
Bytový dům byl pojištěn pouze na pojistnou 
částku 10 milionů korun, ačkoliv jeho odhad-
ní cena v době uzavírání pojistné smlouvy 
byla více jak 16 milionů Kč. V tuto chvíli je již 
zcela jisté, že pojišťovna při likvidaci pojistné 
události uplatnila tzv. institut podpojištění 
a pojistné plnění krátila o celých 10 %, což 
představuje částku 481.692,- Kč, a namísto 
částky 4.816.921,- Kč obci tedy vyplatila pouze 
částku 4.330.229,- Kč. 

Skutečnost o vzniku požáru mi byla neprodle-
ně telefonicky oznámena jedním z nájemníků 
hořícího domu s tím, abych urychleně zavolala 
lékařskou pomoc. Ihned poté, co jsem požádala 
o bezodkladné vyslání rychlé záchranné služby, 
jsem odjela na Zámeček k hořícímu domu, kde 
již zasahovalo několik hasičských záchranných 
sborů. Nájemnice, která se před plameny sna-
žila zachránit skokem z okna posledního patra, 
byla již přímo na místě v péči záchranné služby 
a poté byla letecky transportována do Popále-
ninového centra Nemocnice Brno – Bohunice. 
Po uhašení požáru, ihned po rozednění jsme 
s vedoucím HZS a za přítomnosti policie prošli 
všechny bytové jednotky domu čp. 605, aby-
chom se ujistili, že v domě nezůstala žádná oso-
ba, neboť nebyla v tomto směru stoprocentní 
jistota. Nikdo nebyl naštěstí nalezen.

V tentýž den, dne 11. 12. 2008 v ranních 
hodinách jsem nahlásila pojišťovně Koope-
rativa, u které má obec pojištěn svůj majetek, 
pojistnou škodní událost. Jak jsme posléze 
zjistili, celý dům byl hluboce podpojištěn. 

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ
ČÍSLO 1/2009, BŘEZEN

POŽÁR OBECNÍHO BYTOVÉHO DOMU ČP.  605 
OČIMA STAROSTKY
Ve čtvrtek dne 11. 12. 2008 vypukl v obytné zóně Zámeček mezi 1.30 hod. 
a 1.45 hod. požár obecního bytového domu čp. 605. V tuto chvíli dům obývalo 
celkem 13 rodin s 10 nezletilými dětmi. 

3.15 h., místy trámy ještě hoří Foto: K. Šerkopová

SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
MILÍ ČTENÁŘI,
dovolte mi, abych hned v úvodu svého 
prvního letošního příspěvku vzpomněla na 
událost, jež v posledních měsících obrovským 
způsobem ovlivnila nejen obyvatele jednoho 
z našich bytových domů, ale celou naši obec, 
kterou je nepochybně požár obecního 
bytového domu čp. 605 v lokalitě Zámeček. 

Tato tragédie doslova „hnula osudem“ bezmá-
la 30 našich občanů, z nichž plnou třetinu tvoří 
nezletilé děti. Bezesporu je tomuto neštěstí 
třeba věnovat více než pár řádků, a proto se 
o něm dočtete v samostatném příspěvku na 
dalších stránkách tohoto zpravodaje. 

Ponořme se tedy nyní společně do koloběhu 
běžného rudoltického života, který s sebou 
sám o sobě nese spoustu rozličných událostí, 
o nichž byste jako občané měli být zcela jistě 
informováni. O toto se samozřejmě náš „nový“ 
Rudoltický zpravodaj bude i nadále snažit. Mi-
mochodem, jak se Vám líbí? 

Tak tedy… V závěru roku 2008 – ještě před-
tím, než jsme na obecním úřadu připravovali 
návrh rozpočtu obce na rok 2009 – byla, jak 
jistě dobře víte, vyhlášena anketa, kterou jste 
měli všichni možnost poukázat na problémy, 
jež Vás v naší obci nejvíce trápí. Měli jste tak 
šanci ovlivnit investování alespoň části veřejných 
�nančních prostředků obce a tak spolurozhod-
nout o některých investičních akcích v roce 2009. 
Pojďme se nyní společně podívat na její výsledky, 
resp. prvních 5 míst s největším počtem hlasů:

DO VŠECH SBĚRNÝCH MÍST SE CELKEM 
SEŠLO 43 NÁVRATEK, Z NICHŽ: 
  16 hlasů patřilo vybudování CYKLOSTEZKY 
 14 hlasů hovořilo o opravě MÍSTNÍCH 

 KOMUNIKACÍ
   6 hlasů volalo po vybudování SBĚRNÉHO 

 DVORA
 5 hlasů žádalo nové CHODNÍKY 

 a poukazovalo na nutnou opravu, 
  příp. rozšíření VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 3 hlasy patřily opravě ROZHLASU

Pokračování na straně 3  Po 3 hodinách je požár uhašen 

Pokračování na straně 5
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

VÝDAJE (údaje jsou v tis. Kč)
Paragraf Položka Název Poznámka Rozpočet
1031 5341 Lesy, přísp. HČ
2140 6313 Konzum dotace
2141 5213 Konzum neinv. příspěvek 100
2212 5139 Silnice – materiál nákup
2212 5171 Silnice – opravy
2212 6121 Silnice, stavby, budovy 1,000
2219 6121 Cyklostezka – stavba 100
2221 5193 Doprava Bartáček
2339 6121 Protipovodňová opatření
3113 5321 Dotace na ZŠ do Lanškrouna
3117 5011 ZŠ mzdy
3117 5031 ZŠ sociální pojištění
3117 5032 ZŠ zdravotní pojištění
3117 5169 ZŠ služby
3117 5171 ZŠ údržba
3117 5192 ZŠ příspěvky žákům 240
3117 5331 ZŠ neinvestiční příspěvky 700
3117 6121 ZŠ budovy stavby
3117 6351 ZŠ investiční příspěvky
3314 5021 Knihovna osobní výdaje 27
3314 5136 Knihovna knihy 5
3314 5137 Knihovna DHIM 1
3314 5139 Knihovna materiál nákup 3
3314 5192 Knihovna příspěvky 15
3319 5019 Kronika refundace
3319 5021 Kronika osobní výdaje 3
3319 5021 Ostatní záležitosti kultury – OOV 5
3319 5169 Ostatní záležitosti kultury – služby 5
3319 5175 Ostatní záležitosti kul. – pohoštění 2
3329 5331 Stavby Rud. – neinvestiční příspěvky 20
3330 5223 Fara neinvestiční příspěvek
3330 6323 Fara investiční příspěvek
3341 5171 Místní rozhlas 200
3399 5194 SPOZ – věcné dary 20
3399 5492 SPOZ – peněžní dary 150
3412 6121 Aquapark – budovy
3419 5192 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek TJ 50
3511 5153 Ordinace plyn
3612 5141 ČMHB – úroky 270
3612 5154 Byty, elektřina Spol. prostory, 

byty
50

3612 5169 Byty , služby
3612 6121 Byty,  výstavba domů Výstavba – Zám. 15,582
3619 6121 Zámeček – souvis. výdaje (dozor) 360
3631 5139 Osvětlení, materiál
3631 5154 Osvětlení, elektřina 230
3631 5171 Osvětlení, údržba 200
3633 6313 Zámeček – inženýr. sítě (přís. ČEZ) 50
3635 6119 Urbanistická studie
3639 5171 Pozemky, údržba
3639 6130 Nákup pozemku
3721 5169 Nebezpečný odpad 30
3722 5139 Komunální odpad, materiál
3722 5169 Komunální odpad 500
3723 5169 Plasty, sklo 200
3745 5139 Veřejná zeleň, materiál
3745 5169 Veřejná zeleň, služby
5512 5019 Hasiči – refundace
5512 5137 Hasiči – DKP
5512 5139 Hasiči – materiál 1
5512 5151 Hasiči – vodné 1
5512 5153 Hasiči – plyn 12
5512 5154 Hasiči – elektřina 5
5512 5163 Hasiči – pojištění 6
5512 5169 Hasiči – služby
5512 5192 Hasiči – příspěvky 10
6112 5019 Poslanci – refundace
6112 5021 Odměny členům komisí 49
6112 5032 Zdravotní poj. komise 4
6112 5023 Poslanci – plat 700
6112 5031 Poslanci – soc. poj. 124
6112 5032 Poslanci – zdrav. poj. 63
6112 5167 Poslanci – školení 30
6112 5173 Poslanci – cestovné 30
6114 5019 Volby – refundace
6114 5021 Volby – osobní výdaje
6114 5139 Volby – materiál
6114 5161 Volby – poštovné
6114 5169 Volby – služby
6114 5173 Volby – osobní výdaje
6114 5175 Volby – pohoštění
6115 5019 Volby – refundace

6115 5021 Volby – materiál
6115 5161 Volby – poštovné
6115 5169 Volby – služby
6115 5021 Volby – osobní výdaje
6115 5175 Volby – pohoštění
6171 5011 Mzdy Zaměstnanci 530
6171 5019 VS refundace
6171 5021 Osobní výdaje 100
6171 5031 Sociál. pojištění 137
6171 5032 Zdravotní poj. 47
6171 5038 Pojištění odpovědnosti za škodu 3
6171 5136 Knihy 80
6171 5137 DHIM 100
6171 5139 Nákup materiálu od rozpočtu 40
6171 5151 VS vodné 35
6171 5153 Plyn 300
6171 5154 Elektřina 220
6171 5156 Pohonné hmoty 1
6171 5161 Služby pošt 35
6171 5162 Služby telekomunikací 35
6171 5163 Komerční pojištění 250
6171 5165 Pronájem pozemku 2
6171 5167 Školení vzdělávání 20
6171 5169 Služby – nákup + 

obědy,poradenství
400

6171 5171 Údržba Topení na OÚ, 
přístavba ŠD

923

6171 5173 Cestovné 20
6171 5175 Pohoštění, dary 30
6171 5182 Záloha pokladně
6171 5192 VS neinv. příspěvky 10
6171 5229 Lanškrounsko, DSO, příspěvek, VS 3
6171 5321 Veřejnosprávní smlouva 80
6171 5329 Lanškrounsko, DSO, příspěvek, VS
6171 5361 M. správa, kolky 15
6171 5362 VS daně poplatky 10
6171 6130 M. správa pozemky
6310 5163 Bankovní výdaje 33
6310 5362 Daně, poplatky
6399 5163 Ostatní �nanční operace
6399 5613 Půjčka Visionu
6402 5366 Finanční vypořádání
6409 5362 DPH
6409 8124 Splátky úvěrů 350
6409 5341 Převod do fondu HČ
VÝDAJE 24,962

PŘÍJMY
0 1111 Daň ze závislé činnosti 2,300
0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. činn. 200
0 1113 DPFO, zvl. sazba 180
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 3,500
0 1122 Obec, Daň z příjmů práv. osob 3,000
0 1211 DPH 4,800
0 1334 Odnětí zem. Půdy, odvody
0 1337 Poplatek za kom. odpad 350
0 1341 Poplatek ze psů 50
0 1361 Správní poplatky 20
0 1511 Daň z nemovitostí 470
0 2412 Splátka půjčky od podnik. subjektů 1,500
0 4111 Dotace z min. neinvestiční
0 4112 Dotace od OU globální
0 4116 Úřad práce, dotace
0 4122 Dotace od OU, RZ, neinvestiční
0 4131 Dotace z HC 5,400
0 4131 Dotace z HC (pozemky – prodej) 3,100
0 4213 Dotace na byty
0 4216 Dotace z ministerstva
0 8901 Příjmy podnikatelské činnosti
2221 2111 Forez autobus
3314 2111 Knihovna, příjmy 2
3612 2324 Byty přeplatky energie
3722 2111 Kom. odpad, služby
3722 2112 Odpady , popelnice
3725 2324 Eko-Kom příspěvky 75
5212 2324 CO, náhrady
5512 2324 Hasiči-přeplatky energií
6171 2111 Služby poskytování
6171 2141 Úroky
6171 2324 VS, nekap. příspěvky
6171 2329 Ostatní ned. příjmy J. N. 5
6310 2141 IPB, úroky 10
6402 2223 Fin. vypořádání kraj
PŘÍJMY 24,962

NAVRHOVANÝ ROZPOČET OBCE RUDOLTICE NA ROK 2009
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letos částečně, veřejný rozhlas bychom rádi zre-
konstruovali v letošním roce kompletně (včetně 
vybudování na Zámečku), přičemž platby za tuto 
akci by byly rozděleny zhruba do 3 let.

Podobu schváleného rozpočtu obce na rok 2009 
naleznete taktéž v Informacích obecního úřadu 
na dalších stránkách tohoto zpravodaje. Návrh 
rozpočtu byl v intencích zákona zveřejněn 15 dní 
před samotným projednáváním na úřední desce 
obecního úřadu a následně byl jednomyslně 
zastupitelstvem obce schválen. Kromě investice 
na dokončení obecní bytové výstavby, která 
v podstatě tvoří 2/3 rozpočtových výdajů, je zde 
zapracována i poměrně velká investice na rekon-
strukci prostor, kterými jsou bývalé ubytovny 
v budově obecního úřadu. Zde by měly dle již 
zpracovaného projektu nově vzniknout prosto-
ry školní družiny, spolkové místnosti a archivu 
obecního úřadu. Zda se tuto investiční akci podaří 
letos zrealizovat, závisí opětovně na postoji státu 
vůči naší obci v souvislosti s napadenou dotací.

Jak vlastně pokračuje problematika nařízené-
ho odvodu do státního rozpočtu a předpisu 
penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 
více jak 136 milionů? Ministerstvo �nancí ČR 
v měsíci lednu 2009 vydalo první ze svých roz-
hodnutí. Tímto rozhodnutím vyhovuje žádosti 
naší obce a posečkává s platbou nařízeného 
odvodu a penále, a to až do doby, kdy bude 
Finančním ředitelstvím rozhodnuto o našem 
odvolání do vydaných platebních výměrů, max. 
však do 30. 6. 2009. V měsíci únoru t. r. Finanční 
ředitelství v Hradci Králové však naše odvolání 
v plném rozsahu zamítá a my jsme tedy nuceni 
opětovně požádat o posečkání s platbou vy-
měřených částek. V tomto okamžiku se rozbíhá 
na MF ČR jednání ohledně žádosti naší obce 
o prominutí odvodu do státního rozpočtu a pe-
nále za porušení rozpočtové kázně. Současně 
obci běží 2měsíční lhůta k podání správní ža-
loby na přezkum rozhodnutí o odvolání. Všech 
možností v tomto směru obec hodlá využít! Na 
začátek měsíce března t. r. se mi ohledně této 
záležitosti podařilo sjednat na MF ČR osobní 
schůzku. Zda toto jednání bude mít pro naši 
obec nějaký byť sebemenší, přínos, se však 
neodvažuji v tuto chvíli odhadnout.

Bez ohledu na milionové sankce, které byly obci 
v nedávné době již uloženy, je zcela nezbytné se 
zaměřit na předcházení dalším škodám, které by 
mohly v souvislosti s obecní výstavbou vzniknout. 
O některých krocích jsme si již řekli v minulém 
čísle zpravodaje. Další, a to velice důležitou pod-
mínkou státu při poskytnutí dotací, je striktní do-
držení zákona o veřejných zakázkách. Dne 4. 12. 
2008 jsem v této otázce společně s jednatelem 
společnosti VISION Rudoltice s. r. o. navštívila 
předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže v Brně – ing. Martina Pecinu, se kterým 
jsme naši situaci detailně zkonzultovali. Jak jsme 
ostatně předpokládali, vyhlášení veřejného vý-
běrového řízení na dokončení III. etapy obecní 
bytové výstavby je dle názoru úřadu dalším 

nezbytným nápravným opatřením. 
Na konci roku 2008 proto příspěvková organi-
zace STAVBY Rudoltice vyhlásila jako veřejný 
zadavatel otevřené výběrové řízení v intencích 
zákona o veřejných zakázkách. Veřejného výbě-
rového řízení se zúčastnilo celkem 10 uchazečů, 
z nichž 1 předložil nabídku po časovém limitu a 3 
uchazeči byli vyřazeni pro nesplnění zadávacích 
podmínek. Vlastního výběrového řízení se tedy 
zúčastnilo celkem 6 uchazečů. Na mimořádném 
zasedání zastupitelstva obce dne 11. 2. 2009 byl 
vyhlášen a jednomyslně schválen vítěz, kterým se 
s nabídkou ve výši 20.010.805,– Kč stala společ-
nost DS INTEX s.r.o. se sídlem v České Třebové, 
U Dvora 118. Zákon o veřejných zakázkách dává 
samozřejmě účastníkům právo podat si odvolání 
proti výsledkům výběrového řízení, což by jistě 
naši situaci výrazně zkomplikovalo. Obecní bytová 
výstavba by se v tom případě zastavila až na něko-
lik měsíců a naše obec by tak byla přinucena žádat 
o prodloužení termínu kolaudace. O jakékoliv 
změně podmínek smlouvy o poskytnutí dotace 
je v našem případě kompetentní rozhodnout 
pouze Vláda České republiky, neboť tato finanční 
podpora byla obci poskytnuta dle jejího Nařízení. 
S tímto obrovským rizikem jsme byli při vyhlašová-
ní veřejného výběrového řízení samozřejmě plně 
srozuměni. Je třeba si však uvědomit, že pokud 
bychom tak neučinili a výběrové řízení nevyhlásili, 
s největší pravděpodobností by nás čekala za III. 
etapu obecní bytové výstavby obdobná sankce FÚ, 
jaká nás postihla za její I. etapu na podzim loňského 
roku. Věřme tedy, že i toto dodatečné nápravné 
opatření naši obec alespoň částečně uchrání 
před případným dalším postihem státu!
 
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ ČTENÁŘI,
myslím, že již nastal čas přenechat slovo redakci, 
příp. dalším občanům, kteří Vám všem chtějí po-
mocí Rudoltického zpravodaje něco sdělit. Ještě 
před tím, než se s Vámi ve svém úvodním příspěv-
ku pro tuto chvíli rozloučím, mi však dovolte, abych 
Vás touto cestou pozvala na pravidelná veřejná 
zasedání zastupitelstva obce, která se i v letošním 
roce budou konat každý poslední čtvrtek v mě-
síci. V případě potřeby jsou svolána i mimořádná 
zasedání, o kterých Vás obecní úřad také vždy 
v dostatečném časovém předstihu informuje. 
Kromě veřejných zasedání jsem Vám samozřej-
mě plně k dispozici i osobně na obecním úřadu, 
příp. lze v kontaktu se mnou využít telefonních či 
e-mailových spojení. Diskutovat o obecních záleži-
tostech je v neposlední řadě možné i na webových 
stránkách naší obce, kde naleznete i nejaktuálnější 
informace o dění v Rudolticích.
Jménem celého obecního zastupitelstva Vám 
upřímně děkuji za zpětnou vazbu v anketě, jejímž 
cílem bylo získání co největšího množství informací 
o přáních Vás, občanů, aby bylo možné Vaše potřeby, 
na které lze dle našeho názoru v současné době 
dosáhnout, zohlednit v rozpočtu obce na rok 2009. 
I přes nevelké množství takto získaných údajů jsme 
se pokusili rozpočtované výdaje v letošním roce těm-
to požadavkům uzpůsobit. Přeji Vám krásné jaro.

V Rudolticích dne 21. 2. 2009
Lenka Bártlová, starostka obce

SLOVO STAROSTKY
Pokračování ze strany 1

Z dalších požadavků uveďme dále např. instalaci 
retardérů, rozšíření travnatých ploch na Zámečku, 
dokončení obecní bytové výstavby, vybudování 
kanalizace v obci, rozšíření obchodu na Zámečku, 
zpevnění parkovišť v obci, zajištění většího množ-
ství odpadkových košů, policejního dozoru a další.

Otázka vybudování cyklostezky je dle mého ná-
zoru v tuto chvíli již vyřešena. Dobrovolný svazek 
obcí Lanškrounska záměr vybudovat cyklostezku 
Lanškroun – Česká Třebová plně podpořil a nyní se 
na realizaci tohoto projektu pilně pracuje. Finanční 
spoluúčast každé dotčené obce byla schválena ve 
výši 1/10 nákladů na přípravu a realizaci projektu 
(v roce 2009 by náklady naší obce na přípravu a re-
alizaci projektu cyklostezky neměly přesáhnout 
250.000 Kč). Městský úřad v Lanškrouně vydal 
k dnešnímu dni již několik rozhodnutí, která se 
týkají části Lanškroun – Rudoltice a na konec úno-
ra je svolána další ze schůzek zúčastněných obcí 
a měst, kde by jako hlavní bod měl být řešen ná-
vrh projektanta na trasu cyklostezky a její variantní 
řešení (trasa Rudoltice – Česká Třebová).
K opravě místních komunikací: Investice, které 
jsou k řešení této problematiky potřeba, se po-
hybují řádově v milionech, a proto odpověď na 
to, kdy, příp. v jakém rozsahu bude obec moci 
minimálně začít s opravou místních komunikací, 
závisí nepochybně na konečném verdiktu státu 
ohledně nařízeného odvodu a předpisu penále 
do státního rozpočtu.

Otázka vybudování chodníků a sběrného dvo-
ru v naší obci s výše uvedenou problematikou 
v podstatě také souvisí. Stát v těchto oblastech 
poskytuje dotace, na které však v tuto chvíli 
naše obec nemá možnost dosáhnout. Co se týče 
sběrného dvoru – s ohledem na zavedenou re-
gistraci uživatelů sběrných dvorů v Lanškrouně 
(pro občany města Lanškroun), počínaje 1. 1. 
2009, byla pro naše občany i v roce 2009 zajiš-
těna možnost využití sběrného dvoru v blízkém 
městě. Počínaje 1. 1. 2009 tak můžete využívat 
pro své potřeby CENTRÁLNÍ SBĚRNÝ DVŮR 
v Lanškrouně (sídlo Technických služeb s.r.o. Lan-
škroun – před železničním přejezdem). Ostatní 
sběrné dvory nebudou ze strany TS akceptová-
ny. Služby v oblasti odpadového hospodářství 
poskytované obci �rmou EKOLA České Libchavy 
s.r.o. tímto samozřejmě nejsou dotčeny! V In-
formacích obecního úřadu v tomto zpravodaji 
naleznete pro tyto účely ceník TS Lanškroun.

Nutnou rekonstrukci veřejného osvětlení 
a veřejného rozhlasu jsme alespoň částečně 
do obecního rozpočtu na rok 2009 zakom-
ponovali. Specializovanou �rmou zpracovaný 
předběžný rozpočet nezbytné opravy veřejného 
osvětlení hovoří o částce půl milionu korun – ve-
řejné osvětlení v obci je opravdu v žalostném sta-
vu!  V podstatě obdobná částka se objevuje u od-
borného odhadu na obnovu místního rozhlasu, 
a to bezdrátovou technologií. Obě investiční 
akce jsme zařadili do letošního rozpočtu ve více 
jak třetinové výši. Opravu osvětlení provedeme 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM  CENTRÁLNÍ SBĚRNÝ DVŮR LANŠKROUN

TECHNICKÉ SLUŽBY LANŠKROUN, S. R. O. CENÍK SLUŽEB 2009

Odběr odpadů v centrálním sběrném dvoře : Kč/ kg

Kategorie O:

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) 4,5
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly
17 02 03 Plasty
20 01 39 Plasty
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1,68
20 01 01 Papír a lepenka
15 01 03 Dřevěné obaly 1,5
17 02 01 Dřevo
15 01 04 Kovové obaly 0
20 01 40 Kovy
15 01 07 Skleněné obaly
20 01 02 Sklo

Roztříděné na barevné a bílé 0
Neroztříděné (na barevné a bílé) 0,85

16 01 03 Pneumatiky
Pro OA za 1 ks 12,6
Ostatní 67,2

17 01 02 Cihly 0,21
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06
1,58

20 02 02 Zemina a kameny 0,15
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1,58
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902  a 170903
20 01 11 Textilní materiály 1,5
20 01 25 Jedlý olej a tuk 1
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 0,42
20 03 01 Směsný komunální odpad 1,5
20 03 02 Odpad z tržišť 1,5
20 03 07 Objemný odpad 1,5
Kategorie N:
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné
11,8

15 02 02 Absorpční činidla, �ltrační materiály (včetně olejových �ltrů jinak blíže neurče-
ných), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

11,8

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 1,7
20 01 13 Rozpouštědla 11,8
20 01 14 Kyseliny
20 01 15 Zásady
20 01 17 Fotochemikálie
20 01 19 Pesticidy 16
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 16
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chloro�uorouhlovodíky

Nepoškozená, kompletní 0
Poškozená, nekompletní 5,9

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 11,8
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 11,8
20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 18,5
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01,16 06 02 nebo 16 06 03 

a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
0

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

5,9

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21 
a 20 01 23 a 20 01 35
Sběr vyhrazených zařízení 0
Mimo sběr vyhrazených zařízení 2,8

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny za likvidaci druhotných surovin jsou závislé na trhu 
a mohou se v průběhu roku ještě změnit.

SDĚLENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY 
KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 
A ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
O NÁMITKÁCH K OBNOVENÉMU 
KASTASTRÁLNÍMU OPERÁTU

Dne 10. 2. 2009 byla dokončena obnova 
katastrálního operátu katastrálního území 
Rudoltice u Lanškrouna.  

Obec Rudoltice oznamuje, že bude 
zahájeno řízení o námitkách k obnovenému 
katastrálnímu operátu v katastrálním území 
Rudoltice u Lanškrouna. 

Nový soubor geodetických informací 
a soubor popisných informací (obnovený 
katastrální operát) bude v souladu 
s ustanovením § 16 odst. 1 zákona 
č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí 
České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyložen k veřejnému 
nahlédnutí na Obecním úřadu v Rudolticích 
v období od 19. 3. 2009 do 1. 4. 2009, vždy 
v pondělí, středu od 8.00 hod. do 11.00 hod 
a od 12.00 hod. do 16.00 hod. a v úterý, 
čtvrtek, pátek od 8.00 hod. do 11.00 hod. 
a od 12.00 hod. do 14.00 hod. Zástupci 
Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí 
budou na Obecním úřadu v Rudolticích 
přítomni v době vyložení dne 1. 4. 2009. 

Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci 
nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat 
s výsledky obnovy katastrálního operátu. 
Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15ti dnů od 
skončení vyložení obnoveného katastrálního 
operátu mohou proti jeho obsahu podat 
námitky. Námitky lze podat pouze písemně, 
a to u zaměstnanců katastrálního úřadu 
přítomných u řízení nebo u Katastrálního 
pracoviště Ústí nad Orlicí poštou nebo 
v podatelně. 

Upozorňujeme, že neúčast vlastníků 
a jiných oprávněných na řízení o námitkách 
a námitky, u nichž nebyla prokázána 
oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení 
platnosti obnoveného katastrálního operátu. 
Platnost obnoveného katastrálního 
operátu a ukončení platnosti dosavadního 
katastrálního operátu bude vyhlášena 
Katastrálním pracovištěm v Ústí nad Orlicí ke 
dni 16. 4. 2009, pokud nebudou proti jeho 
obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky 
nebo bude o námitkách pravomocně 
rozhodnuto. Nebude-li o některých 
námitkách pravomocně rozhodnuto, je 
katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost 
obnoveného katastrálního operátu s tím, že 
tuto okolnost vyznačí v katastru. 

V průběhu řízení o námitkách lze ještě ohlásit 
případnou změnu osobních údajů vlastníka 
a jiného oprávněného doloženou průkazem 
totožnosti. 
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POŽÁR OBECNÍHO BYTOVÉHO DOMU ČP.  605 OČIMA STAROSTKY
Pokračování ze strany 1
Jak Kooperativa dodává, nárok na krácení po-
jistného plnění z titulu podpojištění mohl být 
uplatněn až do výše 30 %. S ohledem však na 
fakt, že obec ihned poté, co zjistila podpojištění 
v podstatě veškerého svého majetku, začala 
okamžitě vše dávat do pořádku, pojišťovna 
z tohoto titulu svůj striktní postup neuplatnila. 

Na schůzce s nájemníky domu v den po-
žáru, tedy dne 11. 12. 2008 v 16 hod. byla 
ze strany obce přislíbena �nanční pomoc 
všem obyvatelům domu v souvislosti se 
zvýšenými náklady buď na nové vybavení 
bytů (podkrovní byty) anebo na zvýšené 
náklady v souvislosti s likvidací škod na je-
jich majetku, a to v celkové výši 200 tisíc Kč. 
Dále s ohledem na předpokládanou dobu 
rekonstrukce domu byly nabídnuty všem 4 
rodinám, žijícím v posledním NP, zcela nové 
byty v novém bytovém domě, který byl v tu 
dobu připraven k obydlení. Této možnosti 
využily 3 rodiny. Kromě této možnosti byl do-
časně nabídnut ze strany obce velice pěkný 
byt v budově obecního úřadu v Rudolticích, 
který je určen pro nenadálé události. Nabídky 
využila nejpočetnější rodina domu čp. 605 – 
rodina s třemi dětmi. Ostatním nájemníkům, 
vzhledem k předpokládané době opravy 
domu, kdy nebude možné dům obývat, bylo 
navrženo hned několik variant náhradního 
ubytování, čehož ani jeden z nich nevyužil. 
Na této schůzce mi byla ze strany nájemní-
ků současně předána listina, nazvaná „Žá-
dost o vyřešení kritické situace v bytovém 
domě čp. 605“. Tato žádost je podepsána 10 
nájemníky domu, je datována dnem 9. 12. 
2008, adresována k mým rukám, odeslána 
však nebyla. Podepsaní v žádosti uvádějí, 
že od listopadu 2008 se jedna z nájemnic 
chová tak, že již nemohou vzniklou situaci 
přecházet mlčením. Nájemnice je nemocná 
a její zdravotní stav se dle jejich slov měl 
zhoršit. Je zde uvedeno, že blízcí příbuzní 
této nájemnice je doslova prosili o sepsání 
této žádosti, neboť si s ní nevědí rady. Pisatelé 
žádají o schůzku za účasti nájemníků, mne 
a člena bytové komise. 
O víkendu před nešťastnou událostí jsem 
shodou okolností potkala jednoho z nájem-
níků tohoto domu, který mne na nepříjemné 
neshody v domě upozornil. Doslova pár dní 
před požárem jsem proto odeslala písemnou 
pozvánku na jednání ohledně nahlášených 
problémů, adresovanou domovní důvěrnici 
tohoto domu.

Dne 12. 12. 2008 – den po požáru – obec vy-
stavila objednávku na demolici části bytového 
domu čp. 605 v rozsahu určeném statikem 
a dále na jeho kompletní opravu dle původní 
projektové dokumentace, a to u obecní spo-
lečnosti VISION Rudoltice s.r.o. Jak probíhaly 
práce na opravě domu a v jakém stavu se 
v současné době dům nachází, Vám ve svém 
příspěvku popíše jednatel obecní společnos-
ti p. Libor Dostál.

11. 12. 08 smutný pohled pro nájemníky  po požáru Foto: Krasava Šerkopová

14. 12. 08 byty na levé straně domu 14. 12. 08 koupelna podkrovního bytu

12. 12. 08 za nejvíce zakouřeným oknem vypukl požár

11. 12. 08 dopoledne následky požáru 12. 12. 08 roh střechy
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PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
ZA PROVOZ SHROMAŽĎOVÁNÍ, 
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Poplatníkem je ve smyslu ustanovení 
Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice 
č. 2/2001:

a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý 
pobyt. Za domácnost může být poplatek 
odveden společným zástupcem, za 
rodinný nebo bytový dům vlastníkem 
nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny 
oznámit jména a data narození osob, 
které poplatek odvádějí. 
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba. Má-li k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu. 

Dle dodatku č. 5 k Obecně závazné 
vyhlášce č. 2/2001 ze dne 1. 1. 2008 
činí sazba poplatku pro každého 
poplatníka částku 300,– Kč. Tato sazba 
zůstává pro rok 2009 neměnná. 
Poplatky pro rok 2009 jsou splatné 
nejpozději do 30. 4. 2009 a lze je 
hradit v hotovosti přímo na obecním 
úřadu a nebo bezhotovostním 
způsobem – převodem z účtu, a to 
následovně:

ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÝ LZE 
PLATBY ZASÍLAT:
5125611/0100

TVORBA VARIABILNÍHO 
SYMBOLU:
337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0
/čísla se nesčítají/

Příklady variabilního symbolu: 
• pokud je prvních šest čísel v rodném čísle:
 121314, pak variabilní symbol 
 bude vypadat takto: 3371213140

• pokud je prvních šest čísel v rodném čísle:
 755815, pak variabilní symbol bude 
 vypadat takto: 3377558150

Tvorba speci�ckého symbolu 
(pro kontrolu): 
• majitelé rodinných domů uvádějí 
 čp. svého domu, např. 95
• nájemníci obecních bytů uvádějí 
 kromě čísla domu i číslo bytu, 
 např. 61703

PLATBY MÍSTNÍHO POPLATKU 
ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů je splatný pouze 
v hotovosti, a to přímo na obecním úřadu 
nejpozději do 30. 4. 2009.

Před samotnou platbou poplatku je 
v každém případě nutné vyplnit Přihlášku 
k místnímu poplatků ze psů, která Vám 
byla doručena současně se zpravodajem 
v prosinci roku 2008, popř. si ji lze 
stáhnout na webových stránkách obce 
(www. rudoltice. cz). 

Sazby poplatku:
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

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ 
A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Starostka obce Rudoltice ve smyslu ust. 
§ 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. , 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, stanovila dne 18. 12. 2008, 
následující pravidla pro přijímání 
a vyřizování stížností: 

Článek 1
POJEM STÍŽNOST

1. Jako stížnost jsou posuzována podání, 
která jsou jako stížnost nazvána nebo 
svým obsahem nasvědčují, že se o stížnost 
jedná. 

Článek 2
PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ

1. Stížnost může být podána písemně nebo 
ústně. 

2. Písemnou stížnost může předat každý 
přímo na Obecním úřadu v Rudolticích 
(dále jen „obecní úřad“) v době úředních 
hodin. Na požádání se příjem této 
stížnosti potvrdí otiskem podacího razítka 
s uvedením data na kopii podání. 

3. Ústní stížnosti přijímají v době 
úředních hodin na obecním úřadu 
starostka obce nebo jí pověřená 
pracovnice obecního úřadu. Při ústním 
podání, které nelze vyřídit ihned, se 
sepíše záznam, který musí obsahovat 
jméno a adresu stěžovatele, konkrétní 

obsah stížnosti, podpis stěžovatele 
a osoby, která záznam sepsala. 

Článek 3
EVIDENCE STÍŽNOSTÍ

1. Stížnost se zaeviduje na obecním úřadu. 
Stížnosti a spisový materiál týkající se 
jejich vyřizování se zakládají odděleně od 
ostatních spisů. 

2. Na obecním úřadě se vede evidence 
všech došlých a ústně podaných stížností, 
která obsahuje následující údaje: datum 
podání, jméno, příjmení a adresu 
stěžovatele, předmět stížnosti, data 
podání zpráv o způsobu vyřízení stížnosti, 
jak byla splněna opatření k nápravě. 

Článek 4
VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

1. Starostka obce rozhodne o způsobu 
vyřízení stížnosti, a pokud nepůjde 
o podání podle § 16 odst. 2 písm. f ) 
zákona o obcích, bude stížnost vyřízena 
obecním úřadem nejpozději ve lhůtě 
do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena 
obecnímu úřadu. Anonymní stížnost 
starostka obce posoudí a stanoví další 
postup. 

2. Stížnost se považuje za vyřízenou, 
jakmile po jejím prošetření byla učiněna 
opatření k odstranění zjištěných závad 
a stěžovatel byl o tom vyrozuměn. 

Článek 5
ROZBOR O DOŠLÝCH 
VYŘÍZENÝCH A NEVYŘÍZENÝCH 
STÍŽNOSTECH

1. Starosta obce bude o došlých 
vyřízených a nevyřízených stížnostech 
s vyhodnocením jejich obsahu, příčin, 
zjištěných závad a s uvedením opatření 
provedených k nápravě průběžně 
informovat Zastupitelstvo obce 
v Rudolticích na jeho nejbližším veřejném 
zasedání. 

Článek 6
KONTROLA

1. Kontrolu dodržování těchto pravidel 
provádí starostka, místostarostka obce 
a kontrolní výbor Zastupitelstva obce 
v Rudolticích . 

Článek 7
ÚČINNOST

Tato pravidla nabývají účinnosti 
dnem 1. 1. 2009



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

ČÍSLO 1/2009, BŘEZEN 7

Dne 21. 12. 2008 se konalo mimořádné 
zasedání zastupitelstva obce, na kterém 
byla jednomyslně schválena shora uvedená 
�nanční pomoc postiženým občanům ze 
strany obce v celkové výši 200.000,- Kč, a dále 
bylo rozhodnuto o uspořádání veřejné sbírky. 
Zastupitelstvo obce současně odsouhlasilo 
podání žádosti o poskytnutí �nanční výpo-
moci postiženým občanům, adresovanou 
hejtmanovi Pardubického kraje. Jak se k této 
žádosti Rada Pardubického kraje postavila, 
sděluje hejtman Mgr. Radko Martínek ve 
svém dopisu ze dne 5.  2. 2009.

JAK POMOHLA SAMA VEŘEJNOST? 
JEDNÍM SLOVEM  SKVĚLÉ!

Vážení, dovolte mi, abych Vám všem touto 
cestou nejen jménem svým, ale samozřej-
mě i jménem obyvatel vyhořelého domu 
čp. 605, co nejsrdečněji poděkovala za oka-
mžitou pomoc svým spoluobčanům, kteří 
se z minuty na minutu ocitli bez střechy 
nad hlavou... I přes tragédii, kterou požár 
bytového domu nepochybně je, se ve mně 
bezprostředně po něm mísily pocity neštěs-
tí s neuvěřitelným „mrazením v zádech“, 
které přicházelo s každým telefonátem, 
jež mi pro postižené nabízel jakoukoliv 
pomoc!!! 

Dovolte mi zde, prosím, proto jmenovitě 
poděkovat rodině Komárkových, Tejklových, 
Bartáčkových, Kocandových, p. Hufovi, 
p. Hamplové, p. Brýdlové, p. Konečnému. 
Děkuji dále p. Vápenkové a p. Spáčilové
z Lanškrouna, p. Urbanovi z Choceňska, 
p. Matoušové z Českých Heřmanic, p. Šen-
kýřové z Žichlínku, p. Vlčkové z Valašského 
Meziříčí, společnosti VAPI s.r.o. Lanškroun 
i společnosti OMEGA tech s.r.o. z Lanškrouna. 
Děkuji p. Z. Čírtkové za metodickou pomoc 
v oblasti pomoci státu při postižení vážnou 
mimořádnou událostí. Děkuji Sboru dobro-
volných hasičů naší obce i dalším dobrovolní-
kům za pomoc při likvidaci následků požáru.

Nepochybně je také třeba poděkovat Orlické-
mu deníku, který naši obec od vzniku požáru 
ve svém tisku provázel a pomoc postiženým 
občanům podporoval. 
Děkuji paní Krasavě Šerkopové, která požár 
i následné opravy domu od samého počátku 
dokumentuje svými fotogra�emi. 
Děkuji Oblastní charitě Ústí nad Orlicí se 
sídlem v Letohradě jednak za okamžitou 
materiální pomoc nejpostiženějším rodinám, 
ale i za �nanční pomoc, jejíž základem byla 
Tříkrálová sbírka na počátku roku 2009. Děkuji 
Vám všem, kteří jste i touto formou potřebným 
pomohli, a samozřejmě děkuji i Vám, kteří jste 
přispěli, příp. ještě přispějete na konto veřejné 
sbírky, organizované obcí. K dnešnímu dni je 
na tomto účtu složena částka 133.491,35 Kč. 
Stav konta je přímo na webových stránkách 
obce při každém navýšení aktualizován.

CO BYLO PŘÍČINOU POŽÁRU?
Z odborného vyjádření k požáru ze dne
21. 1. 2009, vypracovaného HZS Pardubické-
ho kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, vyplý-
vá, že ohnisko požáru se nachází v kuchyni 
bytové jednotky nájemnice, která se snažila 
před plameny uniknout skokem z okna své-
ho bytu. Jako vyšetřovací verze vzniku po-
žáru byla stanovena blíže nespeci�kovaná 
nedbalost uživatelky bytu. Porušení před-
pisů na úseku požární ochrany ze strany 
obce nebylo zjištěno. 

Co dodat závěrem? Popřejme nyní spo-
lečně našim spoluobčanům - obyvatelům 
domu postiženého požárem, aby nešťastná 
událost, která se v jednom okamžiku ne-
uvěřitelným způsobem vepsala do jejich 
života i do života jejich blízkých, na nich 
nezanechala žádné dlouhodobé následky 
a měli tak dostatek sil a pevných nervů se 
s touto tragédií co nejdříve vyrovnat...

V Rudolticích dne 21. února 2009 
Lenka Bártlová, starostka obce

POŽÁR OBECNÍHO BYTOVÉHO DOMU ČP.  605 OČIMA STAROSTKY
Pokračování ze strany 1  Dopis hejtmana Mgr.  Radko Martínka

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
NA POMOC OBYVATELŮM DOMU ČP. 605 
V OBCI RUDOLTICE, POSTIŽENÉHO DNE 

11.  PROSINCE 2008 POŽÁREM
Termín konání veřejné sbírky: 27.12.2008 - 30. 6.2009

Organizátor sbírky: Obec Rudoltice se sídlem 
Rudoltice čp. 95,  561 25  Rudoltice; IČ: 00279421

kontakt: tel./fax: 465 323 124, 
mob. tel.: 776 023 736; e-mail: ou@rudoltice.cz

Způsob provádění sbírky:  shromažďování 
příspěvků na zvláštním bankovním účtu 

založeném u   Komerční banky, a.s., expozitura 
Lanškroun výlučně pro tyto účely:

433767390247/0100
Výzva všem, kteří chtějí pomoci obyvatelům 
vyhořelého bytového domu v Rudolticích:

PŘISPĚJTE JAKOUKOLIV FINANČNÍ ČÁSTKOU 
NA KONTO VEŘEJNÉ SBÍRKY, UMOŽNÍTE TAK 

11 DĚTEM A JEJICH RODINÁM BRZKÝ NÁVRAT 
DO KAŽDODENNÍHO BĚŽNÉHO ŽIVOTA...

Za Vaše příspěvky děkujeme.
Veřejná sbírka byla ve smyslu zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách, povolena rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického 
kraje ze dne 22.12.2008 pod č.j. KrÚ 53891/2008.
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VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ 
V LESÍCH OBCE RUDOLTICE 
ZA ROK 2008

(zpracoval Zdeněk Papík, LESPAP – Práce v lese)

Pěstební činnost:

Prořezávka 26394

Pú – do 40 let 14400

Zalesnění 35041,25

Vyklízení klestu 104592,5

Lapáky a lapače 5600

OMLP – drátěné pletivo 28600

OMLP – nátěry 3610

OMLP – postřik klikorok 1837,5

Ožínání celoplošné 13920

Ostatní práce – JMP 22240

Ostatní práce – ručně 4500

Dočišťování holin po těžbě 7040

Celkem: 267775,25

Těžební činnost: Kč

IQ – průměrné zpeněžení
162,75 m3 171069,7

IIQ – průměrné zpeněžení
421,79 m3 151013,4

IIIQ– průměrné zpeněžení
1657,31 m3 966758,8

IVQ – průměrné zpeněžení
242,46 m3 85698,2

Celkem: Kč

2484,31 m3 1374540,1

Celkem průměrné zpeněžení 553,3

Prodej dříví v drobném
(samovýroby) 13984,5

Dotace pro rok 2008 57412

Zisk obce za rok 2008 Kč

Pěstební činnost -267775,25

Těžební činnost 1374540,1

Dotace 57412

Prodej dříví v drobném
(samovýroby) 13984,5

Celkem: 1178161,35

INFORMACE K PROJEKTU 
„S KRAKONOŠEM U POČÍTAČE“

Vážený pane starosto, vážená paní 
starostko, rádi bychom Vás informovali 
o krocích, které občanské sdružení Most ke 
vzdělání v současné době podniká, a týkají 
se realizace projektu „S Krakonošem 
u počítače“ ve Vaší obci. Momentálně 
se nacházíme ve fázi vyjednávání 
o možnostech �nancování tohoto 
úspěšného projektu, což se zatím ukazuje 
jako největší překážka spuštění programu 
vzdělávání občanů ve Vaší obci. 

Dne 14. listopadu 2008 vydalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy průběžnou 
výzvu na předkládání globálních grantů 
zprostředkujícím subjektům – tedy krajům 
– v operačním programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Tento program má 
umožnit krajům vypsat individuální granty 
na vzdělávání občanů, žijících v příslušné 
oblasti. 

V této chvíli jsme v kontaktu s představiteli 
krajských samospráv a naše snahy se 
zaměřují na poukázání na nerovnosti 
v přístupu ke vzdělání, které by mohly být 
odstraněny správnou individuální výzvou, 
jež by umožnila zahájení projektu  
„S Krakonošem u počítače“ ve Vašem kraji, 
respektive přímo ve Vaší obci. 

Datum realizace projektu tedy závisí na 
rychlosti a �exibilitě krajských úředníků, 
kteří budou vyhlašovat individuální výzvy 
ve výše zmíněném operačním programu. 
Mohu Vás ujistit, že vyvíjíme maximální 
úsilí o nastartování projektu v každém kraji. 
Ovšem za zpoždění �nancování a vyhlašování 
individuálních výzev, které jsou �nancovány 
z Evropského strukturálního fondu, 
neneseme žádnou odpovědnost. Upřímně 
doufáme, že důvody zpoždění realizace 
výuky občanů přímo ve Vaší obci jsme Vám 
dostatečně vysvětlili a že nám zachováte 
přízeň i do budoucna, než se podaří projekt 
plně nastartovat, a věříme, že k tomu dojde 
v co nejbližší době. 

Samozřejmě oceníme jakýkoli nápad, 
jak vzdělávací kurzy realizovat i z jiných 
zdrojů. Pokud Vás, jako zástupce regionální 
samosprávy, napadne možnost �nancování 
jinou cestou, rádi budeme na takovém 
grantu či žádosti o dotaci spolupracovat. 

Jako příklad dobré praxe zde můžeme uvést, 
že se nám podařilo uspět se žádostí o dotace 
od nadace OKD, máme zažádáno o podporu 
z nadace ČEZ, Královéhradeckého kraje atd…

Rádi bychom Vás také vyzvali ke 
společnému tlaku na představitele státní 
správy, neboť je zapotřebí uvědomit 

si, že zájem 30 procent obyvatel České 
republiky (obyvatelé venkovských oblastí) 
o vzdělávání by neměl být stále přehlížen. 
V současné chvíli patříte mezi bezmála 
600 obcí v ČR, které projevily aktivní zájem 
o tento typ projektu. 

S pozdravem projektový tým občanského 
sdružení Most ke vzdělání – Bridge to 
Education o. s. 

MOST KE VZDĚLÁNÍ  BRIDGE 
TO EDUCATION, občanské sdružení

Sídlo společnosti: 
Benecko 202, 512 37 Benecko
Kontaktní adresa:
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
IČO: 269 98 262

tel./fax: +420 481 311 698
e-mail: info@mostkevzdelani.eu
web: www.mostkevzdelani.eu

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ 
ČINNOST, informace o nových 
právních předpisech v oblasti 
požární ochrany

POŽÁRY 
V DOMÁCNOSTECH
Statistické údaje jednoznačně dokládají, 
že požáry v domácnostech mají nejtragičtější 
následky. Každý rok při nich zemřou desítky 
osob, zraněny jsou stovky osob a způsobené 
škody dosahují stamilionů korun. 

Na požárech v domácnostech má největší podíl 
obyčejná lidská neopatrnost. Zde můžeme jako 
nejčastější příčiny vzniku požáru uvést kouření 
a zacházení s otevřeným ohněm – ať již se jedná 
o zapomenuté potraviny na vařiči, nevhodně 
odložené nebo odhozené nedopalky cigaret, 
svíčky ponechané bez dozoru v těsné blízkosti 
hořlavých látek, případně používání hořlavých 
kapalin (benzín, nafta, petrolej apod. ) při 
zapalování v kamnech. 
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při 
požárech je neopatrnost osob při vytápění 
svých domovů. Při provozu topidel se ne vždy 
dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, 
velmi často je zanedbávána údržba topidel, 
kouřovodů a komínů. Poměrně často jsou 
nevhodně uskladňována tuhá paliva. 

Naše byty a rodinné domy jsou doslova 
přecpány vybavením z materiálů, které se 
snadno vznítí a rychle hoří, přitom dochází 
k úniku značného množství vysoce toxického 
kouře (například čalouněný nábytek, bytové 
textilie, matrace, plastové bytové doplňky). 
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Čtyřčlenná sociální komise pracuje ve 
složení: Brokešová Blanka, Kohoutová 
Erika, Kopecká Anna a Stránská Iva.
Mezi nejpříjemnější činnosti, jimž se 
tato komise věnuje, patří bezesporu 
příprava vítání nových občánků.

V květnu 2008 bylo uvítáno 12 nových občán-
ků Rudoltic. Členky komise samozřejmě neza-
pomínají ani na naše jubilanty. V loňském roce 
jsme navštívily 15 jubilujících spoluobčanů 
a za sebe musím říct, že jsou to setkání vesměs 
příjemná, při nichž v nenuceném hovoru ute-
če hodina neobyčejně rychle.
Členky sociální komise provádějí také návště-
vy v rodinách na základě požadavků soudů či 
Policie ČR. Takových návštěv proběhlo v roce 
2008 celkem 59.
Na jaře a na podzim jsme uspořádaly charita-
tivní sbírky použitého zboží, zejména obleče-
ní, ve prospěch Diakonie Broumov a v prosinci 
burzu nashromážděných věcí, které byly 
původně určené spoluobčanům z bytového 
domu 605. Zastupitelstvo obce rozhodlo, aby 
věci, které požárem postižení občané nevyu-
žili, byly zdarma nabídnuty dalším občanům 
v burze. Novým prvkem v naší činnosti je 
skutečnost, že jsme byly požádány o návštěvu 
a pomoc samotnými občany.
A protože je již konec února 2009 a my máme 
za sebou sváteční neděli 8. února 2009, chci
Vám trochu přiblížit i tuto akci. Již od rána 
členky sociální komise společně s paní sta-
rostkou chystaly a zdobily sál a připravovaly 
občerstvení pro hosty. Před třináctou hodi-
nou se sál začal plnit rodiči s miminky a ba-
tolaty v doprovodu rodinných příslušníků. 
Paní starostka poté uvítala prvních 9 nových 
občánků. Časový prostor mezi dalším kolem 
vítání malých občánků byl věnován vyhlášení 
1500. a 1501. občana obce Rudoltice. Stali 
se jimi paní Iveta Štanclová a její syn Marián 
Štancl. V patnáct hodin byla paní starostkou 
slavnostně uvítána další skupinka – dalších 9 
nových občánků Rudoltic. Slavnostní atmo-

sféru z vítání občánků jistě umocnilo i vystou-
pení dětí ze ZŠ a MŠ.
Všichni hosté byli pozváni k malému pohoš-
tění. Kdo však očekával velkolepé oslavy po 
vzoru vyhlášení 1000. občana Rudoltic, byl 
určitě zklamán. S ohledem nejenom na dra-

matické události z prosince minulého roku 
se zastupitelstvo obce rozhodlo chovat jako 
správný hospodář a zbytečně neplýtvat obec-
ními prostředky.

Erika Kohoutová
předsedkyně sociální komise

VÍTE, ŽE...

•  počet obyvatel
k 16. 2. 2009 je1537
a průměrný věk činí 34,59

•  počet přihlášených
od 1. 1. do 16. 2. 2009 je 23

•  počet odhlášených
od 1. 1. do 16. 2. 2009 je 9

•  počet zemřelých
od 1. 1. do 16. 2. 2009 je 2

•  počet obyvatel s bydlištěm na 
Zámečku
k 16. 2. 2009 je 526 (v bytovkách)
+ 3 (v rodinném domě)

•  počet narozených
od 1. 1. 2009 je 0

ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE ZA ROK 2008

Starostka obce p. Lenka Bártlová a p. Iva 
Stránská za sociální komisi  Foto: M. Macháčková

Paní Iveta Štanclová a její syn Marián Štancl
Foto: Jiřina Straková

Noví občánci obce Rudoltice Foto: Marcela Macháčková

Foto: Krasava Šerkopová
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Velký počet požárů v domácnostech souvisí 
s tím, že se lidé doma cítí bezpečně a drobné 
nehody podceňují, přestože tyto mnohdy 
vedou ke vzniku požáru. Nebezpečí může 
plynout i z běžných činností v domácnosti 
jako je hra dětí, vaření, kutilství apod. 

V roce 2007 došlo v domácnostech k celkem 
2 652 požárům, při nichž zemřelo 58 osob 
(téměř polovina všech úmrtí u požárů) 
a dalších 473 bylo zraněno. Přitom 
požáry v domácnostech činily jen 11,8% 
z celkového počtu požárů, majetkové škody 
způsobené požáry v domácnostech dosáhly 
částky 335 milionů korun. 
Ze statistiky požárů za posledních pět 
let vyplývá, že hasiči likvidují každý den 
průměrně sedm požárů v domácnostech, 
denně je při těchto požárech zraněna 
alespoň jedna osoba a smrt si požáry 
v domácnostech vyžádají průměrně jednou 
za pět dní. Požáry za sebou v domácnostech 
zanechaly za posledních pět let škody 
v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé 
tak v průměru denně přichází o majetek 
v hodnotě 777 000 korun. 

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY TRAGICKÝCH 
POŽÁRŮ V DOMÁCNOSTECH 
V ROCE 2007
• kouření
• nesprávná obsluha topidla
•  používání otevřeného ohně k osvětlování, 

rozehřívání

Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé 
v objektech spí a není nikdo, kdo by si 
požáru včas všiml. Tři ze čtyř obětí požárů 
neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se 
toxických zplodin hoření vznikajících při 
požáru. 

Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, 
protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již 
dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná. 
Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku 
ničivého požáru, je vybavit si domácnost 
autonomními „hlásiči požáru,“ které včas 
detekují vznikající požár a akustickým 
signálem na ně upozorní. Lidé pak mají 
mnohem větší šanci situaci včas vyřešit – 
zavolat hasiče, příp. opustit ohrožený prostor. 
Tyto hlásiče tak mohou zachránit lidské životy 
– navíc jejich cena není nikterak horentní, 
hlásiče požáru si lze pořídit již za 300 korun. 
Kromě jednoduchého zařízení k rychlému 
zjištění vzniklého požáru (autonomní hlásiče 
požáru), je vhodné si domácnost vybavit 
také prostředky pro hašení ( např. přenosný 
hasicí přístroj nebo hasicí sprej). Dodržovat 
základní bezpečnostní pravidla a přijmout 
opatření, která omezují riziko vzniku požáru 
v domácnosti, nestačí. Každý vlastník 
objektu by měl zároveň pečovat také o řádný 
technický stav stavby včetně technických 
zařízení. 

Z Vaší domácnosti se může v okamžiku 
stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. 
To, zda se i Vy stanete obětí, záleží 
hlavně na Vás. PROTO:

• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče 
v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 
• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen 
plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené 
opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke 
vznícení připravovaných potravin. S otevřeným 
ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného 
ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechte 
hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly 
zapálit materiály v okolí. 
• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků 
do odpadkových košů dbejte na dokonalé 
uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání 
cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné 
je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod 
vlivem alkoholu nebo jiných drog. 
• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat 
komíny. Kouřovody a topidla udržujte 
v řádném technickém stavu. 
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, 
nejlépe do nehořlavých nádob. 
Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo 
určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých 
látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, 
plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel 
žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru 
vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost 
by měla být stanovena v návodech použití 
– pokud není k dispozici, lze pak využít přílohu 
č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. , kde jsou stanoveny 
bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od 
hořlavých hmot. 
• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům 
otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, 
apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň 
je dobrý sluha, ale zlý pán ! Poučte své děti 
o nebezpečí vzniku požáru. 
• Vybavte si svou domácnost autonomními 
„hlásiči požáru,“ které vás na hrozící nebezpečí 
včas upozorní. 
• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými 
hasebními prostředky (přenosný hasicí 
přístroj, hasicí sprej). 
• Hlavní vypínače elektrického proudu, 
uzávěry vody a plynu musí být řádně označené 
a přístupné. 
• Udržujte dobrý technický stav zařízení 
(včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel). 
• Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve 
sklepích. 
• Chodby, schodiště, únikové cesty a východy 
udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či 
vedení hasebního zásahu. 
• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý 
materiál a látky mající sklon k samovznícení 
(např. seno, bavlna, uhlí). 
• Když opouštíte domov, nezapomeňte 
zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, 
vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit 
otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, 
že jsou zavřená okna a dveře. 

PŘENOSNÉ HASICÍ 
PŘÍSTROJE
Hasicí přístroje jsou používány v počáteční 
fázi vzniklého požáru. Při vlastním použití 
hasicích přístrojů je nutno zachovat klid 
a rozvahu. Zásah je nutno provádět vždy 
po směru větru a vystřikující proud hasiva 
musí směřovat vždy od okraje požáru 
směrem do požáru. Dle typu a množství 
hasiva v hasicím přístroji je doba činnosti 
6–60 sekund a dostřik 2–6 m. 

Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná 
hasivem a opatřená zařízením, kterým 
se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je 
vytlačováno samočinně, a to buď trvalým 
tlakem nebo tlakem z patrony. 
Uvedení hasicího přístroje pod stálým 
tlakem do činnosti je velice jednoduché. 
Stačí vytrhnout zajišťovací kolík a po 
stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj 
okamžitě funkční. Tyto hasicí přístroje jsou 
většinou osazeny manometrem, který nám 
trvale ukazuje, zda je v hasicím přístroji 
potřebný provozní tlak. 
Uvedení do činnosti hasicího přístroje 
s tlakovou patronou je trochu složitější. 
Po vytržení zajišťovací pojistky udeříme 
na nárazníkovou armaturu a vyčkáme 
(5–10 vteřin), než dojde k přemístění 
výtlačného plynu z tlakové patrony do 
nádoby hasicího přístroje. Poté je hasicí 
přístroj připraven k hašení. 
Správná volba hasicího přístroje je 
podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu 
hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru. 

 Třída požáru A – požáry 
pevných hořlavých látek 
hořící plamenem nebo 
žhnutím. Jedná se zejména 
o dřevo, papír, slámu, uhlí, 

gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu 
požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, 
pěnové a práškové. 

 Třída požáru B – požáry 
hořlavých kapalin a látek, 
které do kapalného 
skupenství přecházejí. Jedná 
se zejména o benzín, naftu, 

oleje, barvy, laky, mazadla apod. Pro tuto 
třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje 
pěnové, práškové a halonové. 

 Třída požáru C – požáry 
plynných látek hořících 
plamenem. Jedná se zejména 
o propan–butan, zemní plyn, 
svítiplyn, acetylen, metan, 

vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné 
hasicí přístroje práškové, hasicí přístroje 
s náplní CO2 (nazývané sněhový hasicí 
přístroj) a halonové. 
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICESLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Vážení spoluobčané,

na webových stránkách obce Rudoltice 
v rubrice Návštěvní kniha je několik otázek 
směřovaných mimo jiné i na moji osobu. Chci 
touto cestou upozornit pisatele dotazů paní 
Petru, Blbčana a další, že na těchto stránkách 
reagovat nebudu, protože za jménem Erika 
Kohoutová se nachází konkrétní osoba, 
zatímco za anonymní Petrou, Blbčanem… 
se nachází neznámá osoba, kterou ani ne-
zajímá odpověď na danou otázku. Většinou 
si odpovídá sama a po svém. O úrovni raději 
nemluvím.
Není povinností zastupitelů, jak se někdo 
mylně domnívá, sedět hodiny u počítače 
a sledovat tlachání o ničem. To bychom pak 
neměli čas na práci. Při svém zaměstnání se-
dím u počítače celé hodiny, mám problémy 
se zrakem a nikdo mě nebude nutit sedět 
hodiny u počítače pro jeho potěšení. Pokud 
někdo má dotaz a skutečně stojí o odpověď, 
pak má několik možností, jak se ptát.
A teď k tématu dotazů. Určitě neodpovím na 
dotazy jako: Kdy bude na webu zápis a po-
dobně, protože je na web nedávám já, takže 
to nemohu vědět.
Proč odstoupila zastupitelka Skalická? Kdo to 
může vědět lépe než ona sama? Paní Skalická 
se odhlásila z trvalého bydliště v Rudolticích. 
Pokud není občanem Rudoltic, nemůže být 
ani zastupitelem v obci Rudoltice. Já to beru 
jako fakt a nehodlám zkoumat, zda je za tím 
i něco jiného. Byla by to z mé strany pouhá 
spekulace.
Proč byl odvolán z funkce předsedy komi-
se pan Řehoř? Pan Řehoř v poslední době 
nepracuje tak, jak se od předsedy komise 
očekává, a proto byl na návrh členů komise 
odvolán z funkce předsedy. Do této funkce 
ho jako nezkušeného nováčka zcela účelově 
jmenoval pan Kolomý.
Tenkrát jste se neptali, proč  fungující komisi 
zrušil, aby ji okamžitě, ale s jiným vedením 
znovu uvedl do života. A nakonec obavy 
pana Blbčana, jak je to s naší transparentnos-
tí, se střetem zájmů a kolik že za to bereme 
a jak to, že se od července vystřídalo tolik 
jednatelů?
Když jsme se v červenci rozhodli ke změně 
na vedoucích postech v obecních společnos-
tech, nenašel se mezi oslovenými občany Ru-
doltic žádný dobrovolník na funkci jednatele 
Visionu ani ředitele Staveb Rudoltice. Proto 
jsme se o tyto funkce museli podělit sami. 
V té době byl jedním ze dvou jednatelů Dan 
Žáček a druhým jsem se, ač nerada, stala já. 
Pan Rezek převzal funkci vedoucího (ředitele) 
staveb. S příchodem zkušeného pana Dostá-
la jsme rozšířili řady jednatelů na tři a rozdělili 
jsme si úkoly. Když jsem se pak stala místosta-
rostkou, rozhodla jsem se odejít z funkce 
jednatele právě proto, že jsem přesvědčena 
o tom, že není správné vykonávat obě tyto 
funkce současně.

30. listopadu 2008 v 16.00 hodin proběhl v kostele sv. Petra a Pavla v Rudolticích Adventní 
koncert dětí a žáků Základní školy a mateřské školy Rudoltice Foto: Dana Moravcová

Vánoční koncert
Ve středu 17. prosince se konal v kostele 
sv. Petra a Pavla „Vánoční koncert“. 
V tichých prostorách kostela se opět 
rozezněly vánoční písně a radostné 
koledování dětí i našich přátel 
z Anenské Studánky.

A potom přišel pátek a tedy poslední den na-
šeho projektu „Od adventu k Vánocům“.
Tak jako každý rok, i letos jsme nezapomněli 
na lesní zvěř v zimě a přinesli jsme ke krmelci 
spoustu dobrot. Na děti čekalo i vánoční zpí-
vání s malou oslavou u stromečku a ochut-
návkou cukroví. Místo svačinky si děti přinesly 

vánoční cukroví a v každé třídě si udělaly svoji 
vánoční hostinu. Děkujeme všem maminkám 
za jejich laskavou obětavost.

A co popřát do nového roku? Lidé si přejí 
radost, pohodu, úspěch a zdraví. Kéž dnes 
i všechny další dny vyjde Slunce. Ať nám stále 
prosvěcuje a prosvětluje nejen tuto zem, ale 
také nás samotné. Ať jsme my samotní slun-
cem pro všechny ostatní lidi. Ať si navzájem 
dodáváme teplo a světlo. Ať prostě a jedno-
duše jsme.
Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Rudoltice

Mgr. Světla Hamalová

Od adventu k Vánocům
Již od začátku listopadu se všechny 
děti naší školy připravovaly na projekt 
„Od adventu k Vánocům“. Školou zněly 
písně, děti poznávaly lidové tradice 
a chystaly se na příchod vánočních 
svátků.

30. listopadu 2008 v 16.00 hodin proběhl 
v kostele sv. Petra a Pavla v Rudolticích Ad-
ventní koncert dětí a žáků Základní školy 
a mateřské školy Rudoltice. Děkujeme mamin-
ce paní Mgr. Kernové za její milá slova. Každé 
takové pohlazení vlévá novou jiskru a energii 
do naší společné práce.
„Poslední listopadovou neděli se podařilo 
dětem a jejich učitelkám ze Základní školy 

a mateřské školy v Rudolticích na chvíli zpo-
malit čas.
V kostele sv. Petra a Pavla všichni společně 
přivítali advent bohatým programem, plným 
písniček a recitací.
Že vystoupení bylo zdařilé a u všech přítom-
ných navodilo tu správnou sváteční atmosféru, 
dokazoval jak potlesk potěšených diváků, tak 
i nejeden pyšný pohled rodiče na své vystu-
pující dítko.
Adventní koncert ukázal, že i na malé vesnici 
dovedou lidé uskutečnit obrovské věci, které 
spojují. A to je to hlavní. Za nádherný zážitek 
všem účinkujícím patří srdečné poděkování.“

Mgr. Jana Kernová – maminka dětí ze
 ZŠ a MŠ v Rudolticích
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Třída požáru D – požáry lehkých alkalických 
kovů např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem. 
Při hoření těchto kovů dochází k vývinu 
obrovských teplot, hašení takovýchto požárů 
vyžaduje použití speciálních suchých hasiv 
nebo speciálně upravených prášků.

Třída požáru F – požáry jedlých olejů a tuků 
(rostlinné nebo živočišné oleje a tuky) ve 
fritézách, pánvích a jiných kuchyňských 
zařízeních. 

Abychom nemuseli složitě přemýšlet, jaký 
druh a jak máme hasicího přístroje použít, 
na obalu je uveden návod a zároveň jsou 
znázorněny piktogramy s třídou požáru, 
pro který je vhodný hasicí přístroj. 

POZOR!
VODNÍ A PĚNOVÝ hasicí přístroj NESMÍ 
být použit na HAŠENÍ požáru ZAŘÍZENÍ 
POD ELEKTRICKÝM  PROUDEM. 

PRÁŠKOVÝM A SNĚHOVÝM NENÍ 
VHODNÉ HASIT požáry SYPKÉHO 
MATERIÁLU A PRACHU – nebezpečí 
vzniku výbušné směsi se vzduchem, 
resp. výbuchu. 

Při hašení hasicím přístrojem S NÁPLNÍ 
CO2 NEBEZPEČÍ VZNIKU POPÁLENIN 
CHLADEM (omrzlin) – při kontaktu 
s nechráněnou pokožkou. 

Hasivo
Třída požáru

A B C D F

Voda +++ + + – –––

Hasicí pěna ++ +++ – – +

Hasicí prášek BC + ++ ++ – –

Hasicí prášek ABC ++ ++ ++ – –

Hasicí prášek D – – ––– ++ –

Halony – ++ ++ ––– –

CO2 – ++ ++ – –

Vysvětlivky:
+++ velmi vhodné
++ dobré
+ vhodné za určitých podmínek
– nevhodné
––– nebezpečné

LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

150
hasiči

112
jednotné evropské číslo

tísňového volání

NA CO SI DÁT POZOR 
A JAK POSTUPOVAT SPRÁVNĚ

•  pozor na směr větru – proud hasiva 
nasměrujte vždy po větru

• haste přerušovaně
•  směr hasiva soustřeďte na hořící látku, 

nikdy nestříkejte do plamenů a kouře
•  hořlavé kapaliny, které vytékají, haste 

směrem od místa vytékání směrem 
k hořící louži a zpět

•  větší požáry zdolávejte vždy pomocí 
několika hasicích přístrojů

•  hasicí přístroje nasazujte postupně, nikoli 
současně

•  při hašení hasicími přístroji je vhodné 
kombinovat s jinými technikami hašení

•  zabezpečte, aby použité hasicí přístroje 
byly neprodleně znovu naplněny 
a umístěny na určená místa

•  zajistěte dodržování termínů pro kontroly 
provozuschopnosti hasicích přístrojů 
odbornou �rmou (minimálně 1 x ročně)

AUTONOMNÍ HLÁSIČ 
POŽÁRU PATŘÍ 
DO DOMÁCNOSTI 

– aneb  „lepší, když vás 
budí hlásič než hasič“

Autonomní  „hlásič požáru“ je jednoduché 
zařízení, které obsahuje v jedné krabičce 
všechny komponenty potřebné pro 
spolehlivou detekci kouře a vyvolání 
poplachu (zvukovým signálem). Ačkoliv 
jejich užívání není v českých domácnostech 
na rozdíl od zemí západní Evropy ještě příliš 

rozšířeno, jde o �nančně dostupné zařízení 
s jednoduchou instalací (např. pomocí 
vrutů).  „Hlásič požáru“ dokáže fungovat 
„autonomně“, tedy nezávisle na jiných 
zdrojích energie, stačí mu běžné baterie. 

Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř 
z požáru) včas detekovat a silným 
akustickým signálem na něj upozorní 
uživatele domácnosti (domu), kterým tak 
umožní nebezpečí zlikvidovat již v zárodku 
či ohrožený prostor včas opustit a přivolat 
hasiče. Ze zkušeností záchranářů plyne, že 
právě včasné zjištění požáru je rozhodující 
pro záchranu lidských životů a „hlásiče 
požáru“ tak výrazně zvyšují šance na 
přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy 
lidé spí a není nikdo, kdo by si požáru včas 
všiml a zalarmoval ohrožené osoby. Tři ze 
čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli 
nadýchání se toxických zplodin hoření 
vznikajících při požáru. Kouř je rychlejší 
a tišší než oheň a i malý požár dokáže 
po několika minutách zaplnit byt vysoce 
toxickými zplodinami, které již při několika 
vdechnutích způsobují smrt člověka. 
Zachránit nás může jen včasné varování. 

Autonomní „hlásiče požáru“ tak mohou 
zachránit četné životy – navíc jejich cena 
není nikterak horentní, pohybuje se 
v řádech stovek korun. Záleží na každém, 
jak vysokou míru bezpečnosti si chce zajistit 
pro sebe a své blízké, jak kvalitní prostředky 
si pořídí a zda si domácnost vybaví také 
dalšími, třeba i nákladnějšími prostředky 
v oblasti požární ochrany. 
Pořízení „hlásiče požáru“ je však určitě 
výhodná investice, hlásič dokáže zachránit 
život a zdraví.
V porovnání s hodnotou věcí ve vaší 
domácnosti, o které vás případný požár 
snadno připraví, je navíc částka za pořízení 
hlásiče zanedbatelná. 

JAKÝ TYP HLÁSIČE POŽÁRU 
JE POVINNÝ A KDE HO LZE KOUPIT?

V yhláška č. 23/2008 Sb. stanoví, že 
domácnosti v nových objektech (tedy 
schválených po 1. 7. 2008) musí být 
vybaveny autonomními hlásiči kouře. 
„Hlásič požáru“ musí odpovídat technickým 
normám, měla by tedy na něm být 
značka „CE“, která garantuje, že výrobek 
odpovídá evropským harmonizovaným 
normám. Důležité je kupovat výrobek se 
srozumitelným návodem k instalaci a použití 
v českém jazyce. 
I když se povinné vybavení požárními hlásiči 
týká pouze nových či nově rekonstruovaných 
staveb, MV–generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR doporučuje 
občanům, aby si „hlásiče požáru“ pořídili 
do všech domácností. Stále totiž platí heslo 
„lepší, když vás budí hlásič než hasič“.

POKYNY PRO POUŽITÍ PŘENOSNÝCH 
HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

1. Stříkací trysku nasměrujte na požár. 

2. Uvolněte pojistku a spusťte hasicí přístroj. 

3. Proveďte hasební zásah. 
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Pokračování ze strany 11
Místo sebe jsem na uvolněné místo jednatele 
navrhla a zastupitelstvo schválilo paní Ivu 
Stránskou. Takže za tím laskavě nehledejte 
žádné neshody či podvody. Já osobně jsem 
za funkci jednatele žádnou odměnu nebrala, 
protože mám odměnu za funkci místostarost-
ky. Jinak samozřejmě jednatelé i ředitel staveb 
odměnu pobírají. Tato odměna pokrývá jejich 
náklady jako je telefon, benzín… Ale vždyť je-
jich předchůdci odměny také pobírali.
Ještě bych se ráda vyjádřila k neustálému 
napadání paní starostky. Jistěže jsou občané, 
kterým již z principu vadíme. Je to jejich právo. 
Ale neustále vyhledávat problémy i tam, kde 
nejsou, úmyslně vytvářet dusnou atmosféru 
a špinit ji je opravdu nefér.
Máme dobrou a obětavou starostku a rychle 
se učí. Čím vším musela za těch pár měsíců 
projít, tolik nezkusil mnohý starosta za celé 
volební období. Pan Kolomý měl hlavně 
výstavbu, život obce a jejích občanů ho moc 
nezajímal. Mohli jste ho zastihnout na úřadě 
a řešit s ním nějaký problém? Zvedl vám někdy 
telefon? Paní Bártlová i přes své mládí se snaží 
být dobrou starostkou pro všechny občany 
Rudoltic, ať jsou z obce či ze Zámečku. Proto 
si jí vážím.

Erika Kohoutová, místostarostka

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE...

Za rok 2008 bylo vypůjčeno celkem 
1381 knih, z toho: 980 – literatura 
krásná, 277 – literatura pro děti,
90 – literatura naučná, 14 – literatura 
naučná pro děti, 20 – časopisy

Na webových stránkách
http://www.rudoltice.cz/fotogalerie/obecni-
knihovna/ bylo zaznamenáno 1286 virtuálních 
návštěvníků. Obecní knihovnu navštívilo 533 
čtenářů a 320 uživatelů internetu.
Upozorňujeme čtenáře 1. – 4. ročníku ZŠ na 
probíhající čtenářskou soutěž „Moje nejkrás-
nější kniha“.
Děti mohou své práce odevzdávat vždy v pon-
dělí a ve středu v obecní knihovně. Soutěž 
bude ukončena v polovině června 2009. 
Všichni soutěžící budou odměněni na konci 
školního roku diplomy a pěknými cenami.

Půjčovní doba:
PONDĚLÍ + STŘEDA od 15.00 do 17.00 hod.
Předplatné na r. 2009:
30 Kč – dospělí
20 Kč – děti a mládež do 18 let
10 Kč – čtenářský průkaz

,,KDYŽ V KNIHÁCH PILNĚ VYHLEDÁVÁŠ 
MOUDROST, TEHDY NALÉZÁŠ UŽITEK VELI-
KÝ DUŠI SVÉ.“ 

Anna Kopecká, knihovnice
Naši „páťáci“ si z vlastní iniciativy připravili program naplněný čertovskými hrátkami. Dětem 

rozdávali mikulášskou nadílku, ale i brambory Foto: Dana Moravcová

Čert a Mikuláš
Čertík Bertík v čertí škole
abecedu neumí,
násobilku taky plete, učit se mu 
nevoní.

Zato v pekle,
tam mu to jde,
samá chvála, jedničky,
s Mikulášem za odměnu
půjde strašit dětičky.

Ano. Vánoce se blížily rychlými kroky. Venku sice 
nebylo bílo a sníh také nepadal. Dětské oči však 
zářily jiným očekáváním. „Paní učitelko, budou 
chodit čerti? Přijde Mikuláš?......“ Jejich štěbetání 
se ozývalo celou školou. 
Nakonec opravdu přišli.
Poděkování patří našim „páťákům“, kteří si 
z vlastní iniciativy připravili celý program, napl-
něný čertovskými hrátkami.
Dětem rozdávali mikulášskou nadílku,
ale i brambory.
A nechybělo ani kyselé zelí.
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KAM UMÍSTIT HLÁSIČ POŽÁRU?

Instalace autonomního „hlásiče požáru“ 
není nikterak složitá a měl by to zvládnout 
každý domácí kutil – stačí k tomu např. 
hmoždinky a běžné nářadí. Při jejich instalaci 
se vždy postupuje podle návodu výrobce. 
Upozorňujeme ale, že pokud se bude „hlásič 
požáru“ pořizovat do nové stavby, tedy do 
objektu schváleného až po 1. 7. 2008, jak 
povinně stanoví vyhláška č. 23/2008 Sb. , 
pak by měl hlásič v souladu s projektovou 
dokumentací stavby nainstalovat vyškolený 
odborník, který musí jeho instalaci ještě 
před začátkem užívání prokázat stavebnímu 
úřadu, a to předložením dokladů o montáži 
a funkčnosti. 

Výrobci těchto zařízení většinou doporučují 
„hlásiče požáru“ umísťovat doprostřed 
stropu, minimálně však ve vzdálenosti 60 cm 
od stěny, ve výšce maximálně 6 metrů od 
podlahy.  „Hlásiče požáru“ není vhodné 
umísťovat v blízkosti ventilátorů, svítidel 
nebo jiných zdrojů tepla ani ve vrcholech 
půdních prostorů střech tvaru A v prostorách 
prašných či velmi vlhkých (koupelny). 

Minimální podmínky umístění hlásičů 
v objektech určených pro bydlení stanoví 
vyhláška č. 23/2008 Sb. , o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

Podle vyhlášky by měl být hlásič 
umístěn v části vedoucí k východu 
z bytu (rodinný dům), respektive v části 
bytu vedoucí směrem do únikové cesty 
(byt v bytovém domě). Umístit hlásič 
v centrální části bytu je nejvýhodnější 
proto, že se zde potkávají vlastně 
všechny nebo více částí bytu. 
V případě, že by vznikl požár v jedné 
z místností, kouř by se šířil i do těchto 
centrálních prostor s „hlásičem požáru,“ 
který by uživatele bytu včas upozornil 
na nebezpečí. Navíc hlásič v centrální 
části bytu garantuje ochranu všech 
osob, které se mohou nacházet na 
různých místech bytu. 
Optimální ale samozřejmě je, pokud máte 
hlásič v každé obytné místnosti nebo 
alespoň v centrální části bytu a na každém 
podlaží domu, a pak také samozřejmě 
tam, kde lze předpokládat možnost vzniku 
požáru (např. dílna, garáž). 

Nezveřejněné části těchto usnesení 
(iniciály, popř. XXX) jsou pro občany 
k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu 
na obecním úřadu. Nedílnou součástí 
zápisů jsou přílohy dokumentů, jež jsou na 
zasedáních citovány. 

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/21/12/08

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a) program včetně navržených změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu
c) objednávku Obce Rudoltice jako 
objednatele a VISION Rudoltice s. r. o. jako 
zhotovitele ze dne 12. 12. 2008, jejímž 
předmětem je jednak demolice části 
bytového domu čp. 605 v Rudolticích na 

USNESENÍ OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA

Zámečku, který byl poničen požárem, 
v rozsahu určeném statikem ing.  Karlem 
Škeříkem a dále kompletní oprava bytového 
domu čp. 605 po požáru dle původní 
projektové dokumentace vypracované 
autorizovaným inženýrem pro pozemní 
stavby ing.  Pavlem Charvátem. 

Přidělení bytu č. 9 v domě čp. 621 p.  P. V. , 
nar. XXX, původně bytem v domě čp. 605, 
byt č. 9. 
Přidělení bytu č. 11 v domě čp. 621 p.  R. O. , 
nar. XXX, původně bytem v domě čp. 605, 
byt č. 11. 
Přidělení bytu č. 12 v domě čp. 621 p.  Z. P. , 
nar. XXX, původně bytem v domě čp. 605, 
byt č. 12. 

Změnu svého rozhodnutí pod bodem 1j) 
usnesení č. OZ/30/10/08, týkající se přidělení 
bytů č. 9, 11 a 12 v domě s označením 
SO3–07 (čp. 621). P.  A. Š. , J. H. a V. Ch. budou 
v nejbližší možné době nabídnuty náhradní 
byty. 

d) poskytnutí �nančního příspěvku 
nájemníkům obecního bytového domu 
čp. 605 na Zámečku v Rudolticích 
postiženého požárem dne 11. 12. 2008, 
a to v souvislosti se zvýšenými náklady buď 
na nové vybavení bytů (podkrovní byty)
a nebo s likvidací škod na jejich majetku,
a to následujícím způsobem:

Byt č. 1 – P. M. , nar. XXX, P. A. , nar. XXX 
– ve výši 5.000,– Kč
Byt č. 2 – D. P. , nar. XXX – ve výši 5.000,– Kč
Byt č. 3 – H. T. , nar. XXX – ve výši 5.000,– Kč
Byt č. 4 – K. P. , nar. XXX – ve výši 5.000,– Kč
Byt č. 5 – W. M. , nar. XXX – ve výši 5.000,– Kč
Byt č. 6 – Z. S. , nar. XXX – ve výši 5.000,– Kč
Byt č. 7 – B. P. , nar. XXX – ve výši 5.000,– Kč
Byt č. 8 – J. B. , nar. XXX – ve výši 5.000,– Kč
Byt č. 9 – V. P. , nar. XXX – ve výši 40.000,– Kč
Byt č. 11 – O. R. , nar. XXX – ve výši 
40.000,– Kč
Byt č. 12 – P. Z. , nar. XXX – ve výši 40.000,– Kč
Byt č. 13 – B. J. , nar. XXX – ve výši 40.000,– Kč. 

e) v souvislosti s požárem domu čp. 605 
v Rudolticích podání „Žádosti o poskytnutí 
�nanční výpomoci obyvatelům bytového 
domu, postiženého požárem“, adresované 
Krajskému úřadu Pardubického kraje 
– hejtmanu Mgr. Radko Martínkovi. 

f) uspořádání veřejné sbírky ve smyslu 
zák. č. 117/2001 Sb. , o veřejných sbírkách, 
jejímž účelem je „pomoc obyvatelům domu, 
postiženého dne 11. 12. 2008 požárem 
– dům čp. 605 v obci Rudoltice“. 

Datum zahájení sbírky dnem stanoveným 
krajským úřadem ve svém rozhodnutí 
(důvody zvláštního zřetele hodné) s datem 
ukončení sbírky dne 30. 6. 2009. 
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NAROZENÍ:
Nikola Cvejnová, * 29. 11. 2008, 
Rudoltice čp. 63
Denis Vávra, * 18. 10. 2008, 
Rudoltice čp. 614
Jan Hlaváček, * 7. 12. 2008, 
Rudoltice čp. 621
Jakub Vaníček, * 12. 12. 2008, 
Rudoltice čp. 621

JUBILANTI:
Aleš Brokeš, 
* 21. 12. 1928, Rudoltice čp. 112 – 80 let
Milada Kocourková,
* 29. 12. 1933, Rudoltice čp. 606 – 75 let
Josef Sychra,
* 6. 1. 1934, Rudoltice čp. 164 – 75 let
Jana Blažková,
* 12. 1. 1939, Rudoltice čp. 197 – 70 let

ÚMRTÍ:
Vladimír Merta,  
+ 18. 11. 2008, Rudoltice čp. 262
Šárka Pacholíková,  
+ 23. 1. 2009, Rudoltice čp. 605
Růžena Dohnalová, 
+ 19. 2. 2009, Rudoltice čp. 71

Ahoj!

Děti si natiskly razítky stopy zvířátek Foto: Dana Moravcová

INZERCE

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

POZVÁNKA

TJ Sokol Rudoltice pořádá v sobotu 28. března 
od 20 hod. DISKOPLES v sále kulturního domu.

HOKEJOVÝ TÝM RUDOLTIC

Hledám hokejové nadšence,
kteří by se mnou dali dohromady nové ho-
kejové družstvo za Rudoltice a zapojili se do 
Lanškrounské hokejové ligy!
Jistě se v Rudolticích najde 15 hráčů (věková 
hranice neomezena), kterým nestačí jenom 
fandění a poléhávání u televize, ale kteří si 
rádi jednou týdně zajedou zahrát slušný hokej 
do ledové haly v Lanškrouně. Jedná se o hokej 
rekreační, bezkontaktní, organizovaný v rámci 
LHL, jejíž sezona trvá od září do konce března. 
Co to předpokládá? Dokázat přejet stadion na 
bruslích s hokejkou v ruce a obětovat trochu 
volného času na tréninky a zápasy. Co to ob-
náší? Pořídit si základní hokejovou výstroj a za-
platit startovné. Co by to chtělo? Rozhodnout 
se nejpozději do června 09, aby se od září dalo 
začít trénovat a porážet první soupeře, začít se 
musí 4. ligou.  Těší se na Vás  David Skalický 
Volejte na číslo 736 671 692,
pište na ddavid.s@seznam.cz

Zimní radosti i úvahy
Letí čas, letí do dálky, navléká roky 
v korálky. S paletou barev hraje si, 
tóny zakleje v klávesy. Poslední dny 
roku 2008 se rozkutálely jako kuličky 
roztržených korálků. Rachejtle, světlice, 
veselí a možná i obavy, co přinese další 
rok.

Pro naši školu začal vesele. V úsměvu zimních 
radovánek. Jako již každoročně, i tentokrát 
vyrazily naše děti hned po vánočních prázdni-
nách na lyžařský výcvik. Letošní lyžařský výcvik 

se uskutečnil ve Velkém Vrbně pod Paprskem 
v termínu od 4. do 10. ledna 2009. Zúčastnilo 
se ho devatenáct kluků a holek ze třetí, čtvrté 
a páté třídy. 
30. ledna proběhl v naší mateřské škole již 
druhý výukový program s názvem „Hurá zima“. 
Přišla nás navštívit kamarádka vločka, která si 
s námi povídala o tom, co se v zimě děje.
Na závěr si všichni vyrobili krmítko pro ptáčky, 
natiskli si razítky stopy zvířátek a vykreslili 
obrázek.

Marcela Kolářová, DiS
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Jako způsob provádění sbírky: 
shromažďováním příspěvků na zvláštním 
bankovním účtu, vedeném u Komerční banky, 
a. s. , expozitura Lanškroun, č. XXX. 

Jako osobu pověřenou jednat jménem obce 
ve věci veřejné sbírky starostku obce Lenku 
Bártlovou, nar. 15. 8. 1975, bytem Rudoltice 
čp. 166. 

g) Smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
zpracování projektu „Analýza území a návrh 
doplnění protipovodňových a protierozních 
opatření v ploše povodí pro území svazku 
obcí Lanškrounsko“ ve výši 29.620,– Kč, 
schváleného usnesením č. 21/2008 
Shromáždění starostů Lanškrounska dne 
27. 6. 2008.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy. 

h) rozpočtové opatření Krajského 
úřadu Pardubického kraje č. 291 ze 
dne 11. 12. 2008, jejímž účelem je 
zvýšení neinvestičních výdajů pro Sbory 
dobrovolných hasičů obcí na rok 2008, 
a to ve výši 2. 055,– Kč. 

i) darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí 
Cotkytle jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je �nanční 
dar v celkové hodnotě 5.000,– Kč. 

Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí 
Lichkov jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je �nanční 
dar v celkové hodnotě 3.000,– Kč. 

j) pořízení mobilního telefonu, který umožňuje 
užívání dvou telefonních čísel na sobě 
nezávislých, pro potřeby krizového řízení.

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

a) informace starostky obce ohledně 
požáru obytného bytového domu čp. 605 
na Zámečku v Rudolticích, vzniklého dne 
11. 12. 2008. 

Informace starostky obce ohledně řešení 
krizové situace vzniklé v důsledku požáru 
obytného bytového domu čp. 605 na 
Zámečku v Rudolticích, vzniklého dne 
11. 12. 2008. 

Nahlášení dne 11. 12. 2008 starostkou 
obce pojistné škodné události v důsledku 
požáru obytného bytového domu čp. 605 
na Zámečku v Rudolticích, a to na základě 
pojistné smlouvy č. 5820795928 u pojišťovny: 
Koooperativa pojišťovna, a. s. , která je 
evidována pod č. j. 4083075608. 

„Statické posouzení objektu stávajícího 
bytového domu čp. 605 po požáru a návrh 
opatření“. 

Ohlášení stavby ze dne 17. 12. 2008 podle 
§ 177 odst. 3 stavebního zákona – obnova 
bytového domu čp. 605, adresované MěÚ 
Lanškroun, Odbor stavební úřad. 

b) Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, 
stanovené starostkou obce dne 18. 12. 2008 
s platností od 1. 1. 2009. 

c) Ceník služeb 2009, vydaný Technickými 
službami Lanškroun, s. r. o. , týkající se odběru 
odpadů v centrálním sběrném dvoře. 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje:

a) starostku obce jednáním ve věci pojistné 
události vedené pod č. j. 4083075608 
u Kooperativy, pojišťovny, a. s.
b) místostarostku obce paní Eriku 
Kohoutovou zorganizováním burzy 
nashromážděné nevyužité hmotné pomoci 
obyvatelům domu čp. 605 postiženého 
požárem. 

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/29/12/08

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a) program včetně navrhovaných změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu
c) částku 200,- Kč na osobu a noc, vyjma 
ubytování osob v krizových situacích, 
jako cenu ubytovacích služeb v bytě pro 
nenadálé události, který je ve vlastnictví 
obce Rudoltice v Rudolticích čp. 95, 
počínaje 1. 1. 2009.
d) rozpočtové opatření obce Rudoltice
č. 7/2008, dle kterého se snižují příjmy 
v částce 4.734.940,– Kč a snižují se výdaje 
v částce 4.734.940,– Kč dle přiloženého 
rozpisu, který je nedílnou součástí 
rozpočtového opatření. 
e) rozpočet obce Rudoltice na rok 2009. 
f) vyhlášení otevřeného výběrového řízení 
příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice 
jako veřejným zadavatelem na dokončení 
III. etapy obytné zóny Zámeček Rudoltice, 
a to na provedení vnitřních instalací, 
podlah, úprav vnitřních povrchů a fasády 
tří bytových domů s 13 byty a 4 bytových 
domů se čtyřmi byty. 

Zadávací podmínky a zadávací 
dokumentaci pro vyhlášení otevřeného 
výběrového řízení příspěvkovou 
organizací STAVBY Rudoltice jako veřejným 
zadavatelem na dokončení III. etapy obytné 
zóny Zámeček Rudoltice. 

Složení petičlenné komise pro otevírání 
obálek a posuzování a hodnocení nabídek 
uchazečů v otevřeném výběrovém řízení na 
dokončení III. etapy obytné zóny Zámeček 

Rudoltice, a to takto:
M. H. , bytem XXX
V. N. , bytem XXX
ing.  A. S. , bytem XXX
L. D. , bytem XXX
E. K. , bytem XXX. 
g) prodej stožárové příhradové 
transformační stanice č. 549 
a transformátoru VN/NN v obci Rudoltice 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
ocenění provedeného ke dni 31. 10. 2008 
znalcem v oboru energetika a ekonomika 
energetiky Ladislavem Lněničkou, bytem 
Litomyšl, 9. května 769, uvedeném ve 
znaleckém posudku č. 351/08, a to za 
celkovou kupní cenu ve výši 64. 890,– Kč 
bez DPH. 
h) dodatek č. 1 ke Stanovám Svazku obcí 
Lanškrounsko ze dne 16. 12. 2008. 
i) darovací smlouvu, uzavřenou mezi 
Pravoslavnou církevní obcí v Lanškrouně 
jako dárcem a obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je 
finanční dar v celkové hodnotě 4.000,– Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce podpisem této smlouvy. 
j) Smlouvu o poskytnutí finančního 
transferu, uzavřenou mezi Obcí 
Výprachtice a Obcí Rudoltice, jejímž 
předmětem je příspěvek na pomoc 
postiženým občanům obce Rudoltice 
v souvislosti s požárem bytových 
jednotek v roce 2008, představující 
částku 5.000,– Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce podpisem této smlouvy. 
k) prodej části p. p. č. 3088/9 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna dle přiloženého nákresu 
za kupní cenu 10,– Kč/m2 paní H. B. , 
bytem XXX
Veškeré náklady spojené s prodejem části 
pozemku hradí kupující. 
l) prodej p. p. č. 3095/2 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za kupní cenu 10,– Kč/m2 
manželům J. a D. J. , bytem Rudoltice 
XXX. 
Veškeré náklady spojené s prodejem 
pozemku hradí kupující. 
m) prodej p. p. č. 851/4, 3451/8 a 3088/26 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní 
cenu 10,– Kč/m2 manželům 
H. a J. Š. , bytem Rudoltice, a to za 
podmínky současného zřízení věcného 
břemene k těmto pozemkovým parcelám 
ve prospěch obce Rudoltice z důvodu 
vedení hlavního vodovodního řádu. 
Veškeré náklady spojené s prodejem 
pozemku hradí kupující. 
n) podání žádosti na PF ČR o úplatný 
převod st. p.  č. 82 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna. 
o) přílohu k dodatku č. 5 k OZV č. 2/2001 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů platnou 
od 1. 1. 2009. 
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Co má umět předškolák?

Když slyšíme slovo učit se, nejčastěji 
si vzpomeneme na školu. Člověk se 
ale učí už od narození. Učí se vnímat, 
pohybovat se, naslouchat. Brzy 
poznává, že všechny věci, které vidí, 
a zvuky, které slyší, spolu souvisejí. 
Uvědomuje si vztah mezi „když“ a „pak“. 
Toto spojení mezi „když“ a „pak“ má 
v sobě něco fascinujícího. Všechny 
zkušenosti, které dítě nasbírá, jsou jen 
začátkem celé řady po sobě jdoucích 
zázraků, které musí pochopit. A potom, 
mnohem později, je postaveno před 
zázrak čtení, psaní a počítání. Avšak 
nikdy ve svém životě se nenaučí v tak 
krátké době tolik, co se naučilo od 
svého narození do nástupu do školy. 
Ve srovnání s tím je všechno ostatní 
učení daleko méně než tato tzv. dětská 
hra. Protože právě ona je základem pro 
všechno následující učení.

Začátkem roku, většinou před zápisem do 1. 
třídy základní školy, si někteří rodiče budou-
cích prvňáčků začínají klást otázky: Je moje 
dítě zralé na školu? Co všechno by mělo moje 
dítě umět?
Nástup dítěte do školy je opravdu význam-
ným momentem. Nejenom v životě dítěte. Ale 
ovlivňuje i život celé jeho rodiny. Takže pokud 
dovolíte, trošičku se u této problematiky za-
stavím a zabrousím teď nepatrně do oblasti 
speciálně pedagogické. 
Co má umět předškolák? Co je vlastně školní 
zralost? P. Dittrich ve své publikaci „Pedagogic-
ko-psychologická diagnostika“ uvádí: „Školní 
zralostí rozumíme takovou fyzickou a psy-
chickou připravenost dítěte na školu, která mu 

umožňuje optimální zapojení do vyučovacího 
procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického 
a duševního zdraví při školní zátěži. Je výsled-
kem biologického procesu zrání nervového 
systému a celé dosavadní zkušenosti jedince.“
Při posuzování školní zralosti tedy sledujeme 
všechny oblasti psychického vývoje. Tělesnou, 
kognitivní i psychosociální zralost a připrave-
nost dítěte. Přesnější posouzení vývoje dítěte 
poskytuje celá řada poradenských pracovišť. 
A to jak pedagogicko-psychologické poradny, 
tak speciálně pedagogická centra.
Tělesnou zralost posuzuje pediatr, který sle-
duje nejenom celkovou tělesnou zdatnost, 
ale především míru odolnosti organismu 
vůči infekcím a nemocnost dítěte. Učitelky 
mateřských škol a rodiče sledují celkovou 
motorickou obratnost dítěte, posuzují zejmé-
na jemnou motoriku ruky a senzomotorickou 
koordinaci, všímají si úchopu a držení psacího 
náčiní. Nejpozději před vstupem do školy by 
měli dospělí vypozorovat typ laterality dítěte.
Kognitivní zralost a připravenost je ovlivněna 
nejen vrozenými dispozicemi a dosavadním 
průběhem vývoje, ale i podnětností prostředí 
dítěte. Nápadné jsou projevy nedostatečné 
koncentrace pozornosti a paměti. V kognitiv-
ním vývoji dochází k prohloubení diferenciace, 
postupně se rozvíjí analýza a syntéza. Zdoko-
naluje se zrakové a sluchové vnímání, vnímání 
časového sledu, prostorové a pravolevé orien-
tace. Velký význam má i dozrávání koordinace 
očních pohybů.
S rozvojem centrální nervové soustavy úzce 
souvisí i koordinace a spolupráce obou moz-
kových hemisfér, která umožňuje integraci 
senzorických dat. Důležitým předpokladem 
školní úspěšnosti je odpovídající úroveň ko-
munikačních dovedností.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

V úterý 3. února se konal v Základní škole Rudoltice zápis dětí do 1. ročníku základní školy 
Foto: Dana Moravcová 

Pokračování na straně 19

VISION RUDOLTICE s.r.o.

Vážení občané,

chtěl bych využít prostoru, který jsem dostal 
v obecním zpravodaji, a informovat Vás 
o průběhu investiční bytové výstavby v obci.
Nejprve se ale chci krátce zmínit o události, 
která se odehrála na počátku prosince 
loňského roku, a to k požáru bytového domu 
čp. 605.
Nechci se vracet k příčině a vlastnímu 
průběhu události, který proběhl jako 
standardní profesionální zásah integrovaného 
záchranného systému. Pro obec jsou 
rozhodující následky této události, a to 
kompletně zničené druhé nadzemní podlaží 
včetně pěti bytů a různá míra poškození 
dalších osmi bytů v přízemí a prvním 
nadzemním podlaží bytového domu čp. 605. 
Na tomto místě je především třeba poděkovat 
všem �rmám a jednotlivým občanům, kteří 
se obětavě podíleli na bezprostřední likvidaci 
následků požáru.
Na prvním místě je třeba jmenovat obecní 
dobrovolné hasiče, stavební �rmu p. Cinka 
a tesaře pí Svojanovské. Těm všem patří dík 
za maximální vstřícnost a obětavost, s níž 
dali k dispozici své služby při odstraňování 
následků pohromy. Zejména �rma pí 
Svojanovské svým nasazení o vánočních 
svátcích, během nichž byl vyhořelý dům 
nově zastřešen, pomohla zabránit dalším 
následným škodám.
Hned za těmito �rmami následuje �rma p. Su-
chého a 2k2 p. Kolomého, které se podílely 
na brzkém zprovoznění rozvodu elektrického 
proudu a následném spuštění plynového 
vytápění v přízemí a v prvním nadzemním 
podlaží.

V současné době je stav rekonstrukce 
následující:

• Je uzavřeno jednání s pojišťovnou a obec 
má na účtech k dispozici prostředky na rekon-
strukci.

• Je k dispozici rozpočet na rekonstrukci a je 
uzavřena smlouva mezi obcí a VISION Rudol-
tice s. r. o. na její realizaci.

• Jsou vystaveny objednávky jednotlivým �r-
mám, které se budou podílet na rekonstrukci.

• Byly zahájeny stavební práce na rekonstruk-
ci druhého nadzemního podlaží.

• Probíhá vysoušení bytů v přízemí a prvním 
poschodí a současně jsou dokončovány sta-
vební úpravy bytů tak, aby bylo možné první 
byty v průběhu března po dohodě s nájemníky 
vymalovat a předat do opětovného užívání. 

A nyní k bytové výstavbě, která vstupuje 
rokem 2009 do své závěrečné etapy a jejíž ter-
mín dokončení je stanoven na 30. 9. 2009. 

Pokračování na straně 19
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p) změnu kupní smlouvy a smlouvy 
o věcném předkupním právu na prodej 
p. p. č. 4245/29, 4245/18 a 4218/4 v kat. 
území Rudoltice u Lanškrouna, schválené 
zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2008 
pod bodem 1d) usnesení č. OZ/27/11/08, 
spočívající v doplnění odst. IV/ o bod 6, 
který zní:
„Prodávající se zavazuje provést nejpozději 
do 30. 4. 2009 na vlastní náklady geodetické 
vytýčení převáděného pozemku. Kupující 
se za tímto účelem zavazuje poskytnout 
k výzvě prodávajícího osobě provádějící 
geodetické vytýčení pozemku veškerou 
nutnou součinnost. “
q) poskytnutí dotace TJ Sokol Rudoltice 
na rok 2009, a to na pokrytí provozních 
nákladů fotbalových mužstev a rozvoj 
sportovních aktivit dětí a mládeže v obci 
Rudoltice ve výši 50.000,– Kč. 
r) zapojení obce Rudoltice do přípravy 
a realizace projektu Cyklostezka Lanškroun 
– Česká Třebová. 

Finanční spoluúčast ve výši 10% nákladů 
připadajících na dotčené obce (města) na 
přípravu a realizaci projektu Cyklostezka 
Lanškroun – Česká Třebová. 

Finanční spoluúčast ve výši 250.000,– Kč 
na přípravu projektu Cyklostezka 
Lanškroun – Česká Třebová v roce 2009. 
s) příspěvek Fondu ohrožených dětí ve 
výši 1.000,– Kč z rozpočtu obce. 
t) vyplacení odměn za celoroční přípravu 
a realizaci Rudoltického zpravodaje v roce 
2008, a to následovně:
Předsedkyni Kulturně-informační komise p. 
Mgr. Marcele Macháčkové ve výši 4.000,– Kč. 
Členu Kulturně-informační komise 
p. Petru Macháčkovi ve výši 4.000,– Kč. 
u) bezplatné zapůjčení sálu TJ Sokol 
Rudoltice na dny 24. a 25. ledna 2009 
za účelem uspořádání tradičního 
Sportovního plesu. 
v) organizování VEŘEJNÉ SLUŽBY v obci 
Rudoltice pro osoby v hmotné nouzi 
v roce 2009. 
w) �nanční dar pro 1501. obyvatele obce 
Rudoltice ve výši 5.000,– Kč. 

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

a) informace starostky ohledně její činnosti 
týkající se chodu obce. 
b) zahájení veřejné sbírky na pomoc 
obyvatelům domu čp. 605 v Rudolticích 
dnem 27. 12. 2008 dle rozhodnutí 
Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 
22. 12. 2008, č. j. KrÚ 53891/2008. 
c) stanovisko MF ČR ve věci aplikace 
ust. § 11a zák. č. 553/1991 S. , o obecní 
policii, ve znění účinném od 1. 1. 2009. 
d) termín Vítání občánků a oslav 1500 
obyvatel obce Rudoltice, stanovený na 
8. 2. 2009. 

e) oznámení ČEZ Distribuce, a. s. 
o rekonstrukci venkovního vedení 
nízkého napětí v části obce Rudoltice 
dle přiloženého nákresu, kdy projektová 
dokumentace bude zpracována v r. 2009 
a vlastní realizace proběhne v dalších 
letech. 
f) změnu hlavního stavbyvedoucího obecní 
bytové výstavby v lokalitě Zámeček, kterým 
se, počínaje 1. 1. 2009, stává p.  M. P. 

3) Obecní zastupitelstvo zrušuje:

a) níže uvedené zmařené investice:
Aquacentrum, účtované na 042 
org. 1 – 488 635,– Kč
Cyklostezka Luková, účtováno na 042 
org. 7 – 8 242,50 Kč
Zámeček související výdaje do 31. 12. 2007, 
účtováno na org. 3 – 315 567,99 Kč

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/29/01/09

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a) program včetně navrhovaných změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápis
c) darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí 
Krasíkov jako dárcem a Obcí Rudoltice 
jako obdarovaným, jejímž předmětem je 
�nanční dar v celkové hodnotě 3.000,– Kč. 
č) darovací smlouvu uzavřenou mezi 
Městem Lanškroun jako dárcem a Obcí 
Rudoltice jako obdarovaným, jejímž 
předmětem je �nanční dar v celkové 
hodnotě 10.000,– Kč. 
d) darovací smlouvu uzavřenou mezi 
P. B. jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je 
finanční dar v celkové hodnotě 5.000,– Kč. 
Darovací smlouvu uzavřenou mezi J. 
B. jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je 
�nanční dar v celkové hodnotě 12.000,– Kč. 
e) převod �nančních darů poskytnutých 
obci Rudoltice ze ZBÚ na účet sbírky pro 
pomoc občanům z vyhořelého domu čp. 
605 v Rudolticích č. 43–3767390247/0100 
dle přiloženého rozpisu v celkové výši 
47.000,– Kč. 
f ) uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi společností Telefónica O2 
Czech Republic, a. s. jako oprávněným 
z věcného břemene a Obcí Rudoltice 
jako povinným z věcného břemene, 
jejímž předmětem je věcné břemeno 
užívání části  p. p. č. 4216/1 za účelem 
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy. 
g) uzavření mandátní smlouvy mezi 
Obcí Rudoltice jako mandantem 

a ing.  Antonínem Smejkalem jako 
mandatářem, jejímž předmětem je 
závazek mandanta k provádění výkonu 
hlavního stavebního dozoru investora, 
zajištění dodržení podmínek stavebního 
povolení a případných opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace 
stavby a péče o systematické doplňování 
stavební dokumentace tak, aby byla 
v souladu s platnými zákony a předpisy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy. 
h) uzavření dohody o ukončení nájemních 
smluv mezi Obcí Rudoltice jako 
pronajímatelem a VISION Rudoltice s. r. o. 
jako nájemcem, jejímž předmětem jsou 
nájemní smlouvy na nebytové prostory ze 
dne 1. 7. 1995 a 30. 12. 2004. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce k podpisu této dohody. 
i) uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí 
Rudoltice jako pronajímatelem a VISION 
Rudoltice s. r. o. jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem nebytových 
prostor v budově čp. 95 v Rudolticích. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce k podpisu této smlouvy. 
j) uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 
Rudoltice a K. M. , bytem Ostrov XX, jejímž 
předmětem je pronájem p. p. č. 1018/2 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna o výměře 
3145 m2 na dobu 5 let, počínaje 1. 1. 2009. 
k) Kupní smlouvu a smlouvu o věcném 
předkupním právu mezi Obcí Rudoltice 
a Z. Ch. , bytem XXX, na prodej 
p. p. č. 4218/12 v kat. území Rudoltice 
u Lanškrouna za kupní cenu 242. 280,– Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce k podpisu kupní smlouvy na prodej 
tohoto pozemku. 
l) rozpočtové opatření obce Rudoltice 
č. 8/2008, dle kterého se zvyšují příjmy 
v částce 1 279,8 (v tis. Kč) a zvyšují se 
výdaje v částce 1 279,8 (v tis. Kč) dle 
přiloženého rozpisu, který je nedílnou 
součástí rozpočtového opatření. 
Rozpočtové opatření obce Rudoltice 
č. 1/2009, dle kterého se zvyšují příjmy 
v částce 179 500,– Kč (globální dotace) 
a zvyšují se výdaje v částce 35 700– Kč 
(VS komerční pojištění) a 143 800,– Kč 
(ZŠ údržba)
m) s účinností od 1. 1. 2009 změnu 
účtování účtu obce č. 8453160257/0100 
z účtu hospodářské činnosti obce (241 80) 
na účet hlavní činnosti obce (231 11). 
Hospodářská činnost obce bude vedena 
na položce rozpočtové skladby 8901. 
n) zahájení jednání o poskytnutí úvěru ve 
výši 6 000 000,– Kč s účelem dobudování 
infrastruktury v obci. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce ve spolupráci s jednatelem 
společnosti VISION Rudoltice 
s. r. o.  p. Liborem Dostálem jednáním 
o poskytnutí úvěru. 
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Co má umět předškolák?

Pro nástup do školy je nezbytná i určitá zásoba 
vědomostí a zkušeností, kterou posuzují uči-
telky mateřských škol ve spolupráci s učitelka-
mi prvních ročníků základní školy.
Citová a sociální zralost souvisí s rozvojem 
autoregulačních kompetencí, který směřuje 
od emocionální regulace k vyšší formě, zalo-
žené na volním jednání. Projevuje se změnou 
celkové reaktivity dítěte a zvýšenou odolností 
vůči zátěži. Dítě by mělo být přiměřeně samo-
statné a nezávislé na rodičích. Mělo by mít 
vypěstované i určité základní pracovní návyky, 
které jsou nezbytné pro přijatelné zvládnutí 
role školáka. Dítě se učí akceptovat dospělé 
autority, učitele a vychovatele. Snaží se uspět 
ve skupině vrstevníků. Život dítěte je rozdě-
len mezi školní práci, hru a ostatní zájmovou 
činnost. Vývojovým úkolem tohoto období je 
internalizace sociálních norem a pravidel.
Role školáka přináší na jedné straně vyšší 
sociální prestiž, avšak na druhé straně i různé 
zátěžové situace. Naše společnost stále více 
zdůrazňuje výkonnost dítěte jako jediné po-
tvrzení jeho pozitivní hodnoty. Školní úspěš-
nost či neúspěšnost se z hlediska dlouhodobé 
perspektivy stává základem sebehodnocení 
a tedy součástí identity dítěte. Každý, a to 
i dítě, potřebuje dosáhnout společenského 
uznání. A zejména dítě potřebuje být druhými 
akceptováno i oceňováno. Je nezbytné, aby 
děti měly jasné a předem vymezené hranice 
chování, které jim dávají pocit jistoty a bez-
pečí. Pokud spolu s dětmi stanovíme pravidla, 
učíme je respektu k druhým lidem a zároveň 
v nich rozvíjíme pocit sebedůvěry, který je 
významným pozitivním postojem člověka 
vůči sobě a zároveň nezastupitelným zdro-
jem životní energie. Tento postoj umožňuje 
dítěti vnímat samo sebe jako kompetentní, 
jedinečnou a cennou bytost, hodnou lásky 
i schopnou milovat. Vývoj sebehodnocení ve 
školním věku významně ovlivňují postoje ro-
dičů i učitelů a ve velké míře i dětská skupina. 
Pocity méněcennosti vznikají nejvíce v období 
mladšího školního věku. Čím je dítě starší, tím 
obtížnější je i změna jeho sebepojetí. Z tohoto 
pohledu je včasná intervence velice význam-
ným preventivním činitelem. U dětí, které jsou 
výrazně nezralé, a to se týká i emocionální 
a sociální zralosti, je potřebné doporučit nejen 
odklad školní docházky, ale současně je nutné 
navrhnout i opatření speciální pomoci, aby ná-
stup do školy a následná školní docházka ne-
představovaly stresující faktor v životě dítěte.
Řada poradenských pracovišť proto nabízí růz-
né programy, zaměřené na rozvoj schopností, 
potřebných pro budoucí zvládání nároků 1. 
třídy základní školy.
 Také naše škola nabízí dětem, které nastoupí 
v září 2009 do 1. ročníku Základní školy a mateř-
ské školy Rudoltice, intenzivní přípravu na škol-
ní docházku. Kroužek „Předškoláček“ probíhá 
jednou týdně, ve třídě 1. ročníku základní školy. 

Dětem se věnuje speciální pedagog spolu s uči-
telkami mateřské školy. A co nás čeká? Celá řada 
her s rytmem, melodií, písní, slovy a obrázky. 
Ale i s pastelkami, nůžkami a lepidlem. A přitom 
budeme rozvíjet svoje zrakové a sluchové vní-
mání, pozornost i paměť, prostorovou a pravo-
levou orientaci jak na ploše, tak v prostoru i na 
těle. A nezapomeneme na tak důležité funkce 
jako je rozvoj řeči a rozvoj motoriky, zahrnující 
jemnou motoriku, grafomotoriku včetně správ-
ného úchopu a také vizuomotoriku. Všechny 
tyto a další dílčí psychické funkce tvoří základní 
kameny, na kterých můžeme následně stavět 
schopnost čtení, psaní a počítání. A to tak, aby 
tyto schopnosti přinášely dětem radost, uspo-
kojení a tvořivé dobrodružství po celý život. 
Zároveň se budeme vzájemně poznávat a učit 
se respektovat jeden druhého.
Věřím, že se nám podaří navázat úzkou spolu-
práci, založenou na vzájemné důvěře a pocho-
pení. Každé dítě je jedinečné ve svých schop-
nostech. Výchozím i cílovým bodem našeho 
společného snažení je porozumění. Umožňuje 
rozvíjet skryté schopnosti dítěte a s citlivým pří-
stupem stimulovat jeho dílčí psychické funkce. 
Přála bych si proto, aby naše spolupráce byla 
tvořivá a konstruktivní. Vždyť naším společným 
zájmem jsou děti, dobře připravené nejen na 
školu, ale především na další život.

Zápis dětí předškolního věku

Již druhým rokem probíhal zápis dětí před-
školního věku do 1. ročníku na naší škole pod 
vlajkou Pipi dlouhé punčochy a jejich pirátů. 
Děkujeme paní Žáčkové, mamince Terezky 
a Klárky, za její milá slova: „V úterý 3. února 
se konal v Základní škole a mateřské škole 
Rudoltice zápis dětí do 1. ročníku základní 
školy. Tento den je pro každé dítě významnou 
událostí a děti jsou plné očekávání. Uvítání 
dětí proběhlo i v letošním školním roce na 
pirátské lodi Pipi dlouhé punčochy, v kterou se 
proměnila celá škola. Plavba začala v 15.15 ho-
din v kajutě 1. třídy, kde se sešli předškoláci za 
doprovodu svých rodičů. Slavnostního uvítání 
se ujala paní ředitelka Lenka Havlenová a sta-
rostka naší obce paní Bártlová. Následně i paní 
učitelka Hamalová, která je speciálním peda-
gogem na škole. Na loď nastoupilo celkem 
13 předškoláků (4 předškoláci byli nemocní). 
Již od prvních kroků provázeli každého před-
školáčka žáci 5. ročníku, piráti, spolu s veselou 
Pipi dlouhou punčochou po celé škole. Zatím 
co děti plnily různé úkoly na čtyřech ostrovech, 
čekalo rodiče malé pohoštění. Naše plavba 
skončila v 17.00 hodin. Děti si sebou odnášely 
celou řadu pokladů a zážitků. Snad největším 
pokladem byla radost a uspokojení v srdci 
dítěte. A pro nás všechny, kteří jsme se plavby 
zúčastnili, rozzářené dětské oči. Tímto bych 
ráda jménem sebe, ostatních rodičů i dětí po-
děkovala celému učitelskému kolektivu za úsilí, 
které vložil do příprav spojených se zápisem, 
aby se stal tak vydařeným, jakým byl.“ 

Markéta Žáčková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009

 
Letos darovali lidé v králové-
hradecké diecézi do tříkrá-
lových kasiček rekordních 
8,9 milionů korun českých, 
přesně  8.889.272,– Kč, o milion 
korun více než loni. V orlicko-
ústeckém regionu koledovalo 

letos 413 skupinek a vykoledovalo 1.767.805,50 
Kč. Oproti loňskému roku to je o 157.732,00 Kč 
víc. I v Rudolticích proběhla podle reakcí dárců 
i naplněnosti pokladniček sbírka velmi úspěšně. 
Zúčastnilo se jí 6 dospělých dobrovolníků a 16 
dětí a konala se od soboty 3. 1. do soboty 10. 1. 
o podvečerech a dvou sobotních dopoledních 
pod patronací Římskokatolické farnosti Rudol-
tice – jak na sídlišti Zámeček, tak ve vlastní obci. 
Děkujeme všem obyvatelům za opravdovou 
vstřícnost, ke které napomohl jistě všem známý 
účel sbírky — byla celá věnována obyvatelům 
vyhořelého domu čp. 605. Mrazivé počasí sice vy-
žadovalo od koledníků velkou vytrvalost a snad 
i otužilost, ale všechny děti i dospělé osoby se 
sbírky zmocnily velmi zodpovědně a radostně. 
Za to jim patří velký dík. Vedle hřejivého pocitu 
z vykonání dobrého skutku si koledníci za své 
zpívané vinšování do nového roku v košíčcích 
odnášeli i trochu těch sladkostí a ovoce, které 
od milých spoluobyvatel dostali, i za to dárcům 
velmi děkujeme. Suma z 8 zapečetěných poklad-
niček 30.207 Kč byla Oblastní Charitou Ústí nad 
Orlicí navýšena na 60.414 Kč. 

VISION RUDOLTICE s.r.o.

Vzhledem k tomu, že bylo Úřadem pro hospo-
dářskou soutěž napadeno zadávání zakázek 
v předchozích etapách výstavby,  proběhlo 
v průběhu ledna a února veřejné výběrové 
řízení na generálního dodavatele investiční by-
tové výstavby, jehož zadavatelem je příspěvková 
organizace STAVBY Rudoltice. Vítězem veřejného 
výběrového řízení se stala stavební �rma DS 
INTEX s. r. o. se sídlem v České Třebové. Před vítě-
zem výběrového řízení stojí jediný úkol – dokon-
čit v požadovaném termínu a kvalitě bytovou 
výstavbu na Zámečku. Pro VISION Rudoltice s.r.o. 
tato nová situace znamená především to, že se 
bude v letošním a zejména v příštím roce v dale-
ko větší míře věnovat problémům obce, které se 
nahromadily za léta, kdy bylo všechno úsilí a pro-
středky vynakládány na bytovou výstavbu.

 V Rudolticích 22. 2. 2009, Libor Dostál, jednatel 
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Text i foto: Marcela Macháčková
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o) uzavření pojistné smlouvy č. 
8602683151 na obytné bytové domy ve 
vlastnictví obce Rudoltice čp. 625, 626, 
627 a 628. 
p) podání žádosti o �nanční podporu 
v rámci Integrovaného operačního 
programu „E-Governement v obcích 
– Czech POINT“ na základě výzvy 
vyhlášené MV ČR a spolu�nancování 
obce ve výši 15 % způsobilých výdajů 
projektu za předpokladu, že obec nebude 
mít k datu podání žádosti žádné závazky 
vůči orgánům veřejné správy po lhůtě 
splatnosti. 
q) přidělení sociálního bytu o velikosti 
2+1 v čp. 265 paní M. F. po vypršení 
nájemního vztahu současného nájemce. 
r) změnu Pravidel pro přidělování 
obecních bytů, a to tak, že bod č. 5 zní: 
„SBK je povinna se při posuzování žádostí 
řídit podmínkami pro přidělení bytu 
stanovenými jednotlivými poskytovateli 
dotace (příloha č. 2) a dále je povinna vzít 
v úvahu Dotazník pro žadatele o přidělení 
bytu (příloha č. 3), který je každý žadatel 
povinen vyplněný předložit na požádání 
SBK; jako přílohu č. 3 Pravidel pro 
přidělování obecních bytů – „Dotazník 
pro žadatele o přidělení bytu“. 
ř) vyhlášení výběrového řízení na 
pronájem bytových jednotek ve 
vlastnictví obce Rudoltice, a to: bytu 
č. 4 o velikosti 2+1 
v II. NP domu čp. 264, bytu č. 8 o velikosti 
1+1 v II. NP domu čp. 261 a bytu č. 13 
o velikosti 1+1 ve III. NP domu čp. 261 za 
podmínek uvedených v přílohách, které 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
s) přidělení bytu č. 7 v domě čp. 601 
p.  S. B. , a to z důvodu špatného 
stavebně-technického stavu bytu č. 601/1, 
jehož dosavadním nájemcem je p.  S. B.
š) prominutí platby smluvních pokut ve 
výši 580,– Kč za rok 2007 a ve výši 
12. 680,– Kč 
za rok 2008 panu M. T. , nar. XXX, za 
podmínky, že budou obci uhrazeny 
veškeré dlužné pohledávky, vyčíslené 
k datu podpisu uznání dluhu. 
t) záměr prodeje p. p. č. 365/1 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
u) prominutí platby místního poplatku 
ze psů ve výši 100,– Kč poplatníku V. K. , 
nar. XXX – opatrovnici p.  E. K. , 
nar. XXX, která je držitelkou průkazu ZTP/P 
i držitelkou psa. 
v) uzavření dohody o úhradě 
neinvestičních nákladů na základní školní 
docházku žáků mezi městem Lanškroun 
jakožto příjemcem a obcí Rudoltice 
jakožto plátcem, jejímž předmětem je 
úhrada neinvestičních nákladů připadající 
na úhradu nákladů spojených s plněním 
povinné školní docházky 57 žáků v období 
od 1. 9. do 31. 12. 2008, a to ve výši 
117. 933,– Kč. 

w) počínaje 1. 2. 2009, měsíční odměny 
členů zastupitelstva obce takto:
místostarostka obce p.  Kohoutová: 
11.000,– Kč
předseda �nančního výboru 
p.  Rezek: 1. 660,– Kč
předseda výboru+člen komise 
p. Stránská: 2. 540,– Kč
předseda komise + člen výboru 
p. Žáček: 2. 540,– Kč
p.  Řehoř: 540,– Kč
p.  Kolomý: 540,– Kč
x) Finanční vypořádání neinvestiční 
dotace na úhradu výdajů souvisejících 
s konáním voleb do zastupitelstev 
krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, 
vyhlášených na 17. a 18. října 2008. 
y) počínaje prvním dnem následujícího 
měsíce po opětovném nastěhování 
do nájemního bytu v čp. 605, pro 
nájemníky slevu na nájemném do 
dokončení rekonstrukce III. NP domu 
ve výši 20 %. 
Počínaje 11. 12. 2008, do opětovného 
převzetí nájemního bytu k užívání 
nájemníkům domu čp. 605 úhradu 
spotřeby elektřiny, plynu a vody 
v jednotlivých bytech a společných 
prostorách z rozpočtu obce. 

2) Obecní zastupitelstvo bere 
na vědomí:

g) rezignaci zastupitelky Ivy Skalické 
na funkci zastupitelky obce Rudoltice 
a předsedkyně pozemkové komise. 
h) informace starostky ohledně její 
činnosti týkající se chodu obce. 
i) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
j) Rozhodnutí Ministerstva �nancí 
o povolení posečkání zaplacení odvodů 
a penále za porušení rozpočtové kázně 
ze dne 19. 1. 2009 doručené právní 
zástupkyní obce dne 22. 1. 2009. 
k) zahájení jednání starostkou obce 
za účelem navýšení pojistných částek 
nemovitého majetku ve vlastnictví 
obce Rudoltice a dále navýšení počtu 
obyvatel v pojištění odpovědnosti za 
škodu u společnosti Kooperativa 
pojišťovna, a. s. 
l) výsledky zpětné lustrace absence 
vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
nemovitosti určené k bydlení v KN. 
m) zápis ze schůzky Stavebně–bytové 
komise č. 1/2009. 
Rozhodnutí starostky obce Rudoltice 
č. 1/2009, kterým došlo k odvolání 
zastupitele Vladimíra Řehoře z funkce 
předsedy a člena Stavebně–bytové 
komise s účinností od 1. 2. 2009. 
Rozhodnutí starostky obce Rudoltice 
č. 2/2009, kterým došlo ke jmenování 
zastupitele Daniela Žáčka do funkce 
předsedy Stavebně–bytové komise 
s účinností od 1. 2. 2009. 

n) výpověď z nájmu bytu č. 11 v domě 
čp. 613 podanou p.  M. B. dne 8. 1. 2009. 
o) dohodu o ukončení nájmu bytu 
č. 7 v domě čp. 601 uzavřenou mezi obcí 
Rudoltice a Z. T. 
p) vyúčtování neinvestiční dotace 
společností KONZUM, o. d. Ústí nad Orlicí 
poskytnuté v r. 2008 z rozpočtu obce. 
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
společnosti KONZUM, obchodní 
družstvo Ústí nad Orlicí ve výši 100.000,– 
Kč na rok 2009. 
q) žádost p.  O. V. ze dne 18. 12. 2008 
a ukládá obecnímu úřadu odpovědět 
žadateli tak, že v rozpočtu obce na rok 
2009 pro tyto investice nebyly vyčleněny 
žádné �nanční prostředky. 
r) informace o postupu projektu 
cyklostezky v části Lanškroun – Rudoltice. 
s) rozhodnutí Krajského úřadu 
Pardubického kraje ze dne 13. 1. 2009, 
čj. KrÚ 1612/2009, kterým uděluje 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy č. 1/2008 mezi městem 
Lanškroun a obcí Rudoltice. 
t) v souladu s Nařízením vlády 
č. 20/2009 ze dne 5. 1. 2009, s účinností 
od 23. 1. 2009, kterým se mění Nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, ve 
znění pozdějších předpisů, následující 
výši měsíční odměny starostky obce 
p.  Bártlové: 41. 640,– Kč (27. 425 
+ 13. 038 + /194,90 x 6/=41. 632,40 Kč)
u) vyhodnocení hospodaření za rok 
2008 v obecních lesích Rudoltice 
předložené panem Zdeňkem Papíkem, 
správcem obecních lesů. 
v) Odborné vyjádření k požáru 
ev. č. 5308005240. 

3) Obecní zastupitelstvo 
pověřuje:

a) starostku obce oslovením dalšího 
kandidáta za stranu ČSSD dle výsledků 
komunálních voleb v říjnu 2006. 
b) starostku obce upřesnění návrhu 
smlouvy o provozování obecního 
vodovodu ohledně možné jednostranné 
výpovědi. 
c) starostku obce ve spolupráci 
s jednatelem společnosti VISION Rudoltice 
s. r. o. p.  Liborem Dostálem jednáním 
o poskytnutí úvěru. 
d) správce bytového fondu zajištěním 
nového nájemníka dle schváleného pořadí 
náhradníků (ve spojení s bodem 2h) tohoto 
usnesení)

4) Obecní zastupitelstvo ukládá:

a) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 
1 zák. č. 128/2000 Sb. , ve znění pozdějších 
předpisů, úmysl prodeje p. p. č. 365/1 
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
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A jen jsme se otočili, už tu bylo maškarní veselí 
Foto: Dana Moravcová

Maškarní karneval

V sobotu 14. února 2009 pořádala 
Základní škola a mateřská škola 
Rudoltice tradiční „Maškarní karneval“ 
za pomoci celé řady sponzorů.

Přišlo 160 rodičů s dětmi, z toho bylo 64 
krásných masek. Mohli jsme vidět čaroděj-
nice, princezny i kouzelníky. K příjemné at-
mosféře přispěl i moderátor pan Jasanský.
Do zábavných her a soutěží se s velkým na-
sazením zapojili i rodiče.
Během karnevalu vystoupil tanečně-po-
hybový kroužek se svými country tanci 
pod vedením paní učitelky Filípkové a paní 
Jónové. Děti i rodiče si užili příjemné odpo-
ledne.

Helena Filípková

Pěvecký sbor

Dne 8. února se děti pěveckého 
sboru naší základní školy zúčastnily 
„Vítání občánků“ na Obecním úřadě 
v Rudolticích.

Narození děťátka je vždy radostnou událostí. 
Přejeme všem dětem mnoho lásky, radosti, 
tepla a jistoty domova. Zároveň děkujeme 
paní Mgr. Marcele Macháčkové za její milá 
slova:
„Ve vyzdobeném sále kulturního domu se 
konala dvě slavnostní uvítání, a to od 13 a 15 
hodin. O hudební vystoupení se postarala 
skupinka zpěváčků ze základní školy – ten-
tokrát v nevelkém zastoupení, zato s velmi 
kvalitním programem.
Všechny skladby, zvláště pro maminky a jejich 
děťátka, byly předneseny s citem i hudebním 
uměním, za což patří dík paním učitelkám 
Mgr. Světle Hamalové a Stanislavě Vávrové. 
Na housle doprovázela Monika Mužíková, 
paní učitelka z mateřské školy.“ 

Marcela Macháčková
Vítání občánků na Obecním úřadě v Rudolticích 

Foto: Marcela Macháčková

ZŠ a MŠ Rudoltice ve spolupráci
s obecním úřadem pořádá

14. 3. 2009 od 19.00 hodin
 na sále kulturního domu v Rudolticích

JOSEFSKOU
ZÁBAVU

Vstupné:
v předprodeji 40,– Kč
(OÚ, ZŠ, MŠ Rudoltice)

na místě 50,– Kč
Každý Josef vstup zdarma !!!

K tanci a poslechu :
 B.S – STYL, předtančení: BRUSINKY

Občerstvení a tombola.
Doprava pro účastníky ze Zámečku a hor-

ního konce obce zajištěna zdarma.
Výtěžek z této akce bude použit na 

vybavení počítačové učebny v Základní 
škole Rudoltice.

ZŠ A MŠ RUDOLTICE

Zahrada je pokrytá sněhem a stromy jsou 
nádherně bílé. Sníh tiše padá a všechno 
kolem zahaluje svojí bílou svatozáří. Přeji 
Vám, aby každý Váš den byl naplněný 
vůněmi a prozářený paletou barev. Vždyť 
život nikdy není černobílý. Jen někdy, 
pro starosti a trápení, nevidíme duhu, 
která nás jako most může přenést do 
radostnějších dnů. Jen s úsměvem vykročit. 
Jděte tou cestou do dálky, trhejte roků 
korálky. Šťastni, jak děti veselé a krásní 
jako andělé.
Škola je živý organismus. Stejně jako 
rodina, i škola dýchá a žije své každodenní 
radosti a občas i starosti. Děkujeme Vám 
za Vaši důvěru a vzájemnou spolupráci. 
Za kolektiv pracovníků Základní školy 
a mateřské školy Rudoltice

 Mgr. Světla Hamalová, speciální pedagog

VELIKONOČNÍ KVÍZ
1) Jak se určuje datum Velikonoc?
a) jsou první neděli po prvním jarním úplňku
b) jsou pravidelně třetí neděli v dubnu
c) jsou vždy vyhlášeny ministerstvem kultury 

2) Co slavíme o Velikonocích
a) Zmrtvýchvstání Páně
b) Nanebevstoupení Páně
c) Nanebevzetí Panny Marie

3) Víte, kdy „odlétají zvony do Říma“?
a) na Zelený čtvrtek
b) na Velký pátek
c) na Šedivé úterý

4) Víte, jaké přírodniny obarví vajíčko na 
modro a na hnědo?
a) listy pampelišky, slupky z brambor
b) olšové větvičky nebo kůra, slupky z cibule 
c) mladé jahodníkové lístečky, sušená třezalka

5) „Hody, hody doprovody, dejte vejce malo-
vaný...“ málokdo zná i jinou velikonoční kole-
du, ale víte vůbec, co jsou to ty „provody“?
a) projevení lásky a darování vejce
b) Kristovo prozrazení
c) první neděle po Velikonocích, zvaná Provodní

6) Proč vlastně vyplácejí muži ženy pomlázkou?
a) aby je pomladili – omladili a vlili do nich novou 
sílu přenášenou zeleným čerstvým proutkem

b) aby ženy nebyly líné a špinavé
c) aby si muži vykoledovali požehnání, aby 
měli na poli pevný krok a jistou ruku

Řešení:
1a, 2a, 3a, 4b, 5c, 6a

VELIKONOČNÍ MŠE
Římskokatolická farnost Rudoltice zve na 

velikonoční mši sv. v neděli Zmrtvýchvstání 
Páně 12. dubna 2009 od 11 hodin v kostele 

sv. Petra a Pavla.

POUŤ K SV. PETRU A PAVLU
Poutní mše k sv. Petru a Pavlu se bude slavit 

v neděli 28. června v 11 hodin.
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USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/11/02/09

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a) program včetně navrhovaných změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápis
c) po projednání Zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zák. 
č. 137/2006 Sb. , o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
– otevřené řízení na veřejnou zakázku 
„Dokončení III. etapy obytné zóny 
Zámeček Rudoltice“, vyhlášenou 
veřejným zadavatelem STAVBY 
Rudoltice, příspěvková organizace, 
schvaluje vyloučení následujících 
uchazečů z hodnocení nabídek 
ve výběrovém řízení pro nesplnění 
podmínek zadávacího řízení:
Nabídka č. 6 – 2K2 k. s. Rudoltice
Nabídka č. 8 – SEVEN K – M s. r. o. Lanškroun
Nabídka č. 9 – T PROJEKT s. r. o. Brno. 

Zastupitelstvo obce po projednání 
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) 
zák. č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů – otevřené 
řízení na veřejnou zakázku „Dokončení III. 
etapy obytné zóny Zámeček Rudoltice“, 
vyhlášenou veřejným zadavatelem 
STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace, 
schvaluje jako nejvhodnější nabídku:

Pořadí 1

Uchazeč DS INTEX s. r. o. 

Sídlo U Dvora 118, 560 02 
Česká Třebová

IČ 274 98 492

Nabídková cena 20. 010. 805

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí 
uchazečů dle ekonomické výhodnosti 
nabídky vyhodnocené na 2. a 3. místě:

Pořadí 2

Uchazeč DRUP Lanškroun, s. r. o. 

Sídlo Dukelská 91, 563 01 
Lanškroun

IČ 647 91 564

Pořadí 3

Uchazeč SEVEN Lanškroun s. r. o. 

Sídlo Nádražní 339, 563 01 
Lanškroun

IČ 259 31 865

d) uzavření Rámcové smlouvy mezi 
Obcí Rudoltice jako kupujícím a VISION 
Rudoltice s. r. o. jako prodávajícím, jejímž 
předmětem je pověření spol. VISION 
Rudoltice s. r. o. správou, provozováním 
a údržbou movitého a nemovitého majetku 
ve vlastnictví obce Rudoltice v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, a dále 
realizací investičních akcí nepodléhajících 
ze zákona veřejnému výběrovému řízení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
obce podpisem této smlouvy. 

ROZHODNUTÍ STAROSTKY OBCE RUDOLTICE Č. 3/2009

Ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřizuji s účinností od 1. 3. 2009 Povodňovou komisi 
obce Rudoltice v následujícím složení:

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech 
možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou 
povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního 
zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, 
popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. (§ 78 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, v platném znění)

Funkce Jméno, příjmení Bydliště Telefon Poznámka

Předseda Lenka Bártlová Rudoltice 166 776 023 736 starostka obce

1. místopředseda René Žáček Rudoltice 65 603 810 312 starosta SDH 

2. místopředseda Libor Dostál Dlouhá Třebová 335 603 871 138 VISION Rudoltice s.r.o.

Člen Erika Kohoutová Rudoltice 57 602 842 486 místostarostka obce

Člen Vilém Jílek Rudoltice 247 602 641 390 předseda TJ Sokol

Člen Petr Manel Rudoltice 89 731 826 974 velitel družstva SDH

Člen Oldřich Rezek Rudoltice 117 602 785 050 člen OZ 

Člen Daniel Žáček Rudoltice 65 602 666 742 člen OZ 

Člen František Božák Rudoltice 26 723 157 746 VISION Rudoltice s.r.o.

Člen Jiří Krystl Rudoltice 280 724 530 771 VISION Rudoltice s.r.o.

KONTAKTNÍ 
SPOJENÍ

OBECNÍ ÚŘAD V RUDOLTICÍCH, 
RUDOLTICE ČP. 95, 561 25: 

tel./fax: 465 323 124
e-mail: ou@rudoltice.cz, 
michaela.zvarova@rudoltice.cz, 
jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz

STAROSTKA OBCE:

tel.: 465 320 174
mob. telefon: 776 023 736
e-mail: bartlova@ow.cz, 
lenka.bartlova@rudoltice.cz

webové stránky obce: 
www.rudoltice.cz
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OKÉNKO DO HISTORIE – 200 let farního kostela sv. Petra a Pavla v Rudolticích

Kresba původního kostela s farou, Liechtensteinský archiv ve Vídni Foto: Marcela Macháčková

„Všechno zlé je k něčemu dobré.“ Platnost 
tohoto lidového přísloví se plně potvrzuje 
právě na osudu rudoltického kostela. 

Rok 2009 je pro rudoltický kostel rokem jubilej-
ním. Jistě se nenajde nikdo, kdo by neznal his-
torii velkolepě navrženého barokního zámku 
na Zámeckém vrchu v Rudolticích, který stihl 
bohužel všeobecně známý neblahý osud. Za 
těžkých podmínek v roce 1712 dokončený 
Nový zámek již za 2 roky poprvé vyhořel, vzá-
pětí byl zapálen bleskem r. 1719 a v r. 1756 ho 
jeho liechtensteinský majitel kníže Josef Václav 
nechal po ekonomické rozvaze až na levé kří-
dlo rozbořit. 

Když dne 23. června léta Páně 1797 projížděla 
Jeho Jasnost kníže Alois von und zu Liechten-
stein na cestě z Königsfeldu do Lanškrouna 
obcí Rudoltice, byl podle záznamů ve farní 
kronice vřele vítán za hlaholu trubek mávají-
cím špalírem vesnických obyvatel. Kníže si pro-
hlédl starý nevyhovující kostel a na zpáteční 
cestě udělal obhlídku torza zpustlého zámku. 
Zanedlouho byl vydán knížecí reskript, aby 
byl materiál vybouraný z vyhořelého zámku 
použit pro stavbu nového kamenného kostela 
v Rudolticích. 

Starý dřevěný kostel, o kterém nejsou zná-
ma bližší data, než že první zmínka pochází 
z r. 1677 a jeho oddělená zvonice z r. 1542, 
musel mít však původ v době daleko starší. 
Farní kronikář zapsal, že byly nalezeny zbytky 
materiálu, které dosvědčují, že byl uvnitř zdo-
ben malovanými erby se zvířecími hlavami, 
hady, dvojími hráběmi a jinými rodovými 
znameními. Byly to znaky dřívějších majitelů 
panství Kostků z Postupic, Pernštejnů, Hrzánů 
a jiných. Stáří tohoto kostela dokazují také ná-
pisy na zvonech. Největší a nejstarší z původně 
čtyř rudoltických kostelních zvonů byl kvůli 

svému vysokému stáří a historické hodnotě 
při rekvírování zvonů ušetřen a zní dodnes 
z rudoltické kostelní věže. Nese nápis: „Fusa in 
honor: Domini anno MCCCCLXVI“ (Ulit ke cti 
Boží v roce 1466). Rudoltice byly již r. 1439 po-
prvé o�ciálně  zmíněny jako obec s kostelem 
a farou. Tento zvon je tedy pravděpodobně 
jen o několik málo desetiletí mladší než první 
rudoltický chrám Boží, dřevěný kostel zbořený 
před více než 200 lety.

Na jeho místě byl tedy v r. 1804 vykolíkován 
kostel, který byl vyprojektován již v roce 1799. 
Kníže Alois svěřil tuto stavbu vynikajícímu 
vídeňskému architektovi Josefu Hardtmu-
thovi, který postavil také např. kostel sv. Ja-
kuba Většího v České Třebové, zámek v Litovli 
a kostel v Dolních Libchavách. Bylo to v době
napoleonských válek. Ve farní kronice lze číst:  
„Drahota byla v r. 1806 den ode dne větší…
�nanční starosti ohrožovaly také stavbu koste-
la.“ Přece jenom se Rudoltickým podařilo kostel 
za pět let dokončit.

Podle strohých záznamů ve farní kronice bylo 
dne 2. května 1804 zahájeno kopání základů, 
dne 28. května byl položen základní kámen 
kostela. Do 31. října byly základy vyzděny 
a zdi dosahovaly výšky dvou sáhů. V roce 1806 
byl kostel již pod střechou a v roce 1807 byla 
hotová klenba kostela. V letech 1808 -1809 
byla dokončena stavba věže. V létě roku 1809 
byl kostel slavnostně vysvěcen a předán do 
užívání farníkům. 10. září téhož roku v něm 
podle zápisu směl slavit svou první děkovnou 
mši čerstvě vysvěcený zdejší novokněz Johann 
Süß.

Vnitřní zařízení kostela bylo zpočátku velmi 
skromné a bylo teprve v průběhu příštích 
desetiletí bylo díky darům a nadacím obyva-
telstva Rudoltic doplňováno a zkrášlováno. 

V roce 1811 nechali farníci na své náklady 
zhotovit lavice a r. 1813 kazatelnu. Hlavní 
oltář byl vytvořen v roce 1812, obraz malíře 
Wigena znázorňující sv. Petra a Pavla byl 
zakoupen r. 1815. Až v roce 1859 obdrželo 
kostelní zařízení skrze důkladnou přestavbu 
svůj dnešní vzhled. Při obnově po roce 1859 
stojí za zmínku generální oprava varhan, 
která byla provedena  r. 1890 slavným stavi-
telem varhan Josefem Neschutou z Vídně, 
jehož manželka roz. Kleckerová pocházela 
z Rudoltic čp. 20. Původní varhany byly po-
staveny  roku 1814 varhanářem z Králík. 

Může být připomenuta ještě jedna neblahá 
událost, která se stala před rovnými 200 lety:
„Současně s kostelem byla stavěna i fara. Teh-
dejší farář – v pořadí 6. farář v Rudolticích jmé-
nem Franz Müller, bydlel až do postavení fary ve 
škole (která se nacházela v pozdější stáji na far-
ním dvoře vlevo od vrat). Také jeho předchůdci 
bydleli ve škole. Bylo tomu tak od r. 1791 (jeho 
předchůdci již před tímto rokem). Do nové fary 
se nastěhoval po jejím dostavění r. 1808.

Brzy nato farář těžce onemocněl, takže nemohl 
lůžko ani na chvilku opustit. Kteréhosi dne 
r. 1809 – patrně zvečera šla služka na půdu 
a svítila si hořící loučí. Na půdě se polekala 
starých dřevěných obrazů a snad soch, z kos-
tela vyřazených, v leknutí pustila hořící louč 
na podlahu. Za chvíli byla fara v plamenech. 
Nemocného faráře sousedé vynesli i s postelí. 
Následujícího roku farář Franz Müller zemřel 
a pochován byl u kostelní zdi. Byl to velký lidu-
mil a své jmění věnoval na dobročinné účely 
a nadace.“ 

Tolik nám o roce 1809 zanechala stará farní 
kronika – Memoralienbuch der Pfarre Rudelsdorf 
z roku 1836.

Marcela Macháčková
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ZÁMEČEK V ZIMĚ
Na zimní období se musel Zámeček 
také připravit. Byla odmontována pípa 
ze stánku, odvezena tabla s fotkami, 
ze systému vypuštěna voda a alespoň 
provizorně zakryty otvory, kterými 
nejvíc táhla zima. I po těchto úpravách 
si stále ještě přicházeli lidé Zámeček 
prohlédnout. V prosinci bylo na zadní 
straně postaveno velké lešení až na 
střechu a začaly se konečně opravovat 
zámecké komíny a okap. Naposledy byly 
podle dokumentů komíny opraveny
v r. 1955.

Před sněžením se podařilo opravit zatím 
spodní komín, ten druhý si musí počkat, 
až bude možno v opravách pokračovat, 
záleží na počasí. V obou komínech chybí 
celé cihly a ostatní jsou vydrolené. Ve stejné 
době dostala také zámecká věž nové – pro-
tipožární – vchodové dveře místo letité už 
nevyhovující mříže, kterou do věže velice 
táhlo, ještě je čekají konečné úpravy, až 
počasí dovolí.

Tyto úpravy se dělaly na věži ve stejné době, 
ve které se začala opravovat vyhořelá bytov-
ka pod Zámečkem a bylo to velmi vypjaté 
období i pro mě. Přesto i v této době měli 
případní návštěvníci možnost věž i sklepení 
si případně prohlédnout. Na poslední den 
v roce 2008 se mi na prohlídku nahlásilo 
hned několik rodin a nakonec jsme Zámeč-
kem procházeli celé odpoledne. Ráda jsem 
prohlídku umožnila, přišli lidé i z daleka, kte-
ří zde byli na návštěvě, a jindy by možnost 
věž navštívit ani neměli. I první den v novém 
roce si Zámeček prošlo několik návštěvníků 
a zahájili tak další rok provozu. Potěšilo mě, 
že i o svátcích se na Zámeček chtěli lidé po-
dívat, když se jim všude nabízelo tolik jiných 
možností.

Ve sklepení od začátku mrazů začaly vyrůs-
tat zajímavé krápníky – stalagmity, některé 
měřily před oblevou i přes 1 m. Byla to tak 
další věc, kterou si mohli návštěvníci, při-
cházející i po Vánocích, prohlédnout. Ve věži 
trochu chybí jindy vystavená tabla s fotogra-
�emi, která nahrazuji alespoň alby s těmi 
zajímavějšími snímky z minulosti i oprav. 
Nová i opravená tabla budou v zámecké 
věži umístěna koncem května, tak aby si je 
mohli prohlédnout i účastníci dalšího roč-
níku „Běhu do Zámeckého vrchu“, který se 
uskuteční v sobotu 23. 5. 09. Bývá to taková 
první akce po zimním období u Zámečku, 
těsně před zahájením pravidelného letního 
provozu od června.

Letos bude pro návštěvníky připravena 
novinka, na Zámečku se totiž začíná 
představovat drátenické řemeslo. Budou 
si moci přečíst jak o jeho historii, tak si 
prohlédnout obrázky tvorby dráteníků 
v minulosti i těch současných. Doufáme, 
že budou vystaveny i výrobky tohoto dříve 

převážně užitného, nyní spíše uměleckého 
řemesla starého přibližně stejně jako Nový 
zámek.

Kdo by se chtěl dozvědět více už nyní, má 
do 20. 5. možnost si prohlédnout výstavku 
o Zámečku a drátenictví, která byla insta-
lována v lanškrounské knihovně, jak ve 
vstupní části, tak v patře, kde jsou ve vitrín-
kách umístěny ukázky drátování a nálezů při 
úpravách terénu kolem Zámečku. Jsou tam 
také vystaveny obrázky dětí namalované do 
loňské letní soutěže „Namaluj Zámeček“.

Tady musím velmi poděkovat hlavně p. ře-
ditelce knihovny, která instalování výstavky 
umožnila a velmi mi při tom osobně pomoh-
la, i všem ostatním pracovníkům knihovny za 
pomoc a trpělivost při její přípravě. 
Chtěla bych také opravdu srdečně poděkovat 
všem, kteří jakkoli Zámečku pomáhají, třeba 
tím, že nosí na poštu staré kno�íky, z kterých 
vzniká zámecký poklad hlídaný skřítky, nebo 
tím, že překládají někdy těžko čitelné staré, 
velmi zajímavé dokumenty, nebo jinak s pro-
vozem nebo opravami pomáhají.

Zámeček tak má svým návštěvníkům stále 
více co nabídnout, letos se domlouvají 
ukázky westernového ježdění a připravuje se 
i další nový program na letní sezonu, tak aby 
se návštěvníci měli při výletě na Zámeček na 
co podívat. Termíny jednotlivých připravova-
ných akcí a jejich program bude postupně 
uváděn jak na www.novyzamek.info, tak na 
internetových stránkách rudoltických. Také 
v místním tisku by mělo být o akcích psáno 
s předstihem, tak aby se o nich dozvěděl 
každý, kdo by měl zájem se přijít na Zámeček 
podívat, posedět u piva nebo si jen udělat 
příjemnou procházku na Zámecký vrch, na 
kterém se na všechny už třetí rok bude těšit 

kastelánka Krasava Šerkopová
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