku a do 30.9. druhou splátku.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný 
nejpozději 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

(4) Zanikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti poplatku a byl-li po-
platek v této době již uhrazen, má poplatník nárok na zpětné vrácení přeplatku. 
Nárok na vrácení přeplatku je poplatník povinen uplatnit před správcem poplatku.

Článek 13. Sankce 
(1) Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, správce poplatku 

vyměří poplatek platebním výměrem.

(2) Včas neuhrazené poplatky nebo jejich neodvedenou část může správce po-
platku zvýšit až na trojnásobek.

Článek 14. Lhůta 
(1)  Pokud poplatník nebo plátce nesplní  svoji  poplatkovou povinnost  stano-

venou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li  před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo 
doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o 
tomto úkonu písemně  uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději 
do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Hlava IV
Článek 15. Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které 
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b) osoba, jež je držitelem psa užívaného k doprovázení nebo ochraně  osob 
uvedených  v  pododstavci  a)  nebo  psa  určeného  k  usnadnění  života  těžce 
zdravotně postižených osob,

c)  osoba  provádějící  výcvik  psů  určených  k  doprovodu  osob  uvedených 
v pododstavci a),

d) osoba, která drží psa používaného pro službu v ozbrojených sborech, má-li 
tento pes k této službě potřebný výcvik,

g) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní před-
pis.

h) Osoba, vlastnící psa, který složil canisterapeutické zkoušky. Osvobození se 
vztahuje pouze na poplatek za tohoto psa.

2) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém po-
jištění.
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3) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů.

4) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 16.
(1)  Držitel  psa  je  povinen  svůj  nárok  na  osvobození  od  poplatku  prokázat 

správci poplatku.

(2) Osvobození od poplatku nastává zpětně k prvnímu dni měsíce, ve kterém 
byla skutečnost zakládající osvobození prokázána, nejdříve však ke dni, kdy tato 
skutečnost nastala.

Článek 17.
(1) Důvodem pro zánik osvobození od poplatku je zánik skutečnosti, pro kte-

rou osvobození nastalo.

(2) Skutečnost zakládající zánik osvobození od poplatku je povinen držitel psa 
oznámit správci poplatku.

(3) Osvobození od poplatku zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém nastal 
důvod zániku osvobození uvedený v odstavci 1.

Článek 18. Odstranění tvrdosti
Zastupitelstvo obce může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti 

poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ

Článek 19. Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009

Lenka Bártlová, v.r., starosta
Erika Kohoutová, v.r., místostarosta a 
pověřený člen zastupitelstva
Vyvěšeno dne: 29.8.2008

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI RUDOLTICE

(dále jen Pravidla)

O přidělování bytů ve vlastnictví obce rozhoduje Zastupitelstvo obce (dále jen 
ZO) na základě podkladů získaných od stavebně-bytové komise (dále jen SBK). 
SBK se při projednávání žádostí zájemců o byt řídí těmito pravidly:

Byt může získat pouze fyzická osoba.

Žádosti občanů doručené na schváleném tiskopisu (příloha č. 1) jsou posouze-
ny podle kritérií v bodu č. 3 Pravidel a pokud je žadatelé splňují, jsou zařazeni do 
Seznamu žadatelů.

Do Seznamu žadatelů bude zařazen občan, který splňuje následující kritéria:

žadatel ani ostatní členové jeho domácnosti nemají finanční nebo jiné závazky 
vůči obci
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v době podání žádosti je žadateli min. 18 let

Před projednáním na ZO si může úřad nebo kterýkoliv člen zastupitelstva ově-
řit nezbytné údaje o žadateli.

SBK je povinna se při posuzování žádostí řídit podmínkami pro přidělení bytu 
stanovenými jednotlivými poskytovateli dotace (příloha č. 2).

Při posuzování žádostí o přidělení bytu SBK přednostně přihlédne k žádostem 
občanů zařazených v Seznamu žadatelů, kteří mají k datu rozhodování o přidělení 
bytu trvalé bydliště v obci Rudoltice déle než 1 rok a zároveň splňují kritéria uve-
dená v bodu č. 3 Pravidel.

Byt o velikosti 3 + 1 bude nabídnut přednostně rodině, která má minimálně 3 
děti a 5 členů domácnosti; pokud se takovíto zájemci v Seznamu žadatelů nevy-
skytnou,  přistoupí  se  k výběru  rodiny s nejbližším menším počtem dětí  i  členů 
domácnosti.

Žádost má platnost dva roky od data podání, žadatel může žádost podat opa-
kovaně.

Nový nájemník a členové domácnosti musí ve lhůtě 14ti dnů ode dne nastě-
hování do bytu změnit své trvalé bydliště do obce Rudoltice. V odůvodněných pří-
padech lze povolit výjimku.

ZO může byt přidělit i odchylně od těchto Pravidel, pokud k tomu jsou vážné 
důvody (zejména např. vyřešení personální otázky na úsecích činnosti obce nebo 
jí zřizovaných organizací, akutní sociálně-humánní důvody apod.).

Pokud se dodatečně prokáže,  že žadatel  uvedl  do své žádosti  vědomě ne-
správné údaje, bude ze Seznamu žadatelů bez dalšího vyřazen. Novou žádost si 
bude moci podat nejdříve za 2 roky od oznámení o vyřazení. Byla-li s takovýmto 
žadatelem  již  uzavřena  smlouva  na  dobu  určitou,  nebude  z těchto  důvodů  již 
prodloužena.

Pravidelně  aktualizovaný Seznam žadatelů  obsahující  jména a adresy bude 
zveřejněn jak na fyzické úřední desce tak i na úřední desce webových stránek naší 
obce.

Pravidla byla schválena ZO dne 28.8.2008 usnesením č. OZ/28/08/08.

Přílohy: č. 1 – Formulář žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví obce

č. 2 – Stručné podmínky pro přidělení bytu dle poskytovatele dotace

STRUČNÉ PODMÍNKY PRO PŘIDĚLENÍ BYTU DLE POSKYTOVATELE 
DOTACE

(Příloha č. 2 k Pravidlům pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice)
Bytové domy čp. 601 – 610 (lokalita Zámeček),  čp. 276 (dole v obci)

DOTACE – Ministerstvo pro místní rozvoj – dle Programu podpory výstavby ná-
jemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2003 (2004)

PŘÍJEM – zkoumá se čistý příjem domácnosti 6 měsíců před uzavřením smlou-
vy
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VLASTNICTVÍ  –  nikdo z členů  domácnosti  nesmí  být  vlastníkem,  spoluvlast-
níkem nemovitosti 

PLATNOST SMLOUVY – smlouva se uzavírá na 2 roky

• pokud nájemce nesplní podmínky dotace (tj. vlastnictví nebo příjem), 
a současně žádný jiný zájemce, který by podmínky splňoval, v Seznamu 
žadatelů není, uzavírá se smlouva pouze na 1 rok

• smlouva  se  prodlužuje  na  stejnou  dobu,  na  kterou  byla  uzavřena, 
splnění podmínek se již nezkoumá – záleží na rozhodnutí obce

KAUCE – vybírá se při podpisu smlouvy ve výši 3násobku nájemného; nájemné 
se platí v plné výši

Bytové domy čp. 611 – 618 + další 619 – 628 (lokalita Zámeček)
DOTACE – Státní fond rozvoje bydlení – dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o 

použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených 
s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby

PŘÍJEM – zkoumá se čistý příjem domácnosti 12 měsíců před uzavřením smlou-
vy

VLASTNICTVÍ  –  nikdo z členů  domácnosti  nesmí  být  vlastníkem,  spoluvlast-
níkem nemovitosti

PLATNOST SMLOUVY – smlouva se uzavírá na 2 roky

• pokud se nesplní podmínky dotace (tj. vlastnictví nebo příjem), nelze 
v žádném případě uzavřít smlouvu

• smlouva se prodlužuje opět na 2 roky, splnění podmínek se již nezkou-
má

KAUCE – vybírá se při podpisu smlouvy ve výši 3násobku nájemného; nájemné 
se platí v plné výši

Bytové domy čp. 261 – 265 (dole v obci)
DOTACE – Ministerstvo pro místní rozvoj – dle Podmínek čerpání prostředků 

státního rozpočtu 

PŘÍJEM – nezkoumá se

VLASTNICTVÍ – nezkoumá se

PLATNOST SMLOUVY – smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

• vyjma sociálních bytů č. 5 a 8 čp. 265 – zde se uzavírá smlouva na 
dobu určitou 1 rok – lze poté požádat o prodloužení (opět na 1 rok)

• ve zvláštních případech též na dobu určitou – rozhoduje ZO

ZÁLOHA – na nájemném se vybírá při podpisu smlouvy dle aktuálního stavu – 
poměrná část předplaceného nájmu;  dále pak nájemce platí snížené nájemné po 
určitou dobu dle aktuálního stavu (viz jednotlivé smlouvy)

• sociální byty – platí se nájemné v plné výši; záloha se nevybírá
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• zvláštní případy – dle dohody se ZO, např. 3násobek nájemného

CENÍK SLUŽEB OBCE RUDOLTICE 

Tatra solo 31 Kč/km 48 Kč/nakládku 
0,25 hod

Tatra souprava 32 Kč/km 48 Kč/nakládku 
0,25 hod

Nakladač Komatsu 457 Kč/hod 
s obsluhou

314 Kč/hod 
bez obsluhy

228 Kč přejezd

Multikára 15,50 Kč/km 36 Kč/nakládku 
0,25 hod

Traktor s přívěsem 409 Kč/hod 
s obsluhou

276 Kč/hod 
bez obsluhy

38 Kč/nakládku 
0,25 hod

Traktor se sekačkou 409 Kč/hod 
s obsluhou

276 Kč/hod 
bez obsluhy

Traktor s pluhem 428 Kč/hod 
s obsluhou

286 Kč/hod 
bez obsluhy

Zapůjčení přívěsu 143 Kč/den

Malotraktor s přívěsem 267 Kč/hod 
s obsluhou

181 Kč/hod 
bez obsluhy

36 Kč/nakládku 
0,25 hod

Malotraktor se sekačkou 267 Kč/hod 
s obsluhou

181 Kč/hod 
bez obsluhy

Malotraktor s pluhem 286 Kč/hod 
s obsluhou

200 Kč/hod 
bez obsluhy

Sekání s křovinořezem 181 Kč/hod 
s obsluhou

Sekání s ruční sekačkou 248 Kč/hod 
s obsluhou

Zapůjčení lešení 2 Kč/m2/den

Podmínkou zapůjčení mechanizace bez obsluhy je platné oprávnění pro provoz 
zapůjčované  mechanizace  a  podpis  protokolu  o  zapůjčení  mechnizace,  kterým 
přebírá  vypůjčitel   zejména odpovědnost  za škody způsobené chybným provo-
zováním zapůjčené mechanizace. 

Ceny za zapůjčení mechanizace dle Ceníku služeb obce Rudoltice jsou 
oproti cenám obecní společnosti poníženy o 20 %,  stanoveny již včetně 
DPH a budou účtovány pouze fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v obci 
Rudoltice.
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Pronájem sálu včetně topení místní:
700 Kč/den
250 Kč/3 hod.
100 Kč/1 hod.

ostatní:
1500 Kč/den
500 Kč/3 hod

Zapůjčení židlí 10 Kč/1 ks/1 den 

Zapůjčení stolů 15 Kč/1 ks/1 den 

Kopírování A4 jednostranné: 2,5 Kč oboustranné: 4 Kč

Kopírování A3 jednostranné: 5 Kč oboustranné: 6 Kč

Hlášení obecním rozhlasem 60  Kč  (hlšení  pohřbu 
zdarma)

ZMĚNY V OBECNÍM ZASTUPITELSTVU A V KOMISÍCH

1.7.2008

odvolán z funkce neuvolněného starosty RNDr. Oldřich Kolomý

místostarostka Lenka Bártlová  se stala uvolněnou místostarostkou a byla po-
věřena výkonem pravomocí starosty do volby nového starosty obce

21.7.2008 

jmenování  dalších  členů  stavebně-bytové  komise,  a  to:  Petra  Konečného, 
Blanku Taclovou a Petru Rohlovou,

zřízení  pozemkové  komise,  jejímž hlavním úkolem bude  zajišťování  příprav 
k prodeji obecních pozemků,

jmenování členů pozemkové komise v tomto složení: Iva Skalická, Ing. Antonín 
Smejkal, Michal Petráň.

28.8.2008 

zvolena do funkce uvolněné starostky obce Rudoltice paní Lenka Bártlová

zvolena do funkce neuvolněné místostarostky obce Rudoltice paní Erika Ko-
houtová

předsedou pozemkové komise se stává p. Iva Skalická, Bc.

odstoupení místostarostky obce Eriky Kohoutové z  funkce člena kontrolního 
výboru a novým členem kontrolního výboru je jmenována paní Eva Chládková

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Starostka obce Rudoltice podle  § 27  zákona č.  130/2000 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje:

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek dne 
17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 18. října 
2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Rudolticích: sál Kulturního domu v Rudol-
ticích, Rudoltice čp. 95.

Právo volit do Zastupitelstva Pardubického kraje má státní občan České repub-
liky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb 
přihlášen v obci Rudoltice k trvalému pobytu.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství  České  republiky  (občanským  průkazem  nebo  cestovním  pasem  České 
republiky).  Neprokáže-li  uvedené skutečnosti  stanovenými doklady,  nebude mu 
hlasování umožněno.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Každé-
mu voliči  budou dodány nejpozději  tři  dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. K za-
jištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povi-
nen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

V Rudolticích dne 26. 9. 2008
Lenka Bártlová, starostka

INZERCE
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INZERCE

PŘEMYSL KOKEŠ architekt
KRAJSKÉ VOLBY 2008

VSAĎTE NA BUDOUCNOST!
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

LETNÍ BOUŘE

Den 25. červen 2008 se do historie naší obce zapíše jako den, kdy byly Rudol-
tice zpustošeny bouří do té doby (u nás) nevídané síly. Po dvacáté hodině do Ru-
doltic  vtrhla bouře ukrutné síly,  jakou nikdo z nás snad nepamatuje.  Bouře se 
přihnala nečekaně, bez varování a během chvíle proměnila naší obec k nepoznání. 
Největší škody nadělal extrémně silný vítr ve střední a dolní části obce. Bylo poni-
čeno mnoho střech, několik z nich bylo strženo celých. Na několik dní byla přeru-
šena dodávka elektrické energie, vítr ohýbal a lámal sloupy elektrického vedení, 
strhával dráty, větrem nesené předměty poškozovaly automobily.

Co se zeleně  týče,  bylo v katastru naší 
obce vyvráceno, zlomeno nebo jinak silně po-
škozeno  640  stromů  (nepočítají  se  stromy 
rostoucí  v lesích),  z toho  330  stromů  přímo 
v obci. Okamžitě po ustání bouře se v obci za-
počalo  s odklízením  padlých  stromů  a  s ká-
cením  stromů  silně  poškozených.  V těchto 
dnech z počtu 330 stromů silně poškozených 
vichřicí  stojí ještě 15 jedinců, které je nutné 
pokácet.  Mimo jednu  lípu,  která  je  na  sou-
kromém pozemku, se jedná o stromy, které 
svým stavem neohrožují  své okolí, ale jejich 
stav  nedovoluje  jejich  ponechání.  Bohužel 
mezi tuto patnáctku patří i smrk naproti základní škole, který byl již letošní vichřicí 
Emou v březnu zkrácen více jak o jednu třetinu. Při letní bouři utrpěl další vážná 
„zranění“. Byl vychýlen z původní osy a má poškozen kořenový systém.

V extravilánu obce (mimo zastavěné území obce) bylo vyvráceno nebo jinak 
silně poškozeno 310 stromů, z toho je v dnešní době zpracována asi jedna čtvrti-
na. Vichřicí byla zasažena celá oblast kolem rudoltických rybníků, kde se musí vy-
kácet celý topolový větrolam a remíz pod zemědělskou společností. Pozemky, na 
nichž rostou výše zmíněné stromy, jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a 
římskokatolické  církve.  V této  době  obec  jedná  s Pozemkovým  fondem  ČR  o 
možnosti  kácení  stromů  v této  lokalitě  s tím,  že  stromy  budou  nabídnuty  ob-
čanům. Jelikož v okolí se nachází zemědělská půda, rybníky a zamokřené louky, 
kácení by se mělo uskutečnit v zimním období. Další lokalitou, která sice byla již 
na okraji bouře, jsou zámecké aleje. Zde padlo několik stromů a další se budou 
ještě kácet. 

Padající  stromy způsobily nemalé škody. Ničily střechy, domy, garáže, auta, 
elektrická  zařízení,  ploty  a  zahrady.  Asi  nejhorší  situace  byla  na  domu rodiny 
Perchlíků. Pár metrů nad zemí zlomená statná lípa prakticky rozpůlila rodinný dům 
na dvě části. Další dva stromy pádem poškodily střechu domu rodiny Tejklových, 
kde  sídlí  pošta,  a  v neposlední  řadě vylomená  lípa  poškodila  střechu,  garáž  a 
osobní automobil u domu rodiny Pusztajů. Jiné stromy rodinné domy těsně minuly, 
jako  například  u  zemědělské  usedlosti  rodiny  Janovců,  která  byla  do  té  doby 
obklopena několika statnými stromy a dnes už zbyl pouze jeden. Velké problémy 
byly také s topolovým větrolamem pod „Valušákem“, který se takřka celý vyvrátil 
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a doslova do země zabořil trafostanici za mateřskou školou. 

Škody však nebyly pouze na domech, autech…., (tím je nechci nijak bagate-
lizovat), ale také na stromech samých. V naší obci padla nejstarší lípa (při cestě 
k železniční měnírně), která byla dříve státem chráněna. Dále za oběť bouře padla 
většina statných staletých stromů, které již mnohá desetiletí  tvořily dominantu 
naší obce. A není to pouze otázka biologického nebo estetického hodnocení stro-
mů. Vyvrácením nebo skácením  celých řad stromů nebo jejich částí,  se větru 
otevřely části obce, které byly do té doby kryty přírodní bariérou. V zimním období 
si budeme muset zvyknout na ostré studené vichry a v létě na prudký vítr  do-

provázející bouřky.  

Co  to  vlastně  osudného  dne  do  naší 
obce nečekaně a bez pozvání vtrhlo a může 
to přijít opět?

V odpoledních a večerních hodinách 25. 
června přecházela  přes  střední  Evropu vý-
razná studená fronta, doprovázená na úze-
mí  České  republiky  silnými  konvektivními 
bouřemi. Je zřejmé, že část těchto bouří byla 
supercelami. (Supercela je bouře tvořená je-
dinou mohutnou konvektivní  buňkou.  Silně 
rotuje kolem své vertikální osy, neboť ji vy-
tváří silný vzestupný proud. Supercela patří 
mezi  nejzávažnější  poruchy  v  troposféře. 
Právě v souvislosti s výskytem supercel do-
chází ke vzniku tornád. Navíc je doprováze-
na  intenzivními  elektrostatickými  výboji  a 
prudkým  vytrvalým  přívalovým  deštěm 
mnohdy doprovázeným mohutným krupobi-
tím. Výskyt supercely v Evropě je poměrně 
vzácný, ale ne neobvyklý).

Do Rudoltic  pravděpodobně  vtrhla  kon-
vektivní bouře, při které vznikly velmi silné 
vzestupné a sestupné proudy, a hůlava, kte-
rá právě s největší pravděpodobností způso-

bila obraz zkázy v Rudolticích.

Na otázku, může-li se takto silná bouře opakovat, je těžké zcela jednoznačně 
odpovědět. Silné bouřky vznikají při přechodu studených front a platí pravidlo, čím 
je větší teplo před příchodem bouřkové oblačnosti,  tím se pravděpodobnost si-
lných bouří doprovázených nebezpečnými jevy zvyšuje. Další extrémní bouře ne-
musí přijít léta, desetiletí, ale riziko, že přijde příští léto, tady existuje. 

Sílu bouří může do dané míry také ovlivnit člověk. Čím více bude mít krajina 
asfaltových, betonových a plechových ploch, tím více bude akumulovat a produ-
kovat teplo. Toto teplo je potom živná půda pro bouřky, které i díky tomuto teplu 
mohou více a více narůstat, a čím bouřka nabývá výšky, tím větší škody nadělá 
(např. kroupy).   

Ze sdělovacích prostředků jsme často slýchávali o silných bouřkách, vichřicích 
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a krupobití, ale vždy se to přímo netýkalo naší obce, a někteří lidé si ani nepři-
pouštěli, že by něco takového mohlo přijít. Avšak letošní letní bouře nám ukázala, 
že i tam, kde se žádná velká bouře nevyskytla několik desetiletí, možná staletí, 
může kdykoliv přijít a ukázat svou ničivou sílu. 

V době, když bouře pustošila naši obec, 
jsem byl na školení ve 150 km vzdáleném 
Benešově. O hodinu dříve tato bouře vtrhla 
do  Benešova.  Když  bouře  přicházela  do 
Benešova,  tušil  jsem,  že  to  nebude  nor-
mální bouřka. Všemožně jsem se snažil va-
rovat naše spoluobčany, ale nebylo jak. Jak 
vpadla bouře do Benešova, spadly veškeré 
telekomunikační  sítě.  O  více  jak  hodinu, 
když  bouře  opustila  prostor  mezi  Bene-
šovem  a  Rudolticemi,  mi  mnozí  spoluob-
čané volali, co se kde stalo, jak to u nás vy-
padá.

Po svém pátečním příjezdu domů jsem 
na vlastní oči spatřil dílo zkázy, o kterém jsem do té doby pouze slyšel. Byla již 
skácena většina stromů a pokračovaly práce na odstraňování větví a trosek domů. 
Ač jsem přímo nezažil řádění bouře v Rudolticích, tak jako pro většinu obyvatel 
naší obce, i pro mne se příchodem bouře mnohé změnilo. Do Benešova jsem odjíž-
děl jako právoplatný „Rudolťák“, který tady má přátele, kamarády a de fakto jsem 
vždy bral občany Rudoltic jako takovou velkou rodinu. Ale domů jsme přijel jako 
černá ovce této velké rodiny. „Hromada“ obyvatel na mne sváděla vinu za pád 
stromu na jejich dům, auto, zahradu, div ne vinu za příchod té bouře. „Kdybyste 
pane Kohout nechránili ty stromy…“, „…všechny ochranáře by měli pověsit, po-
střílet…“ apod. Výjimkou nebyly ani přímé výhružky od těch, se kterými jsem byl 
do té doby zadobře. Bylo to hrozné.

Bylo mi jasné, že lidé budou zdrceni a také naštvaní, ale tohle jsme opravdu 
nečekal.  Najednou  byli  všichni  odborníci  přes  stromy,  jeden  dendrolog  vedle 
druhého. Kladu si otázku: „Proč jen nejsou v komisi životního prostředí?“ Říci, že 
strom, který padl, byl ve špatném stavu, shnilý a měl být dávno skácen, to je jako 
říci, že každá střecha, která byla poškozená nebo byla stržena, byla nekvalitní. 
Také by mne, vážení občané Rudoltic, (teď myslím ty odborníky) zajímalo, zda jste 
také napadali společnosti, firmy, stavebníky, kteří stavěli střechy a došlo k jejich 
poškození, nebo zda energetici napadali hutě, že materiál, ze kterých jsou sloupy 
elektrického vedení, je nekvalitní, když se na damníkovské straně zohýbaly sloupy 
až k zemi. Také si uvědomte, že ty mohutné lípy, které většinou udělaly ty nej-
větší škody, vysázeli lidé. Proč je vysázeli tak blízko budov? Teď, Vy dotyční, křičí-
te, že jsme je my, komise životního prostředí, měli nechat skácet. Ale na jakém 
základě? Zákon přesně říká, za jakých podmínek se dá strom skácet, ale hlavně 
musí někdo požádat. Teď jistě ti  největší  odborníci  namítnou, vždyť jste zamítli 
skácení tolika stromů. Ale, vážení, za svou éru „obecního ekologa“ jsem pětkrát 
vydal zamítavé stanovisko ke kácení.  Po skutečnostech posledních měsíců jsem 
plně přehodnotil vztah k některým  lidem této obce. Už nebudu ten blbec, který 
udělá vše, co budete chtít.  Zažil jsem si, že se tady rychle zapomíná na to, co 
člověk pro obec a tedy pro lidi udělá. Neznamená to, že už nebudu chtít pomoci, 
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poradit, ale už jsem si vymezil hrani-
ce.

Také  neříkám,  že  přes  životní 
prostředí v naší obci je vše v pořádku. 
Ani já nejsem spokojen a dlouho ještě 
nebudu. Ale uvědomte si, že v komisi 
životního  prostředí  jsem sám,  a není 
v mých silách, abych se sám „staral“ 
o vše, co k ekologii  v naší obci patří. 
Už několikrát jsem vyzýval,  kdo chce 
pro přírodu a naše spoluobčany něco 
udělat, ať se přihlásí. 

Nicméně, doba po bouři, kdy jsem 
chtěl  pro samá napadání  jednou pro 
vždy  opustit  tuto  vesnici,  je  pryč,  a 

začal  jsem se dívat  opět dopředu. Z hlediska ochrany přírody bych rád nechal 
provést ošetření některých zbylých statných stromů. Za tímto účelem a z důvodu 
kontroly  stavu  těchto  stromů  navštívil  naši  obec  specialista  na  stromy,  který 
provedl  kontrolu  a  navrhl  opatření.  Pro  namítavce,  proč  udržovat  poškozené 
stromy – údržba stromů je stejně nákladná jako jeho skácení.  Na základě této 
kontroly bude zpracován projekt údržby těchto stromů a pokusíme se za tímto 
účelem získat peníze z některého fondu. 

Zámecké aleje v brzké době čeká další velký zásah. Zanedlouho by mělo zapo-
čít velké kácení vichrem poškozených stromů. Po této akci bude zpracován nový 
projekt alejí, který bude také sloužit pro možnost poskytnutí dotací.

V neposlední řadě se zabývám otázkou, jak se co nejúčinněji bránit silnému 
větru.  Jelikož  domů  z Benešova  jsem  jel  krajinou  postiženou  řáděním  větru, 
nemohl jsem si nevšimnout, jakou významnou roli v ochraně před větrem sehrály 
kvalitní větrolamy. Neříkám, že nedošlo k vývratům v samotných větrolamech, ale 
škody na území krytém tímto větrolamem byly o poznání menší. Samozřejmě při 
výsadbě stromů bude počítáno s jejich možnou výškou a nebudou vysazovány do 
přímé blízkosti budov. 

To, co se stalo v Rudolticích, jsem konzultoval s odborníky dendrology na kraji 
a všichni mi potvrdili, že to, co se prohnalo Rudolticemi, nebyla pouhá letní bouře, 
ale byla to extrémní bouře s místními katastrofálními následky. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na odborném odstranění 
kalamity,  a  chtěl  bych  upozornit,  že  stále  platí  ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ Tře-
bovských stěn a do Borků, a VSTUP do zámeckých alejí, k rudoltickým rybníkům a 
do lesů ve směru Ostrov – Lanškroun je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. V těchto místech 
stále dochází k pádům stromů. 

O stavu našich lesů budu psát v příštím čísle Rudoltického zpravodaje. 

Richard Kohout
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Prázdniny už končí a a škola nám dnes začíná.
Někdo se jen mračí a jiný zase usmívá.
Občas je to dřina a občas je to zábava.
Někdo se jen mračí a jiný zase usmívá.
A když ti je těžko, tak kamarád ti pomáhá.
Někdo se jen mračí a jiný zase usmívá.
Tak vítáme tě tady, vždyť škola nám dnes začíná.
Někdo se jen mračí a jiný zase usmívá.

Vážení rodiče a přátelé školy,

to byla slova písničky, která zněla naší školou první den školní docházky. Již tři 
týdny uběhly od zahájení nového školního roku a já se každé ráno dívám do vese-
lých dětských očí.

Co vlastně přináší škola našim dětem? Je první významnou institucí, do které 
dítě přichází, a zároveň důležitým místem jeho socializace. Nabízí dítěti nové zku-
šenosti, rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti. Vzdělávání začíná být stále více po-
važováno za důležitou životní investici.

Školní období je významným vývojovým mezníkem v životě dítěte. Dítě se učí 
akceptovat  dospělé  autority,  učitele  a  vychovatele.  Snaží  se uspět  ve skupině 
vrstevníků.  Život  dítěte  je  rozdělen  mezi  školní  práci,  hru  a  ostatní  zájmovou 
činnost.  Vývojovým  úkolem  tohoto  období  je  internalizace  sociálních  norem  a 
pravidel.  Období  školní  docházky je spojeno s nutností  postupného osamostat-
ňování,  přijímání  odpovědnosti  za  vlastní  jednání  a jeho následky.  Nové poža-
davky, které jsou na dítě kladeny, mohou znamenat značnou zátěž. I proto jsou 
základním a nepostradatelným partnerem každé školy rodiče dítěte. Obě strany 
mají společný zájem. Spokojenost dítěte a jeho harmonický vývoj. Přeji nám všem, 
abychom se každý den mohli dívat do veselých a rozzářených dětských očí.
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ROZDĚLENÍ TŘÍD A UČITELEK NA TŘÍDÁCH

Mateřská škola (celkem 55 dětí)
Berušky (oddělení mladších dětí – 28 dětí - Marcela Kolářová, DiS, Dana Mo-

ravcová
Sluníčka (oddělení starších dětí) – 27 dětí - Alena Prícká, Monika Mužíková

Základní škola (celkem 46 dětí)
1. ročník –  11 dětí - Mgr. Světluše Hamalová, spec. ped., logoped
2. ročník -  10 dětí - Markéta Jurková, učitelka
3. ročník -  12 dětí - Helena Filípková, učitelka
4. ročník -    6 dětí - Stanislava Vávrová, DiS, učitelka
5. ročník -    7 dětí - Mgr. Lenka Havlenová, ředitelka ZŠ a MŠ Rudoltice

Školní družina
                   30 dětí - Marcela Krystlová, DiS, vychovatelka a učitelka

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Základní škola a mateřská škola Rudoltice, Rudoltice 200, 561 25, 
tel. 465 324, 724.
E-mail: zs.rudolt@tiscali.cz
Webové stránky: www.zsrudoltice.cz
Ředitelka: Mgr. Lenka Havlenová

Naše škola je školou rodinného charakteru se sportovním duchem. Menší po-
čet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup k dítěti. Snažíme se, aby podsta-
ta naší práce spočívala v hravé formě a tvořivosti. Hra nepřímo vtahuje dítě do sti-
mulačních činností a je významným motivačním činitelem. Rozvíjí atmosféru ra-
dostného setkávání a pomáhá dítěti překonávat jeho obtíže.

Na naší škole se nyní věnujeme deseti integrovaným dětem. Speciální peda-
gog pracuje s dětmi formou individuální terapie v úzké spolupráci s rodiči, kteří se 
tak  stávají  součástí  terapeutického týmu spolu s  dalšími  zainteresovanými  od-
borníky. Těžištěm našeho intervenčního působení je pomáhat dítěti k pozitivnímu 
sebepojetí  a  efektivnímu  vyrovnání  se  s  obtížemi,  poskytnout  mu  maximální 
možnost rozvoje v dané vývojové i terapeutické fázi. Osobnost dítěte rozvíjí a obo-
hacuje i  úspěšná seberealizace v zájmových aktivitách.  Našim dětem nabízíme 
celou řadu mimoškolních aktivit:

Tanečně pohybový kroužek Helena Filípková, paní Jonová
Plavání a vodní hry Marcela Krystlová, DiS
Zpívání pro radost Mgr. Světluše Hamalová, 

Stanislava Vávrová, DiS
Angličtina pro pokročilé Stanislava Vávrová, DiS
Počítačový kroužek Milan Valúšek
Výtvarný kroužek Anička Kopecká
Outdoorový kroužek Daniel žáček
Angličtina pro děti z MŠ Markéta Jurková
Veselé pískání a zdravé dýchání Monika Mužíková
Pohybová školička Dana Moravcová
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Mezi učitelkami mateřské a základní školy probíhá velice úzká spolupráce. A to 
jak v oblasti pedagogické, tak i interpersonální. Je již tradicí, že na zápisu dětí do 
základní školy se podílejí spolu s pedagogy základní školy i učitelky mateřské ško-
ly. V loňském školním roce proběhlo první setkání rodičů budoucích školáků s pe-
dagogy mateřské i základní školy. Předškoláčci se chodí podívat na své starší ka-
marády do první třídy a naopak prváčci nezapomínají na svoji paní učitelku z ma-
teřské školy a občas si zaskočí i se svojí novou paní učitelkou pohrát s hračkami 
do mateřské školy. Samozřejmě se i rádi pochlubí a předvedou, co už se naučili. 
Možnosti vzájemných setkání nabízí i celá řada dalších aktivit a akcí, pořádaných 
ve spolupráci obou pracovišť.

V souvislosti s novou koncepcí školství i na naší škole připravujeme celou řadu 
projektů, ve kterých se odráží získané zkušenosti a návyky z praktického života.

Zajímavou nabídkou pro rodiče je jistě autobusová doprava dětí ze školy a do 
školy, zajištěná pedagogickým doprovodem, a každoroční částka 5 000 Kč posky-
tovaná zřizovatelem na každé dítě, které dokončí školní docházku v ZŠ a MŠ Ru-
doltice.

Děkujeme  za pomoc a podporu naší  škole a těšíme se na další  vzájemnou 
spolupráci.

Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Rudoltice 
Mgr. Světluše Hamalová, spec. ped

ZÁŘÍ A ROZLOUČENÍ S LÉTEM NA ZÁMEČKU 

Příprava zámeckého Rozloučení s létem nebyla jednoduchá, musela se zajistit 
a připravit spousta věcí. V tom nám pomohla i obec Rudoltice, když poslala pra-
covníky  s technikou  spravit  díry  v přístupové  cestě,  které  vznikly  po  pařezech 
stromů vyvrácených vichřicí.

Všem se konečně bude po cestě lépe jezdit,  později  by měla být opravená 
místa vysypána i jemnějším štěrkem. 

Dopoledne 6.9. přijel nejdříve provozova-
tel  skákacího  hradu,  přivezl  tentokrát  i 
skluzavku,  která  se dětem také  moc líbila. 
Připravovalo se posezení a občerstvení,  tak 
aby bylo pro návštěvníky vše připraveno, jak 
nejlépe to současné podmínky umožní... Od-
poledne už děti  začínaly řádit na atrakcích, 
k poslechu začala hrát kapela Charles´Boys. 
Návštěvníci si mohli ochutnat maso na grilu, 
dát si pivo a ostatní občerstvení. Kolem 16 h. 
přijel zazpívat sbor Kos z Litomyšle. Jeho vy-
stoupení  se podle ohlasů všem moc líbilo,  bylo to první  takové vystoupení  od 
otevření Zámečku a byl to v přírodním prostředí velmi pěkný zážitek. Členové sou-
boru se také podepsali do zámecké návštěvní knihy.

Potom  p.  Kokeš  vyhlásil  výsledky  dětské  výtvarné  soutěže“  Namaluj 
Zámeček“, která byla vyhlášena před prázdninami, děti dostaly různé ceny, hlavní 
cena byl MP-3 přehrávač. Děti nakreslily přes 40 pěkných obrázků, které je možno 
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Soubor KOS. Foto K. Šerkopová



si prohlédnout ve 3. patře zámecké věže. 
Ceny z 1. i 2. kola soutěže, které si děti 
nepřevzaly,  budou  doručeny  do  jejich 
škol.

Kapela hrála další skladby, mezi tím 
si  vše potřebné pro své vystoupení  při-
pravili  členové  taneční  skupiny  X-Cite 
Crew, návštěvníci  přešli  k připravenému 
místu  a  sledovali  zajímavé  a  náročné 
ukázky  různých  prvků  break-dance.  To 
se  líbilo  převážně  dětem  a  mládeži, 
dospělí také se zájmem přihlíželi, co vše 
se svým tělem dokázali  tanečníci  před-
vést.

To  bylo  poslední  vystoupení,  ná-
vštěvníci si posedali, kam se dalo a až do večerních hodin poslouchali hudbu. Bylo 
to příjemné zakončení dalšího zajímavého i náročného dne na Zámeckém vrchu. 
Počasí se také vydařilo a všichni jsme si odnesli zajímavé zážitky. V zámeckém 
sklepení  měli  návštěvníci  jednu z posledních  příležitostí  prohlédnout  si  tam in-
stalovanou výstavu velkoplošných fotografií, tato možnost byla do 14. 9.

Doufám, že to bylo pro návštěvníky pěkné a zajímavé odpoledne, a děkujeme 
všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli a přispěli dobré pohodě.

Pravidelný  provoz  na Zámečku  sice  skončí  poslední  víkend v září,  i  nadále 
bude  možnost  si  věž  i  sklepení  prohlédnout  po  telefonické  domluvě  na  č. 
776 642 277, ráda provedu všechny, které historie i současnost Zámečku zajímá, 
a umožním prohlídku i v zimním období s ohledem na chystané stavební práce. 
Mohu také ještě nabídnout zájemcům turistickou známku dokonce ve dvou prove-
deních s různým názvem, tato rarita pro sběratele vznikla vlastně nedopatřením, 
jak to tak někdy bývá, a dlouho už v prodeji nebude. 

Těším se na všechny, kteří se přijdou na Zámeček podívat

kastelánka Krasava Šerkopová

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE

PUBLIKACE OBCE LANŠKROUNSKA 

Album starých pohlednic z let 1897 – 1945 ze sbírky Karla Uhlíře   ob-
sahuje  430 reprodukcí starých pohlednic obcí, texty o všech obcích v českém a 
německém jazyce včetně popisek.  Jedná se o reprezentativní vázanou publika-
ci v tvrdých deskách na křídovém papíře, celobarevnou, o 328 stranách, která 
byla  vydána  Městským  muzeem Lanškroun  v  nákladu  500  kusů.  Obec  Ru-
delsdorf  – Rudoltice se zde prezentuje  17 starými  pohlednicemi,  které dobře 
hovoří o poměrech a historii naší obce na konci 19. a v 1. pol. 20. století. 

Zájemci o tuto jedinečnou dárkovou publikaci mají možnost jejího zakoupení 
na obecním úřadě v Rudolticích za 575 Kč.
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Vystoupení skupiny X Cite Crew. Foto K. 
Šerkopová



ODZNAKY SE ZNAKEM RUDOLTIC

Na obecním úřadě je také možno zakoupit odznaky obce Rudoltice ve tvaru 
štítu o velikosti 22 mm x 19 mm ve 4 barevných kombinacích: žlutý rak na čer-
veném, bílém, žlutém nebo zeleném poli se zlatým nápisem na různém podkladu. 
Jejich cena je 30,-Kč.                                               Marcela Macháčková

Z HISTORIE OBCE

Již v roce 1367 je ve starých rudoltických nadačních listinách zmínka o dvou 
svobodných mlýnech s jedním kole.

Také  o  350  let  později  je  k  nalezení 
stopa o mlýnských živnostech v naší obci. 
Ve  vrchnostenském  soupisu  mlýnů  z  r. 
1715  nejsou  totiž  naše  mlýny  označeny 
jako  vrchnostenský  majetek.  Byly  svo-
bodné a dostaly dokonce přiděleny zákaz-
níky ze strany tehdejší vrchnosti. Tak mleli 
Kasper Müller v rudoltickém mlýnu Wenze-
la Müllera, čp. 120, a sedláci Josef Fischer 
a Mathes Röhler v horním mlýně čp. 9, pa-
třícím  mlynáři  Thomasi  Müllerovi,  panské 
obilí.

Ve  20.  století  je  zaznamenán  totální 
úpadek  mlynářské  živnosti  v  Rudolticích. 
Poslední  mlynář  na  čp.  9  jménem  Josef 
Müller  nechává  mlýn  upadnout  a  již  v  r. 
1898 mlýnské kolo zcela oněmělo. V mobi-
lizačním roce 1914 narukoval majitel mlýna 
Peter Zeiner ml. do vojska a vodní turbina, 
která  byla  vyměněna  za  dvě  vodní  kola, 
došla  klidu,  který   trvá  dodnes.  Ve  vá-
lečných časech museli zdejší hospodáři na 
základě  příslušného  průkazu  své  obilí 
dávat  mlít  do mlýnů v sousedních obcích 
(do Lanškrouna, do Damníkova aj.) 

Po  mlynářském  řemesle  zůstalo  tedy 
jen to příjmení Müller – něm. Mlynář, které 
si svým povoláním  patrně vysloužili.

V současnosti vrátil nový majitel stavbu bývalého mlýna čp. 9 téměř do pů-
vodního stavu, až na to mlýnské kolo. Mletí obilí už se Rudoltice asi nedočkají!

(Gedenkbuch Gemeinde Rudelsdorf)
Marcela Macháčková
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Současná podoba domu čp. 9. Foto M. 
Macháčková

Kresba ze staré německé kroniky obce 
Rudoltice



VYHODNOCENÍ 4. KOLA FOTOSOUTĚŽE

4. kolo fotosoutěže probíhalo od 1. června do 31. srpna, letní měsíce vydaly 
opravdu bohatou úrodu fotografií – do soutěže bylo zasláno a podmínky splnilo 
celkem 85 fotografií a 5 souborů. Fotografie jsem tentokrát hodnotil s pražským 
fotografem Romanem Urbanem a fo-
tografkou  Hanou  Vybíralovou,  svůj 
názor  připojila  také zástupkyně  kul-
turní komise Marcela Macháčková.

Výsledky po sečtení dopadly tak-
to:

1.  místo  Jan  Duba:  Cesta  k 
Zámečku a pohled na nebeskou 
bránu

2.  místo  Dagmar  Brýdlová: 
Proměny (soubor 8 fotografií)

3.  místo  Krasava Šerkopová: 
Odraz na hladině

4.  místo  Martin  Jambrich: 
Mraky plují noční oblohou

5.  místo  Jana  Řehořová: 
Kapka rosy

Tito  jmenovaní  si  mohou  vy-
zvednout na Obecním úřadě v Rudol-
ticích diplomy a ceny.  Fotografie do 
5. kola soutěže můžete zasílat až do 
30. listopadu 2008 na e-mail fotosou-
tez@rudoltice.cz. A i nadále si může-
te prohlížet  a navzájem komentovat 
své fotografie na webu obce www.ru-
doltice.cz/fotosoutez.

Petr Macháček
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Jan Duba: Cesta k Zámečku a pohled na 
nebeskou bránu (1. místo)

Martin Jambrich: Mraky plují noční oblohou (4. 
místo)

Jana Řehořová: Kapka rosy (5. místo)

Krasava Šerkopová: Odraz na hladině (3. místo)



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ:

Nela Hůlková, * 29.6.2008, Rudoltice 614
David Kubíček, * 2.7.2008, Rudoltice 616
David Lopuchovský, * 18.7.2008, Rudoltice 158
Petr Jašniak, * 15.9.2008, Rudoltice 204

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

Tomáš Mikula a Petra, roz. Šikulová, 12.7.2008, Rudoltice 7
Lukáš Ploc a Lucie, roz. Drapáčová, 19.7.2008, Rudoltice 261
Martin Zezula a Iva, roz. Komárková, 19.7.2008, Rudoltice 246
Jiří Sodomka a Šárka, roz. Brahová, 26.7.2008, Rudoltice 15
Pavel Sekera a Pavla, roz. Haltmarová, 30.8.2008, Rudoltice 264

JUBILANTI:

Marie Brejšová, Rudoltice 253, * 29.7.1912 
Jan Minář, Rudoltice 257, * 22.8.1916
Anna Hrabáčková, Rudoltice 256, * 12.9.1923
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Dagmar Brýdlová: Proměny, soubor 8 
fotografií (2. místo)
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Z pohádky Hrnečku vař, foto Dagmar Brýdlová
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