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VÍTE, ŽE...

● počet obyvatel k 21.11.2008 je 1 518 a průměrný věk činí 34,35 let?

● počet přihlášených od 1. 1. do 21.11. 2008 je 115?

● počet odhlášených od 1. 1. do 21.11. 2008 je 51?

● počet zemřelých od 1. 1. do 21.11. 2008 je 10?

● počet obyvatel s bydlištěm na Zámečku k 21.11. 2008 je 500?

● počet narozených od 1. 1. do 21.11. 2008 je 17?
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

právě držíte v rukou poslední letošní číslo Rudoltického zpravodaje, celkově 
číslo osmé a poslední v této grafické podobě. Příští číslo Rudoltického zpravodaje 
by již mělo vyjít ve zbrusu novém kabátě a ve větším formátu - A4. 

Pro zpříjemnění vánočních svátků jsme pro Vás připravili speciální vánoční pří-
lohu s  vánočním kvízem, s příběhy Bruna Ferrera  a přehledem akcí ve vánoční 
době. 

Abyste prožili Vánoce s Rudoltickým zpravodajem v klidu a zdraví vánočním 
kvízem Vám přeje

redakce Rudoltického zpravodaje

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

nezadržitelně se blíží konec roku 2008 a bezpochyby každý z nás bude bilan-
covat uběhlých dvanáct měsíců - Byli jsme úspěšní? Jaký tento rok vlastně byl? Co 
přinesl dobrého, co špatného, co se podařilo, co se nezdařilo...? S nástupem nové-
ho roku pak jistě většina vysloví i několikero předsevzetí, která nám více či méně 
mají pomoci vykročit do roku 2009 tou správnou nohou... Mým cílem mj. vždy bylo 
a nadále samozřejmě i zůstává co největší transparentnost veškerých kroků obce 
a co největší možná informovanost občanů ze strany obecního úřadu. Domnívám 
se, že je doslova nevyhnutelné, obzvláště s ohledem na situaci, ve které se nyní 
obec nachází, abyste byli plně srozuměni s problémy, se kterými se v současné 
době potýkáme, ale samozřejmě i s  kroky, které směřují k jejich vyřešení. V ná-
sledujících řádcích se Vám tedy budu snažit co nejvíce objasnit dnešní stav obce a 
její další směřování....

Hned v úvodu jsem nucena začít tou nejméně příjemnou záležitostí spočívající 
v „boji“ s Finančním úřadem. Ze strany této instituce, jak jsem již naznačila v mi-
nulém čísle zpravodaje, byla provedena kontrola financování akce obecní bytové 
výstavby  na Zámečku,  a  to její  I.  etapy probíhající  v letech  2003 –  2006.  Ko-
nečným „verdiktem“  zmíněného  přezkoumání  bylo  zjištění  celkem tří  porušení 
rozpočtové kázně ze strany obce, což s sebou, bohužel, přineslo v úhrnu 4 pla-
tební výměry. Porušení rozpočtové kázně se týká nerespektování zákona o 
veřejných zakázkách a dále nedodržení podmínek dotace při následném 
přidělování bytů. Sankce zní následovně:

Platebními výměry Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 9.10.2008, doručených 
dne 17.10.2008, byl Obci Rudoltice vyměřen odvod do státního rozpočtu za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 68 040 000,- Kč a předpis penále ve výši 68 040 000,- Kč.

Celkem se jedná o částku 136 080 000,- Kč.

Odvod do státního rozpočtu a platba tak vysokého penále by uvedly 
ekonomickou situaci obce do faktického bankrotu (obec nemůže vyhlásit 
bankrot, ale může se v situaci obdobné ocitnout). Není v objektivně ve-
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řejném zájmu ekonomicky zdecimovat obec, k níž má stát minimálně zá-
kladní povinnost, a to zajistit na jejím území výkon veřejné správy. Tuto 
povinnost by obec nemohla v případě tak vysokého odvodu do státního 
rozpočtu plnit ani v minimální míře. Nemohla by rovněž plnit povinnosti 
péče o svůj majetek, nemohla by se starat o potřeby Vás občanů, a její 
život by fakticky ustal na desetiletí. V praxi by tak nastalo to, že bez 
ohledu na to, že tuto situaci nezavinili, by nejvíce postiženými byly gene-
race našich občanů, kteří však nemohou tyto důsledky za dílčí selhání 
jednotlivců nést. 

Od okamžiku doručení  platebních  výměrů běžela obci  lhůta,  ve které měla 
možnost podat hned několikero opravných prostředků, mj. i žádost o prominutí, 
adresovanou přímo Ministerstvu financí České republiky. Této možnosti za pomoci 
právní  zástupkyně  samozřejmě  obec  plně  využila  a  veškerá  možná  podání 
učinila!!! 

Zda lze vůbec, příp. jakým způsobem napravit alespoň některé chyby z mi-
nulého období, které v této souvislosti vznikly, a v budoucnu se podobných vyva-
rovat, si povíme za chvíli. Série rozhodnutí, napadajících obec, resp. společnosti 
ve vlastnictví obce totiž, bohužel, ještě nekončí.

Dne 5.11.2008 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další své 
rozhodnutí. V tomto případě se jedná o rozhodnutí ve správním řízení vedeném 
se společností VISION Rudoltice s.r.o., která dle závěrů úřadu porušovala zákon o 
veřejných zakázkách, když na zakázku přesahující 20 miliónů korun nevyhlásila 
výběrové řízení. Jedná se o smlouvy uzavřené v letech 2004-2005. V souvislosti 
s ním jsem bezprostředně po doručení rozhodnutí navštívila advokátní kancelář ve 
Svitavách,  která  již  v obdobné  věci  hájí  u  Krajského  soudu  v Brně  druhou 
z obecních společností – příspěvkovou organizaci STAVBY Rudoltice. S ohledem na 
tu skutečnost, že je v zájmu obce nutné využít veškerých možných prostředků pro 
maximální obranu, rozhodli jsme se VISION bránit soudní cestou stejným způso-
bem, jak je již činěno u příspěvkové organizace STAVBY. Možná si řeknete, zda tak 
nevznikají  další a další zbytečné náklady. Soudní výlohy v souvislosti s podáním 
této konkrétní žaloby činí 2.000,- Kč (soudní poplatek) a zhruba obdobnou částku 
představuje  právní  zastoupení.  Něco  jiného  jsou  však  pokuty,  které  byly  obě 
obecní  společnosti  povinny  za  porušení  platných  právních  předpisů  Úřadu  pro 
ochranu hospodářské soutěže zaplatit.  Příspěvková organizace STAVBY Ru-
doltice uhradila cca před 3 měsíci pokutu ve výši 100.000,- Kč a VISION 
Rudoltice s.r.o. částku 80.000,- Kč. 

Vraťme se nyní zpět ke zmiňovaným nápravným opatřením, které je nutné 
v souvislosti se závěry Finančního úřadu učinit. Jedním z porušení rozpočtové káz-
ně, na které tento úřad poukazuje, je fakt, že obec v rozporu s podmínkami při 
udělení státních dotací na výstavbu přidělovala obecní byty osobám, které v den 
uzavření nájemní smlouvy měly ve vlastnictví příp. spoluvlastnictví nemovitost ur-
čenou k bydlení. I přestože na potřebnou kontrolu této podmínky bylo současným 
zastupitelstvem v minulém období poukazováno a žádáno umožnění  dálkového 
přístupu do katastru nemovitostí, nebyl tento požadavek ze strany bývalého sta-
rosty akceptován, ačkoliv obec tuto možnost měla zcela zdarma. Zastupitelstvo 
obce proto až nyní, a to na svém veřejném zasedání dne 30.10.2008 s ohledem 
na nutnou obranu obce vůči postupu státu rozhodlo následovně:
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Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu provést za pomoci dálkového pří-
stupu do katastru nemovitostí zpětnou kontrolu absence vlastnictví nebo spolu-
vlastnictví  nemovitostí  určených  k  bydlení  u  nájemníků  a  dalších  členů 
domácnosti domů čp. 276, 601-618 v době uzavírání nájemní smlouvy.

V případě, že při kontrole bude zjištěn rozpor s negativním prohlá-
šením těchto osob, zastupitelstvo obce ukládá správci bytového fondu 
podniknout po projednání se starostkou obce právní úkony s cílem ukon-
čit nájemní vztah s takovýmto nájemcem.

Věřte, že dávat výpověď z nájmu bytu není vůbec nic příjemného! Možná se 
dá v některých případech bezvýchodná situace vzniklá touto výpovědí snad i po-
chopit, je však třeba si uvědomit, že pokud obec tyto dodatečné kroky neučiní, vy-
stavuje se dalšímu obrovskému riziku do budoucna, což v žádném případě nelze 
dopustit a po obci to snad ani není možné spravedlivě žádat!!! Uvědomme si dále 
v této souvislosti jednu velice důležitou skutečnost – vždyť tito nájemníci vlastno-
ručně podepsali prohlášení o naprosté absenci vlastnictví či spoluvlastnictví výše 
uvedených nemovitostí, a v tomto okamžiku si tedy museli být plně vědomi pří-
padných následků svého počínání.

Dalším závažným důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu ze strany obce 
jako pronajímatele je hrubé porušení nájemní smlouvy, kdy nájemník bez souhla-
su a tedy i vědomí obce byt dále podnajímá a tak se obohacuje na její úkor. Fakt, 
že obec v žádném případě nedá souhlas s podnájemním vztahem v obecních by-
tech (kromě 71 bytů dole v obci), je další podmínkou státu při udělení dotačních 
prostředků na výstavbu. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce na svém veřejném 
zasedání dne 30.10.2008 vydalo další rozhodnutí:

V případě,  že bude v nájemních bytech ve vlastnictví  obce zjištěn 
podnájemní vztah, uzavřený bez souhlasu obce jako pronajímatele mezi 
nájemcem a třetí osobou, ukládá zastupitelstvo obce správci bytového 
fondu po projednání se starostkou obce ukončení nájemního vztahu s 
tímto nájemcem výpovědí smlouvy o nájmu bytu pro závažné porušení 
práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.

Jedna výpověď z nájmu, resp. dohoda o ukončení nájemního vztahu v této sou-
vislosti již proběhla. Musím říci, že nájemník, který si veřejným inzerátem sháněl 
do bytu podnájemníky,  svou chybu přiznal  a dohodu bez jakéhokoliv  problému 
podepsal. To, že tento případ rozhodně není ojedinělý, je obci známo, a proto jsou 
již činěna opatření k jejich odhalení.

Problematiku nájmů již ponechme stranou a přejděme k dalším neméně dů-
ležitým krokům obce. Povězme si nyní něco o prodeji pozemkových parcel nebo 
o tolik potřebné cyklostezce.

Jak  jsem  uváděla  v podzimním  čísle  zpravodaje,  obec  vyhlásila  nabídkové 
řízení na zprostředkování prodeje pozemkových parcel v lokalitě Zámeček. Zastu-
pitelstvo  obce  na  svém veřejném  zasedání  dne  30.10.2008  schválilo  uzavření 
smlouvy o zprostředkování s REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA 
s.r.o. se sídlem v Žichlínku čp. 84 (provozovna Nádražní 90, Lanškroun). Obec tak 
prodej parcel svěřila profesionální realitní kanceláři a pevně věří, že tato spoluprá-
ce povede ke zdárnému cíli v podobě co nejúspěšnějšího prodeje. Prostředky tak-
to  získané  jsou  pro  nás  v tuto  chvíli  v podstatě  jediným  dalším  alternativním 
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zdrojem příjmu kromě příjmu z daní, nájmů a poplatků, a tyto budou v maximálně 
možné šíři dotovat obecní výstavbu. V případě, že by se obec v příštím roce ocitla 
v situaci, kdy finanční prostředky na dokončení výstavby nebudou ve finále stačit, 
mohli bychom se dostat do velice svízelné situace, neboť s ohledem na vydané 
platební výměry FÚ nebude s největší  pravděpodobností  možné získat jakýkoliv 
úvěr. O tuto možnost se obec na podzim letošního roku pokoušela, bohužel však 
z výše uvedeného důvodu bezúspěšně.  Podařilo se alespoň dohodnout nasplát-
kování deseti milionového překlenovacího úvěru, který byl v závěru června t.r. mi-
nulým vedením zcela vyčerpán a který měl být jednorázovou platbou na podzim 
příštího roku splacen.

V podstatě shodný problém nastal u cyklostezky. Zcela určitě nemusím niko-
mu připomínat, že její vybudování v naší obci je pro nás vedle dokončení obecní 
výstavby naprosto prioritní věcí, a to z důvodu bezpečného propojení staré obce 
se sídlištěm Zámeček a samozřejmě i dále směrem na Lanškroun. Při řešení této 
záležitosti jsme si však byli nuceni nejprve zodpovědět několik zásadních otázek - 
Má obec v tuto chvíli  dostatečné finanční prostředky na její vybudování? Pokud 
prostředky nemá, lze v současné situaci obce získat dotace od státu, příp. z fondů 
EU? -  Po negativních  odpovědích  jsem se rozhodla pro jednání  s městem Lan-
škroun ohledně možnosti spojení projektů cyklostezek naší obce a blízkého města 
s tím, že by město Lanškroun bylo investorem stavby a tedy i žadatelem o po-
skytnutí dotace a naše obec by se tak žádosti o dotaci  vyhnula. Musím říci, že 
město Lanškroun vyšlo naší  prosbě maximálně vstříc.  Tato alternativa se v ko-
nečné fázi rozšířila až na projekt „Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová“, 
který by měl zaštítit Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko. Na cyklostezce by se 
měly kromě výše uvedených měst podílet další čtyři obce nacházející se na trase 
této cyklostezky, a to:  Rudoltice, Damníkov, Třebovice a Rybník. Vzhledem 
k předpokládanému celkovému finančnímu objemu celé akce, by se každá z obcí 
měla podílet v podstatě minimální částkou. Domnívám se, že toto řešení je pro 
naši  obec a nejen pro ni zdaleka řešením nejlepším, ať už se jedná o finanční 
stránku nebo maximální možnost propojení okolních obcí a měst. Jedinou nevý-
hodou zůstává časový faktor, dle kterého by se v budování cyklostezky mělo začít 
nejdříve v roce 2010. 

Dovolte  mi  ještě  krátce  pohovořit k problematice  volného pohybu psů 
v naší obci. Před pár dny jsme byly s pracovnicemi obecního úřadu svědky útoku 
dvou menších psů na kolemjdoucí paní se psem na vodítku. Tato byla doslova při-
nucena  vyhledat  „azyl“  v budově  obecního  úřadu.  I  přestože  naštěstí  nedošlo 
k žádné  fyzické  újmě,  její  zašpiněné  ošacení  nebylo  rozhodně  nic  příjemného. 
Z těchto  a  podobných  důvodů  zastupitelstvo  vydalo  vyhlášku,  která  stanoví 
pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci, a dále určuje místa, 
kde se jejich volný pohyb povoluje. S ohledem na výše uvedené jsem proto nuce-
na upozornit všechny držitele dosud volně pobíhajících psů, že v případě nedo-
držování platné Obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 týkající se této problematiky, 
se dopouští přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 odst. 2 
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který lze uložit pokutu až do výše 
30.000,- Kč. 

Co se týče  znečišťování veřejného prostranství psími výkaly,  jedná se 
taktéž mj.  o přestupek dle výše uvedeného zákona, kdy § 47 odst.  1 písm. d) 
hovoří  tak, že  „Přestupku se dopustí ten,  kdo znečistí  veřejné prostranství,  ve-
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řejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost 
úklidu veřejného prostranství“. Dle právní úpravy, platné od 1.1.2009, lze za tento 
přestupek uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč. 

Kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek v naší obci bude, počínaje 1.1.2009, 
provádět také Městská policie Lanškroun!
Mezi její další úkoly, na kterých se obec s Městem Lanškroun dohodla, patří:
Preventivní hlídková činnost, odchyt toulavých psů a jejich transport do útulku a po-
moc při zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích.

Před samotným závěrem bych se ráda ještě přeci jenom vyjádřila k současné-
mu  fungování  spolupráce  obce  s obecní  společností  VISION  Rudoltice 
s.r.o. Pomalu se blíží konec roku a tedy i plných 6 měsíců běhu této společnosti 
pod novým vedením. Obec je jediným společníkem společnosti VISION Rudoltice a 
tedy i jejím 100 % vlastníkem. Nemyslím si však, že tento fakt opravňuje starostu 
obce jako jejího zástupce „navenek“ (nikoliv statutárního zástupce) k tomu, aby 
tuto společnost řídil svou pevnou rukou. Nejvyšším orgánem společnosti je valná 
hromada, což je v našem případě zastupitelstvo obce, která současně jmenuje i 
odvolává  jednatele.  Jednateli  náleží  dle  obchodního  zákoníku  obchodní  vedení 
společnosti,  je  mj.  povinen  informovat  společníka  –  obec  -  o  záležitostech 
společnosti a v neposlední řadě nese neomezenou odpovědnost s ohledem na výši 
škody vzniklé porušením jeho povinností  při  výkonu funkce.  Pokud je jednatelů 
více, odpovídají za škodu společně a nerozdílně. 

Zastupitelstvo kromě svých veřejných zasedání absolvuje pravidelné týdenní 
pracovní porady, na kterých je průběžně informováno jednak z mé strany ohledně 
chodu obce a dále ze strany jednatelů společnosti VISION Rudoltice ohledně cho-
du této společnosti. Domnívám se, že toto je ideální stav, kdy se valné hromadě, 
resp.  zastupitelům,  dostává  obrovského  množství  informací  ze  strany  obecní 
společnosti a tito tak mají i možnost průběžně „hovořit“ do postupu jednatelů. Nic 
násilného, o všem se vedou naprosto demokratické diskuse a případné problémy 
se vyřeší na samém prvopočátku. Svůj příspěvek ohledně obecní bytové výstavby 
napsal i jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Libor Dostál, který nalezne-
te na dalších stránkách tohoto zpravodaje.

Blíží se závěr – závěr mého posledního letošního příspěvku, ale i roku 2008. 
S novým rokem přijde „nový“ Rudoltický zpravodaj, na počátku roku 2009 se mů-
žeme těšit na slavnostní přivítání 1501. obyvatele naší obce společně s těmi nej-
menšími  občánky,  a pevně věřím,  že  se dočkáme i  shovívavého  postoje  státu 
k naší obci a nebudeme tak přinuceni řešit existenční otázky!

S blížícím se koncem roku 2008 děkuji všem zastupitelům za výbornou spolu-
práci, zejména při rozhodování směřujících ke stabilizaci obce, a za jejich neoceni-
telnou podporu v tomto těžkém období. Děkuji samozřejmě také i zaměstnancům 
obecního úřadu a obecní s.r.o. za součinnost v plnění celé řady časově náročných 
úkolů. Děkuji všem členům výborů a komisí pracujících při zastupitelstvu obce za 
jejich kontrolní i poradní činnost. Jmenovitě bych ráda dále poděkovala jednateli 
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. Liboru Dostálovi za neocenitelnou oporu při 
konsolidaci obecní bytové výstavby v lokalitě Zámeček i obecní společnosti VISI-
ON Rudoltice s.r.o. a velký dík patří samozřejmě také právní zástupkyni obce Mgr. 
Janě Hamplové. 
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Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem zaměstnanců Obecního úřadu i jmé-
nem Zastupitelstva obce Rudoltice příjemné a pohodové prožití svátků Vánočních 
a v nadcházejícím roce 2009 hodně štěstí, zdraví, lásky a co nejvíce úspěchů ve 
Vašem profesním životě. Obci Rudoltice popřeji naplnění onoho známého výroku 
Williama Shakespeara „KONEC DOBRÝ – VŠECHNO DOBRÉ“.

V Rudolticích dne 22. listopadu 2008

Lenka Bártlová, starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

ZMĚNA E-MAILOVÝCH KONTAKTŮ OBECNÍHO ÚŘADU

Počínaje 8. 11. 2008 došlo z technických důvodů ke změně e-mailových kon-
taktů obecního úřadu, a to takto:

 Obecní úřad: ou@rudoltice.cz

 účetní obce p. Jaroslava Jašniaková: jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz

 administrativní pracovnice sl. Michaela Zvárová  michaela.zvarova@ru-
doltice.cz

 starostka obce p. Lenka Bártlová: lenka.bartlova@rudoltice.cz

VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

Starostka obce děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili voleb do Krajského 
zastupitelstva  Pardubického  kraje  ve  dnech  17.  a  18.  října.  Výsledky  voleb 
společně s volební účastí si můžeme nyní připomenout:

Výsledky voleb: Obec Rudoltice
Voličů v seznamu: 1 106
Počet vydaných obálek: 335
Volební účast v %: 30,29
Odevzdané obálky: 335
Platné hlasy: 332 (99,1 %)

Strana Počet hlasů

Číslo Název Celkem V %

1 Komunistická str.Čech a Moravy 53 15.96 

4 Str.drobn.živnost.a podnikat. 5 1.50 

8 S.O.S. pro kraj 13 3.91 

9 "Nezáv.starostové pro kraj" 5 1.50 

11 Koalice pro Pardubický kraj 30 9.03 

18 Strana zelených 13 3.91 

19 Moravané 0 0.00 

32 Strana zdravého rozumu 3 0.90 
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33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 0 0.00 

37 SDŽ-Strana důstojného života 4 1.20 

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 3 0.90 

44 Demokracie 0 0.00 

47 Občanská demokratická strana 57 17.16 

48 Česká str.sociálně demokrat. 136 40.96 

53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 9 2.71 

54 Konzervativní koalice 1 0.30 

Výsledky voleb: Pardubický kraj
Počet volených členů: 45
Celkem volebních okrsků: 872
Počet voličů v seznamu: 411 992
Vydané obálky: 175 556
Volební účast: 42,61 %
Odevzdané obálky: 175 402
Platné hlasy: 173 233 (98,76 %)

Strana Platné hlasy Mandáty

Čís. Název Celke
m

v % Celke
m

v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 22 524 13.00 6 13.33 

4 Str. drobn. živnost.a podnikat. 2 092 1.20 

8 S.O.S. pro kraj 727 0.41 

9 "Nezáv. starostové pro kraj" 6 342 3.66 

11 Koalice pro Pardubický kraj 32 219 18.59 9 20.00 

18 Strana zelených 4 168 2.40 

19 Moravané 240 0.13 

32 Strana zdravého rozumu 1 737 1.00 

33 Sdruž. pro rep. - Republ.str.Čsl. 124 0.07 

37 SDŽ-Strana důstojného života 932 0.53 

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 447 0.83 

44 Demokracie 314 0.18 

47 Občanská demokratická strana 36 042 20.80 11 24.44 

48 Česká str.sociálně demokrat. 61 900 35.73 19 42.22 

53 Děln.str. - zrušení popl.ve zdr. 2 229 1.28 

54 Konzervativní koalice 196 0.11
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2008 O PRAVIDLECH PRO VOLNÝ 
POHYB PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V OBCI RUDOLTICE

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém zasedání dne 30.10.2008 usnesením 
č. OZ/30/10/08 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c), a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, 
v souladu s § 24 odst. 2 zákona 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 na veřejném prostranství, a to 
pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele.

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.

Čl. 3 ZÁKAZ ČINNOSTÍ NA VYMEZENÉM VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a) je, s výjimkou prostor vymezených 

v čl. 4, zakázáno vykonávat

Na území obce Rudoltice na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 
1 této obecně závazné vyhlášky, je každý povinen zabezpečit pohyb svého psa 
nebo psa, kterého má v trvalé či přechodné péči vždy pouze na vodítku. Na ve-
řejných prostranstvích je zakázán pohyb psa na vodítku, jehož délka nezaručuje 
dostatečnou kontrolu psa.

Čl. 4 VYMEZENÍ PROSTOR 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 ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Ruší se Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o pravidlech pro volný pohyb psů 

na veřejných prostranstvích v obci Rudoltice.

Čl. 6 ÚČINNOST
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlá-
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šení.

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

otisk kulatého razítka obce Rudoltice

Vyvěšeno dne: 3. 11. 2008

NAŘÍZENÍ OBCE RUDOLTICE Č. 1/2008 O STANOVENÍ ROZSAHU, ZPŮSOBU 
A LHŮT ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A 
PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém zasedání dne 27.11.2008 usneslo 
vydat v souladu s ust. § 11 odst. 1 a ust. § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích,  ve znění pozdějších předpisů a na základě ust. § 27 odst. 7 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto na-
řízení:

Čl. 1 Předmět úpravy
Tímto  nařízením  se  stanovuje  rozsah,  způsob  a  lhůty  odstraňování  (zmír-

ňování)  závad  ve  schůdnosti  místních  komunikací  a  průjezdních  úseků  silnic, 
včetně chodníků na území obce Rudoltice (dále jen „obec“).

Čl. 2 Stanovení zimního období
Pro účely tohoto nařízení začíná zimní období 1. listopadu a končí 31. března. 

Pokud vznikne závada ve schůdnosti mimo zimní období, postupuje se při jejím 
odstraňování přiměřeně podle tohoto nařízení.

Čl. 3 Povinnosti odstranění závad ve schůdnosti
Vlastník nemovitosti,  která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo 

s místní  komunikací,  je  povinen  odstranit  závadu  ve  schůdnosti  na  přilehlém 
chodníku (dále jen „chodník“), která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem 
(dále jen „závada ve schůdnosti“). Závady ve schůdnosti, které nelze zcela od-
stranit, je nutno zmírnit.

Čl. 4 Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
Rozsah  odstranění  (zmírnění)  závad  ve  schůdnosti  se  stanovuje  minimální 

šířkou pásu 1 m. Je-li chodník užší než 1 m, pak je třeba nutno odstraňovat (zmír-
ňovat) závady ve schůdnosti v celé jeho šíři. (čl. 4 se týká pouze vlastníků nemovi-
tostí uvedených v čl. 3, kde nemovitost hraničí s přilehlým chodníkem)

Čl. 5 Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

• Odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti lze provádět odmetením 
nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími 
inertními materiály neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité 
částice (písek, drť zrnitosti 0,8 cm). Posyp inertním materiálem je možno 
provádět pokud odstranitelná výška sněhu nepřesáhne 3 cm.

• Posyp chemickými rozmrazovacími materiály se zakazuje. V naprosto výji-
mečných  kalamitních  případech  lze  na  svažitých  úsecích  chodníků  a 
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schodech provést posyp chemickým rozmrazovacím materiálem a to chlo-
ridem sodným („sůl kuchyňská“) nebo chloridem vápenatým.

• Odstraňováním (zmírňováním) závad ve schůdnosti nesmí dojít k omezení 
výstupu a nástupu na zastávkách hromadné dopravy, k vmetení sněhu do 
vozovek a musí být umožněn odvoz komunálního odpadu.

Čl. 6 Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
Lhůty k odstranění (zmírnění) závad ve schůdnosti se stanovuje takto:

 dojde-li k závadě ve schůdnosti v době od 22.00 hod. do 06.00 hod., pak 
je třeba závadu ve schůdnosti odstranit (zmírnit) tak, aby chodníky byly 
vždy v době po 7.00 hod. ranní schůdné,

 dojde-li k závadě ve schůdnosti v době od 06.00 hod. do 22.00 hod., pak 
je třeba odstranit (zmírnit) závady ve schůdnosti bez zbytečného odkladu.

Čl. 7 Odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a 
průjezdních úseků silnic

Není-li postup při odstraňování (zmírnění) závad ve schůdnosti místních komu-
nikací a průjezdních úseků silnic upraven v čl. 3 až 6 tohoto nařízení, postupuje se 
podle plánu zimní údržby schváleného zastupitelstvem obce. 

Čl. 8 Kontrola 
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí zastupitelstvo obce.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá činnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Lenka Bártlová, starostka obce 
Erika Kohoutová, místostarostka obce

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Plán byl zpracován v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích,  ve znění  pozdějších  předpisů a vyhláškou č.  104/1997 Sb.,  kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení 
obce Rudoltice č. 1/2008, o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad 
ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající pově-
trnostními vlivy a podmínkami za zimních situací  ve sjízdnosti komunikací a ve 
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (§ 41 vyhl. č. 104/1997 
Sb.). Zimní období je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud 
vznikne  zimní  povětrnostní  situace  mimo  toto  období,  zmírňují  se  závady  ve 
sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé 
situaci.

Sjízdnost místních komunikací se rozumí dle § 26 zák. č. 13/1997 Sb., silnice 
a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a ji-
ných vozidel přizpůsobených stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto 
pozemních komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

Schůdností  místních komunikací se rozumí dle § 27 odst. 2 zák. č. 13/1997 
Sb.,  v zastavěném  území  obce  místní  komunikace  a  průjezdní  úsek  silnice 
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schůdné,  jestliže  umožňují  bezpečný  pohyb  chodců  přizpůsobený  stavebnímu 
stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím 
a jejich důsledkům.

Dopravně technickým a stavebním stavem silnice nebo místní  komu-
nikace  se  rozumí  jejich  technické  znaky  (příčné  uspořádání,  příčný  a  podélný 
sklon,  šířka a  druh vozovky),  únosnost  krajnic,  mostů,  mostních  objektů  a vo-
zovky, vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve 
sjízdnosti silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat 
při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu těchto pozemních komu-
nikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve 
schůdnosti  komunikace,  kterou nemůže chodec předvídat  při  pohybu přizpůso-
beném stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a 
jejich důsledkům.

Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se sinicí nebo 
místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti 
na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud 
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit a u závady 
způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací
O zpracování plánu zimní údržby místních komunikací rozhodují obce jednak 

podle velikosti obce a jednak podle dopravního významu místních komunikací (§ 
42 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb.).

Pořadí, technologie údržby, doba zajištění sjízdnosti
I. pořadí – dopravně nejdůležitější místní komunikace a chodníky. Udržuje se 

celá délka vozovky a šíře v maximálně možném rozměru pluhováním. Chodníky a 
přechody jsou zdrsňovány posypem inertním materiálem. Vozovky jsou ošetřová-
ny inertním materiálem pouze v místech dojezdů na křižovatky a v místech do-
pravně nebezpečných.

Přechody a schodiště po ručním odstranění sněhu budou ošetřeny interním 
materiálem.

II. pořadí – ostatní z hlediska dopravně méně důležité místní komunikace a 
chodníky. Udržuje se opět celá délka vozovky a šířka v maximálně možném roz-
sahu  pluhováním.  Posyp  inertním  materiálem  pouze  v místě  dopravně  nebez-
pečném.

III. pořadí – zbývající komunikace pouze místního významu. Udržovány jsou 
pouze pluhováním.  Posyp inertním materiálem pouze v místě  dopravně nebez-
pečném.

Doba od zjištění závady ve sjízdnosti komunikace do výjezdu prvních me-
chanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 1 hodi-
na.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:

I. pořadí důležitosti – do 3 hodin
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II. pořadí důležitosti – do 6 hodin

III. pořadí důležitosti – po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději do 36 
hodin.

Seznam místních komunikací dle pořadí důležitosti

I. pořadí – do 3 hodin
Obecní úřad → Zastávky ČSAD → Prodejna Konzum → Pošta → Zadem k nádraží 

ČD → Nádraží  ČD komunikace  → Zámeček ovál  → Zastávka  ČSAD → Prodejna 
Konzum

II. pořadí – bezodkladně po I. pořadí, nejpozději do 6 hodin
Komunikace Zámeček → Komunikace obec

III. pořadí – ihned po I: a II. pořadí, nejpozději do 36 hodin
Parkoviště → „Cyklostezka“ Luková → Ostatní plochy

Přehled spojení a kontaktů
V případě  neočekávaného  náledí  nebo  nesjízdnosti  místních  komunikací 

v době mimo pracovní dobu je nutno volat odpovědného pracovníka:

František Božák Rudoltice 26 723 157 746

Jiří Krystl Rudoltice 95 724 530 771

Bohuslav Šafránek Rudoltice 773 237 497

Přehled mechanizmů
Pro zajištění úklidu sněhu a posypu místních komunikací, chodníků a pěších 

komunikací včetně cyklostezky a vyznačených přechodů pro chodce jsou provede-
na tato opatření:

● na skládce smluvní firmy je uskladněno cca 12 m
3
 posypové drtě + 1 t po-

sypové soli

● VISION Rudoltice s.r.o. má v mobilním stavu následující mechanizmy:

2 x traktor se zadním pluhem
1 x traktor se sypačem 
1 x nakladač pro případnou nakládku a odvoz sněhu 
1 x tatra s vlekem na zajištění dovozu posypového materiálu 

Kalamitní situace
Zimní kalamita je takový stav místních komunikací, kdy není možno zajistit 

sjízdnost v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti komunikací 
při nasazení všech kapacit určených tímto plánem.

Povětrnostní  situace,  které  mohou  zhoršit  nebo  znemožnit  sjízdnost  a 
schůdnost místních komunikací (a které tento plán řeší), jsou vánice, dlouhodobé 
sněžení, vznik souvislé námrazy, oblevy, mrznoucí déšť.

Postup řešení:
• pověřený pracovník ověří  všemi dostupnými prostředky situaci  i  s ohle-
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dem na předpokládaný vývoj počasí

• oznámí vznik kalamitní situace, způsob a postup řešení starostce obce

• rozhodne po dohodě se starostkou obce o redukci udržované sítě místních 
komunikací

• rozhodne o případném použití chemických prostředků (chlorid sodný) pro 
ošetření dopravně-nebezpečných úseků komunikací, chodníků a cyklostez-
ky

• zapíše do Deníku zimní údržby vznik mimořádné události

Různé
Jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. byl vydán závazný pokyn pro 

zimní  údržbu  komunikací  a  proveden  rozpis  pracovníků  na pohotovosti  na  mi-
mopracovní dobu a dny pracovního volna a svátky. (příloha č. 1)

V koordinaci  a  dohledu  nad  prováděním  zimní  údržby  se  střídají  jednatelé 
společnosti VISON Rudoltice s.r.o. a starostka obce.

O průběhu zimní údržby bude veden Deník zimní údržby. V deníku se chrono-
logicky zaznamenávají všechna zjištění a činnosti tak, aby do deníku nemohlo být 
nic dodatečně vpisováno, ani z něj dodatečně vypuštěno. Vyplněné deníky se ar-
chivují po dobu 5 let. Rozsah a způsob vyhodnocení zimní údržby místních komu-
nikací se provádí přiměřeně dle přílohy č. 8 odst. 3 vyhl. č. 104/1997 Sb.

V Rudolticích dne 27.11.2008

Lenka Bártlová, starostka obce 
Erika Kohoutová, místostarostka obce

ZMĚNY V OBECNÍM ZASTUPITELSTVU AJ.

Dne 29. 10. 2008 se p.  Jiří Janisch  písemnou formou vzdal svého mandátu 
zastupitele obce Rudoltice. Žádný ze dvou náhradníků za stranu ODS neměl zájem 
nastoupit. Počet zastupitelů tedy klesl na 8. 

Novou členkou kontrolního výboru se dne 30. 10. 2008 stala p. Zdeňka Jelín-
ková (za M. Macháčkovou).

Do funkce jednatelky firmy VISION Rudoltice s. r. o. byla dne 27. 11. 2008 za 
odstupující p. Eriku Kohoutovou jmenována p. Iva Stránská. 

Dne 27. 11. bylo OZ schváleno jmenování inventarizační komise ve složení: 
předseda komise: Iva Stránská, členové komise: Daniel Žáček, Oldřich Rezek.
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SLOVA MÍSTOSTAROSTKY

Akce kaštanová alej

Začátkem měsíce listopadu požádal za komisi životního prostředí její předseda 
Richard Kohout občany Rudoltic o účast na dobrovolné brigádě. Celkem obšírně 
ve svém letáčku popsal důvody, rozsah i charakter prací na akci ,,Pomozme našim 
alejím.“ Přípravě této akce jsme věnovali velkou pozornost jak po stránce infor-
movanosti (webové stránky obce, letáčky, SMS…), tak po stránce zajištění nářadí, 
ale i teplého občerstvení. Jediné, co se naplánovat nedalo, bylo počasí. Proto jsme 
pro akci zvolili  prodloužený víkend, aby se dalo pracovat alespoň 1 den, podle 
toho, jak počasí dovolí. 

V  sobotu  15.  listopadu  v  8  hodin  ráno  již  první  brigádníci  za  pomoci  me-
chanizace obecní společnosti Vision zahájili práce. Postupně přicházely posily až 
na konečné číslo 18. Bylo vysekáváno křoví a náletové dřeviny, posbíráno a odve-
zeno velké množství  větví  a pořádně jsme se zapotili  při hrabání nekonečného 
množství  listí  z  neudržovaného terénu.  Práce  bylo mnoho a pracovitých  rukou 
málo, proto jsme si v neděli dali repete a v započaté práci pokračovali. Zde nutno 
říci, že se v neděli sešla ze dvou třetin stejná sestava opět v počtu 18 lidí.

Pracovali jsme až do setmění. Přes veškerou pílí zúčastněných nebylo v našich 
silách vyčistit celou alej. Je na škodu věci a pro nás zklamáním, že se nenašlo více 
ochotných, zejména mladších brigádníků. Asi to bude tím, že občanům, kteří mají 
citovou vazbu k alejím, přibývají léta, a jejich věk a zdravotní stav jim už tak fy-
zicky náročnou práci neumožňuje, no a ti mladší, z větší části zřejmě zatím žádný 
vztah  ke  svému okolí  nenašli.  Proto  tím  víc  děkuji  všem,  kteří  vyměnili  teplo 
domova za nevlídné počasí a přišli alejím na pomoc. Zde je jejich seznam: ze síd-
liště  Zámeček:  p.  Jandová  s  dcerou,  p.  Taclová  s  dcerou,  p.  Švermová,  Mgr. 
Novotný, p. Hýblová, manželé Matějkovi, p. Kunertová, p. Konečný, p. Šafránek a 
p. Markl, z obce: p. Božák F., p. Blažek J., p. Haniš Z., p. Kobza M., p. Brejša, p. 
Bártlová L., p. Parentová Z., p. Kohoutvá, p. Kohout P., p. Kohout R. Vím, že byli i 
občané, kteří by se rádi zúčastnili, ale jejich pracovní vytížení či jiné důvody jim to 
neumožnily. Jsou mezi nimi i obyvatelé některých bytových domů v obci i na Zá-
mečku, kteří nečekají na žádné brigády a iniciativně si zkrášlují a opečovávají nej-
bližší okolí svého domu. Jako příklady mohu uvést opravdu hezky upravené okolí 
BD č. 612, 618, 616, 617, 609, 605 či 611 na Zámečku, nebo u BD č. 261 na 
horním konci obce. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem na těchto úpravách podíle-
jí, patří moje díky a uznání.

Erika Kohoutová, místostarostka

Na webových stránkách obce Rudoltice se objevil dotaz na to, co dělá 
místostarostka a za co bere peníze 

Paní  starostka stručně odpověděla.  Já  jsem si  odpověď nechala  na stránky 
zpravodaje,  protože si  myslím, že to zajímá i  některé občany,  kteří  nemají  in-
ternet, a proto si to na stránkách obce nemohou přečíst. Práce místostarosty není 
ničím stanovená, dělám to, co je zrovna potřeba, plním dílčí úkoly, kterými mě po-
věřuje paní starostka. Pohybuji se převážně v terénu, kontaktuji se s občany, kteří 
mají potřebu řešit různé problémy, organizačně zajišťuji akce jako jsou sbírky oša-
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cení pro Diakonii, brigády…, mám na starosti brigádníky pracující pod Visionem, 
připravuji mzdové podklady pro mzdy brigádníků, mám na starosti pokladnu Visio-
nu… Občas se zúčastním jednání mimo obec. Některé z těchto činností vyžadují 
moji přítomnost v době, kdy mám být na svém pracovišti, proto si musím brát ne-
placené volno v zaměstnání, které mě živí, takže přicházím o část svého platu. 
Těch necelých 8 000 Kč čistého mně nahrazuje ztrátu na výdělku v zaměstnání, 
zvýšené náklady na telefon a dopravu – nenechávám si proplácet cestovné, pokud 
mám jednání mimo obec. To, co mi zůstane, je taková náplast za to, že mi ne-
zbývá žádný volný čas pro sebe a rodinu. Není to stížnost, pouze konstatování fak-
tu a odpověď na dotaz. 

Erika Kohoutová, místostarostka

VISION RUDOLTICE S. R. O.

Vážení občané,

byl  jsem  vyzván  zastupitelstvem  obce,  abych  Vás  informoval  o  činnosti 
společnosti VISION Rudoltice s. r. o. V období od 1. 7. 2008 do současnosti. 

Nejdříve však několik informací k mé osobě: jmenuji se Libor Dostál, je mi 52 
let, v současné době bydlím v Dlouhé Třebové a jsem jednatelem společnosti ZV 
KOVO s. r. o., která realizuje výstavbu výrobní haly v průmyslové zóně Rudoltice. 
V červenci letošního roku jsem byl osloven zastupitelstvem obce, zda bych se ne-
chtěl  na pozici  jednatele společnosti  VISION s. r.  o.  podílet  na řešení poměrně 
složité situace okolo investiční bytové výstavby na Zámečku, která vznikla po od-
volání starosty a statutárních zástupců obou společností ve vlastnictví obce. 

Od srpna 2008 jsem byl tedy v pozici jednatele společnosti VISION s. r. o. po-
věřen zastupitelstvem obce základním úkolem zajistit plynulé pokračování bytové 
výstavby na Zámečku.

Nejprve několik slov ke stavu, ve které se nalézala investiční výstavba jak po 
finanční, tak stavební stránce. 

Finanční situace byla velmi vážná, a to zejména z důvodu prakticky kompletní-
ho vyčerpání  prostředků z překlenovacího úvěru v průběhu června  2008,  a  fi-
nanční prostředky, které byly k dispozici na běžném účtu, byly v té době velmi 
omezené. K tomu je také třeba vzít v úvahu tehdejší obecnou nedůvěru dodavate-
lů, zda obec dokáže dostát svým finančním závazkům a zda bude vůbec schopna 
dále pokračovat ve výstavbě. Vznikaly proto výrazné tlaky na okamžité vyrovnání 
všech finančních závazků obce. 

Po stránce stavebně organizační je faktem, že v té době již byla výstavba ve 
značném zpoždění proti nasmlouvaným termínům. 

Pro splnění základního cíle, a to zajištění dalšího úspěšného pokračovaní by-
tové výstavby bylo vytyčeno několik postupných kroků :

- stabilizovat finanční situaci 
- získat opět důvěru stávajících dodavatelů a v případě, že to nebude možné, 

získat dodavatele nové

Byl  vypracován  harmonogram stavebních  prací  s  výhledem do konce  roku 
2008, který zahrnoval tyto úkoly :
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- dokončeni a kolaudace tří bytových domů B 
- dobudování komunikací a provedení základních terénních úprav u bytových 

domů B 
- dobudování veřejného osvětlení a rozvodů datových sítí u bytových domů B
- kompletní dokončení inženýrských sítí stavebních parcel 
- provedení hrubých staveb u čtyř bytových domů D včetně zastřešení. 

Dnes lze konstatovat, že všechny tyto úkoly se podařilo splnit. Poslední ze tří 
plánovaných kolaudací  bytových domů B proběhne 27.  11.  2008.  Komunikace, 
inženýrské sítě a terénní úpravy jsou v plánovaném rozsahu dokončeny. Pouze u 
hrubých staveb bytových domů D může částečně ovlivnit  jejich dokončení  ne-
přízeň počasí v závěru roku.

Finanční situace je stabilizovaná a v dnešní době není žádných pochybností o 
schopnosti  obce dokončit  bytovou výstavbu na Zámečku v celém rozsahu a v 
plánovaném termínu do 30. 9. 2009. 

Závěrem se chci krátce zmínit o tom, co bylo a zřejmě je stále široce disku-
tovaným tématem, a to zda opravdu docházelo v minulé době v souvislosti s rea-
lizací  bytové výstavby k některým krokům, které nebyly  v  souladu s  platnými 
právními normami. 

Když se na tento problém podívám s odstupem čtyř měsíců, kdy jsem měl 
možnost se seznámit s daným problémem blíže, a v situaci, kdy čelíme sérii roz-
hodnutí Finančního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nelze než 
konstatovat, že tomu tak skutečně bylo a cela řada v minulé době činěných kroků 
byla přinejmenším velmi sporných.

V této souvislosti je třeba mít stále na paměti, že konečné rozhodnutí o míře 
případného zavinění jednotlivých osob nepřísluší nám, ale příslušným orgánům. 

Nám, to znamená zastupitelstvu v čele se starostkou a statutárním zástupcům 
společností ve vlastnictví obce, přísluší se z těchto chyb poučit a vyvodit z nich 
důsledky, které povedou k jejich nápravě. 

V Rudolticích dne 19.11.2008

Libor Dostál, jednatel Visionu, s.r.o.

KDYŽ SE LAIK DIVÍ A ODBORNÍK ŽASNE

Když  jsem  začala  revidovat  právní  vztahy  v  obci  Rudoltice,  musela  jsem 
opravit své tvrzení, že už mne na obcích nemůže nic překvapit - na obecní právo 
se specializuji už více jak patnáct let, a setkávám se řadou kuriozit, improvizací a 
někdy velmi vážných chyb, které se pak tu hůře, tu lépe (někdy vůbec) dají na-
pravit. Rudoltice jsou výjimka – bohužel ne tím, že by se tu nic z toho ne-
vyskytovalo, ale právě naopak – taková kumulace „průšvihů“ je na jednu 
malou obec přece jen hodně silné kafe.  Kam sáhnete, tam se sypou para-
grafy pod rukama a tápete a hledáte, jak z toho všeho vlastně ven a zda to vůbec 
jde bezbolestně – tedy beze ztrát. Nové paní starostce nezávidím – přišla do obce, 
kde v právní agendě není kámen na kameni, kde se vztahy mezi obcí, pří-
spěvkovou organizací  a společností  s  ručením omezeným staly  neprů-
hledným spletencem, v níž se snad ani nedá detailně zorientovat – a kde 
je dnes a denně nutno volit mezi tím přiznat chyby a definitivně potopit 
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bývalého  starostu  se  vším  všudy,  anebo  vymyslet  řešení,  které  obci 
aspoň trochu pomůže,  a napravit to, co jde, vlastní  silou vůle a tím vlastně 
tomu, kdo to způsobil, pomáhat – škody, které by mu jinak byly připsány, budou 
menší. 

Musím říct, že není mým zvykem komentovat vlastní práci, která je jinak po-
měrně jasná – tady byl porušen zákon, tady je řešení, tady řešení už není a je 
nutné čekat důsledky – ale v případě Rudoltic mi to nedá. Je to totiž práce veskrze 
těžká, ubíjející a hlavně téměř nekončící – tak moc se v obci právo „znásilňovalo“ 
a vykládalo po svém. 

Napravit to jít musí, jiná cesta není. Že to bude dost stát (peníze i iluze) je 
taky jasné. Co však vyčíslit nelze, to je zcela nestandardní výkon nové starostky, 
která musí za krátkou dobu napravit to, co se tu léta dělalo, mírně řečeno, velmi 
zvláštním způsobem. Její čas, nervy, pochybnosti o cestě ven z toho všeho – ne-
vím, kdo by se toho jinak ujal, a hlavně byl schopen takové akceschopnosti. 

Musím tedy říct, že odměny na faktury a podnikové spoření ve veřejném roz-
počtu byla silná káva i pro mne. Rodinné propletence bez ohledu na střet zájmů 
káva ještě silnější. Energie, s kterou to vše řeší přes další a další zjištění a 
další kostlivce ve skříni jedna drobná žena, je však káva nejsilnější – v 
tom dobrém slova smyslu. Aspoň pro mne, která zná spíše ty rezignující. Píšu 
to tedy hlavně proto, aby si toho Rudoltičtí všimli. Není to totiž samo sebou. Druzí 
by už to dávno vzdali nebo na nápravu rezignovali a starali se jen o to, jak to dát 
bývalému starostovi sníst. Snaha o nastartování obce přes všechno řečené k další-
mu rozvoji je však snaha úctyhodná. Musím říct, že pak je i moje nesnadná práce 
na tom dát věci do pořádku přece jen snesitelnější, a dělám ji, lze-li to tak říci, 
ráda. 

Mgr. Jana Hamplová, advokátka
právní zástupkyně obce

ODEZVA: KOMISI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pane Kohoute, 

nemohu nereagovat na Váš článek v brožurce Rudoltický zpravodaj č. 3/2008. 
Informujete nás občany o tom, co se onoho dne 25. 6. 2008 stalo, a máte i dotazy. 
Dovoluji si na některé odpovědět. Podle vás ti, co křičí, jsou najednou odborníci a 
dendrologové, ale to Vy také nejste, žádný konkrétní titul před vaším příjmením 
nemohu najít. Zajímáte se, zdali ti odborníci napadali firmy, stavebníky, hutě atd. 
Jako pracovník ŽP byste měl vědět, že proti této hůlavě se nikdo nezaručí, že vám 
to neodnese střechu. Na tuto přírodní sílu prostě nemáme a nikdo nám nezaručí, 
že to vůbec přežijeme. Ano, zákon říká, ochraňme stromy, k životu je nutně po-
třebujeme, ale co když ten život ohrožují? Přečtěte si také jiný zákon, třeba záko-
na na ochranu občana odstavec 415, 420. Vyčítáte nám, že zapomínáme, ale to 
Vy také. Měl byste vědět, že na doporučený dopis se má do určité doby odpově-
dět, ale ta lhůta je kratší než 5 měsíců a odpověď stále žádná. Také si uvědomuji, 
že mohutné lípy vysázeli lidé, ale to bylo více jak před 100 lety a ony trochu vy-
rostly. Můj dvouletý maraton v běhání za Vámi jsem vzdala, protože Vaše výmluvy 
a sliby byly jen plané řeči. Dělal jste ze mne blba, ale poškozený strom od zdravé-
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ho snad ještě poznám. Byla jen otázka času, aby se stalo to, čemu jsem chtěla za-
bránit a „předejít“. Proč jste je neskácel nebo neošetřil tak, aby mě neohrožovaly? 
Dva roky je pro Vás krátká doba? Zbytky pařezů mluví samy za sebe. 

Pane Kohout, mě vůbec nezajímá, že skácení 1 stromu stojí 8.000,- Kč, vždyť 
dostáváte státní dotace (nebo ne?). Vy jste životního prostředí ušetřil 16.000,- Kč 
a já dva měsíce uklízela bordel, a za to bych Vám měla poděkovat? To pomyšlení 
že se mně to nemuselo stát a dalo se tomu předejít. Proto jsem jedna z těch křičí-
cích. Už vůbec mě nezajímá, že tuto funkci děláte sám, když na to nestačíte, pře-
dejte to druhému, každý je nahraditelný. Na Vaši lehkomyslnost a nezájem dopla-
til i můj syn. V garáži poškozené auto, kdo mu zaplatí opravu? Vy snad? Už slyším, 
jak také křičíte, proč já, to byla vichřice, ale kdyby tam ty stromy nebyly, tak se to 
nemuselo stát. Pane Kohout, v mém případě za to můžete Vy, a když mi dokážete, 
že nemám pravdu, tak se veřejně omluvím. Vaše připomínka, že nemám bydlet 
u potoka, mně vyrazila dech, protože takovou debilitu by neřekl ani inteligent. Na 
tyto katastrofy jsem pojištěná a Vy byste se měl nechat pojistit na blbost. Říkáte 
nesmysly a teď se chytáte slovíček jako tonoucí stébla. Proč byste se stěhoval a 
utíkal  před lidmi,  když máte čisté svědomí? Praxe přichází  léty  a nikdo učený 
z nebe nespadl.

Přeji hodně úspěchů

Ludmila Pusztaiová, 12.11.2008

Pozn. red.: Redakce respektuje právo na vyjádření názoru pisatele, zveřejněno 
bez stylistických úprav.

Poděkování
Po  přečtení  Rudoltického  zpravodaje  č.  3/2008  děkuje  naše  starostka  paní 

Lenka Bártlová všem, kdo pomáhal při odstraňování škod způsobených vichřicí. 
Myslím, že poděkování  patří  i  Vám, paní Lenko, ona morální podpora v daném 
okamžiku potěší a nebyl Vám lhostejný osud lidí, které tato pohroma potkala.

Děkuji.

Ve Vaši nelehké funkci přeji mnoho úspěchů.

Ludmila Pusztaiová

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Je to nádhera být obyčejným člověkem, prostě žít. Dívat se do nebe, vidět  
slunce, pozorovat květiny a hvězdy v noci. Přihlížet dětským hrám, smát se, hrát  
si, dělat, co přináší radost, snít, dovolit fantazii si hrát, být spokojený: pak je život  
svátkem.“ 

Phil Bosmans

Vážení rodiče a přátelé školy, 
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v souvislosti s novou koncepcí školství i na naší škole připravujeme celou řadu 
projektů. Snažíme se, aby každý z nich přinášel nejen nové zkušenosti, ale pře-
devším radost z tvořivé práce, vzájemné pomoci a přátelství.

V tomto duchu jsme se jako již každoročně vydali 4. září na náš společný výlet, 
tentokrát  na kolech.  Všechny děti  statečně šlapaly  a kouzelný pohled byl  pře-
devším na prváčky.

Dne 17. září se 11 dětí ze základní školy a 5 dětí z mateřské školy zúčastnilo 
cyklistických závodů u haly B. Modrého v Lanškrouně. Naši sportovci  dosáhli 
velkých úspěchů. Na stupínek vítězů se postavili:  Julinka Svatošová, Sabinka 
Langerová, Jonáš Kolomý (MŠ), Tomáš Kern, Karolína Kolomá, Vilém Jí-
lek, Daniel Prokop (ZŠ). Závodníci ze školy si zaslouží velkou pochvalu, protože i 
přes chladné počasí jako jediní dorazili na závody na kolech.

Dne 25. září 2008 jsme se zúčastnili 9. ročníku „Běhu ulicemi města“ v 
Lanškrouně. Na medailová místa tentokrát naše sportovní nadšení nestačilo, ale i 
tak se nám tyto závody moc líbily.

Marcela Krystlová, DiS

30. září se děti ze všech ročníků ZŠ v Rudolticích zúčastnily v prostorách sálu 
KC ekologického pořadu „Člověče, všímej si“. Tento pořad pro děti připravil Měst-
ský úřad – Odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesní správou v Lanškrouně. 
Děti  se  formou  soutěží  dozvěděly  zajímavé  informace  o  třídění  odpadů,  o 
myslivosti, o památných místech našeho regionu, o týrání zvířat, o ochraně příro-
dy. Mohly si vyrobit ruční papír a poslechnout zvuky ptáků. Na závěr byly všechny 
děti odměněny pěknými cenami. 

Stanislava Vávrová, DiS

První  den  v  měsíci  říjnu  se  našich  19  žáků  zúčastnilo  atletického  závodu 
„Damníkovský trojboj“. Soutěžilo se v běhu na 60 metrů, ve skoku do dálky a v 
hodu kriketovým míčkem. Na místo konání jsme se dopravili na kolech. Soupeřili 
mezi sebou sportovci z Damníkova, Tatenic a Rudoltic. Medaili získali: Pavel Ko-
nušík za 3. místo, Radek Tejkl za 2. místo, Daniel Urban za 3. místo 

Všem závodníkům – bojovníkům patří velká pochvala!

Mgr. Lenka Havlenová, ředitelka

V pondělí 6. října navštívily děti naší školy představení divadelní společnosti 
Julie Jurištové „O Dobru a Zlu“. Sál lanškrounského zámku se rázem proměnil v 
kouzelný les a děti prožívaly příběh statečného Michala, který s pomocí chytré liš-
ky, víly Všudybylky, skřítků Kostitřase a Stromohlta a dívky Elišky přemohl zlou ča-
rodějnici Hrombabu a vysvobodil celý kouzelný les z její moci. A jak dopadla sázka 
Dobra se Zlem? Jak všichni víme, není zlo bez dobra a dobro bez zla. Jen láska a 
lidskost mohou v jejich nekonečném sváru obstát. Dětem se představení líbilo, a 
to nejen díky hezkému příběhu, ale i  výborným hereckým výkonům a pěkným 
písničkám. Všichni se už moc těšíme na další divadelní zážitek. 

Markéta Jurková 

18. října se žáci  ZŠ a MŠ v Rudolticích zúčastnili  tradičního „Běhu do sjez-
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dovky“ v Lanškrouně. Tentokrát v dopoledních hodinách. Běh absolvovalo celkem 
23 dětí  z celkového počtu 235 zúčastněných žáků ze všech škol. I přes velkou 
konkurenci a také náročnost tratě získaly Rudoltice krásná ocenění. Zlaté medaile 
vybojovali:  R. Janů a Klára Žáčková z mateřské školy,  Pavel Štichauer z 2. 
ročníku základní školy, stříbro M. Svatoš a J. Svatošová, děti z mateřské školy a 
Maruška Pacholíková, žákyně 2. ročníku základní školy. Bronzové medaile zís-
kali  M. Janů z mateřské školy a Daniel Prokop z 1. ročníku základní školy. Dě-
tem patří velká pochvala také za to, že bezpečně zvládly cestu tam i nazpět na 
kolech. 

Stanislava Vávrová, DiS

V  sobotu  18.  října  proběhl  již  třetí  ročník 
„Drakiády“. Za krásného slunného odpoledne se sešlo 
rekordních 49 soutěžících se svými kamarády, rodiči i 
prarodiči.  O  příjemnou  atmosféru  se  staral  pan  Ja-
sanský.  Krásní  draci  létali  nad hřištěm více  než  dvě 
hodiny. Porota vyhodnotila tři kategorie:

1.  Největší  drak:  Lucie Bajusová,  Petr 
Kollert, Jakub Řehoř
2. Nejlepší pilot:  Daniel Prokop, Radek Tej-
kl, Vojtěch Kern
3. Nejhezčí domácí drak: Tereza Žáčková, Tereza Krystlová, Jan Jursa

Helena Filípková

A naše cesta do družební školy Marcinkowice v Polsku? Jak to vše probíhalo? 
Své zážitky z cesty i pobytu sdělily děti ve své slo-
hové práci.

„Vše začalo 5. 11. Všichni jsme se shromáždili 
ve škole. Jeli jsme skoro celá škola. Naše první za-
stávka byla v Králíkách, kde jsme se nasvačili. Při-
bližně za hodinu jsme byli v Klodsku a to už bylo za 
hranicemi. S holkama to byla hrůza, protože jsme 
museli prolézt každý obchůdek. Hned jak jsme přije-
li, čekal nás oběd. Ten nám všem chutnal. Po obědě 
jsme si  vybalili.  Uložili  nás  ve  sportovní  hale,  do 

pěkných pokojů. Ve škole pro nás měli připravené kouzelné komnaty Harryho Po-
tera. Byla to komnata zábavy, kde jsme si hráli s míčkem a padákem, komnata 
vaření, hudby, kde jsme zpívali, a na další si už nevzpomínám. Umývali jsme se v 
americké firmě, která vyrábí  součástky k automobilům. Pak jsme šli  do hajan. 
Další den nás čekala snídaně a potom balení. Hned, jak jsme sbalili, tak jsme šli 
sportovat.  Měli  tělocvičnu velkou jako dvě naše rudoltické.  Nejdříve sportovala 
druhá a třetí třída, po ní nastoupili čtvrťáci a páťáci. Kromě závodů pro nás měli 
připravený turnaj ve vybíjené a fotbalu. První třída se šla učit s polskými prvňáčky. 
Po vyhodnocení, diplomech a pohárech hurá domů. Šíleně se mi tam líbilo a vzpo-
mínat budu hodně dlouho. 

Daniel Diblík, žák 5. ročníku
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Dne 5. - 6. listopadu jsem jela se svými spolužáky a pěti učitelkami za našimi 
polskými kamarády, kteří jezdí za námi do Čech. Jeli jsme krásným Neoplánem, ve 
kterém bylo pohodlně. Cesta byla poměrně dlouhá, ale díky zastávkám v Králíkách 
a v Klodsku se to dalo vydržet. Na tržnici jsme si mohli něco koupit. Cesta z Klod-
ska do Marcinkowic nám pak utekla jako voda. Všichni na nás čekali, mávali a ra-
dostně skákali, že jsme konečně dorazili. Velice nás zaujala jejich nová tělocvična i 
to,  co  pro  nás připravili.  Ty  báječné  hry  a  soutěže.  Nejvíc  mě tam bavily  hry 
Harryho Potera a soupeření proti Marcinkowickým. Večer byla večeře a hurá do 
hajan. Druhý den nás čekalo balení a sportovní klání. Druhá a třetí třída se umísti-
la na druhém místě, čtvrtá a pátá třída získala třetí místo. První třída, ta se měla! 
Oni se šli učit s polskými prvňáky. Potom byl oběd a hurá domů za maminkami. 
Tento  výlet  se nám velice  líbil.  Všichni  na to budeme rádi  vzpomínat,  protože 
máme nyní v Polsku velkou spoustu nových kamarádů.

Tereza Žáčková, žákyně 5. ročníku

A co proběhlo v nejbližších dnech a co se ještě chystá?

Dne 30. 11. v 16.00 hodin se konal v kostele sv. Petra a Pavla v Rudolticích Adventní kon-
cert, na kterém vystoupily naše děti ze základní a mateřské školy. Děkujeme všem za 
hojnou účast a zveme na Vánoční koncert, který se připravuje na 17. 12. od 16 hodin.

Už brzy se zahrada pokryje sněhem a stromy se oblečou do bílého. Přijdou 
Vánoce a s nimi všechno, co k nim patří. Kéž září dětskou radostí, která nás bude 
provázet po celý příští rok.

Uviděla jsem, jak si poskočilo dítě a uložila si to do paměti a přivoněla srdcem.  
Že si poskočilo, že se usmálo a s popěvkem na rtech běželo dál. A začal další nový 
den.

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

Mikulášská zábava, pořádaná ZŠ a MŠ Rudoltice ve spolupráci s obcí dne 13.12.2008, 
je z bezpečnostních důvodů ZRUŠENA!

Akce bude s největší pravděpodobností nahrazena v březnu příštího roku.

Cena vstupenky zakoupené v předprodeji bude po jejím předložení vrácena!
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ZÁMECKÝ VRCH NA PODZIM

Podzimní mokré počasí sice k procházkám už tolik nelákalo, přesto si od konce 
sezony Zámeček při pěkném počasí prohlédli další návštěvníci. V září přišlo něko-
lik školních tříd, děti pořádaly v okolí různé hry, učily se určovat světové strany a 
vzdálenosti, zařádily si na prolézačkách.

V  přízemí  bylo  upraveno  posezení,  při  různých  akcích  se  tam  poprvé  od 
uzavření zámecké hospůdky kolem r. 1953 zase točilo pivo.

Sklepní prostory byly plně využity při rockovém koncertu pro mládež 27. října 
doplněném  zajímavými  světelnými  a  zvukovými  efekty.  V  budoucím  vinném 
sklípku byl vybudován prozatímní pult a pivo se točilo i ve sklepení.

Také skauti si přišli odpoledne zavzpomínat pod svojí lípou na doby, kdy bývali 
na Zámečku. 

V minulých týdnech byla věž připravovaná na zimu, tabla s fotkami byla pře-
místěn do tepla, část do lanškrounského pečovatelského domu pro seniory jako v 
loňském roce.

V zimním období se bude pokračovat a pátrat v archivech po dalších starých 
dokumentech o zámecké minulosti, většinou se při tom najdou i zajímavé údaje z 
historie Rudoltic, Lanškrouna i dalších míst.

Budou se také chystat  další  výstavní a informační tabla,  doplňovat získané 
informace na zámecké internetové stránky: www.novyzamek.info.

Zámeček je možno si prohlédnout i přes zimní období, v loňském roce to vyu-
žilo poměrně dost návštěvníků, nejlépe po domluvě na tel: 776 642 277.

Začínáme také zajišťovat program při různých akcích na příští rok, zatím se 
podařilo  zajistit  například  předvedení  ukázek  westernového  ježdění,  budou  se 
domlouvat další .

Doufáme, že se podaří na příští rok zajistit ještě pestřejší nabídku zajímavých 
programů, aby se návštěvníci měli na Zámecký vrch na co přijít podívat.

Vyhlášená  průběžná  sbírka  knoflíků  měla  úspěch.  Zatím  jsou  dvě  sběrná 
místa, na poště v Rudolticích a ve fotoateliéru Jiřina Straková na lanškrounském 
náměstí. Sebrané knoflíky budou obaleny zlatým staniolem, a tak budou zámečtí 
skřítkové hlídat stále vylepšovaný poklad.

Až bude za dobrovolný příspěvek po korunkách nasbíraný něco zakoupeno, 
bude to označeno.

Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc a podporu činnosti na Zámečku, 
jak při opravách, provozu, tak i hledání dokumentů.

Přejeme do dalšího roku hodně zdraví a úspěchů, těšíme se na další 
zajímavé zážitky a setkání na Zámeckém vrchu.

Krasava Šerkopová

ŽIVOT A BUDOVÁNÍ POD ZÁMEČKEM

Při procházkách na Zámeckém vrchu je vidět, co vše už bylo postaveno. Do 
dalších bytových domů se začali stěhovat noví obyvatelé. Vedle je vidět, jak od 
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základů roste několik čtyřbytovek, kde by měly být byty 3+1 hlavně pro rodiny s 
větším počtem dětí.

Kdo si postupně všímá výstavby, jistě mu neušlo, že také první obyvatelé ro-
dinné výstavby už se nastěhovali do svého domku, možná se ještě letos nastěhují 
obyvatelé do domku vedlejšího. Jsou tam ještě různé nedostatky, jako třeba velice 
blátivé okolní  cesty,  takže dojít  na nákup nebo k autobusu a nebýt po kolena 
obalený blátem nebo se v něm doslova nevyválet vypadá zatím spíš jako chůze po 
překážkové dráze s břemenem. Časem se snad přístupové cesty vysypou alespoň 
štěrkem, aby se po nich dalo lépe chodit i s kočárkem.

Začalo se letos stavět několik dalších rodinných domků, výstavba dalších se 
připravuje.  Ještě  dlouho  asi  bude  trvat,  než  bude  okolí  všech  nových  staveb 
pořádně upravené a čisté, s tím se musí počítat,  ale později  by na Zámeckém 
vrchu všechny  ty barevné  domy a domečky zasazené  do zeleně  a kvetoucích 
lučních rostlin mohly vypadat opravdu hezky.

Pokud se okolní příroda nebude vandalsky ničit  tak, 
jako byla třeba poničena po pouhých dvou letech místní 
autobusová zastávka, a časem bude dobudováno vše, co 
bude potřeba pro zvyšující se počet obyvatel, mohlo by 
se nám v okolním přírodním prostředí dobře bydlet a pří-
jemně žít. Záleží na každém z nás, jak bude okolí vypa-
dat, na všech majitelích psů a psíků, jak si po svých mi-
láčcích budou uklízet. Zatím stále za některými po pro-

cházce zůstávají kolem bytovek psí hromádky, do kterých si pak potmě snadno 
šlápne i ten, který po svém pejskovi uklízí. Navíc si na trávnících hrají děti, měly 
by  se  rozhodně  udržovat  čisté.  Vzít  si  s  sebou  při  venčení  sáček  a  uklidit 
hromádku snad není tak složité, to by měl zvládnou každý majitel, kontejnerů je 
kolem bytovek dost.

V aleji  bylo  při  brigádě  vyhrabáno  a uklizeno spa-
dané listí i větve, je však škoda, že nepřišlo pomoci více 
obyvatel z bytovek, lépe se alejí bude chodit všem, tak 
je smutné,  že s úklidem přišlo  pomoci  jen velmi  málo 
místních lidí.

Je na každém z nás, jak bude vypadat okolí. Napo-
menout toho, kdo odhazuje všude odpad a dělá nepořá-
dek nebo něco ničí, lavičky, zastávku atd. může každý, kdo něco takového uvidí, 
abychom si udrželi v přilehlé přírodě pořádek a za chvíli nezakopávali na každém 
kroku o plastové lahve nebo všude nepřeskakovali psí hromádky.

Totéž platí i v bytových domech samotných, nikdo by neměl odhazovat odpad 
pod mříže u vchodu, házet papírky od cukroví nebo sušenek do schránek nebo 
pod schody, a přitom se to pořád děje, i přes opakovaná upozornění. Měla by to 
být věc hlavně rodičů těch,  kteří  dělají  v domech nepořádek.  Pokud to dělají  i 
dospělí, tak by s tím měli konečně přestat. V některých domech je i po dvou le-
tech pěkně čisto, pořádek, ale v některých se toho nedá rozumnou domluvou do-
sáhnout. Přitom by stačilo málo, aby byl pořádek i tam. Doufám, že se to zlepší a 
budeme všichni bydlet v příjemném prostředí, jak by to mělo být.

Letošní zima už se koncem listopadu přihlásila pořádnou porcí sněhu, děti tak 

Rudoltický zpravodaj 24 4/2008



mohly v okolí i sáňkovat, stavět sněhuláky a užívat si první sněhové nadílky. Cesty 
byly rychle vyhrnuty, stejně se musí chodit i jezdit opatrně, spodní umrzlá vrstva 
pořádně klouže. Můžeme si jen přát, aby o blížících se vánočních svátcích bylo 
alespoň tolik sněhu jako bylo teď a nebyly „na blátě" a děti se mohly pořádně vy-
dovádět. Jaká bude letošní zima se uvidí, přibudou povinnosti s odlízením sněhu. 
Každý by měl udržovat ve svém okolí čistotu a pořádek a když to někdo nedělá, 
měli by ho ostatní upozornit. 

Spokojenost a příjemné prožití vánočních svátků všem přeje 

Krasava Šerkopová

Z TISKU O RUDOLTICKÉM SPORTU

ÚSPĚCH RUDOLTICKÉHO BOXERA

BOX: Dirgas zvítězil v Děčíně před limitem, Pecháček až na body
Orlický deník 19.10.2008

Děčín, Č. Třebová - Ve čtvrtek večer boxovali rudoltický Štefan Dirgas a lan-
škrounský Michal Pecháček na galavečeru v Děčíně. Oba bojovníci českotřebovské 
stáje Siam své zápasy zvládli a připsali si do statistiky další výhru, Dirgas čtvrtou, 
Pecháček třetí.

Těžká váha Štefan Dirgas, kterému je dvaadvacet let, prožil celkem pohodový 
zápas. „Jeho soupeř Imrich Borka byl menší než on, ohýbal se a trochu se bál. 
Štefan je celkem monstrum, takže Borka nechtěl hlavně inkasovat. Štefan dostal 
Borku dvakrát na zem a zápas vyhrál náš boxer K. O. ve druhém kole“ prozradil 
trenér obou boxerů Milan Mikota. 

Dirgas i Pecháček, kteří do profesionálního boxu přišli na české poměry ne-
zvykle brzy, čekají pod vedením trenéra Mikoty i za přispění ostatních boxerů stá-
je ještě dlouhé týdny dřiny v tělocvičně, než se postaví k opravdu velkým zápa-
sům. „Podle mě je to, že vstoupili do profi boxu tak brzy, jedině dobře. Pro trenéra 
jsou velice tvární a dá se s nimi dobře pracovat. Profesionální a amatérský box se 
stylem liší a mezi amatéry toho kluci ještě moc nenaboxovali. Je to určitě lepší za-
žít si ten styl už od mládí. A že jsou mladí? To je tady tak divně zakořeněné. V zá-
moří ale také berou mladé boxery,“ prozradila manažerka stáje Vítězslava Petruc-
cová.

RUDOLTICE NASÁZELY SEDM GÓLŮ 

Orlický deník 29.10.2008

Orlickoústecko - Poslední podzimní kolo okresního fotbalového přeboru 
vyšlo skvěle Rudolticím, které se díky remíze Těchonína s Heřmanicemi 
vyšvihly do čela tabulky.

Rudoltice – Luková 7:1

Poslední  zápas  podzimu  se  domácím  povedl.  Na  rychlý  gól  Rudoltic  sice 
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Duspiva dokázal odpovědět, ale potom se rozjel brankostroj domácích, kteří drtivě 
zvítězili. 

Fakta – branky: Macháček 2, Ježek, Stránský, Skalický, Tejkl, Vašina – Duspiva. 
Rozhodčí: Hejl. ŽK: 1:2. Diváků: 50. Poločas: 3:1.

VÁNOČNÍ PŘÍLOHA

VÁNOCE V RUDOLTICÍCH

- Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla 
Středa 17.12.2008 od 16 hodin

- Půlnoční bohoslužba se zpěvem koled 
Štědrý den - 24.12.2008 od 22 hodin 

(v kostele slouží jáhen Ing. Josef Macháček) 

- Vánoční mše sv.  
Boží Hod vánoční - 25.12.2008 ve 14 hodin

v kapli na faře slouží P. Zbigniew Czendlik)

- Betlémské světlo (rozšiřují rudoltičtí skauti)
Betlémské světlo bude k dispozici v kostele od 23.12., pokud ho chcete donést 

domů, napište své jméno a adresu v kostele nebo vhoďte lísteček do schránky na 
faře.

- Tříkrálová sbírka (dobrovolníci pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí)
proběhne o víkendu 9. - 11. 1. 2009
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VÁNOČNÍ KVÍZ

1. Adventní doba trvá
a) 3 týdny
b) 4 týdny
c) 5 týdnů

2. Ve které zemi žil a působil sv. 
Mikuláš?
a) ve Finsku
b) v Turecku
c) v Itálii 
 
2. Vánoce se slaví
a) jako svátky hojnosti a darů
b) na památku narození Ježíše Krista
c) na památku těch, kteří již nejsou mezi námi

3. Betlém je ve skutečnosti název
a) stáje, kde se Ježíš narodil
b) krmelec pro dobytek, kam Maria Ježíška 
položila 
c) městečka nedaleko Jeruzaléma, kde se 
Ježíš narodil

4. Vánoční stromeček se u nás objevil 
poprvé
a) v 19. st., kdy jsme zvyk přivezli od Němců
b) za vlády Karla IV., který jej přivezl z Francie
c) v pradávné historii našeho národa

5. Proč se dříve dávaly ve staveních do 
oken svíčky?
a) aby trefily zpátky duše zemřelých předků
b) aby Ježíšek věděl, kam má přinést dárky
c) aby našel cestu do stavení zbloudilý 
pocestný

6. Co je to myrha, kterou přinesli tři 
králové Ježíšovi?
a) mleté listy eukalyptu smíchané s olivovým 
olejem
b) sušená vonná pryskyřice
c) med smíchaný se skořicí a dalším kořením

7. Čemu se dříve říkalo calta, štědrovka 
nebo húska?
a) perníčkům
b) štrůdlu
c) vánočce

8. Černý kuba je
a) druh vánočního cukroví politého čokoládou
b) tradiční vánoční jídlo chudých z krup a hub
c) ponocný, který obcházel vesnice a 
ohlašoval na Štědrý den půlnoc 

9. Ze které země pochází zvyk 
zavěšování větvičky jmelí v místnosti?
a) z Anglie
b) z Německa
c) z Itálie

10. Na novoroční přání píšeme PF. Z 
jakého jazyka výraz pochází a co tato 
zkratka znamená?
a) z latiny – post factum
b) z francouzštiny – pour félicité
c) z angličtiny – pound force

Správné řešení kvízu najdete na str. 28

DVA VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe zna-
menají Vánoce?" 

Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený 
spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda." 

Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a 
zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit." Pozadu nechtěl zůstat ani 
vůl:  "Vánoce  dělá  Vánocemi  teprve  šampaňské.  Já  bych  ho  vypil  klidně  dvě 
lahve!" 

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: "Vole, zbláznil ses? Vž-
dyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?" Vůl se zasty-
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děl, sklopil velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?

Co se andělovi nelíbilo aneb Proč byl u jesliček oslík s volkem
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířa-

ta, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté ro-
dině.

Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," za-
vrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblí-
žit, roztrhám!" ,,Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl.

Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohle-
dem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna 
ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dob-
ře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš nepoctivá," namítl an-
děl.

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu 
peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj změní v 
královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc pyšný," mínil 
anděl.

Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své nej-
větší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si 
osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.

Anděl na ně zavolal:  "A co můžete nabídnout vy?" "Nic,"  odpověděl  osel  a 
sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpě-
livosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle namítl, 
aniž  by  vzhlédl  od  země:  "Ale  čas  od  času  bychom  mohli  odhánět  mouchy 
dlouhým ocasem." Konečně se anděl  spokojeně usmál: "Právě vás jsem potře-
boval!"

Bruno Ferrero : Vánoční příběhy pro potěchu duše 
Řešení vánočního kvízu (str. 27): 1. b; 2. b; 3 c; 4. a; 5. a; 6. b; 7. c; 8. b; 9. a; 10. b

TRADICE BETLÉMŮ

Narození  Ježíše  Krista,  které  se  stalo  největším  křesťanským  svátkem  – 
oslavovaným Vánocemi – se váže k místu, nad kterým před téměř dvěma tisíci 
lety  vyšla  slavná  hvězda,  ohlašující  výjimečnou  událost  -  příchod  Spasitele. 
Hebrejsky znamená bét lechem dům chleba, nebo dům (boha) Lachema. Stejným 
jménem se nazývala i judská vesnice vzdálená 12 km od Jeruzaléma, v níž se na-
rodil starozákonní král David a Ježíš Kristus. Dodnes patří k nejnavštěvovanějším 
místům Izraele, kam proudí zástupy věřících i turistů, kteří chtějí spatřit jeskyni, v 
níž se podle apokryfní Knihy Jakubovy narodil Ježíš. Samotné místo narození je vy-
značeno nápisem Hic de Virginie Maria Jesus Christus natus est (Zde se Panně Ma-
rii narodil Ježíš Kristus) a čtrnácticípou stříbrnou hvězdou, vsazenou do mramo-
rového obložení. V blízkém výklenku je tato událost zpodobněna vánočními jeslič-
kami, pro které se vžil také výraz betlém, upomínající na rodnou vesničku. 

Zvyk umisťovat jesličky v kostele se začal uplatňovat už v polovině 7. století, 
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kdy byly poprvé vystaveny v římském chrámu S. Maria ad praesepe. V 15. století 
se tato zvyklost díky sv. Františkovi z Assisi šíří po celé Itálii a postupem doby i do 
dalších evropských zemí. Prvními v Čechách a zároveň i ve střední Evropě byly 
jesličky „jako dosud něco nevídaného” vystavené v roce 1560 v jezuitském koste-
le sv. Klimenta na Starém Městě pražském. 

Z Prahy se nový obyčej rozšířil i do dalších míst v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Zejména oblíbený byl mezi šlechtou, která si tuto „novinku” nechávala 
stavět v kaplích svých hradů a zámků. Od začátku 17. století bylo možné spatřit 
dvojice  řádových  kněží  s  pomocníkem,  jak  nosí  mnohem  skromnější  a  také 
mnohem menší „skříňové” jesličky od jedné vesnice ke druhé, aby je mohli ukázat 
v kostelech i těch nejzapadlejších vesnic. Jesličky měly různou podobu a velikost, 
samozřejmě podle  toho,  jak  bohatý  byl  ten,  kdo je  vlastnil.  Figurky  byly  zho-
tovovány ze dřeva, z vosku i jiných materiálů, bohatě malované a zdobené pestro-
barevným oblečením, nebo dokonce i drahými kameny, stříbrem a zlatem. Ze stří-
bra jsou jesličky z loretánského pokladu v Praze, pocházející z konce 17. století.

Ačkoliv josefínské zákazy považovaly stavění jesliček za dětinský a církve ne-
důstojný projev, mezi lidmi doznaly obliby nejen pro připomínku narození Ježíše, 
ale také pro blízkost sociální. Proto se tohoto zvyku nechtěli vzdát, a tak se tento 
zvyk z kostelů přenesl  přímo do domácností,  kde jesličky nabyly více  lidových 
podob.

Zdroj:  Valburga Vavřinová:  Malá  encyklopedie 
Vánoc,  Vladimír  Vaclík:  Chrámové  betlémy  v  Če-
chách a na Moravě

I  v  našem  kostele  bude  opět  ke  zhlédnutí 
osvětlený betlém po všechny dny vánočních 
svátků.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009  

„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu 
a spatřili  dítě s jeho matkou Marií,  padli  na zem a klaněli  se mu. Otevřeli  své 
pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“  (Mt 2,10-11) 

Svátek Tří králů vznikl na základě staré lidové tradice, kte-
rá má svůj původ ve středověku, kdy se hrála divadelní před-
stavení o mudrcích z dálného východu, kteří se přišli poklonit 
Ježíškovi v jesličkách a přinesli mu dary - zlato, kadidlo a myr-
hu. Chudé děti chodily oblečené za Tři krále dům od domu s 
hvězdou  a  posvěcenou  křídou,  zpívaly  koledy  a  na  dveře 
domů  psaly  K+M+B  s letopočtem.  Nejsou  to  ale  počáteční 

písmena jmen "Tří králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž 
zkratka  latinského  "Christus  mansionem  benedicat":  „Kristus  žehnej  tomuto 
domu."

Od roku 2001 Charita Česká republika organizuje Tříkrálovou sbírku a umožňu-
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je všem lidem, aby přispěli na pomoc potřebným. Pokud u Vás ve dnech  9. - 11. 
1. 2009 zazvoní Tři králové s pokladničkou označenou logem charity, číslem a 
průkazkou, máte možnost přispět na projekty, realizované Oblastní charitou Ústí 
nad Orlicí. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v ústeckoorlickém regionu použit 
na  charitní  ošetřovatelskou  a  pečovatelskou  službu,  Centrum  „Pod  Střechou“, 
Mateřské centrum Kopretina Horní Sloupnice,  občanskou poradnu, osobní asist-
enci, regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond rozvoje stávajících pro-
jektů  oblastní  charity  a  přímou  pomoc  handicapovaným  a  sociálně  slabým 
spoluobčanům. Děkujeme všem občanům, kterým není lhostejný osud druhých, a 
kteří přispějí do sbírky. Děkujeme vedoucím skupinek i samotným “králům" za to, 
že půjdou koledovat. 

Za OCH: Marcela Náhlíková, Olina Tomková 

VYHODNOCENÍ 5. KOLA FOTOSOUTĚŽE

Dlouho jsme se (s Radkem Urbanem a 
Hanou  Vybíralovou  –  fotografy  z  Prahy) 
probírali  44 fotografiemi z 5.  soutěžního 
kola,  nemohli  se rozhodnout,  které foto-
grafie si zaslouží ocenění.  Nakonec jsme 
se  dohodli  na  tom,  že  právě  z  důvodu 
špatné kvality  zúčastněných fotografií  1. 
ani 2. cenu neudělíme.

Výsledky jsou takovéto:

3. místo: Jan Duba - Polární záře
4. místo: Dagmar Brýdlová - Šípky a letošní první mráz
5. místo: Krasava Šerkopová - Zrcadlení

Tito jmenovaní si mohou vyzvednout na OÚ své diplomy a odměny.

Petr Macháček

Rudoltický zpravodaj 30 4/2008

Jan Duba: Polární záře (3. místo) Dagmar Brýdlová: Šípky a letošní první 
mráz (4. místo)

Krasava Šerkopová: Zrcadlení (5. místo)



UKONČENÍ FOTOSOUTĚŽE

Z důvodu malého počtu autorů i klesající úrovně fotografií se až do odvolání ruší 
další kola Rudoltické fotosoutěže. Děkujeme za pochopení. Velký dík patří všem, kte-
ří se jí až dosud zúčastnili zasláním svých fotografií. 

Nápady na její zlepšení a další fungování pište na e-mail fotosoutez@rudoltice.cz.

INZERCE

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, celé sbírky - 
větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. 
Info na tel. 724 229 292. 

PLESOVÁ SEZONA

Sportovní ples se připravuje na sobotu 24.1.2009 

Hasičský ples se plánuje na sobotu 21.2.2009

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození:
Dominika Onufrijová, *24.09.2008, Rudoltice 263
Adam Braik, *25.09.2008, Rudoltice 601
Marta Sodomková, *26.09.2008, Rudoltice 15
Ester Dolečková, *6.10.2008, Rudoltice 609
Jakub Arban, *12.10.2008, Rudoltice 264
Kristýna Pražáková, *28.10.2008, Rudoltice 602

Manželství uzavřeli:
Miloš Prchlík a Soňa, roz. Hufová, 13.9.2008, Rudoltice 180
Petr Beránek a Martina, roz. Kolínková, 20.9.2008, Rudoltice 605

Jubilanti:
Oldřich Duchoň, Rudoltice 161, * 17.10.1923
Jaruška Provazníková, Rudoltice 214, * 28.10.1933
Pelageja Šustrová, Rudoltice 154, * 30.10.1923

Úmrtí:
      Zdeňka Malachtová, Rudoltice 162, + 5.9.2008
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Momentku z výlovu rybníků pořídila Dagmar Brýdlová
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