
Letos v březnu požádala obec o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na po-

žární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

Rudoltice. Ve spolupráci se starostou sboru panem René Žáčkem byly do žádosti zakom-

ponovány věcné prostředky, jako jsou zásahové přilby a obleky, plovoucí čerpadlo, hadice 

a proudnice. Pardubický kraj na počátku léta žádost naší obce projednal a schválil částku 

50.000 Kč, což, jak vyplývá z přehledu dotací poskytnutých krajem, je suma na srovnatel-

né úrovni s většinou ostatních obcí. Zastupitelstvo pak rozhodlo o fi nanční spoluúčasti 

obce a z obecního rozpočtu „přikleplo“ dalších více jak 40 tisíc korun, což našim hasičům 

nakonec přineslo pořízení 11 zásahových přileb a motorového plovoucího čerpadla. 

Velice ráda konstatuji, že spolupráce hasičského sboru s obcí, potažmo s obecní společ-

ností VISION Rudoltice je na velice dobré úrovni. Vzpomeňme např. neocenitelnou po-

moc našich hasičů při likvidaci škod způsobených v loňském roce mohutnou vichřicí. Ani 

jsme se z této tragédie doslova nestihli vzpamatovat a už tu byla další v podobě ničivého 

požáru na Zámečku.

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ
ČÍSLO 3/2009, ZÁŘÍ

SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
MILÍ ČTENÁŘI, 

ve svém úvodním slovu k podzimnímu 
vydání Rudoltického zpravodaje bych v prvé 
řadě ráda popřála všem dětem i studentům, 
aby se jim vkročení do nového školního roku 
vydařilo dle jejich představ a aby se úsměv 
na jejich tváři tak udržel co nejdéle. Věřím 
také, že spolupráce školy s rodiči, jejichž děti 
navštěvují jak mateřskou, tak i základní školu 
v naší obci, bude opětovně na velice dobré 
úrovni.

S blížícím se podzimem se rovněž neúprosně blíží 

konec jedné ze zásadních etap života naší obce, 

za kterou nepochybně můžeme označit výstavbu 

v lokalitě Zámeček. V tuto chvíli je myslím ještě 

předčasné hovořit o tom, co nám toto složité obdo-

bí v konečném důsledku přinese, zda to budou po-

zitiva či spíše negativa, nicméně již období nedávno 

minulé mnoho napovídá. V zářijovém zpravodaji se 

tak např. dočtete o stavu výstavby z období těsně 

před jejím dokončením, dozvíte se o dalším roz-

hodnutí ministerstva fi nancí ohledně vrácení de-

sítek milionů korun do státního rozpočtu, ale také 

například i o opravdu vysoké míře nezaměstnanosti 

v naší obci, která jistě trápí nejednoho z Vás.

Svůj příspěvek do zpravodaje v tomto vydání po-

prvé poskytli strážníci Městské policie Lanškroun. 

O svých aktivitách hovoří i naši sportovci v článku 

TJ Sokol Rudoltice a v neposlední řadě si přiblížíme 

velice záslužnou práci sboru dobrovolných hasičů.

Jsem také velice ráda, že i samotní občané přispívají 

svým názorem do našeho zpravodaje, který pro-

tentokrát hovoří o autobusových zastávkách, a již 

tradicí se určitě staly taktéž články ze života Nového 

Zámku, kterým nás paní kastelánka již pravidelně 

provází, stejně jako kapitoly z historie naší obce 

v rubrice Okénko do historie.

Vážení čtenáři, společně s redakcí Rudoltického 

zpravodaje Vám závěrem svého úvodního slova 

popřeji příjemné chvíle při čtení jeho podzimního 

vydání a budu se těšit na osobní setkání s Vámi na 

obecním úřadu.

Lenka Bártlová, starostka obce

Pokračování na straně 3

Hasiči. Foto: Archiv

HASIČI OBDRŽELI NOVÉ VYBAVENÍ 
BEZMÁLA ZA 100 TISÍC KORUN

Během posledního čtvrt roku získala naše obec z rozpočtu Pardubického 
kraje na dvou účelových dotacích částku v celkové výši 250 tisíc Kč. Dvě stě 
tisíc korun bude použito k zajištění projektu na protipovodňové opatření 
v obci. Na zakoupení požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany našim dobrovolným hasičům připadlo z této sumy celých padesát 
tisíc korun, zbytek dofi nancovala obec.



NAŘÍZENÍ OBCE RUDOLTICE Č. 
1/2009

Zastupitelstvo obce na svém veřejném 

zasedání dne 27. 8. 2009 schválilo Nařízení 

obce Rudoltice č. 1/2009 o stanovení 

rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování 

závad ve schůdnosti místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic. Vydáním tohoto 

Nařízení dochází ke zrušení Nařízení č. 

1/2008.

Dne 16. 4. 2009 vyšel ve Sbírce zákonů 

v částce 31 zákon č. 97/2009, kterým se 

mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem 

vyhlášení tj. dnem 16. 4. 2009.

Dle citované novely nově vlastník 

chodníku odpovídá:

— za škody, jejichž příčinou byla závada 

ve schůdnosti, pokud neprokáže, že 

nebylo v mezích jeho možností tuto 

závadu odstranit, u závady způsobené 

povětrnostními situacemi a jejich 

důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni 

předepsaným způsobem upozornit;

— vlastníkům sousedních nemovitostí 

za škody, které jim vznikly v důsledku 

stavebního stavu nebo dopravně 

technického stavu chodníku.

S ohledem na výše uvedené bylo nutné 

upravit Nařízení obce Rudoltice č. 1/2008, 

které stanovilo povinnost k úklidu chodníku 

vlastníkům přilehlých nemovitostí. Taková 

úprava byla v současné době v rozporu 

s novelizovaným zněním. Vlastník přilehlé 

nemovitosti již nemá odpovědnost a nelze 

mu tedy tuto povinnost ukládat. 

NAŘÍZENÍ OBCE RUDOLTICE Č. 
1/2009

o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt 

odstraňování závad

ve schůdnosti místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém 

zasedání dne 27. 8. 2009 usneslo vydat 

v souladu s ust. § 11 odst. 1 a ust. § 102 

odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a na základě 

ust. § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanovuje rozsah, 

způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) 

závad ve schůdnosti místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic, včetně chodníků 

na území obce Rudoltice (dále jen „obec“).

Čl. 2

Stanovení zimního období

Pro účely tohoto nařízení začíná zimní 

období 1. listopadu a končí 31. března. 

Pokud vznikne závada ve schůdnosti 

mimo zimní období, postupuje se při jejím 

odstraňování přiměřeně podle tohoto 

nařízení.

Čl. 3

Povinnosti odstranění závad ve 

schůdnosti

Vlastník chodníku je povinen odstranit 

závadu v jeho schůdnosti, která vznikla 

znečištěním, náledím nebo sněhem (dále 

jen „závada ve schůdnosti“). Závady ve 

schůdnosti, které nelze zcela odstranit, je 

nutno zmírnit.

Čl. 4

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti 

chodníků

 Rozsah odstranění (zmírnění) závad ve 

schůdnosti se stanovuje minimální šířkou 

pásu 1 m. Je-li chodník užší než 1 m, pak je 

třeba nutno odstraňovat (zmírňovat) závady 

ve schůdnosti v celé jeho šíři.

Čl. 5

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti 

chodníků

 1. Odstraňování (zmírňování) závad ve 

schůdnosti lze provádět odmetením nebo 

odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků 

nebo posypem zdrsňovacími inertními 

materiály neobsahující toxické nebo jinak 

škodlivé látky a hlinité částice (písek, drť 

zrnitosti 0,8 cm). Posyp inertním materiálem 

je možno provádět, pokud odstranitelná 

výška sněhu nepřesáhne 3 cm.

 2. Posyp chemickými rozmrazovacími 

materiály se zakazuje. V naprosto 

výjimečných kalamitních případech lze na 

svažitých úsecích chodníků a schodech 

provést posyp chemickým rozmrazovacím 

materiálem, a to chloridem sodným („sůl 

kuchyňská“) nebo chloridem vápenatým.

 3. Odstraňováním (zmírňováním) závad ve 

schůdnosti nesmí dojít k omezení výstupu 

a nástupu na zastávkách hromadné 

dopravy, k vmetení sněhu do vozovek 

a musí být umožněn odvoz komunálního 

odpadu.

Čl. 6

Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 

chodníků

Lhůty k odstranění (zmírnění) závad ve 

schůdnosti se stanovuje takto:

 * dojde-li k závadě ve schůdnosti v době 

od 22.00 hod. do 06.00 hod., pak je třeba 

závadu ve schůdnosti odstranit (zmírnit) 

tak, aby chodníky byly vždy v době po 7.00 

hod. ranní schůdné,

 * dojde-li k závadě ve schůdnosti v době 

od 06.00 hod. do 22.00 hod., pak je třeba 

odstranit (zmírnit) závady ve schůdnosti bez 

zbytečného odkladu.

Čl. 7

Odstraňování závad ve schůdnosti

místních komunikací a průjezdních úseků 

silnic

Není-li postup při odstraňování (zmírnění) 

závad ve schůdnosti místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic upraven v čl. 3 až 

6 tohoto nařízení, postupuje se podle plánu 

zimní údržby schváleného zastupitelstvem 

obce.

Čl. 8

Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto nařízení 

provádí zastupitelstvo obce.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Ruší se Nařízení obce č. 1/2008 o stanovení 

rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování 

závad ve schůdnosti místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým 

dnem po dni vyhlášení.

Lenka Bártlová — starostka obce

Erika Kohoutová — místostarostka obce

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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Příslušníci hasičského sboru opět velice ochotně 

nastoupili, aby svou prací pomohli odstranit 

nemalé škody napáchané ohněm. O pár mě-

síců později – snad už se to stalo i pravidlem 

— vzrostlo riziko povodní v obci natolik, že 

vznikla potřeba zřídit povodňovou komisi obce, 

a já musím opětovně říci, že jejich ochota ve sna-

ze předejít případným škodám, které by mohly 

v této souvislosti vzniknout našim občanům, 

byla zase zde.

Činnost hasičů v naší obci však není pouze o od-

straňování škod způsobených živelní pohromou 

či tragickou událostí. Dobrovolní hasiči vykoná-

vají pro obec i některé odborné práce, které obec 

není schopna zajistit svými vlastními silami. 

Co se týče hasičských závodů, mohou se po-

chlubit, jak mi bylo prozrazeno starostou SDH, 

i letošním vítězstvím na okrskových závodech 

v Lanškrouně, kde porazili všechny okolní obce. 

Místní hasiči mají také třetího nejrychlejšího 

muže v disciplíně „sto metrů s překážkami „ pro 

jednotlivce.

Dále se účastnili závodů v České Rybné, kde 

obsadili sedmé místo v požárním útoku přes 

překážky. Zajímavé bude jistě celookrskové 

námětové cvičení spojené s policií, armádou 

a Českým červeným křížem, jež se za účasti 

našich hasičů uskuteční koncem měsíce října 

v Oboře v Lanškrouně a které bude zaměřené na 

vyhledávání (ztracených) osob.

Dosavadní práci hasičského sboru zastupitelé 

ocenili uvolněním fi nancí z rozpočtu obce na 

výše uvedené účely a věří, že tyto prostředky při-

spějí k ještě větší profesionalitě jejich zásahů. Že 

opravdu dovedou být jako jeden muž a dokáží 

společně táhnout za jeden provaz, respektive za 

jednu hadici, ostatně vidíte sami....

Lenka Bártlová, starostka

Pokračování ze strany 1

HASIČI OBDRŽELI NOVÉ VYBAVENÍ BEZMÁLA ZA 100 TISÍC KORUN

Pokračování na straně 5

Hasiči. Foto: Archiv

Vážení občané, 

byl jsem požádán starostkou obce paní Lenkou 

Bártlovou o několik vět k nezaměstnanosti 

v obci Rudoltice. Obec Rudoltice má dlouho-

době vysokou míru nezaměstnanosti nejenom 

v regionu Lanškrounska, ale v celém okrese. 

Při nahlédnutí do statistik má obec Rudoltice 

druhou nejvyšší procentuální nezaměstna-

nost v okrese k 31. 7. 2009, a to 23,6 % /117 

uchazečů/. Na prvním místě je obec Bošín 

s 25 % nezaměstnaností /9 uchazečů/. Tento 

počet uchazečů bez zaměstnání má samozřej-

mě vliv i na ekonomický rozvoj obce. Tato situ-

ace je způsobena nejenom nárůstem obyvatel 

obce, ale samozřejmě i hospodářskou krizí. 

O nezaměstnanosti a její výši jsme společně 

NEZAMĚSTNANOST V OBCI MÍRNĚ KLESLA

mluvili s paní starostkou již v loňském září, kdy 

se to stalo aktuálním novinářským tématem. 

V této době měla ale obec před sebou důležitá 

jednání o fi nančních problémech, proto se k to-

muto tématu vracíme až nyní. Nikdo nemůže 

očekávat, že po napsání tohoto článku oka-

mžitě klesne nezaměstnanost nebo dojde ke 

zvýšení nabídky volných pracovních míst. 

Na úřadu práce je možnost se informovat na 

mnoho různých rekvalifi kačních kurzů se širo-

kým spektrem uplatnění. Jedná se o rekvalifi -

kační kurzy na obsluhu PC, řidičské a profesní 

průkazy, účetnictví, svářečské průkazy, je zde 

možnost se zúčastnit i dlouhodobých profes-

ních rekvalifi kačních kurzů např. na truhláře, 

instalatéra, kadeřnici, kosmetičku, kdy délka 

některých kurzů je i 10 měsíců. Samozřejmě 

je velmi složité předpovídat nabídku volných 

pracovních míst nejenom v regionu, ale v ce-

lém okrese, a nikdo nedokáže zaručit, že po 

úspěšném absolvování rekvalifi kace najdete 

vhodné pracovní místo.

Vím, že se Vám některá rozhodnutí úřadu práce 

vůči Vám, uchazečům, zdají nepřiměřeně tvrdá, 

a to zejména v okamžiku, kdy jste vyřazeni 

sankčním způsobem. Zde je ovšem nutné si 

uvědomit, že zákon o zaměstnanosti neumož-

ňuje úřadu práce činit výjimky, ale pouze musí 

dodržovat znění zákona. Ano, člověk je tvor 

zapomnětlivý, bohužel např. tato omluva za 

zapomnětlivost je častým důvodem k vyřazení 

z evidence úřadu práce.



USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

Územní plán obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

V červenci t. r. bylo opakovaně rozhodnuto o pořízení nového Územního plánu 

obce Rudoltice a současně byla schválena žádost naší obce o jeho pořizování 

Městským úřadem v Lanškrouně.

 „Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 

hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání („urbanistická koncepce“), 

uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, 

plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně 

stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 

(„plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 

opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch 

a koridorů.“ (zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon)

 

Návrhy na změnu stávajícího územního plánu ve znění Změny č. 1 ze dne 12. 

12. 2006, které by měly být zapracovány do nového Územního plánu obce 

Rudoltice, může podat každý občan obce, popř. fyzická nebo právnická osoba, 

která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území 

obce. Žádost lze podat písemnou formou na Obecní úřad v Rudolticích.

 

Obecní úřad vyzývá každého, kdo si žádost o změnu stávajícího územního 

plánu již podal, aby s ohledem na dobu, která od podání žádosti již uplynula, 

tuto pro všechny případy úřadu potvrdil, případně aktualizoval. Cílem této 

výzvy je předejít případným nesrovnalostem při zapracování požadovaných 

změn do nového územního plánu obce.

PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ 
A JEJICH OCEŇOVÁNÍ

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 

červnovém zasedání postup prodeje 

obecních pozemků a jejich oceňování 

následujícím způsobem:

V případě, že došlo k poškození majitele 

pozemku v katastru obce Rudoltice 

na základě digitalizace pozemkového 

katastru, bude postupováno tak, že 

veškeré nároky majitelů pozemků 

vůči obci v této souvislosti vzniklých, 

které budou uplatněny nejpozději 

do 31. 12. 2009, budou vypořádány 

po oboustranné dohodě prodejem 

pozemku za jednotkovou cenu ve výši 

10,— Kč/ m2.

Počínaje 1. 7. 2009 bude cena pozemku 

ve vlastnictví obce při jeho prodeji 

stanovena cenou v místě a čase 

obvyklou, která bude podložena 

znaleckým posudkem, vyhotoveným 

znalcem z oboru odhady a oceňování 

nemovitostí. Veškeré náklady 

s posouzením ceny prodávaných 

pozemků a jejich převodem hradí 

vždy kupující. Náklady spojené 

s vyhotovením znaleckého posudku 

na ocenění prodávané nemovitosti 

hradí vždy kupující, a to i v případě, že 

následně nedojde k dohodě o prodeji 

nemovitosti.
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NEZAMĚSTNANOST 

V OBCI MÍRNĚ KLESLA

Pokračování ze strany 3

Jak je vidět na přiloženém 
grafu, je pozitivní, že 
dochází k mírnému poklesu 
nezaměstnanosti, což 
je způsobeno návratem 
uchazečů k bývalým 
zaměstnavatelům.

V Ústí nad Orlicí dne 31. 8. 2009

Michal Blaschke

vedoucí odboru zprostředkování

Úřad práce v Ústí nad Orlicí

81 MILIONOVÁ HROZBA NA ČAS ZAŽEHNÁNA

Ministerstvo fi nancí na konci měsíce června povolilo obci posečkání s odvodem necelých 81 milionů Kč do státního rozpočtu, 
a to do doby, než rozhodne soud o správních žalobách. Prozatím je však stát ochoten počkat nejpozději do 30. června 2010.

Poté, co ministerstvo fi nancí sdělilo své sta-

novisko k žádosti o posečkání, rozhodlo za-

stupitelstvo obce k návrhu právní zástupkyně 

o opakovaném podávání žádostí o prominutí, 

a to nejen z důvodů personální výměny na 

postu ministra, ale i jako další krok ke snížení 

možných povinných odvodů do státního 

rozpočtu. V těchto opakovaných žádostech 

argumentujeme podáním správní žaloby, ale 

také i kontrolním závěrem Nejvyššího kontrol-

ního úřadu (dále jen „NKÚ“), který již v r. 2005 

zkonstatoval pochybení při udělování dotací 

i na straně státu. 

JAK SE PŘIPRAVUJEME NA SVOU
OBHAJOBU? 

V rámci přípravy na projednání správní žaloby 

byl v uplynulých dnech vypracován znalecký 

posudek na ocenění bytových domů, které 

jsou předmětem napadené I. etapy bytové vý-

stavby (bytové domy čp. 601 - 608 a 276). Tímto 

posudkem hodlá obec prokázat své tvrzení, že 

skutečná hodnota staveb převyšuje výši po-

skytnuté dotace a tudíž byly fi nanční prostřed-

ky použity ke stanovenému účelu. Cílem je 

přesvědčit soud o tom, že rozhodnutí o vrácení 

peněz, které byly skutečně účelně vynaloženy, 

byť bez výběrového řízení, je příliš tvrdé. 

V souvislosti s kontrolou NKÚ dále obecní úřad 

požádal Úřad vlády České republiky a minister-

stvo pro místní rozvoj o poskytnutí materiálů, 

týkajících se odstranění nedostatků uvedených 

v Kontrolním závěru NKÚ na straně minister-

stva, které byly vzaty na vědomí i usnesením 

vlády České republiky. 

OBEC JIŽ PŘÍMO POCIŤUJE DŮSLEDKY 
SVÝCH ZÁVAŽNÝCH POCHYBENÍ

Pomineme-li skutečnost, že v důsledku vyda-

ných platebních výměrů Finančním úřadem 

v Ústí nad Orlicí se obec stala pro všechny 

bankovní ústavy klientem, který z naprosto 

pochopitelných objektivních důvodů nemůže 

být v jejich očích partnerem, s nímž by bylo 

možné jednat o jakémkoliv úvěru, pocítila obec 

v nedávné době i striktní postup státu v sou-

vislosti se žádostí o dotaci na Czech POINT. 

I přestože se v tomto případě jedná o fi nanční 

prostředky, které by měly obci zajistit mj. i do-

držení povinností vyplývajících ze zákona č. 

300/2008, o elektronických úkonech a autori-

zované konverzi dokumentů, a v podstatě sám 

stát obce v této souvislosti vyzýval k podávání 

žádostí o poskytnutí fi nanční podpory ze stát-

ního rozpočtu, naší žádosti nebylo vyhověno. 

Ministerští pracovníci zpočátku nevylučovali, 

že i přes potíže naší obce nám bude dotace 

s ohledem na její účel poskytnuta, nicméně 

ministerstvo vnitra naši žádost nakonec zamít-

lo. Důvodem byl fakt, že naše obec má závazky 

vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splat-

nosti. Aby obecní úřad naplnil své povinnosti 

vyplývající ze zákona, nezbylo tedy nic jiného, 

než si kontaktní místo Czech POINTu na našem 

obecním úřadu zřídit za použití fi nančních pro-

středků z rozpočtu obce. Můžete se tak těšit na 

to, že i pracovnice našeho úřadu Vám budou 

moci poskytnout služby, které tento projekt 

umožňuje. Předpokládaná doba spuštění kon-

taktního místa Czech POINTu na našem úřadu 

se odhaduje na konec tohoto roku.

V souvislosti s projednáváním této záležitosti 

jsem měla možnost situaci naší obce, a to nejen 

z pohledu Czech POINTu, probrat s náměstkem 

ministra vnitra pro veřejnou správu a informa-

tiku Mgr. Zajíčkem. Tento mi dopisem před 

několika dny sdělil, že naši situaci konzultoval 

s náměstkem ministra fi nancí, který uvedl, že 

ministerstvo naší žádosti o prominutí platby již 

vyhovělo v maximální možné míře a doporu-

čuje požádat fi nanční úřad o povolení splátek 

dlužných částek. S eventualitou možných splá-

tek je samozřejmě obec od samého počátku 

plně srozuměna, je však dle našeho názoru 

třeba nejprve vyčerpat všechny možnosti, které 

naše obec na svou obranu má právo využít, 

a také tak samozřejmě i činí. 

V Rudolticích dne 26. 8. 2009

Lenka Bártlová, starostka obce
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USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

ÚŘEDNÍ HODINY SPRÁVCE BYTOVÉHO 

FONDU NA OBECNÍM ÚŘADU

Počínaje měsícem září letošního roku 

budou správcem bytového fondu RK 

Mouřenín drženy na Obecním úřadu 

v Rudolticích úřední hodiny.

Přehled úředních hodin:

Každý lichý čtvrtek od 14.00 — 16.00 hod.

Termíny připadají na:

10. září 2009, 24. září 2009

8. října 2009, 22. října 2009

5. listopadu 2009, 19. listopadu 2009

3. prosince 2009, 17. prosince 2009

V průběhu měsíce listopadu budou 

oznámeny naplánované úřední hodiny na 

další rok 2010.

CENÍK SLUŽEB OBCE RUDOLTICE

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 30. 7. 2009

MECHANIZACE :

Druh služby Kč/km
1 hod s 

obsluhou
přejezd

nakládka 
0,25 hod.

m2 /den

Tatra solo 31,- 48,-

Tatra souprava 32,- 48,-

Nakladač Komatsu 457,- 228,-

Multikára 15,50 36,-

Traktor s přívěsem 409,- 38,-

Traktor se sekačkou 409,-

Traktor s pluhem 428,-

Zapůjčení přívěsu

Malotraktor s přívěsem 267,- 36,-

Malotraktor se sekačkou 267,-

Malotraktor s pluhem 286,-

Sekání s křovinořezem 181,-

Sekání s ruční sekačkou 248,-

Zapůjčení lešení 2,-

OSTATNÍ SLUŽBY:

Druh služby 1ks
1 den

místní/ostatní 
3 hod.

místní/ostatní
1 hod

Pronájem sálu včetně topení 700,-/1500,- 250,-/500,- 100,-

Zapůjčení židlí 1 den 10,-

Zapůjčení stolů 1 den 15,-

Kopírování černobílé A4 
jednostranně

2,50

Kopírování barevné A4 
jednostranně

5,-

Kopírování černobílé A4 
oboustranně

4,-

Kopírování barevné A4 
oboustranně

10,-

Kopírování A3 jednostranně 5,-

Kopírování A3 oboustranně 6,-

Hlášení obecním rozhlasem 60 Kč
( hlášení pohřbu zdarma)

I. Inkasem

Provádění inkasních plateb faktur za 

vodné je ze strany společnosti VaK 

Jablonné nad Orlicí, a.s. možné po 

obdržení „Povolení o založení souhlasu 

s inkasem“ ve prospěch účtu VaK 

Jablonné nad Orlicí, a.s., vedeného 

u GEMB – č.ú. 377006664/0600. Toto 

potvrzení Vám vystaví peněžní ústav, 

kde máte veden účet. Po vyřízení těchto 

formalit bude VAK provádět výběr plateb 

za jednotlivé faktury přímo z Vašeho účtu.

 II. Platby záloh

Pro zálohové platby je podmínkou 

sepsání dohody s VaK Jablonné nad 

Orlicí, a.s. a zadání trvalého příkazu 

pravidelných plateb u peněžního ústavu, 

kde máte veden účet.

 Platby přes SIPO společnost VaK 

Jablonné nad Orlicí, a.s. zatím 

neuplatňuje, proto v současné době není 

možné uhradit faktury či platit zálohy za 

vodné tímto způsobem.

SDĚLENÍ VAK JABLONNÉ NAD ORLICÍ, A.S. O MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ 
BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB ZÁLOH A FAKTUR NA VODNÉM

S případnými dotazy se obraťte na pracovnici společnosti Vak p. Zdenu Vackovou, 

tel. 465 461 040, e-mail: vackova@vak.cz.

Veřejné sbírka na pomoc obyvatelům 
domu čp. 605 v obci Rudoltice, postiženého 
dne 11. 12. 2008 požárem, byla ke dni 
30. 6. 2009 ukončena. Stav účtu k tomuto 
dni činil celkem 146.358,79 Kč.
Po odečtení poplatku peněžnímu ústavu za 
zrušení bankovního účtu byla jednotlivým 
nájemníkům domu — dle stavu k datu 
požáru — vyplacena fi nanční částka 
v celkové výši 146.299,— Kč tak, že na 
každého z nich (každý byt) připadlo celých 
12.192,— Kč.
 Všem, kdo přispěli jakoukoliv fi nanční 
částkou na konto veřejné sbírky, ještě 
jednou jménem obyvatel vyhořelého domu 
děkujeme.

Obecní úřad v Rudolticích

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

se v termínu 9. a 10. října 2009 

neuskuteční.

Usnesením Státní volební komise č. 95 

ze dne 10. září 2009 byla ukončena 

příprava voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, které se měly 

konat ve dnech 9. a 10. října 2009. Stalo se 

tak poté, co byl nálezem Ústavního soudu 

ze dne 10. 9. 2009 zrušen ústavní zákon č. 

195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního 

období Poslanecké sněmovny, a pozbylo 

tak platnosti rozhodnutí prezidenta 

republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení 

voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky.

Z tohoto důvodu pozbývají platnosti 

doposud provedené volební úkony 

zveřejněné na úřední desce obecního 

úřadu, a proto byly z úřední desky sejmuty.

OBECNÍ BYTOVÝ FOND

VEŘEJNÁ SBÍRKA

VOLBY
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Obecně řečeno, ve věcech, které se týkají 

trestných činů, působí Policie ČR, a v přípa-

dech tzv. přestupkového jednaní a jiného 

porušování zákona spolupůsobí městská 

policie s Policii ČR. Samozřejmě můžete 

v případech, kdy dochází k jakémukoliv 

protiprávnímu jednání, ohrožení života, 

zdraví, majetku přivolat na místo městskou 

policii, která na místě provede zákrok nebo 

nezbytné opatření a popřípadě věc předá 

Policii ČR nebo kompetentním orgánům. 

K tomuto se nebojte použít linku 156, která 

vás spojí s MěP Lanškroun nepřetržitě 24 

hodin. Každý má právo obrátit se na stráž-

níka s žádostí o pomoc a strážník je povinen 

poskytnout pomoc v rozsahu svých opráv-

nění a povinností stanovených platnými 

právními normami. 

Katastr obce Rudoltice mají prioritně ur-

čeni dva strážníci, kteří jsou nejnovějším 

přírůstkem MěP Lanškroun, avšak jedná 

se o zkušené zastánce práva s dlouholetou 

praxí u jiných útvarů. To však neznamená, 

že pouze tito strážníci mohou vykonávat na 

území Rudoltic svoji činnost, tuto pravomoc 

má každý příslušník MěP Lanškroun.

VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ Z LINKY 156

MĚSTSKÁ POLICIE PLNÍ ZEJMÉNA TYTO ÚKOLY:

•  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

•  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

•  dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

•  podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

•  podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku 
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním 
zákonem činí opatření k jeho obnovení

•  podílí se na prevenci kriminality v obci

•  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

•  odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání
je v působnosti obce

•  poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na 
požádání údaje o obecní policii.

Vážení občané, jistě jste si všimli, že od začátku roku se po vaší krásné obci pohybují strážníci Městské policie Lanškroun, a to 
díky veřejnoprávní smlouvě uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 28. 08. 2008. Vzhledem k tomu, 
že výborná vzájemná spolupráce městské policie (dále jen “MěP“) a vedení obce Rudoltice je na profesionální úrovni, budete se 
s našimi strážníky setkávat i nadále a častěji. Rádi bychom vám touto cestou přiblížili práci městské policie ve vaší obci.

Uniforma strážníka. Foto: MěP Lanškroun 

Dále vám představíme naše uniformy. Samo-

zřejmě jde pouze o informativní fotografi e, 

uniforma může být různě kombinována podle 

denní doby a klimatických podmínek, ale mezi 

hlavní znaky patří nášivka MěP Lanškroun a od-

znak MěP s identifi kačním číslem.

Se strážníky se budete moci setkávat nejen při 

pravidelných hlídkách, zákrocích, mimořád-

ných událostech, ale např. v rámci prevence 

kriminality při besedách v klubu důchodců, 

základní a mateřské škole, při ukázkách na 

kulturních akcích.

Z našeho pohledu obyvatelé Rudoltic zaměst-

návají MěP Lanškroun nejčastěji porušováním 

veřejného pořádku, porušováním obecně 

závazné vyhlášky o volném pohybu psů, což je 

problém celé obce, v lokalitě Zámeček dochází 

zejména k narušování občanského soužití. 

Na závěr vám přiblížíme s mírnou nadsázkou 

a notnou dávkou humoru naši činnost několi-

ka případy, které MěP řešila ve vaší obci:

Večer 15. dubna byla přivolána MěP na Záme-

ček, kdy jeden z „neohrožených rytířů“ dokazo-

val své sličné princezně jaký je hrdina, jako ob-

jekt svého heroismu si nevybral žádného draka, 

ale právě svou družku a posléze i jednoho ze 

sousedů, který se snažil nebohé ženě pomoci. 

Protože tento rádoby boxer chtěl pokračovat 

v klání i s přivolanými strážníky, byl přehnut 

přes koleno, potrestán a předán Policii ČR.

Dne 30. června ve večerních hodinách vyjížděli 

strážnici k stádečku ovcí, které si pochodovalo 

jako na spartakiádě. Na tom by nebylo nic 

špatného, ale krom toho, že neměly červené 

trenýrky, si za místo pro svůj nácvik vybraly 

silniční komunikaci. Majiteli bylo vyčiněno, 

ovečkám taktéž.

14. července v nočních hodinách vyjížděla hlíd-

ka do bytovky na Zámečku, kde jeden z dnes již 

bývalých nájemníků měl potřebu se všem spo-

lubydlícím omluvit za své opilecké výstupy. Dal 

si velice záležet, aby ho slyšeli všichni obyvatelé 

domu, vzhledem k tomu, že byl pokurážněn 

značným množstvím alkoholu, nalezl diváky 

pro svoje vystoupení i v okolních bytovkách, 

a vzhledem k tomu, že se jednalo o noční ho-

diny, byla tato premiéra zároveň i derniérou. 

Obyvatelé místo potlesku na aktéra zavolali 

městskou policii, která vystoupení ukončila.

V Lanškrouně dne 27. 8. 2009, MěP Lanškroun

Uniforma strážníka. Foto: MěP Lanškroun 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RUDOLTICE U LANŠKROUNA

STATISTIKA OBJEKTŮ – DATA KE DNI: 1. 7. 2009

OKRES: CZ0534 Ústí nad Orlicí, 3611

OBEC: 580848 Rudoltice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: 743500 Rudoltice u Lanškrouna

Druh pozemku Výměra [m2] Počet parcel Z toho využití nemovitosti Výměra [m2] Počet parcel

orná půda 7041291 278

zahrada 472658 560

ovocný sad 41109 43

trvalý travní porost 1996808 615

lesní pozemek 5099022 245

vodní plocha 128003 40 vodní nádrž umělá 40268 5

koryto vodního toku umělé 4225 7

koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené

83444 27

rybník 66 1

zastavěná plocha a nádvoří 128874 636 zbořeniště 4428 14

ostatní plocha neplodná půda 81243 26

jiná plocha 243824 121

dobývací prostor 4185 1

manipulační plocha 41298 29

hřbitov, urnový háj 1390 1

sportoviště a rekreační plocha 8491 1

zeleň 13146 6

ostatní komunikace 326221 280

silnice 115519 19

dráha 184417 11

PARCELY KN 15927499 2912

z toho zemědělská pl. 9551866 1496

PARCELY KN S OCHRANOU (počet) 1775

budova s číslem popisným 291 zemědělská usedlost 2

objekt k bydlení 156

objekt občanské vybavenosti 8

bytový dům 25

rodinný dům 90

stavba pro obchod 1

zemědělská stavba 1

stavba pro administrativu 2

stavba pro dopravu 3

jiná stavba 3

budova s číslem evidenčním 103 stavba pro rodinnou rekreaci 100

garáž 1

jiná stavba 2

budova bez čísla popisného nebo evidenčního 184 objekt k bydlení 35

objekt občanské vybavenosti 4

rodinný dům 4

stavba pro rodinnou rekreaci 52

stavba pro výrobu a skladování 2

zemědělská stavba 16

stavba technického vybavení 5

stavba pro dopravu 6

garáž 20

jiná stavba 40

rozestavěná budova 22 objekt k bydlení 1

rodinný dům 17

stavba pro rodinnou rekreaci 1

stavba pro výrobu a skladování 1

jiná stavba 1

víceúčelová stavba 1

BUDOVY (počet) 600

BUDOVY BEZ VLASTNÍKA (počet) 45

byt nebo nebytový prostor 19 byt 17

jiný nebytový prostor 2

JEDNOTKY (počet) 19

LISTY VLASTNICTVÍ (počet) 816

OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV (počet) 1367
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TJ Sokol má v naší vesnici dlouholetou 
a bohatou tradici. I my v ní chceme 
pokračovat. Přes potíže, které jsou všem 
dobře známy, se nám to daří.

V uplynulé sezóně, po postupu našeho „A“ 

týmu do 3. třídy, jsme se umístili na vynikajícím 

3. místě. Možná, že někdo čekal více, ale na po-

čátku sezóny jsme si dali za cíl hrát v polovině 

tabulky, bez obav ze sestupu. Po podzimní části 

jsme přebor vedli a na konci sezóny jsme se 3. 

místem velice spokojeni.

Už několik let se snažíme k fotbalu a sportu 

vůbec přivést co nejvíce dětí a mládeže. V mi-

nulé sezóně jsme měli obsazené 3 mládežnické 

kategorie. Dorost, starší žáci i přípravka hráli 

v okresních soutěžích se střídavými úspěchy.

TJ SOKOL RUDOLTICE

I letos se opět chceme soustředit hlavně na 

tyto kategorie. I proto jsme do soutěže přihlá-

sili o jednu přípravku více. Nyní máme „A“ tým 

mužů a 4 mládežnické celky. S tím se může 

pochlubit hodně málo vesnických fotbalových 

oddílů v okrese. V těchto kategoriích nejde jen 

o výsledky, ale hlavně o to, naučit děti mít rád 

fotbal a mít se kde realizovat. Každý z vedení 

a trenérů TJ Sokol se snaží těmto dětem ma-

ximálně věnovat. Jen nás mrzí, že na zápasy 

a turnaje žáků a přípravek chodí tak málo ro-

dičů a fanoušků. Myslím si, že si tito začínající 

fotbalisti zaslouží daleko větší pozornost. Vždyť 

je krásné, když po vydařeném zápase, gólu či 

přihrávce se má malý fotbalista o tuto radost 

s kým rozdělit. A s kým jiným, než se svými 

nejbližšími?!

V našem areálu máme zázemí, které nám může 

závidět nejeden oddíl. V rámci možností ho 

využívá i naše škola. Stojí to ale nemalé fi nanční 

prostředky a mnoho fyzických sil. Chtěl bych 

apelovat na všechny, kteří mají zájem v našem 

klubu pracovat, ať už jako vedoucí, trenéři, či 

chtějí jakkoli našemu klubu pomoci, každý 

bude vítán!

Na závěr bych chtěl poděkovat za dobrou 

práci všem vedoucím, trenérům, celému vý-

boru i všem těm, kteří TJ Sokol tlačí dopředu 

na úkor svého volného času a mnohdy i rodin. 

V neposlední řadě patří dík i našim fanouškům 

za podporu našeho klubu. Věříme, že se nám 

podaří tradici TJ Sokol Rudoltice nejen udržet, 

ale i obohatit o další úspěšnou etapu.
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Fotbalové mužstvo. Foto: Archiv

Vážení občané,

vždy, když jsem osloven starostkou, 
abych přispěl článkem do dalšího čísla 
zpravodaje, tak si uvědomuji, jak ten 
čas ubíhá. Máme tu konec léta a s tím se 
také přibližuje čas ukončení výstavby 
na Zámečku.

V současné době je prakticky hotová stavební 

část všech dokončovaných objektů. Dokončují 

se ještě sádrokartony a obklady ve dvou ob-

jektech a v dokončených objektech se začíná 

postupně malovat. Ve všech objektech probíhá 

kompletace elektrických instalací a postupně 

také kompletace topení a vody. Souběžně se 

budují přístupové komunikace a chodníky 

k jednotlivým domům. Taková je samozřejmě 

situace dnes 29. 8. 09, kdy píši tento článek. 

V době, kdy budete číst tento zpravodaj, to 

bude již historie.

Historií se postupně stane celé období dotační 

výstavby v naší obci. Historií a dědictvím, se 

kterým se budou nuceni vypořádat všechna 

VISION RUDOLTICE s.r.o.

budoucí zastupitelstva obce po mnoho dal-

ších roků, se jeví v současné době jako velmi 

rozporuplné. Na jedné straně velkorysý záměr, 

který jistě nemá v obci naší velikosti v našem 

státě konkurenci. Na druhé straně nezvládnuté 

vedení celého projektu, které bylo od počátku 

ve střetu s podmínkami poskytovaných dotací, 

tím i se zákony tohoto státu.

To vše vedlo paradoxně k situaci, kdy po řadě 

let, kdy byly prakticky všechny prostředky obce 

vynakládány na bytovou výstavbu a logicky by 

mělo dojít k situaci, kdy po ukončení výstavby 

bude část prostředků získaných především 

z vybraného nájemného a prodeje stavebních 

parcel zpětně investována a nastane blahobyt 

a rozkvět obce, je situace bohužel jiná. Většina 

prostředků získaných z nájemného bude na 

léta vázána na splácení dotací, které bude obec 

nucena vracet. Co se týče prostředků, které 

získá obec v budoucnosti za stavební parcely, 

tak je dobré si položit otázku, jak dlouho budou 

ochotni majitelé parcel po tom, až si postaví na 

svých pozemcích domky, jezdit po stávajících 

komunikacích připomínajících tankodrom bez 

osvětlení a chodníků, a kolik to bude obec stát, 

aby stávající infrastrukturu dobudovala. Již teď 

je jasné, že až se sečtou prostředky dosud vyna-

ložené na vybudování infrastruktury na staveb-

ních parcelách a prostředky, které budou ještě 

vynaloženy, bude úspěchem, když obec z této 

akce získá jakýkoli profi t. Zde je také třeba vzít 

v úvahu náklady spojené s každodenní údrž-

bou tohoto areálu úklidem sněhu, údržbou 

zeleně počínaje a fi nancováním provozu ČOV 

a čerpacích stanic konče.

 Dalším velkým potencionálním nebezpečím je 

vlastní kvalita realizované výstavby. Zásadním 

problémem, který je prakticky neodstranitelný 

za vynaložení rozumných nákladů, jsou napří-

klad nekvalitně provedené hydroizolace ob-

jektů, jejichž důsledkem je to, že několik málo 

let po dokončení má většina objektů zásadní 

problémy s vlhkostí v přízemních bytech.

Pozitivní zprávou je také ukončení rekonstruk-

ce vyhořelého domu čp. 605, kde byly byty ve 

zrekonstruovaném podkroví předány nájem-

níkům.

Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o 



USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/30/06/09

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a. program, včetně navrhovaných změn

b. zapisovatele, ověřovatele zápisu

c. zadání zpracování znaleckého posudku 

na stavby realizované v 1. etapě výstavby 

v návaznosti na povinnosti vracet dotace 

dle výměrů FU (bod č. 5a)

d. záměr zrušit příspěvkovou organizaci 

STAVBY Rudoltice nejpozději k 31. 12. 2009 

a veškeré její závazky a pohledávky vůči 

České spořitelně, a.s. převést na zřizovatele, 

tj. Obec Rudoltice (bod č. 5b).

e. zakoupení počítačového vybavení pro 

zřízení kontaktního místa Czech POINT 

na obecním úřadu, a to v předběžné ceně 

25.000,– Kč bez DPH a bez nákladů na práci 

spojenou se zprovozněním zařízení (bod 

č. 6).

f. uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce č. 

KH/2009/02221 – Pk, mezi Pardubickým 

krajem se sídlem Komenského náměstí 

čp. 125, Pardubice na straně jedné jako 

poskytovatelem, a Obcí Rudoltice na straně 

druhé jako příjemcem, jejímž účelem je 

poskytnutí fi nanční dotace na plovoucí 

čerpadlo a osobní ochranné pracovní 

prostředky maximálně do výše 70 % 

skutečných nákladů, maximálně však ve 

výši 50.000,– Kč;

spoluúčast obce na zakoupení ochranných 

pracovních prostředků jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce ve výši 40.000,– 

Kč bez DPH (bod č. 7).

g. uzavření Smlouvy o zajištění reklamy 

mezi obcí Rudoltice a Sportovním 

klubem policie Duha Lanškroun se 

sídlem Dukelská 423, Lanškroun, jejímž 

předmětem je poskytnutí jednorázového 

fi nančního příspěvku ve výši 2.000,– Kč na 

jednorázovou propagaci při sportovním 

podniku cyklistickém závodě mládeže 

pod názvem „Regionem Orlicka Lanškroun 

2009, který se uskuteční ve dnech 24. až 26. 

července 2009 (bod č. 8).

h. poskytnutí fi nančního příspěvku 

na pomoc postiženým povodní 

v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, 

a to prostřednictvím Fondu humanity ČČK, 

č. ú.: 505 6 505/5500, VS: 111, částkou ve 

výši 5.000,– Kč (bod č. 8a).

i. uzavření Dodatku ke smlouvě 

o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor 

mezi obcí Rudoltice na straně jedné 

jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 

SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. na straně 

druhé jako zprostředkovatelem, jehož 

předmětem je rozšíření seznamu 

nemovitostí uvedených v čl. I. Smlouvy, a to 

o byt č. 13 v domě čp. 263 (bod č. 9).

j. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o nájmu nebytových prostor ze dne 

7. 10. 1994, uzavřené mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a FRAJMAN plast 

s.r.o. jako nájemcem, jejímž předmětem je 

zejména prodloužení nájmu nebytových 

prostor do 31. 8. 2009 a fi nanční náhrada 

ve výši 50.000,– Kč za opotřebení majetku 

pronajímatele za dobu trvání nájemního 

vztahu (bod č. 9a).

k. uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

ve formě strpění existence cizí stavby 

(kanalizace) na svém pozemku, uzavřené 

mezi Š. N., bytem XXX, M. N., bytem XXX, 

jako majiteli a investory novostavby na 

st.p.č. 762 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

a obcí Rudoltice jako vlastníkem dotčeného 

pozemku p.p.č. 3096/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna (bod č. 11).

l. uzavření kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi obcí 

Rudoltice jako prodávající a oprávněnou 

z předkupního práva, a M. K. a R. K., oba 

bytem XXX, jako kupujícími a povinnými 

z předkupního práva, jejímž předmětem 

je prodej p.p.č. 4293/22 zapsané na LV č. 

10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, za vzájemně ujednanou 

kupní cenu ve výši 340.770,– Kč (bod č. 11a).

m. prodloužení veřejnoprávní smlouvy 

mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice 

ohledně výkonu některých činností obecní 

policie na území jiné obce, která obecní 

policii nezřídila, a to na dobu určitou — do 

31. 12. 2010 (bod č. 12).

n. uzavření licenční smlouvy mezi 

Diotima, s.r.o. jako poskytovatelem 

a obcí Rudoltice jako uživatelem, jejímž 

předmětem je poskytnutí rozmnoženiny 

počítačového programu Delta-NEM 

a udělení nevýhradního svolení k jeho 

užívání za účelem pořizování posudků 

nebo oceňování nemovitostí uživatelem 

v rozsahu 1 licence na počítač, a to na dobu 

jednoho roku ode dne zaplacení licenčního 

poplatku (bod č. 13).

o. postup prodeje obecních pozemků 

a jejich oceňování následujícím způsobem:

 V případě, že došlo k poškození majitele 

pozemku v katastru obce Rudoltice 

na základě digitalizace pozemkového 

katastru, bude postupováno tak, že 

veškeré nároky majitelů pozemků 

vůči obci v této souvislosti vzniklých, 

které budou uplatněny nejpozději do 

31. 12. 2009, budou vypořádány po 

oboustranné dohodě prodejem pozemku 

za jednotkovou cenu ve výši 10,– Kč/m2.

Počínaje 1. 7. 2009 bude cena pozemku ve 

vlastnictví obce při jeho prodeji stanovena 

cenou v místě a čase obvyklou, která 

bude podložena znaleckým posudkem, 

vyhotoveným znalcem z oboru odhady 

a oceňování nemovitostí. Veškeré náklady 

s posouzením ceny prodávaných pozemků 

a jejich převodem hradí vždy kupující.

Náklady spojené s vyhotovením 

znaleckého posudku na ocenění prodávané 

nemovitosti hradí vždy kupující, a to 

i v případě, že následně nedojde k dohodě 

o prodeji nemovitosti (bod č. 14).

p. úmysl prodeje p.p.č. 3211/3 zapsané 

na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro 

Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí (bod č. 

15).

q. úmysl prodeje p.p.č. 3354/6 zapsané 

na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro 

Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí (bod č. 

16).

r. podání Žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory na hospodaření v lesích podle 

písmen B až D Zásad pro poskytování 

podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Pardubického kraje ve výši 178.650,– Kč 

(bod č. 17b).

s. celoroční hospodaření obce Rudoltice 

a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně 

zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2008 

s výhradou nedostatku uvedeného ve 

zprávě o výsledku hospodaření a přijímá 

toto opatření:

 Finanční výbor provede veřejnosprávní 

kontrolu hospodaření příspěvkové 

organizace Stavby Rudoltice za rok 2008 

v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o fi nanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, v termínu do 30. 10. 2009 (bod č. 

18).

t. počínaje 1. 7. 2009, do funkce členek 

fi nančního výboru OZ p. Jitku Žáčkovou, 

nar. XXX, a p. Hanu Hikadeovou, nar. XXX 

(bod č. 19).

u. zrušení pedagogického dozoru při 

autobusové přepravě dětí z lokality 

Zámeček do ZŠ a MŠ v Rudolticích a zpět 

(bod č. 22).

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

a. informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce.

b. podané stížnosti a jejich postup řešení.

c. rozhodnutí Ministerstva fi nancí č.j. 43/

51 509/2009-434 ze dne 22. 6. 2009, kterým 

bylo povoleno posečkání zaplacení

1. z odvodu v částce 33.142.253,– Kč, 

vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem 

ze dne 9. 10. 2008, pod č.j. 85665/08/

273980/2605, částka 33.116.017,– Kč,

2. z odvodu v částce 34.897.747,– Kč, 

vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem 

ze dne 9. 10. 2008, pod č.j. 85666/08/

273980/2605, částka 34.887.208,– Kč,
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Vážená paní starostko,

po přečtení Vašeho zpravodaje jsme zjistili, že 

obec je silně zadlužená. Přesto je podivné, že 

vyplácíte odměny – sdělte prosím v jaké výši. 

Rádi bychom věděli, proč za trvalé a dlouho-

dobé neprovádění úklidu v autobusových za-

stávkách tímto způsobem vyhazujete obecní 

peníze? Zvláště pak jako místo hromadění od-

padků vyniká autobusová zastávka nejblíže 

Vašeho obecního úřadu, ve středu obce. Je to 

nedůstojné jak vůči Vám, tak i celé obci, pokud 

obec navštíví návštěvníci z jiných míst např. 

z obce Sruby, která vyniká čistotou. Anebo je 

možné, paní starostko, že se chcete přihlásit 

do soutěže nikoliv o nejkrásnější, avšak nao-

pak o nejohyzdnější obec v celém kraji? Jenom 

to by Vás omlouvalo.

i.P., Rudoltice 9. 7. 2009 

Vážený občane,

úvodem své odpovědi na Váš příspěvek mi 

dovolte nejprve malý povzdech. Bohužel, 

nezbývá, než souhlasit s Vaším konstato-

váním, že naše obec není v současné době 

zrovna v lehké situaci.

O to více je však možná pochopitelná ta sku-

tečnost, že mně, jako starostce obce, právě 

pro tyto závažné okolnosti některé věci, které 

naopak Vám občanům připadají důležité, 

mohou uniknout a po přečtení Vašeho názo-

ru s největší pravděpodobností i unikají. Za 

toto nezbývá, než se omluvit. Nedá mi však, 

abych se nevyjádřila ke stylu, jakým je na tyto 

nedostatky obecní úřad upozorněn. Jak jsem 

si ověřila, jakákoliv stížnost, týkající se stavu 

autobusových zastávek ve vlastnictví obce, za-

registrována na obecním úřadu dosud nebyla, 

i přestože jsme zavedením evidence stížností 

právě z těchto a podobných důvodů chtěli 

docílit zlepšení kvality života v obci. Stížnost, 

kterou má možnost podat kterýkoliv občan, 

obecní úřad operativně řeší a o výsledcích je 

stěžovatel vždy informován. I přestože Váš pří-

spěvek do zpravodaje touto cestou nebyl po-

dán a tedy předpokládám, ani zamýšlen, jako 

stížnost jsem to pojala a řešila. Na téma úklid 

autobusových zastávek byla obratem svolána 

schůzka společně se všemi občany, kteří pro 

obec tuto činnost vykonávají. S těmito lidmi 

se každoročně uzavíraly dohody o provedení 

práce, tedy na úklid autobusových zastávek, 

za což obec hradila vždy na konci daného 

roku částku 5.000,— Kč/zastávku. Podotýkám, 

že to jsou jedny z mála dohod o provedení 

práce, ve kterých jsme po loňském červenci 

i nadále pokračovali. Následně bylo na toto 

téma hovořeno i se strážníky Městské policie 

Lanškroun, neboť z výše uvedené schůzky 

vyplynula potřeba s některými pravidelnými 

návštěvníky místních autobusových zastávek 

z řad teenagerů pohovořit. Dle mých posled-

ních informací se tak i stalo.

Shora uvedený systém úklidu autobusových 

zastávek v obci se však od příštího roku 

s největší pravděpodobností podaří zcela 

změnit. Dle mého názoru je navíc potřeba 

řešit i jejich samotnou úroveň, a proto budu 

alespoň pro jejich obnovu navrhovat v roz-

počtu obce na rok 2010, pokud to samo-

zřejmě naše složitá situace dovolí, vyčlenění 

potřebných fi nančních prostředků.

Již několik měsíců se snažíme o to, abychom 

právě v soutěži o nejohyzdnější obec v kraji 

nebyli v budoucnu absolutními vítězi. Jak 

jsme společně již zkonstatovali, situace naší 

obce je vážná, a já dodávám, že náklady spo-

jené s údržbou nejen veřejného prostranství 

v obci jsou obrovské! Předpokládám, že jste 

si právě ve středu obce povšimnul v letošním 

roce několika změn. Jednak byla, jak bylo ře-

čeno v minulém čísle zpravodaje, vyměněna 

dlažba před prodejnou KONZUM, současně 

byla opravena i propadlina chodníku před 

bytovým domem, jehož jste sám obyvatelem, 

a zeleň nejen v samotném středu vesnice je ze 

strany obce taktéž, řekla bych, precizně udržo-

vána. Obecní úřad mj. provedl v minulé době 

i několik místních šetření ohledně údržby po-

řádku v obci místními obyvateli. Některé pro-

běhly na základě podaných stížností, některé 

si obecní úřad provedl z vlastního podnětu.

Závěrem bych na Vás měla menší prosbu. Po-

kud budete mít příště pocit, že by obec měla 

své služby v jakémkoliv směru vylepšit, zkuste 

mi zatelefonovat, napsat nebo osobně přijít 

za mnou na obecní úřad si o tom popovídat. 

Věřte, že zde sedím právě pro tyto účely. Sku-

tečnost, že jste svůj příspěvek do zpravodaje 

přišel již na počátku července osobně nadik-

tovat pracovnici obecního úřadu, aniž byste 

se o pár metrů dál za mnou stavil v kanceláři 

a věc se tak pokusil opravdu řešit, mne velice 

udivila a přiznám se, že i zamrzela. 

V Rudolticích dne 20. 8. 2009 

Lenka Bártlová, starostka

JAK BY MOHL JIŽ V PŘÍŠTÍM ROCE VYPADAT STŘED NAŠÍ OBCE?
Začátkem příštího roku by obec ráda zrealizovala proměnu 
části středu obce v místech, které vidíte na přiložené 
fotografi i.

Vyzýváme proto občany, kteří by rádi pomohli navrhnout budoucí 

podobu této lokality a tak nemalou měrou přispěli k oživení tak zásad-

ního místa jako je samotný střed obce, aby své návrhy (nejlépe v gra-

fi cké podobě) doručili na obecní úřad nejpozději do konce listopadu 

tohoto roku.

Na Vaše nápady se těší OÚ Rudoltice

DOPISY ČTENÁŘŮ

VÍTE, ŽE...

•  počet obyvatel
k 31. 8. 2009 je 1576

•  průměrný věk
celkem 34,82
u mužů 33,54
u žen 36,17

•  počet přihlášených
k 31. 8. 2009 je 82

•  počet odhlášených
k 31. 8. 2009 je 59

•  počet obyvatel na Zámečku
k 31. 8. 2009 je 560
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3. z penále v částce 33.142.253,– Kč, 

vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem 

ze dne 9. 10. 2008, pod č.j. 85667/08/

273980/2605, částka 6.669.638,– Kč,

4. z penále v částce 34.897.747,– Kč, 

vyměřeného FÚ v ÚO platebním výběrem 

ze dne 9. 10. 2008, pod č.j. 85668/08/

273980/2605, částka 5.903.685,– Kč,

a to od podání žádosti o posečkání do 

30ti dnů od doručení pravomocného 

rozhodnutí o správní žalobě podané 

u soudu, nejdéle však do 30. 6. 2010.

d. sdělení Ministerstva vnitra ze dne 

5. 6. 2009, č.j. MV-35400/OSF-2009, kterým 

byla zamítnuta žádost o poskytnutí fi nanční 

podpory z IOP, E-Government v obcích 

– Czech POINT – kontaktní místa, z důvodu 

formálních nedostatků. Důvodem pro 

vyřazení žádosti bylo nepodepsané Čestné 

prohlášení, neboť obec Rudoltice má 

závazky vůči orgánům veřejné správy po 

lhůtě splatnosti.

e. žádost o ukončení nájmu k bytu č. 2 

v domě čp. 612, podanou dne 20. 6. 2009 

p. P. B.;

žádost o ukončení nájmu k bytu č. 6 v domě 

čp. 612, podanou dne 30. 6. 2009 p. B. B.

f. informace starostky o mobilním telefonu 

pro potřeby krizového řízení.

3. Obecní zastupitelstvo souhlasí:

a. s tím, aby bylo využíváno cesty 

opakovaných žádostí o prominutí odvodů 

do státního rozpočtu s využitím dostupné 

právní i věcné argumentace (bod 5a).

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. 3211/3 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna (bod č. 15).

b. obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 

1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3354/6 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (bod č. 16).

c. obecnímu úřadu upozornit žadatelky na 

běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 

zákoníku (bod č. 17a).

d. obecnímu úřadu podání Žádosti 

o poskytnutí fi nanční podpory na Krajský 

úřad Pardubického kraje (bod č. 17b).

e. starostce obce zajistit usnesení 

zastupitelstva, kterým bylo ukončeno 

přijímání žádostí o změnu územního 

plánu které je s největší pravděpodobností 

evidované v knize zápisů, které má 

současně v držení Policie ČR (bod č. 21).

5. Obecní zastupitelstvo pověřuje:

a. starostku obce k jednání ohledně 

vypořádání pohledávek a závazků 

příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice 

vůči České spořitelně, a.s. (bod 5b)

b. starostku obce k podpisu Smlouvy 

o poskytnutí dotace na požární techniku 

a věcné prostředky požární ochrany 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

č. KH/2009/02221 – Pk (bod č. 7).

c. starostku obce k podpisu Smlouvy 

o zajištění reklamy mezi obcí Rudoltice 

a Sportovním klubem policie Duha 

Lanškroun (bod 8)

d. starostku obce k podpisu Dodatku ke 

smlouvě o výhradním zprostředkování 

pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 

prostor mezi obcí Rudoltice a Realitní 

a dražební společností Mozaika, s.r.o. (bod 

č. 9)

e. starostku obce k podpisu dodatku č. 2 

ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

ze dne 7. 10. 1994, uzavřené mezi obcí 

Rudoltice a FRAJMAN plast, s.r.o. (bod č. 9a).

f. starostku obce k podpisu Smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemeně ve formě strpění 

existence cizí stavby na svém pozemku, 

uzavřené mezi obcí Rudoltice a Š. N. a M. N. 

(bod č. 11)

g. starostku obce k podpisu Kupní smlouvy 

a smlouvy o věcném předkupním právu 

mezi obcí Rudoltice a manželi K. (bod č. 

11a)

h. starostku obce jednáním ve věci přípravy 

veřejnoprávní smlouvy s městem Lanškroun 

(bod č. 12)

i. starostku obce k podpisu Licenční 

smlouvy mezi spol. Diotima, s.r.o. a obcí 

Rudoltice (bod č. 13)

j. Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci 

se správcem bytového fondu k zajištění 

nových nájemníků (bod č. 17a)

6. Obecní zastupitelstvo projednalo:

a. dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet 

obce Rudoltice za rok 2008. Současně 

byla projednána „Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Rudoltice 

za rok 2008“ podle zákona č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí ze dne 11. 6. 2009(bod č. 18).

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/30/07/09

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a. program, včetně navrhovaných změn

b. zapisovatele, ověřovatele zápisu

c. vypořádání veřejné sbírky na pomoc 

obyvatelům domu čp. 605 v obci Rudoltice, 

postiženého dne 11. 12. 2009 požárem 

povolené rozhodnutí Krajského úřadu 

Pardubického kraje ze dne 22. 12. 2008 

pod č.j. KrÚ 53891/2008 tak, že jednotlivým 

nájemníkům domu – dle stavu k datu 

požáru – bude v hotovosti vyplacena 

fi nanční částka v celkové výši 146.299,– Kč 

takto:

Byt č. 1 – P. M., nar. XXX, P. A., nar. XXX

— ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 2 – D. P., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 3 – H. T., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 4 – K. P., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 5 – W. M., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 6 – Z. S., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 7 – B. P., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 8 – J. B., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 9 – V. P., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 11 – O. R., nar. XXX— ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 12 – P. Z., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč

Byt č. 13 – B. J., nar. XXX — ve výši 12.192,– Kč.

d. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o provozování vodohospodářského 

majetku mezi obcí Rudoltice jako 

vlastníkem a společností Vodovody 

a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. jako 

provozovatelem, jehož předmětem je 

zejména garance zachování ceny vodného 

kalkulované způsobem uplatňovaným 

v rámci působnosti VAK Jablonné nad 

Orlicí, a.s. minimálně do okamžiku vložení 

vodohospodářského majetku (vodovodu) 

obce do akciové společnosti, a dále 

oprávnění provozovatele využít vodovodní 

síť obce k transportu vody z vodního 

zdroje Trpík do spotřebiště Lanškroun za 

předpokladu bezproblémového zásobování 

vodou celého spotřebiště Rudoltice.

e. uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

mezi společností Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s. jako budoucím 

oprávněným a Obcí Rudoltice jakou 

budoucím povinným, jejímž předmětem 

je souhlas obce s propojením vodovodu 

Rudoltice – Lanškroun, jehož podzemní 

vedení se dotkne p.p. ve vlastnictví 

obce Rudoltice č. 4245/1, 4245/62, 

4245/63, 4222/1 a 4296/1 pro obec 

Rudoltice a katastrální územní Rudoltice 

u Lanškrouna.
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Oceněný dům, Rudoltice. Foto: www.grandprix-architektu.cz

Vítání občánků

Nové občánky naší obce narozené v le-

tošním roce nejpozději do konce měsíce 

srpna přivítáme v neděli, dne 20. září 

2009 od 14.00 hod. na sále Kulturního 

domu v Rudolticích. Rodiče pro své děti 

obdrží již tradičně drobné dárky a fi nanč-

ní prémii od obce. Slavnostní akt zachytí 

na svých fotografi ích FOTOATELIÉR JIŘINY 

STRAKOVÉ.

Český rozhlas Pardubice v rámci 20. 
výročí listopadových událostí v roce 
1989 vyhlašuje anketu o „Osobnost, 
která nejvíce bezprostředně ovlivnila 
dění a vývoj v Pardubickém kraji po 
roce 1989“.

O tom, kdo tento prestižní titul získá, můžete 

rozhodnout Vy – obyvatelé Pardubického kraje! 

Zamyslete se tedy nad tím, kdo podle Vašeho 

mínění přímo a pozitivně ovlivnil dění a vývoj 

v Pardubickém kraji po listopadu 1989 a nomi-

nujte jej! Osobností Pardubického kraje, která 

nejvíce ovlivnila polistopadový vývoj v kraji, 

se může stát osoba, jejíž činnost -jak profesní 

tak neprofesní— bezprostředně ovlivnila Par-

dubický kraj, jeho rozvoj a události v regionu. 

Ocenění může nominovaná osobnost získat in 

memoriam.

Jméno Vámi vytipované osobnosti pošlete do 

30. září do Českého rozhlasu Pardubice pro-

střednictvím dopisu, e-mailu, SMS zpráv nebo 

pomocí formuláře na internetových stránkách 

pardubického rozhlasu www.rozhlas.cz/

pardubice. Tam také najdete pravidla ankety 

a podrobný návod na posílání hlasů do ankety 

jednotlivými způsoby. Poštovní adresa je ČRo 

Pardubice, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardu-

bice, e-mailová adresa je osobnost.kraje@roz-

hlas.cz. SMS ve tvaru PCE OSOBNOST a jméno 

Vámi nominované osobnosti můžete posílat na 

číslo 907 77 04.

5 osobností, které získají nejvíce nominačních 

hlasů, postoupí do druhého kola. To potrvá od 

11. října do 8. listopadu. O tom, kdo z pětice fi -

nalistů získá prestižní titul, rozhodnete opět Vy, 

obyvatelé Pardubického kraje svými hlasy.

Výsledky ankety „Osobnost Pardubického 

kraje“ se dozvíte 12. listopadu na slavnostním 

galavečeru v Lázních Bohdaneč a samozřejmě 

také ve vysílání pardubického rozhlasu. Vyloso-

vaní hlasující navíc získají dárky a vstupenky na 

slavnostní vyhlášení výsledků ankety. 

V prostorách Malé dvorany Veletržního 
paláce byly ve čtvrtek 18. června 
2009 slavnostně vyhlášeny výsledky 
16. ročníku soutěžní přehlídky Grand 
Prix architektů, Národní cena za 
architekturu.

Vítězové vzešli z hodnocení odborné poroty 

složené z nezávislých a renomovaných zahra-

ničních architektů. Akademie architektů, která 

byla vybrána vypisovateli soutěže, a to Obcí ar-

chitektů a Českou komorou architektů, vyzvala 

k účasti v soutěži celkem 31 autorů, z nichž 21 

tuto výzvu přijalo. Do letošního ročníku bylo 

přihlášeno celkem 101 děl.

Připomeňme si ze všech výše uvedených oce-

nění cenu v kategorii RODINNÝ DŮM RD 12, 

kterou získal:

VÍKENDOVÝ DŮM + HŘIŠTĚ,
Rudoltice v Čechách

PAVEL HLADÍK, FILIP DUBSKÝ / NOLIMAT

Parcela se nachází v obci Rudoltice ve východ-

ních Čechách v blízkosti města Lanškroun. 

Místo je význačné tím, že zde prochází frekven-

tovaný železniční koridor, zároveň se nachází 

v přírodní scenerii, kterou dokresluje ruina 

nedostavěného zámku Lichtenštejnů. Stavební 

pozemek sousedí na severní straně s potokem.

Objekt je situován na východní straně pozem-

ku, je otevřen na jih a na západ směrem k teni-

sovému kurtu. Na pozemku je umístěno jedno 

kryté stání pro osobní automobil a uzavíratelný 

sklad. Z podmínek a analýzy území vzešel kon-

cept občasné otevřenosti a uzavřenosti, který je 

doveden do extrému i ve výrazu domu – zbor-

cený objem kvádru, velké prosklené otvory 

v obvodovém zdivu a bezpečnostní rolovací 

mříž a okenice, které se uzavírají v době nepří-

tomnosti obyvatel.

Dům je rozdělen na čtyři části – bazénová hala, 

obývací prostor, klidová zóna a pobytová ven-

kovní terasa – vše sjednocuje obvodová stěna. 

Obytná část je otevřena do terasy celoproskle-

nou otvíravou fasádou a její prostor se otevírá 

do úrovně střechy.

(zdroj: http://www.grandprix-architektu.cz)

ROZHODNĚTE, KTERÁ OSOBNOST 
OVLIVNILA DĚNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009 – NÁRODNÍ CENA ZA 
ARCHITEKTURU ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
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f. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene mezi A. B., 

XXX jako budoucím oprávněným, a Obcí 

Rudoltice jako budoucím povinným, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene, 

které je věcným právem a spočívá v právu 

budoucího oprávněného umístit na p.p.č. 

4388, 4395, 4461, 4467, 4462 a 4476 

podzemní vedení – kabel VN a v právu 

vstupovat a vjíždět dopravními prostředky 

na tyto pozemkové parcely v souvislosti 

s provozem, opravami, údržbou, změnami, 

a to v rozsahu, jak je vyznačeno v situačním 

snímku, jež je nedílnou součástí této 

smlouvy, a jak po dokončení stavby bude 

vymezeno GP.

g. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. 

IE-12-200 2507/VB/12, tj. stavba: Rudoltice, 

1. etapa – rekonstrukce el. vedení nn, 

jejímž předmětem je sjednání podmínek 

pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene na nemovitostech 

zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví obce, 

a to p.p.č. 442/1, 457/2, 466/1, 503, 505, 

508, 515, 3093/2, 3093/7, 3093/9, 3093/13, 

3094/1, 3094/4, 3446/7, 3446/12 a dále 

budovy bez čp, postavené na parcele č. 

308, spočívající v zajištění strpění umístění, 

zřízení a provozování distribuční soustavy 

— výměně starých podpěrných bodů za 

nové betonové a výměně holých vodičů za 

nové izolované vodiče AYKYz a AES včetně 

uzemnění dle přiloženého plánku.

h. uzavření Kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi Obcí 

Rudoltice jako prodávající a oprávněnou 

z předkupního práva a manžely V. V. 

a F. V., oba bytem XXX, jako kupujícími 

a povinnými z předkupního práva, jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4245/48, 

zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 

ve výši 244.570,– Kč s datem splatnosti 

kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2009.

i. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 

OŽPZ/09/02555 mezi Pardubickým krajem 

jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice jako 

příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí 

účelové investiční dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje na akci 

„Poldr Rudoltice na Lukávce“ ve výši 

200.000,– Kč.

j. uzavření Dohody o vzájemném narovnání 

závazků mezi Obcí Rudoltice a M. Š., bytem 

XXX, jež je přílohou tohoto usnesení.

k. uzavření Dohody o úhradě neinvestičních 

nákladů na základní školní docházku žáků 

mezi Městem Lanškroun jako příjemcem 

a Obcí Rudoltice jako plátcem, jejímž 

předmětem je závazek obce Rudoltice 

uhradit Městu Lanškroun částku 201.600,– 

Kč (3.600,– Kč/žák), jakožto neinvestiční 

náklady připadající na úhradu nákladů 

spojených s plněním povinné školní 

docházky žáků, kteří mají trvalý pobyt 

v obci Rudoltice, v ZŠ v Lanškrouně za 

období od 1. 1. do 30. 6. 2009 v celkovém 

počtu 56 žáků.

l. výpověď mandátní smlouvy ze strany 

Obce Rudoltice , uzavřené mezi Obcí 

Rudoltice jako mandantem a ing. A. S., 

se sídlem XXX jako mandatářem, jejímž 

předmětem je závazek mandatáře 

provádět pro mandanta výkon hlavního 

stavebního dozoru investora, zajištění 

dodržení podmínek stavebního povolení 

a případných opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby a péči 

o systematické doplňování stavební 

dokumentace tak, aby byla v souladu 

s platnými zákony a předpisy, to vše za 

smluvní odměnu ve formě měsíčního 

paušálu ve výši 5.000,– Kč.

m.

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě 

zmocnění uvedeného v § 6 odst. 5 písm. 

a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení 

územního plánu.

2. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

starostku Lenku Bártlovou pro spolupráci 

s pořizovatelem územního plánu.

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice na 

základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. 

b) stavebního zákona schvaluje žádost 

obce o pořizování územního plánu 

obecním úřadem s rozšířenou působností 

– Městským úřadem Lanškroun;

vyhlášení nového výběrového řízení na 

zpracování projektu Územní plán obce 

Rudoltice.

n. prodej části p.p. č. 3211/3 v rozsahu, 

v jakém bezprostředně sousedí s p.p.č. 

727/8 a 727/3 dle přiloženého nákresu, 

manželům G. a P. V., bytem XXX, za cenu 

10,– Kč/m2, stanovenou znaleckým 

posudkem č. 0130/064/2009, jež je přílohou 

tohoto usnesení, a to za podmínky že 

kupující uhradí Obci Rudoltice jako 

objednateli posudku částku 500,– Kč na 

náklady spojené s jeho pořízením.

Veškeré náklady spojené s prodejem části 

p.p. č. 3211/3 hradí kupující.

o. prodej části p.p. č. 3211/3 v rozsahu, 

v jakém bezprostředně sousedí s p.p.č. 

727/5 dle přiloženého nákresu, manželům 

M. a P. D., bytem XXX, za cenu 10,– Kč/m2, 

stanovenou znaleckým posudkem č. 0130/

064/2009, jež je přílohou tohoto usnesení, 

a to za podmínky že kupující uhradí Obci 

Rudoltice jako objednateli posudku 

částku 500,– Kč na náklady spojené s jeho 

pořízením.

Veškeré náklady spojené s prodejem části 

p.p. č. 3211/3 hradí kupující.

p. prodej p.p. č. 3354/6 manželům P., 

bytem XXX, za cenu 5.900,– Kč, stanovenou 

znaleckým posudkem č. 0129/063/2009, jež 

je přílohou tohoto usnesení.

 Veškeré náklady spojené s prodejem p.p.č. 

3354/6 hradí kupující.

q. prodej části p.p. č. 3093/2 ve výměře 25 

m2 za celkovou kupní cenu 250,– Kč dle GP 

pro rozdělení pozemku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

 Veškeré náklady spojené s prodejem části 

p.p. č. 3093/2 hradí kupující.

r. úmysl prodeje části p.p.č. 3095/1 zapsané 

na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro 

Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí.

s. Rozpočtové opatření Krajského úřadu 

Pardubického kraje č. 129, jehož účelem 

je poskytnutí dotace ve výši 200.000,– Kč 

na protipovodňová opatření z rozpočtu 

Pardubického kraje.

t. nový Ceník služeb obce Rudoltice a Ceník 

služeb mechanizace společnosti VISION 

Rudoltice s.r.o., jež jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

u. zrušení Pozemkové komise obce 

s účinností od 1. 8. 2009.

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

a. podané stížnosti a jejich postup řešení.

b. informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce.

c. znalecký posudek č. 3616-082/09, 

vypracovaný ke dni 29. 7. 2009 znalcem 

z oboru ekonomika – ceny a odhady 

nemovitostí ve stavebnictví ing. Miloslavem 

Ženkou se sídlem v České Třebové, 

Moravská 2103, pro potřeby soudních 

řízení vedených u Krajského soudu v Hradci 

Králové, jimiž se obec domáhá zrušení 

rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci 

Králové, kterými byly zamítnuty odvolání 

obce do platebních výměrů Finančního 

úřadu v Ústí nad Orlicí;

 cenu za znalecký posudek ve výši 20.230,– 

Kč včetně DPH.

d. stav bankovního účtu, založeného 

pro potřeby Veřejné sbírky na pomoc 

obyvatelům domu čp. 605 v obci Rudoltice, 

postiženého dne 11. 12. 2008 požárem, 

který ke dni ukončení veřejné sbírky, tedy 

k 30. 6. 2009 činil 146.358,79 Kč;

 výši poplatku bankovnímu ústavu za výběr 

fi nanční hotovosti z bankovního účtu ve 

výši 60,– Kč;

 Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy 

o zřízení a vedení běžného účtu u Komerční 

banky, a.s., expozitura Lanškroun, na 

základě které byl veden účet č.

43-3767390247/0100, založený pro potřeby 

Veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu 

čp. 605 v obci Rudoltice, postiženého dne 

11. 12. 2008 požárem, a to ke dni 7. 7. 2009.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ:

Patrik Kolomý, *13. 5. 2009, Rudoltice 601

Kryštof Chládek, *19. 5. 2009, Rudoltice 606

Pavel Bezděk, *23. 5. 2009, Rudoltice 606

Daniel Papík a Zdeněk Papík, *8. 6. 2009, Rudoltice 262

Kryštof Zeman, *16. 6. 2009, Rudoltice 603

Sofi e Tejklová, *7. 7. 2009, Rudoltice 196

Zuzana Formánková, *10. 7. 2009, Rudoltice 263

Rostislav Špika, *14. 7. 2009, Rudoltice 613

Daniel Jakeš, *15. 7. 2009, Rudoltice 615

Martin Votava, *23. 7. 2009, Rudoltice 624

Eliška Doubravová, *2. 8. 2009, Rudoltice 264

Adéla Vařeková, *4. 8. 2009, Rudoltice 616

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

Markéta Šindelová a Petr Hrubčík

20. 6. 2009, Rudoltice 207

JUBILANTI:

Zdeněk Brýdl,

*7. 7. 1939, Rudoltice 191 – 70 let

Anna Poláková

*3. 7. 1934, Rudoltice 265 – 75 let

Hilda Vyhnálková

*26. 7. 1929, Rudoltice 160 – 80 let

Anna Bendová

*2. 8. 1924, Rudoltice 101 – 85 let

František Petran

*14. 8. 1919, Rudoltice – 90 let

Jan Minář

*22. 8. 1916, Rudoltice 257 – 93 let

Marie Brejšová

* 29. 7. 1912, Rudoltice 253 – 97 let

ÚMRTÍ:

Vladimír Fröde

Rudoltice 610

Jiřina Veselá

Rudoltice 250

INZERCE

LINKA DŮVĚRY

POSLÁNÍ LINKY DŮVĚRY

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, 

potřebuje poradit nebo pomoci.

Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám 

nebo své blízké a kamarády 

nechce svými problémy obtěžovat.

V TAKOVÝCH SITUACÍCH NÁM MŮŽETE ZAVOLAT NA LINKU 

DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ NA 

telefonní číslo: 465 52 42 52

Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém provozu 

telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké nebo 

jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou schopni tuto situaci 

řešit vlastními silami. Pracovník linky důvěry poskytuje pomoc 

v hledání řešení pro klienta, podává kontakt na další organizace 

či odborníky, někdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit 

a podpořit klienta v nalezeném řešení daného problému. Tato 

služba je anonymní, za cenu vašeho telefonního tarifu a pracovníci 

linky důvěry zachovávají naprostou mlčenlivost.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA 

www. linkaduveryuo.cz

vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí



e. informace starostky obce o Dohodách 

o poskytnutí bezúročné půjčky, uzavřených 

v období od ledna 2001 do října 2006 mezi 

Obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o., 

jejichž předmětem bylo vždy poskytnutí 

bezúročné půjčky na hrazení investičních 

i neinvestičních potřeb fi rmy VISION 

Rudoltice s.r.o. v celkové výši více jak 68 

milionů korun. Ke dni 28. 7. 2009 je dle 

sdělení účetní obce zůstatek půjček ve výši 

8.992.353,– Kč.

f. výpověď z nájmu sociálního bytu č. 8 

v domě čp. 265, podanou dne 15. 7. 2009 

p. J. Č.

g. výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 

621, podanou dne 28. 7. 2009 p. L. D..

h. výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě čp. 

612, podanou dne 22. 7. 2009 p. I. J.

i. výpověď z nájmu bytu č. 8 v domě čp. 618, 

podanou dne 29. 7. 2009 p. J. Š.

j. vyhodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu „Územní plán obce Rudoltice“ ze 

dne 17. 4. 2008.

k. žádost H. M. o změnu územního plánu 

obce na p.p.č. 4213, 4212 a 4229.

l. žádost Pardubického kraje o fi nanční 

podporu na dostavbu hospice v Chrudimi, 

doručenou obecnímu úřadu dne 

28. 5. 2009.

3. Obecní zastupitelstvo pověřuje:

a. starostku obce k podpisu Smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene (bod č. 1f ) usnesení)

b. starostku obce k podpisu Smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene (bod č. 1g) usnesení)

c. starostku obce k podpisu Kupní smlouvy 

a smlouvy o věcném předkupním právu 

(bod č. 1h) usnesení)

d. starostku obce k projednání 

s poskytovatelem dotace Článku IV. 

Smlouvy – „Povinnosti příjemce“ – týkající 

se oprávnění hradit z dotace poskytovatele 

DPH, a k případné následné úpravě 

tohoto ujednání po oboustranné dohodě 

s poskytovatelem dotace.

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 

obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí 

dotace (bod č. 1i) usnesení)

e. starostku obce k podpisu Dohody 

o vzájemném narovnání závazků (bod č. 1j) 

usnesení)

f. starostku obce k podpisu Dohody 

o úhradě neinvestičních nákladů na 

základní školní docházku žáků (bod č. 1k) 

usnesení)

g. starostku obce podáním písemné 

výpovědi mandatáři (bod č. 1l) usnesení)

h. Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci 

se správcem bytového fondu k zajištění 

nových nájemníků – byt č. 5 v domě čp. 621 

(bod č. 1g) usnesení)

i. Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci 

se správcem bytového fondu k zajištění 

nových nájemníků – byt č. 3 v domě čp. 612 

(bod č. 1h) usnesení)

j. Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci 

se správcem bytového fondu k zajištění 

nových nájemníků – byt č. 8 v domě čp. 618 

(bod č. 1i) usnesení)

k. jednatele společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o., p. Libora Dostála k vypsání nového 

výběrového řízení (bod č. 1m) usnesení)

4. Obecní zastupitelstvo ukládá:

a. obecnímu úřadu upozornit nájemnici na 

běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 

zákoníku – byt č. 5 v domě čp. 621 (bod č. 

1g) usnesení)

b. obecnímu úřadu upozornit nájemnici na 

běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 

zákoníku – byt č.3 v domě čp. 612 (bod č. 

1h) usnesení)

c. obecnímu úřadu upozornit nájemníka na 

běh výpovědní lhůty ve smyslu občanského 

zákoníku – byt č. 8 v domě čp. 618 (bod č. 

1i) usnesení)

d. obecnímu úřadu odpovědět písemně 

žadatelce ve smyslu usnesení (bod č. 2k) 

usnesení)

e. obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 

1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3095/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. (bod č. 1r) 

usnesení)

f. obecnímu úřadu písemně odpovědět 

Pardubickému kraji tak, že obec je povinna 

nejpozději do října 2009 dokončit III. 

etapu obecní bytové výstavby, což je samo 

o sobě velice fi nančně náročné, a dále 

aktuálně čelí sankcím, vyměřených v říjnu 

2008 Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí 

za porušení rozpočtové kázně ve výši 

81 milionů Kč, což jí nedovoluje uvolnit 

jakékoliv fi nanční prostředky na dostavbu 

hospice v Chrudimi. (bod č. 2l) usnesení)

5. Obecní zastupitelstvo revokuje:

a. své usnesení č. OZ/31/01/08 pod bodem 

1c)

b. své usnesení č. OZ/28/08/08, bod 1j)

6. Obecní zastupitelstvo odkládá:

a. rozhodnutí o poskytnutí sponzorského 

daru provozovateli akce „Letní maškaráda 

a IRON FEST“, konané dne 1. 8. 2009 na 

Novém Zámku u Lanškrouna – Zámečku, na 

zasedání OZ v měsíci srpnu 2009. 

7. Obecní zastupitelstvo souhlasí:

a. s přijímáním návrhů na změnu stávajícího 

územního plánu obce včetně změny č. 

1 ze dne 12.12.2006, které by měly být 

zapracovány do nového Územního plánu 

obce Rudoltice.

b. s převodem p.p.č. 4213, 4212 a 4229 

v k.ú. Rudoltice u Lanškroun v Územním 

plánu obce Rudoltice z kategorie trvalé 

travní porosty do kategorie drobná výroba 

a výrobní služby (lehká průmyslová zóna), 

to vše za předpokladu souhlasného 

vyjádření všech schvalujících orgánu, jejich 

stanovisko nemůže obec ovlivnit

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/27/08/09

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a. program, včetně navrhovaných změn

b. zapisovatele, ověřovatele zápisu

c. vydání Nařízení obce Rudoltice č. 1/2009 

o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt 

odstraňování závad ve schůdnosti místních 

komunikací a průjezdních úseků silnic.

d. Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 4/2009, týkající se dotací z rozpočtu 

Pardubického kraje, opravy domu čp. 605, 

příspěvků na ZŠ do Lanškrouna, příspěvků 

DSO, udržování zeleně v obci a provozních 

výdajů obce.

e. uzavření kupní smlouvy č. 3 002K09/50 

mezi Pozemkovým fondem České republiky 

jako prodávajícím a Obcí Rudoltice jako 

kupujícím, jejímž předmětem je koupě 

p.p.č. 4216/10, vzniklé na základě GP č. 

874-17/2008 z p.p.č. 4216/4, zapsané na LV 

č. 10002 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, za celkovou kupní cenu ve 

výši 50.100,– Kč.

f. uzavření kupní smlouvy a dohody 

o zřízení předkupního práva mezi Obcí 

Rudoltice

 a S. K., bytem XXX na prodej p.p.č. 4293/19 

– zahrada o výměře 984 m2 v kat. území 

Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 

275.817,– Kč;

uzavření kupní smlouvy a dohody o zřízení 

předkupního práva mezi Obcí Rudoltice 

a S. K., bytem XXX na prodej p.p.č. 4293/20 

– zahrada o výměře 930 m2 v kat. území 

Rudoltice u Lanškrouna za kupní cenu 

246.561,– Kč.

g. uzavření Licenční smlouvy č. 1265/2009 

na převod práv k užívání počítačového 

programového vybavení a dat mezi GEPRO 

spol. s r.o. se sídlem Štefánikova 52, Praha 

5 jako poskytovatelem a Obcí Rudoltice 

jako nabyvatelem, jejímž předmětem jsou 

práva k užívání informačního systému 

MISYS-OBEC/V9/LAN 2, ev. č. 14293 

a orientační mapa 1:10 000, vše v celkové 

hodnotě 15.800,– Kč bez DPH.

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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„Odpad považuji za využitelnou surovinu,“

říká radní Pardubického kraje Václav Kroutil

 

Václav Kroutil je radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Jak 
se staví ke třídění odpadu?

 

Pane radní, jak jste na tom s tříděním odpadu. Ano nebo ne?

Ano, třídím. Považuji to tak trochu za součást ekologické gramotnosti. Navíc já vůbec nepovažuji odpad za 
odpad, ale naopak za další využitelnou surovinu.

 

Jaký je Váš názor na situaci spojenou s tříděním odpadu v České republice? Myslíte si, že třídíme 
dostatečně?

Nejsme na tom tak špatně. Ale bylo by chybou ztratit důvěru lidí ve smysluplnost třídění odpadu jenom 
kvůli tomu, že ekonomika zaznamenala výkyv.

 

Jak vypadá situace v Pardubickém kraji? Můžete srovnat Pardubický kraj s ostatními regiony?

Pardubický kraj se již tradičně umísťuje mezi prvními třemi kraji z celé České republiky v množství 
vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. V roce 2007 byl dokonce vyhodnocen jako vůbec nejlepší.

 

Jak se k třídění odpadů staví Pardubický kraj?

Kraj vyhlašuje soutěž „Perníková popelnice“, kde města a obce Pardubického kraje, které jsou posouzeny 
jako nejúspěšnější, obdrží fi nanční podporu a symbolickou perníkovou popelnici.

Problematika třídění odpadů je samozřejmě obsažena i v Programovém prohlášení Rady Pardubického 
kraje.

 

Chystá kraj nějaké akce zaměřené na třídění odpadů?

Vedle již zmíněné soutěže připravujeme například komunikační kampaň, Odpadářské dny a semináře 
s tématikou odpadů pro obce a města všech velikostí.



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

petra.rohlova@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

www.rudoltice.cz

h. uzavření Licenční smlouvy mezi GEODIS 

BRNO, spol. s r.o. jako poskytovatelem 

licence a Obcí Rudoltice jako nabyvatelem, 

jejímž předmětem je poskytnutí oprávnění 

k výkonu práva užít ortofotomap správního 

území obce Rudoltice v jejich správních 

hranicích (k.ú. Rudoltice u Lanškrouna), a to 

za manipulační poplatek za přípravu dat ve 

výši 900,– Kč bez DPH v datovém objemu 

prvního DVD a 300,– Kč bez DPH v datovém 

objemu každého dalšího DVD.

i. uzavření dodatku smlouvy o dílo ze dne 

2.6.2009 mezi Geodezií Lanškroun s.r.o. 

jako prodávajícím a Obcí Rudoltice jako 

kupujícím, jehož předmětem je prodloužení 

doby plnění (vytvoření geodetické 

dokumentace skutečného průběhu 

vodovodního řádu v obci Rudoltice), a to 

tak, že ukončení a kompletní předání díla 

proběhne nejpozději dne 26.2.2010.

j. uzavření Dodatku ke smlouvě 

o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor, 

jehož předmětem je zprostředkování 

pronájmu bytu č. 14 v budově čp. 264.

k. úmysl směny p.p.č. 4245/34 a 4245/

35 zapsaných na LV č. 10001 pro obec 

Rudoltice

 a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za p.p.č. 

4245/23, zapsané na LV č. 936 pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vše 

v KN u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad 

Orlicí.

l. poskytnutí sponzorského daru p. J. L., 

IČ: 75195313, se sídlem T. G. Masaryka 

15, Lanškroun, a to formou úhrady 

nákladů souvisejících s převozem pódia 

z Lanškrouna na Zámeček, které bylo 

použito při akci „Letní maškaráda a Iron 

Fest“ dne 1.8.2009, vyúčtované obci 

společností VISION Rudoltice s.r.o. fakturou 

č. 20090074 v celkové výši 863,– Kč včetně 

DPH.

m. prodej p.p.č. 3088/33 ve výměře 237 

m2, vzniklé na základě GP č. 885-122/

2008 z části p.p.č. 3451/11, p. H. B., bytem 

XXX za celkovou kupní cenu 2.370,– Kč. 

Veškeré náklady spojené s prodejem této 

pozemkové parcely hradí kupující.

n. prodej části p.p.č. 3095/1, a to v rozsahu 

původní p.p.č. 3095/2, která byla v rámci 

obnovy katastrálního operátu sloučena 

s p.p.č. 3095/1, a to manželům J. a D. J., 

bytem XXX, za kupní cenu 10,– Kč/m2.

Náklady spojené s vyhotovením 

geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků hradí obec Rudoltice. Veškeré 

ostatní náklady spojené s prodejem části 

pozemkové parcely hradí kupující.

o. přidělení sociálního bytu v domě čp. 

265 číslo 8 o velikosti 1+1 p. J. R., bytem 

XXX, a to na dobu určitou 1 roku s tím, že 

nájemní smlouvu lze opětovně prodloužit.

p. úmysl pronajmout část p.p.č. 417/1, 

zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro 

Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí.

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

a. podané stížnosti a jejich postup řešení.

b. informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce.

c. nařízené ústní jednání ve věci správní 

žaloby příspěvkové organizace STAVBY 

Rudoltice proti ÚOHS Brno, o přezkum 

rozhodnutí ze dne 18.2.2008, č.j. R142/

2007/02-04067/2008/310-Ku.

d. vrácení 5 Knih zápisů OZ Policií ČR 

a jejich následné předání právní zástupkyni 

obce Mgr. Janě Hamplové k dopracování 

právního auditu, schváleného 

zastupitelstvem obce dne 1.7.2008.

3. Obecní zastupitelstvo pověřuje:

a. starostku obce k podpisu kupní smlouvy 

– bod 1e) usnesení

b. starostku obce k podpisu kupních 

smlouvy a dohod o zřízení překupního 

práva – bod 1f ) usnesení

c. starostku obce k podpisu licenční 

smlouvy – bod 1g) usnesení

d. starostku obce k podpisu licenční 

smlouvy – bod 1h) usnesení

e. starostku obce k podpisu dodatku 

smlouvy o dílo – bod 1i) usnesení

f. starostku obce k podpisu dodatku ke 

smlouvě o výhradním zprostředkování 

– bod 1j) usnesení

4. Obecní zastupitelstvo ukládá:

a. obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 

1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl směny p.p.č. 4245/34 

a 4245/35 za p.p.č. 4245/23 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna – bod 1k) usnesení

b. obecní úřadu písemně odpovědět 

žadateli ve smyslu usnesení – bod 1l) 

usnesení

c. obecnímu úřadu vyzvat žadatelku p. D. K. 

o doplnění žádosti podkladem od MěÚ 

Lanškroun a případně jiného státního 

orgánu, kterým doloží svou sociální 

potřebnost

d. obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 

1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl pronájmu části p.p.č. 417/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna – bod 1p)

5. Obecní zastupitelstvo revokuje:

a. své rozhodnutí pod bodem 1d) usnesení 

č. OZ/06/10/08 v části schválení Kupní 

smlouvy a dohody o zřízení předkupního 

práva mezi Obcí Rudoltice a S. K., bytem 

XXX na prodej p.p.č. 4293/19 – zahrada 

o výměře 984 m2 v kat. území Rudoltice 

u Lanškrouna za kupní cenu 286.410,– Kč;

své rozhodnutí pod bodem 1d) usnesení 

č. OZ/06/10/08 v části schválení Kupní 

smlouvy a dohody o zřízení předkupního 

práva mezi Obcí Rudoltice a S. K., bytem 

XXX na prodej p.p.č. 4293/20 – zahrada 

o výměře 930 m2 v kat. území Rudoltice 

u Lanškrouna za kupní cenu 274.450,– Kč. 

– bod 1f )

6. Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

a. zapojení do projektu „Technologické 

centrum a elektronické spisové služby na 

území správního obvodu Lanškroun“;

uzavření Dohody o partnerství k tomuto 

projektu s městem Lanškroun.

b. odpovědět panu L., že nejpozději do 

října r. 2009 jsme povinni dokončit III. etapu 

obecní bytové výstavby, což je samo o sobě 

velice fi nančně náročné, a dále aktuálně 

čelíme sankcím, vyměřených v říjnu 2008 

Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí za 

porušení rozpočtové kázně ve výši 81 mil. 

Kč, což nám nedovoluje uvolnit jakékoliv 

fi nanční prostředky na jakékoliv sponzorské 

dary

c. přidělení sociálního bytu v domě čp. 265 

číslo 8 o velikosti 1+1 p. D. K., bytem XXX

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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OKÉNKO DO HISTORIE – POČÁTKY OSÍDLENÍ NAŠÍ OBCE

Horní část obce, 20. léta 20. stol. Fota: www.kreis-landskron.dePohled směrem od nádraží na střed obce, 30. léta 20. stol. 

Vesnice Rudelsdorf existovala 
pravděpodobně již v letech 
1250 – 1270, tzn. již zhruba 50 let 
před první listinnou zmínkou o ní 
v roce 1304, jejíž 700. jubileum bylo 
v Rudolticích slaveno před 5 lety 
v r. 2004.

Jméno obce souvisí s největší pravděpodob-

ností se jménem jejího lokátora ( z lat. locator, 

znamená totéž co pachtýř, nájemce nebo kolo-

nizátor, osídlovací úředník, který byl zodpověd-

ný za osidlování středověkých sídlišť). Vesnice 

se jménem Rudelsdorf popř. Rudolsdorf byla 

tedy místem, které založil jistý Rudolf. Další 

zachované názvy jsou Rudolphi villa, Rudlstof, 

ale také Kraabesn.

Za časů duchovních územních majitelů mohlo 

místní obyvatelstvo využít vesnický potok ke 

svému prospěchu. Byly v něm sice pouze ryby 

podřadnější kvality, ale v době tření tudy táhli 

např. i pstruzi. V té době bylo také velké bohatství 

na raky ve vesnickém potoce, a proto obyvatelé 

Rudoltic byli žertovně nazýváni „Kraabeszwec-

ka“ , tj. Rakaři a obec „Kraabesn“. (Rudelsdorfer 

Ortschronik)

Byl to tedy lokátor Rudolf, který z pověření 

duchovních majitelů pozemků dostal místo 

k založení obce. Toto dílo neuskutečňoval 

pravděpodobně sám, nýbrž společně se svý-

mi bratry Michaelem, Thomasem a Lukasem, 

kteří v bezprostřední blízkosti založili obce 

Michelsdorf (Ostrov), Thomigsdorf (Damníkov) 

a Lukau (Lukovou).

Rudolf se postaral před započetím osídlování 

o získání osídlenců z území dnešního Němec-

ka, pozemky rozměřil a přidělil budoucím uži-

vatelům a zaručil jim během doby mýcení lesa 

dostatečné živobytí. Tato činnost vyžadující vel-

kou zodpovědnost představovala pro lokátora 

jistě nemalé riziko.

Za své zásluhy obdržel lokátor od majitele 

pozemků jistá zvýhodnění. Nelze již v dnešní 

době zjistit, zda tento Rudolf obdržel větší kus 

pozemku – a to bezplatně – nebo vykonával 

úřad představeného či nižšího soudce, tj. rych-

táře v nově založené obci, stal se majitelem 

mlýnu nebo dostal právo výčepní jako tomu 

bylo v pozdějších dobách. Na základě vysokých 

investic, které musel Rudolf vynaložit, se může-

me domnívat, že náležel k nižší šlechtě nebo byl 

bohatým sedlákem či měšťanem a po zřízení 

vesnice svá získaná privilegia prodal a angažo-

val se opět na jiném místě jako lokátor, o čem 

všem však dnes již můžeme pouze spekulovat.

První obyvatelé

Jisté je, že lokátor Rudolf nechal své osídlence 

založit řadovou vesnici s lány polí, pravděpo-

dobně také s kostelem a dědičnou rychtou. 

Střední osu sídliště tvořil vedle cesty také vodní 

tok, na jehož březích se nacházela obecní pas-

tvina. Noví obyvatelé dostali v odměřeném 

odstupu od potoka poněkud vyvýšený pruh 

pozemku o velikosti jednoho honu (tzn. podle 

typu a velikosti vesnice 5 – 30 ha), který si vy-

mýtili. Na poli umístěném za selským dvorem 

se provozovalo polní hospodářství. Na konci 

lánu byl zachováván často ještě kus lesa popř. 

zbytky lesa, ze kterých byla v případě potřeby 

mýcením získávána nová orná půda.

Rudoltice, pův. Rudelsdorf byly tedy od začát-

ku řadovou vesnicí, kde začíná pole nebo les 

hned za domy. Na vyvýšených svazích po obou 

stranách silnice a potoka stojí dodnes několik 

velkých čtyřhranných statků. Protože v Hřebeč-

sku platil nepsaný zákon o dědičných statcích, 

podle kterého byl dvůr nerozdělený předáván 

v dědictví nejstaršímu synovi, zachovala se ce-

listvost této vesnické formy až do 20. století.

Život rolníků a sedláků

Rudoltičtí sedláci podléhali „německému 

vesnickému právu“, tzn. že svůj statek dědili 

a nemohli být odsud vyhnáni. Dvorce se 2 – 3 

budovami (obytný dům a stáje) byly položeny 

na vyvýšeném místě po obou stranách vesnic-

kého potoka. Ve středu obce se nacházel malý 

kostel, dědičná rychta se šenkem a stodolou, ve 

které byly skladovány odvody sedláků. Domy 

byly stavěny v jednoduchém stavebním stylu, 

jejichž malá okna vpouštěla dovnitř jen málo 

světla. Byl tam většinou pouze prostor k práci, 

obyvání a spaní. Zařízení sestávalo ze stolu, 

lavice, truhly, slamníků ke spaní a otevřeného 

ohniště.

Vydatné jídlo nebylo žádnou samozřejmostí. 

Většinou bylo k dispozici jen nahrubo umleté 

zrno, z něhož ženy připravovaly kaši a nízký 

kulatý chléb. Ze zeleniny a ovoce se jedla řepa, 

zelí, fazole, hrušky, jablka, švestky, třešně a oře-

chy. Maso bylo k mání velmi zřídka a vařilo se 

ponejvíce jako nákyp se zeleninou.

V jednom domě žily většinou dvě generace po-

hromadě se svobodnými příbuznými, čeledíny 

a děvečkami. Nezřídka už vlastní rodiče popř. 

prarodiče nežili. Pán domu měl za povinnost 

členy rodiny ochraňovat a zastupovat je před 

soudem. Příslušníci rodiny ho naopak museli 

ctít a poslouchat a odvádět mu práci. Starým 

lidem byla projevována velká úcta. Pro své 

životní zkušenosti na ně bylo nahlíženo jako na 

moudré a zkušené lidi. V průměru se však lidé 

dožívali pouze 30 let. Polovina lidí umírala již 

v dětském věku. Ženy byly většinu času těhot-

né. Hlídaly zásoby, staraly se o dům a dobytek, 

s muži společně zabíjely zvířectvo, nakládaly 

a zpracovávaly maso a částečně pomáhaly také 

při polních pracích. Děti byly nuceny již velmi 

brzy pomáhat při práci. Chlapci a děvčata vy-

zrávali do dospělosti velice záhy.

Rudoltičtí sedláci platili církevním vlastníkům 

pozemků jen mírnou pozemkovou daň. Za to 

měli jisté užitkové právo v panském lese, týka-

jící se sběru dřeva a roští. Majitelům pozemků 

byli zavázáni pouze k lehčím službám a zemský 

pán dbal na to, aby tyto povinnosti nebyly roz-

šiřovány. Také mohli na základě pastevního prá-

va svobodně využívat obecní pastviny, rovněž 

volné vesnické plochy, cesty, meze a obzvláště 

potoky.

Ukázka z knihy Dr.W.S.“Geschichte von Rudelsdorf und 

seiner Grundherren“ (Dějiny Rud. a jejich územních 

vládců), jejíž český překlad se připravuje.

Marcela Macháčková
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Začal nám další školní rok...

 Kdesi jsem četla, že existují dva typy vzdělává-

ní. Jedno, které nás učí, jak si vydělávat na živo-

bytí, a druhé, které nás učí, jak žít. Co vlastně 

přináší škola našim dětem? A co je učí? Škola 

je v každém případě první významnou institu-

cí, do které dítě přichází, a zároveň důležitým 

místem jeho socializace. Dítě se učí akceptovat 

dospělé autority, učitele a vychovatele. Snaží se 

uspět ve skupině vrstevníků. Prožívá nejen ra-

dost, ale občas i smutek. Úspěchy, ale i nezdary. 

Období školní docházky je spojeno s nutností 

postupného osamostatňování, přijímání od-

povědnosti za vlastní jednání a jeho následky. 

Nové požadavky, které jsou na dítě kladeny, 

mohou znamenat značnou zátěž. I proto jsou 

základním a nepostradatelným partnerem kaž-

dé školy rodiče dítěte. Obě strany mají společný 

zájem. Spokojenost dítěte a jeho harmonický 

vývoj. Vzdělávání začíná být stále více považo-

váno za důležitou životní investici. Nemělo by 

však být pouze přípravou na život. Ale mělo 

by se stát životem samotným. Přeji nám všem, 

abychom se každý den mohli dívat do veselých 

a rozzářených dětských očí.

Začátek školního roku přináší vždy nějakou 

tu změnu. Letos společně s novými prvňáčky 

přivítáme i dvě nové paní učitelky. Paní učitelku 

Mgr. Janu Hejkrlíkovou, která se ujme našich 

druháčků, a paní učitelku Mgr. Eriku Jasanskou, 

která kromě práce ve školní družině bude i učit 

na základní škole.

Charakter naší školy vyjadřuje asi nejlépe její 

motto: „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na 

světě.“ Touto myšlenkou vedeme děti k hledání 

krásy v přírodě, k vnímání krásy mezilidských 

vztahů a mluveného projevu. Krásu hledáme 

v pohybu, v hudbě, výtvarné a každé tvořivé 

činnosti...

Naše škola je školou rodinného charakteru. Pre-

ferujeme individuální přístup k dítěti. Snažíme 

se, aby podstata naší práce spočívala v hravé 

formě a tvořivosti. Hra nepřímo vtahuje dítě do 

stimulačních činností a je významným motivač-

ním činitelem. Rozvíjí atmosféru radostného se-

tkávání a pomáhá dítěti překonávat jeho obtíže. 

Škola má určitě sportovního ducha. Dokazuje 

to celá řada aktivit. Již první seznamovací výlet 

začátkem školního roku je sportovně zaměře-

ný. No, jen si to představte. Celá škola vyráží na 

kolech do přírody. A sportovní aktivity prolínají 

celým rokem. Jak v mateřské, tak v základní 

škole. Naše děti vyhrávají celou řadu sportov-

ních utkání a závodů. A když se nám to zrovna 

nepodaří, užíváme si alespoň cesty na závody. 

Jak jinak než na kole. Velkou akcí jsou Atletické 

přebory, které pořádáme pro okolní školy. V zi-

mě jezdíme lyžovat a plavat, v létě si naše děti 

vyzkouší vodu. A tak bych mohla pokračovat 

dál. Škola nežije však pouze sportem. Nabízí 

dětem celou řadu dalších aktivit. A právě tím se 

děti učí, jak žít a jak se v budoucnu vyrovnávat 

s obtížnými situacemi. Od září do června znějí 

školou písně. Dětské hlásky těší lidská srdce na 

adventním i vánočním koncertě, děti zpívají na 

vítání občánků i na akademii. Píseň provází ce-

lou řadu našich projektů. Žákyně naší školy jsou 

žádané pro své country tance. Naše děti jsou 

úspěšné ve výtvarných soutěžích.

Dalo by se říci, kdy se vlastně učíme. „No, občas 

je to dřina a občas je to zábava“, jak zpíváme 

novým prvňáčkům při zahájení školního roku. 

Velkým úspěchem naší školy je přijetí všech 

dětí, hlásících se na víceleté gymnázium. A to 

nejenom v loňském školním roce, ale i v letech 

předešlých. Ale i prvňáčkové jsou důkazem, 

že se opravdu učíme. Koncem roku jsou slav-

nostně pasováni na čtenáře a podepisují svůj 

slavnostní slib. Je to jejich velká chvíle a oprav-

du si ji zaslouží. Aniž by to tušili, tvrdě pracují. 

Pomáhá jim v tom celá řada speciálních metod, 

běžně využívaných při práci s integrovanými 

dětmi. Těm se věnuje speciální pedagog v úz-

ké spolupráci s třídními učiteli a rodiči, kteří se 

tak stávají součástí terapeutického týmu spolu 

s dalšími zainteresovanými odborníky. Těžištěm 

našeho pedagogického působení je pomáhat 

dítěti k pozitivnímu sebepojetí a efektivnímu 

vyrovnání se s obtížemi, poskytnout mu ma-

ximální možnost rozvoje v dané vývojové fázi. 

Osobnost dítěte rozvíjí a obohacuje i úspěšná 

seberealizace v zájmových aktivitách. 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE:

Základní škola a mateřská škola Rudoltice, Rudoltice 200, PSČ 561 25,

tel. 465 324 724

E-mail: zs.rudolt@tiscali.cz, www.zsrudoltice.cz

Ředitelka: Mgr. Lenka Havlenová

ROZDĚLENÍ TŘÍD A UČITELEK NA TŘÍDÁCH:

Mateřská škola (celkem 48 dětí)

Berušky (oddělení mladších dětí — 23 dětí) Marcela Kolářová, DiS a Dana Moravcová

Sluníčka (oddělení starších dětí — 25 dětí) Alena Prícká a Monika Mužíková

Základní škola ( celkem 55 dětí)

1. ročník ( 15 dětí) Mgr. Světla Hamalová, speciální pedagog a logoped

2. ročník (12 dětí) Mgr. Jana Hejkrlíková

3. ročník (9 dětí) Helena Filípková

4. ročník (12 dětí) Stanislava Vávrová, DiS

5. ročník (7 dětí) Mgr. Lenka Havlenová, ředitelka ZŠ a MŠ

Školní družina

Vychovatelka a učitelka Mgr. Erika Jasanská, DiS

NAŠIM DĚTEM NABÍZÍME CELOU ŘADU MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT:

Tanečně pohybový kroužek Helena Filípková, paní Ludmila Jónová

Výtvarný kroužek Marcela Krystlová, DiS

Zpívání pro radost Stanislava Vávrová, DiS

Kroužek angličtiny Stanislava Vávrová, DiS

Outdoorový kroužek Daniel Žáček

Sportovní kroužek Mgr. Erika Jasanská, DiS

Celá řada zájmových aktivit probíhá i v mateřské škole:

Tančíme pro radost Monika Mužíková

Pohybová školička Dana Moravcová

Veselá pastelka

Angličtina pro předškoláky
Pokračování na straně 21
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Mezi pracovnicemi mateřské a základní školy 

probíhá velice úzká spolupráce. A to jak v ob-

lasti pedagogické, tak i interpersonální. Je 

již tradicí, že na zápisu dětí do základní školy 

se podílejí spolu s pedagogy základní školy 

i učitelky mateřské školy. Předškoláčci se chodí 

podívat na své starší kamarády do první třídy 

a naopak prváčci nezapomínají na svoji paní 

učitelku z mateřské školy a občas si zaskočí 

i se svojí novou paní učitelkou pohrát s hrač-

kami do mateřské školy. Samozřejmě se i rádi 

pochlubí a předvedou, co už se naučili. Kaž-

doročně probíhá setkávání rodičů budoucích 

školáků s pedagogy mateřské i základní školy. 

V loňském školním roce začala i první inten-

zivní příprava předškoláků na školní docházku. 

A to formou kroužku „Předškoláček“. Dětem se 

věnovaly učitelky mateřské školy v úzké spo-

lupráci se speciálním pedagogem. Věříme, že 

i v letošním školním roce bude tato spolupráce 

úspěšně pokračovat a rozšíří se i na logopedic-

kou péči. Možnosti vzájemných setkání nabízí 

i celá řada dalších aktivit a akcí, pořádaných ve 

spolupráci obou pracovišť.

V souvislosti s novou koncepcí školství i na naší 

škole připravujeme celou řadu projektů, ve kte-

rých se odráží získané zkušenosti a návyky dětí 

z praktického života.

 

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

Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Rudoltice 
Mgr. Světla Hamalová,
speciální pedagog a logoped

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

Pokračování ze strany 20

Zahájení školního roku. Fota: Markéta Žáčková

Cyklovýlet. Foto: Markéta Žáčková
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S touto větou šli současní majitelé 
do odvážného projektu náš Zámeček 
zachránit.

Záchrana a obnova věže Nového zámku u Lan-

škrouna pokračuje sice pomaleji, ale přesto už 

jsou vidět změny, které stály nemalé fi nanční 

prostředky a velké úsilí. Zejména v počátcích, 

kdy se musela věž staticky zajistit proti hrozící-

mu zřícení. Po nutném statickém zabezpečení 

objektu, novém zastřešení, vybudování celého 

točitého schodiště, vsazení nových oken v r. 

2007. Později přístavbou budoucí restaurační ku-

chyně a dokončovací práce původní hospůdky. 

Opravy jsou fi nancovány ze soukromých zdrojů 

současného majitele MgA. Přemysla Kokeše 

a spolumajitele Mgr. Jiřího Vávry, není však mož-

né takovým způsobem pokračovat v takovém 

tempu, jak bychom si my i všichni nedočkaví 

návštěvníci přáli.

Na nákladné opravy tolik let chátrající barokní 

věže a potřebné úpravy okolního areálu by bylo 

potřeba získat mnohem více prostředků. Např. 

od sponzorů nebo z dotací Evropské unie. Na to, 

aby se mohly dále provádět opravy a místnosti 

zařídit tak, aby Zámeček mohl sloužit jako další 

místo na společenské události, svatby, výstavy 

i jako rozhledna s krásným výhledem, bude jistě 

ještě potřeba nemalá částka, která přesahuje 

běžné možnosti soukromého fi nancování.

Návštěvníci, kteří na Zámeček stále přicházejí, 

mohou srovnávat, jak vypadala věž před opra-

vou a co vše se už opravit podařilo, všichni se těší 

zejména, až bude opravena přízemní místnost, 

kde bude restaurace, možnost si posedět v teple 

a suchu v místnosti, kde byla hospůdka zařízena 

už od r. 1802. Posledních skoro 60 let však byla 

tato místnost stejně jako celá věž pouze de-

vastována, nyní se po nutných opravách omítá 

a připravuje na alespoň prozatímní omezený 

provoz, a všichni doufáme, že se podaří tolik po-

třebné fi nanční prostředky získat, aby mohly být 

realizované další smělé plány majitelů.

Ostatní místnosti prozatím čekají, není možno 

v nich udělat ani omítky, chybí dokonce ještě 

několik podlah v bočních malých místnostech, 

které byly kdysi strženy a musí se vybudovat 

znovu. Alespoň zámecké komíny byly opraveny 

a věž dostala i nové protipožární dveře. 

Tak se Zámeček pomalu a po částech opravuje, 

přesto se návštěvníkům prohlídka zámecké věže 

a rozsáhlých sklepení líbí, rádi se vracejí a jistě 

by uvítali lepší zázemí a služby, zatím se musí 

spokojit se základním občerstvením, naštěstí to 

většinou berou sportovně.

Přesto se na Zámečku koná dost společenských 

akcí, při kterých se návštěvníci mohou pobavit, 

děti se vydovádět při různých hrách a soutěžích. 

Návštěvníci už na Zámečku měli pestrý výběr 

akcí pro velké i malé návštěvníky s různým pro-

gramem, ve věži jsou instalovány různé měnící 

se výstavky, texty a fotodokumentace z historie 

i oprav zámecké věže i rozsáhlých sklepení.

Důležité je, že Zámeček opět žije, a doufejme, 

že díky návštěvnosti bude dělat radost všem 

i nadále. Ze smělých plánů majitelů by návštěv-

níky jistě zajímaly plánované zámecké zahrady 

s prolézacím komplexem pro děti, venkovní 

amfi teátr, pod lesem golfové odpaliště a sklepní 

labyrint. Bez povšimnutí nezůstane ani pátrání 

po ztracených chodbách a možném sklepním 

podzemí.

Několik senzibilů tuto teorii potvrdilo a pamětní-

ci si ve svých vzpomínkách vybavují, že v zámec-

kých sklepeních byli. Možná nám za odměnu 

Zámeček vydá ještě mnohá zajímavá svědectví.

Proto všichni doufáme, že se podaří prostředky 

na další nutné opravy získat a že Zámeček bude 

moci dále sloužit veřejnosti jako oblíbené a na-

vštěvované výletní místo s bohatými možnostmi 

rekreace i odpočinku.

Na pěkné výlety na Zámecký vrch dodnes vzpo-

mínají pamětníci, v hospůdce se vařila dobrá 

jídla a výborná káva, jak je psáno v dobových 

dokumentech, a po dlouhých letech by se tato 

tradice mohla obnovit. Tak by alespoň zbylá věž 

kdysi krásného a rozsáhlého barokního zámku 

s okolím sloužila pro rekreaci, zábavu, odpočinek 

i poučení.

Držme našim „záchranářům“ palce !
K. Šerkopová

ZACHRAŇUJEME NOVÝ ZÁMEK
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V červnu si Zámeček přišla prohlédnout 
spousta školáků se svými učiteli 
a mezitím probíhala propagace 
a přípravy na hudební festival MIREK 2, 
který se konal 20.6.

Počasí vyšlo a nepršelo, na podiu se vystřída-

lo 8 folkových kapel a jeden sólový zpěvák, 

návštěvníci mohli vidět také zajímavé ukázky 

výcviku asistenčních psů i práce záchranářů. 

Také proběhla aukce rukodělných výrobků na 

podporu výcviku asistenčních psů. Celý festival 

skvěle moderoval Luděk Savana Urbánek.

Celá atmosféra festivalu byla bezpochyby skvě-

lá, byla škoda, že přišlo jen málo návštěvníků, 

a tak si Pomocné tlapky nakonec odvezly jen 

1800 korun na výcvik pejsků. Tento festival 

založený nesmírně obětavou organizátorkou 

Janou Pilátovou je pro dobrou věc a jeho příští 

ročník, který se bude opět konat na Zámečku, si 

zaslouží větší podporu. Už nyní mohu prozradit, 

že se začíná připravovat jeho program a před-

běžně slíbila účast i zpěvačka Jana Koubková. 

Takže se 19. června 2010, kdy se třetí ročník 

festivalu bude konat, máme na co těšit.

Když si koncem června žáci a učitelé ze Sme-

tanovy školy odvezli ze Zámečku zajímavou 

výstavu Všemi smysly, zdálo se, že je ve velkých 

sálech najednou nějak víc místa. Ne však na 

dlouho, vzápětí byly ve třetím patře pracovníky 

Canis centra pro pejsky z Třešňovce na zdi za-

věšeny velice pěkné obrázky pejsků malované 

dětmi, které místnost pěkně oživily. Později 

jsem ještě v 2. patře umístila kvalitní výtvarné 

práce šikovných žáků školy z Rudoltic zapůjče-

né paní knihovnicí Kopeckou, které se návštěv-

níkům také velmi líbily.

To už byly v plném proudu přípravy na hlavní 

zámeckou oslavu zahájení 3. roku provozu. 

I když do tohoto data snad každý den lilo, 4.7. 

nám počasí přálo a ani nekáplo a oslava se 

opravdu vydařila. Jak říkali při odchodu někteří 

návštěvníci, „bylo to prostě super“.

Návštěvníků se přišlo na oslavu pobavit kolem 

1 300, i když mnohým nebyla hanba se plížit 

okolo lesem, aby nemuseli zaplatit symbolic-

kých 10 Kč vstupného a pak si užívat bohatého 

připraveného programu. Stánky s rukodělnými 

výrobky nabízely nejrůznější pěkné věci, své 

umění předvedla i drátenice L. Borecká, k po-

slechu hrála skupina Kontakt.

Pro děti byl připraven opravdu bohatý výběr 

her a soutěží a za malovaný obrázek mohly 

získat i pěkné ceny. Šermířská skupina Balestra 

přivezla také zajímavé hry a soutěže pro děti 

a později předvedla hranou scénku a dokonce 

i ukázky střelby z historických zbraní, návštěv-

níci měli možnost zastřílet si i z luku a prohléd-

nout si staré zbraně i zblízka.

Se začátkem prázdnin se na Zámeček přijíž-

děli podívat i návštěvníci ze vzdálenějších 

míst. Upravovalo se okolí věže a pokračovalo 

v opravách přízemní místnosti věže započatých 

v červnu. O víkendech si návštěvníci mohli 

pochutnat na grilovaných dobrotách a mezi 

tím už začaly přípravy na Letní maškarádu a hu-

dební festival Iron Fest, které se konaly 1. srpna. 

Dopolední program pro děti vedla zkušená 

organizátorka dětských her Věra Zezulová, děti 

se opravdu vydováděly, zasoutěžily si v různých 

disciplínách a přes 30 si jich prošlo i stezku 

odvahy připravenou v zámeckých sklepeních. 

Při té je strašilo několik strašidel, měly počítat 

látkové netopýry umístěné na zdech sálů 

a ještě hledat schovaný poklad. Ten našla polo-

vina účastníků, nenápadně umístěné netopýry 

správně spočítal jen jeden chlapec.

Při odpolední části programu se na podiu vystří-

dalo postupně 9 rockových kapel, které hrály až 

do půl třetí ráno. Kapely, které se posluchačům 

nejvíce líbily, budou pozvány i na příští ročník, 

na Zámeckém vrchu se ale líbilo všem, ná-

vštěvníkům, kteří si přišli poslechnout, i členům 

kapel, kterým se také velmi líbilo v zámeckých 

sklepeních. Také zvukaře p. Mikysku si všichni 

chválili a slíbili, že pokud je pozveme, rádi si 

k nám přijedou opět zahrát, zejména členové 

kapely Stejšn z Brna a kapela Ramayana nám 

slíbila na příští ročník světelnou show.

LETOŠNÍ LÉTO NA ZÁMEČKU

Pokračování na straně 24

Ukázka šermířství. Foto: K. Šerkopová
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Ukázky s pistolí: Bleskový Jack. Fota: K. Šerkopová

Léto na zámečku.

Při pokračujících úpravách okolí věže, každo-

denním provozu Zámečku, opravách přízemní 

místnosti a denním provozu občerstvení i do 

pozdních hodin čas velmi rychle utíkal a už se 

připravovala další akce, Country odpoledne na 

22. srpna. Pro všechny, kteří se chtěli přijít poba-

vit, byl sice pečlivě připraven bohatý program, 

ten nám ale pokazilo počasí. Silný déšť, který 

po čtrnácti dnech pěkného počasí začal přesně 

v půl druhé, kdy byl zvukař, moderátor i první 

účinkující připravení na zahájení. V rohu louky 

už byli jezdci i koně z farmy Kněžour připraveni 

svézt děti a později i předvést jezdecké ukázky. 

Lilo tak silně a vytrvale, že ovšem po nějaké 

době, kdy jsme všichni doufali, že déšť přesta-

ne, museli s koňmi zase odjet. Odjel nakonec 

i zvukař a účinkující i návštěvníci se přesunuli 

do věže.

V prvním patře kapela Ponny Expres přes hodi-

nu i v těch provizorních podmínkách hrála pěk-

né písničky všem, kteří si je přišli poslechnout, 

a Bleskový Jack předváděl ukázky svého umění 

s pistolí. Po odjezdu kapely zazpívaly členky 

vokálního kvartetu Hlasy ve tmě, což byla skoro 

i pravda, protože se začalo stmívat. Obětavě 

vyšly také o patro výš, kde byla mezi tím zřízeno 

provizorní posezení se zajištěným občerstve-

ním doprovodit ukázku Bleskového Jacka, aby 

se na jeho umění mohli podívat všichni, kteří 

s námi přes všechny překážky vydrželi. Přes 

všechno si zbylí návštěvníci poseděli i po odjez-

du všech účinkujících dlouho do večera. 

Náš velký dík tak tentokrát nepatří jen sponzo-

rům, jako jsou lékárny Regena a Energia, Espre-

so Gastro Y.Stasiowski , F& R Pirátes, Ekosystém 

Dvořák a další, ale také všem, kteří s námi 

přestáli nepříznivé a provizorní podmínky. Sr-

dečný přístup a obětavost všech účinkujících, 

zejména členů kapely Ponny Expres, skupiny 

Bleskového Jacka, písničkáře Jirky Hurycha 

i členek vokální skupiny Hlasy ve tmě, zvukaře 

Jindry Helekala a ostatních nám pomohl pře-

konat všechny těžkosti způsobené počasím. 

Všem, kteří na Zámečku vytrvali, se i provizorní 

program líbil a účinkujícím se na Zámečku také 

líbilo a slíbili, že na příští ročník rádi znovu přije-

dou, což nás po tom všem velmi potěšilo a jistě 

je příště pozveme.

Na sklonku prázdnin se u věže vybudovaly další 

dřevěné atrakce pro děti a v přízemní místnosti 

už bylo vidět, že zámecká hospůdka bude dou-

fejme v dohledné době připravena k posezení 

a zábavě.

Kapelu Fukanec, kterou jsme v srpnu kvůli 

dešti vrátili už z cesty, jsme pozvali ještě letos, 

a návštěvníci, kteří přijdou na Zámeček na 

další zajímavý program 19. září, si ji budou moci 

poslechnout po 14. hodině hned na začátku 

programu zábavného odpoledne a Mystické 

noci. Přípravy právě vrcholí, už brzy bude letá-

ček s programem a chtěla bych tímto všechny 

na tuto zajímavou akci na sklonku sezony co 

nejsrdečněji pozvat. V 1. patře bude připraveno 

i posezení pro zájemce o zajímavé vyprávění 

p. Šlahory o historii Lanškrouna i Zámečku 

a budou čteny nové překlady 300 let starých 

listin a dopisů, které se nám podařilo v různých 

archivech získat a zatím i nechat někdy velmi 

složitě přeložit.

Odpoledne bude hrát kapela Šutr z České 

Třebové country i folkové písničky, návštěvníci 

budou moci ochutnat medovinu přímo od 

výrobce. Hlavní program zajistí šermíři skupiny 

Balestra v zámeckých sklepeních i před věží. 

Přivezou i hry a soutěže pro děti a od 16 hod se 

bude připravovat zajímavý program i ve sklepe-

ní. Od 17 hod tam představí „kat“ nástroje práva 

útrpného a předvede zájemcům i jejich použití 

například španělské boty nebo palečnice.

Později se návštěvníci budou moci podívat na 

„iluzi za svítání“ v podání kouzelníka M. Bedná-

ře a jeho týmu.

Pro velký zájem a omezené prostory jsou 

kouzelníci připraveni předvést svůj program 

ve dvou představeních. Potom opět nastoupí 

šermíři skupiny Balestra s připraveným pro-

gramem. Na závěr večera si připravili ohnivou 

podívanou neboli „hrátky s ohněm“ zhruba 

v půl deváté, až se setmí a touto jistě zajímavou 

podívanou připravený program skončí, Záme-

ček však bude podle možností fungovat dál.

Krasava Šerkopová
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