RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ
ČÍSLO 4/2010, PROSINEC

MUZIKÁL NA LEDĚ – MRAZÍK
V sobotu 4. 12. 2010 pořádala obec mikulášský zájezd pro děti
i dospělé na muzikálové představení na ledě s názvem MRAZÍK.

Fota: Mgr. Zuzana Parentová

Bylo nás více jak 70 a celí natěšení jsme dvěma
autobusy vyrazili chvíli před polednem do Olomouce. Cesta proběhla hladce a my po 13. hodině
dorazili k zimnímu stadionu, kde se představení
odehrávalo. Usadili jsme se na sedátka a s napětím očekávali 14. hodinu, kdy výpravná bruslařská
show měla začít. Hned od počátku bylo zřejmé,
že nás čeká nevšední podívaná s nádhernou
hudbou a dech beroucími krasobruslařskými
čísly, okrášlená animovanými videoprojekcemi
do ledu a na obrovské plátno. Ačkoli nám celou
dobu stoupala pára od úst, pohádku jsme si užili
a domů jsme jeli s úsměvem na rtech, přemýšlejíce, kam zase vyrazíme.
Za organizační tým Mgr. Zuzana Parentová,
předsedkyně kulturní komise
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CÍLE RADY OBCE RUDOLTICE PRO ROK 2011
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás v krátkosti seznámili se záměry rady obce pro rok 2011.
Hlavním cílem je samozřejmě udržet bezproblémový chod obce minimálně na stejné úrovni jako v uplynulém roce 2010,
a to bez toho, že by bylo nutné přistoupit
k dalšímu zadlužování obce. To, že se nebude nadále zvyšovat zadlužení obce, je
pro nás prioritou, a to již vzhledem k tomu,
že na rok 2011 je téměř 6 milionů korun
z obecního rozpočtu vázáno na splátky
úvěrů, pocházejících z let 2005 a 2007.
Investiční prioritou na rok 2011 je pro
radu obce jednoznačně vybudování cyklostezky mezi Lanškrounem a Rudolticemi, a to ve spolupráci s Dobrovolným
svazkem obcí Lanškrounsko. Jak ze strany
obce, tak ze strany dobrovolného svazku
obcí je tato akce kompletně připravena
včetně stavebního povolení. Podmínkou
realizace zůstává získání dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dále budou zahájeny přípravy na kompletní rekonstrukci budovy školy a školky, a to s využitím dotací Zelená úsporám,
příp. Operačního programu životního
prostředí. V příštím roce rada uvažuje
o vypracování projektu a získání potřebných dotací v případě, že budou jmenované dotační tituly vypsány.
Další uvažovanou akcí je zahájení postupné opravy místních komunikací
v obci a záměr na odvodnění nejkritičtějších míst na sídlišti Zámeček včetně
dokončení terénních úprav. V neposlední
řadě uvažujeme také o dokončení rekonstrukce podkroví kulturního domu, kde
by měl vzniknout prostor pro spolkovou
činnost našich občanů všech věkových
kategorií, např. klub důchodců a zájmová činnost nejrůznějšího druhu. Součástí
této rekonstrukce bude také vybudová-

ní archivu obce a obecních společností,
na jehož nevyhovující stav jsme byli několikrát upozorňováni.
Rada obce bude dále podporovat kulturní
a sportovní činnost v obci, a to již z toho
důvodu, že dle našeho názoru není spokojenost občanů měřitelná pouze investovanými miliony do různých akcí, ale především přístupem obce ke svým občanům.
Přikláníme se totiž k tomu, že základní
funkcí obce je vytvořit takové podmínky,
aby se především stala příjemným místem
pro život svých obyvatel.
Závěrem nám dovolte jménem celého zastupitelstva obce popřát Vám všem příjemné prožití svátků vánočních, štěstí, zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů
v roce 2011.
Rada obce Rudoltice

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2011 HRAĎTE AŽ OD 1. 1. 2011 !
MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Poplatníkem je ve smyslu ustanovení
Obecně závazné vyhlášky obce
Rudoltice č. 3/2010:

SAZBA MÍSTNÍHO
POPLATKU: 350,-/ROK/
POPLATNÍKA

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

Výše sazby se nezměnila, místní
poplatek je splatný nejpozději
do 30. 4. 2011 a lze jej hradit
v hotovosti přímo na obecním úřadu
anebo bezhotovostním způsobem –
převodem z účtu, a to následovně:

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

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů JE SPLATNÝ POUZE
V HOTOVOSTI, a to přímo na obecním úřadu
nejpozději do 30.4.2011, výše sazby se
nezměnila.
Sazby poplatku:
a) Poplatek za prvého psa v rodinném domě 100,- Kč
b) Poplatek za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domě 150,- Kč
c) Poplatek za prvého psa v obytném (činžovním)
domě 200,- Kč
d) Poplatek za druhého a každého dalšího psa
v obytném (činžovním) domě 250,- Kč

ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÝ LZE PLATBY ZASÍLAT:

5125611/0100

Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/
Příklady variabilního symbolu:
– pokud je prvních šest čísel v rodném čísle: 755815, pak variabilní symbol bude vypadat
takto: 3377558150
Tvorba specifického symbolu (pro kontrolu):
– majitelé rodinných domů uvádějí čp. svého domu, např. 95
– nájemníci obecních bytů uvádějí kromě čísla domu i číslo bytu, např. 61703
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SVOZOVÝ PLÁN KOMUNÁLNÍHO ODPADU
OBCE RUDOLTICE V ROCE 2011
SVOZ POPELNIC

pátek v lichém týdnu

SVOZ PLASTŮ
A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
(TETRAPAKŮ)

každý pátek na stanovištích v obci

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou ještě jednou všem našim
voličům, kteří nás, kandidáty KSČM v Rudolticích,
podpořili svými hlasy v komunálních či senátních
volbách v roce 2010.
Zároveň mně dovolte využít příležitosti konce roku a popřát všem našim občanům v Rudolticích jménem základní
organizace KSČM a všech jejích sympatizantů pěkné prožití
svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2011.
Za kandidáty KSČM Oldřich Rezek
předseda ZO KSČM Rudoltice

Zámeček 1x měsíčně v týdnech:
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 a 51

SVOZ SKLA

4x ročně – středa v týdnech:
7, 20, 33 a 46

SVOZ PAPÍRU

1x měsíčně - úterý v týdnech:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 a 49

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

ve dnech 14. 6. 2011 a 4. 11. 2011

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ:
Tina Diblíková, Rudoltice 262, *7. 9. 2010
Václav Kolomý, Rudoltice 259, *14. 9. 2010
Matěj Smrkal Rudoltice 757, *10. 10. 2010
Patrik Hajzler, Rudoltice 617, *29. 10. 2010
Lenka Voláková, Rudoltice 607, *1. 11. 2010
Karel Bohumil Dubský, Rudoltice 619, *6. 11. 2010

ÚMRTÍ:

ORGÁNY DOBROVOLNÉHO
SVAZKU OBCÍ LANŠKROUNSKO
S ÚČINNOSTÍ OD 13. 12. 2010
PŘEDSEDKYNĚ SVAZKU:
Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Lanškroun
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SVAZKU:
Lenka Bártlová, starostka obce Rudoltice
ČLENOVÉ RADY SVAZKU:
Miroslava Fojtů, starostka obce Luková
Petr Helekal, starosta obce Dolní Čermná
Mgr. Vladimír Žák, starosta obce Tatenice
KONTROLNÍ KOMISE:
Martin Betlach, starosta obce Čenkovice
Ing. Indrová Kristýna, starostka obce Strážná
Jiří Marek, starosta Horní Třešňovec

Obecní úřad v Rudolticích
Rudoltice čp. 95
561 25
tel./fax: 465 323 124
e-mail: ou@rudoltice.cz
michaela.zvarova@rudoltice.cz
petra.sustrova@rudoltice.cz
jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz
www.rudoltice.cz

starostka obce:
tel.: 463 351 552
mob. telefon: 776 023 736
e-mail: bartlova@ow.cz
lenka.bartlova@rudoltice.cz

František Petran, Rudoltice 32, + 9. 11. 2010
Jaroslav Jandera, Rudoltice 142, + 12. 11 .2010
Ing. Zdeněk Polák, Rudoltice 264, +1. 12. 2010

SŇATKY:
Monika Marková nyní Hubálková, Rudoltice 602,
2. 10. 2010
Monika Sokolová a Jan Zvára, oba Rudoltice 621,
23. 10. 2010
Lucie Jílková a Filip Knápek, oba Rudoltice 614, 13. 11.
2010

JUBILANTI:
Ludmila Smolíková, Rudoltice 603, *4. 9. 1940 – 70 let
Hana Havlenová, Rudoltice 187, *6. 9.1940 – 70 let
Jindřiška Hajnovičová, Rudoltice 163, *26. 9. 1940 - 70 let
Sodomková Emílie, Rudoltice 151, *25. 10. 1930 - 80 let
Jaroslava Brokešová, Rudoltice 139, *9. 11. 1940 – 70 let
Kosová Marie, Rudoltice 77, *13. 11. 1919 - 91 let

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
OBCE RUDOLTICE 15. – 16. 10. 2010

1.

Bártlová Lenka

NEZÁVISLÍ

359 hlasů

Starostka obce
radní

2.

Tejkl Jan Ing.

NEZÁVISLÍ

313

radní

3.

Blaschke Michal Mgr.

NEZÁVISLÍ

312

zastupitel

4.

Žáček Daniel

NEZÁVISLÍ

291

radní

5.

Filípková Helena

NEZÁVISLÍ

288

radní

6.

Just Jiří

NEZÁVISLÍ

232

zastupitel

7.

Bednář Richard Mgr.

NEZÁVISLÍ

249

zastupitel

8.

Havlenová Lenka Mgr.

SNK „Rudoltičtí nezávislí 1“

257

zastupitelka

9.

Šrámek Miloslav

SNK „Rudoltičtí nezávislí 1“

239

zastupitel

10.

Řeháček Michal

SNK „Rudoltičtí nezávislí 1“

220

zastupitel

11.

Suchý Jaroslav

SNK „Rudoltičtí nezávislí 1“

205

zastupitel

12.

Kolomý Ivo Mgr.

SNK „Rudoltičtí nezávislí 2“

174

zastupitel

13.

Beneš Roman

SNK „Rudoltičtí nezávislí 2“

163

zastupitel

14.

Kohoutová Erika

KSČM

136

místostarostka
obce, radní

15.

Rezek Oldřich
Stránská Iva

KSČM
KSČM

107
107

Náhradník

zastupitelka
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Tříkrálová
sbírka 2011
V prvních lednových dnech
proběhne již tradičně v našich
obcích a městech Tříkrálová
sbírka.
Tři králové opět přijdou s přáním pokoje vašemu domu (písmena K+M+B
nade dveřmi) a dají vám také možnost
zapojit se prostřednictvím organizací
Charit do pomoci potřebným lidem.
Jsme rádi, že tříkrálová sbírka si získala
vaši důvěru, a že také díky ní se nám
daří udržovat a rozšiřovat naše služby. Loni se nám např. podařilo otevřít
kontaktní místo občanské poradny ve
Vysokém Mýtě nebo zavést službu domácí hospicové péče.
Loňská TS byla použita v souladu se záměry na financování provozních a materiálových nákladů charitních služeb
a projektů a na přímou pomoc. Kromě
toho bylo 10 % z výtěžku posláno jako
humanitární pomoc Indii a Haiti.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 bychom
rádi použili na zakoupení automobilu
pro charitní ošetřovatelskou službu
a domácí hospicovou péči, na materiálové vybavení nového charitního cen-

tra sociálních služeb v Lanškrouně, na
opravy budovy Centra pod střechou
v Letohradě, na provozní a materiálové náklady občanské poradny, osobní
asistence, RC Horní Sloupnice, na fond
rozvoje nových projektů a k přímé
pomoci. Děkujeme vám všem, kdo koledníky přijmete i tentokrát.
Bližší informace naleznete v Charitních
aktualitách, které roznášejí koledníci
nebo na www.uo.caritas.cz
Přejeme vám hezké Vánoce a klidný,
nadějný rok 2011.
Iva Marková, Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

V naší obci bude Tříkrálová
sbírka probíhat OD PÁTKU
7. LEDNA DO NEDĚLE
9. LEDNA 2011.
DĚKUJEME PŘEDEM ZA VAŠI
ŠTĚDROST A VSTŘÍCNOST
KE KOLEDNÍKŮM.
Marcela Macháčková

DMS KOLEDA na číslo 87 777
Fota: Marcela Macháčková
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JAKÝM ŽIVOTEM ŽIJE NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ TĚLOCVIČNA?
PROVOZ
TĚLOCVIČNY
V RUDOLTICÍCH
Jako správce tělocvičny jsem byla požádána o pár řádků do prosincového
zpravodaje. V první řadě bych chtěla
poděkovat k úspěšnému provedení
rekonstrukce tělocvičny a přála bych
si, aby byla navštěvována co nejvíce
nejen základní a mateřskou školou, ale
také širokou veřejností.
Po slavnostním otevření, které bylo
dne 25. 9. 2010, se začíná využívat
např. CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI,
STOLNÍ TENIS – jak děti tak dospělí,
TJ SOKOL RUDOLTICE – v tomto případě má tělocvična větší úspěch
u dětí než u dorostu a dospělých.
Třeba se ale jejich zájem ještě zvětší. Dále je to CVIČENÍ ŽEN, ale také
soukromé pronajímání tělocvičny
funguje. K využití je také horolezecká stěna.
A tak doufám, že i kritici, kteří rekonstrukci tělocvičny odsuzují, seberou
odvahu a přijdou se podívat, jaký
prostor byl umožněn k využití především dětem.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2011
přeje Lucie Antl Petranová

Cvičení rodičů s dětmi. Foto: Daniel Žáček

CVIČENÍ
ŽEN
Cvičení pro ženy od října
probíhá v prostorách
nově opravené tělocvičny.
Scházíme se každé
pondělí a čtvrtek od 18.30
do 19.30 hod.
V pondělí cvičíme se Zuzkou
ZUMBU, ve čtvrtek s Martinou
posilujeme. Z hodin cvičení
odcházíme propocené a unavené, ale spokojené a s dobrou
náladou. Zveme ostatní – přidejte se k nám!
Blanka Polášková

Foto: Richard Kohout
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JAKÝM ŽIVOTEM ŽIJE NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ TĚLOCVIČNA?

Tak se nám to líbí. Foto: Dana Frebortová

POHYBOVÁ
ŠKOLIČKA
Zájmový kroužek „Pohybová školička“
je určen pro děti od 4 do 5 (6) let.
Koná se jednou za čtrnáct dnů v úterý. Kroužek navštěvuje 17 dětí a můžu říct, že je to
hodina plná dřiny, ale hlavně legrace:-).
Dana Frebortová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RUDOLTICE POŘÁDÁ

HASIČSKÝ PLES
DNE 26. 2. 2011 NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU
V RUDOLTICÍCH.
K tanci a poslechu hraje nová kapela LETRANDO.
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JAKÝM ŽIVOTEM ŽIJE NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ TĚLOCVIČNA?
S PODPOROU
MLÁDEŽE TO MYSLÍME
OPRAVDOVĚ
Po zrekonstruování tělocvičny se do ní ihned
začal vracet život. Cvičení žen, sportovní
kroužek dětí z naší školy, stolní tenis dětí
i dospělých, fotbalisté a horolezci. Možná
jsem nevzpomněl na všechny, ale určitě se
najdou i tací, kteří by se k nám mohli přidat
a tělocvičnu využívat.
Další snahou je podpora dobudování malých dětských hřišť, tak aby byla bezpečná,
zábavná a v dosahu všech dětí z obce. Počítá
se i s rozšířením herních možností v lokalitě
Zámeček, a to podporou občanských sdružení, která o to projeví zájem a zajistí pravidelnou mimoškolní činnost mládeže.
Žádám všechny spoluobčany, aby přinášeli náměty a návrhy ke zlepšení a zkvalitnění života
v obci. Nemohu slíbit realizaci všech nápadů,
ale budu rád, když se o dění v obci a volný čas
mládeže začne aktivně zajímat více rodičů.
Určitě se mezi Vámi někdo takový najde.
Daniel Žáček, radní pro sport a volný čas

Hra ve stolní tenis. Foto: Daniel Žáček
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JAKÝM ŽIVOTEM ŽIJE NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ TĚLOCVIČNA?
VISION RUDOLTICE S.R.O.,
561 25 Rudoltice 95,
IČO: 642 54 470
tel.: 463 351 554,
e-mail: vision@rudoltice.cz

CENÍK
INDIVIDUÁLNÍHO
PRONÁJMU
TĚLOCVIČNY
PLATNÝ OD 1. 10. 2010

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY
BEZ SPRCH
PRO OBČANY RUDOLTIC
120,- Kč / hod. (vč. DPH)
Sportovní kroužek. Foto: Daniel Žáček

SEDMIKRÁSKY. Foto: Daniel Žáček

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY
BEZ SPRCH
PRO OSTATNÍ
220,-Kč / hod. (vč. DPH)
PRONÁJEM SPRCH
20,-Kč / hod. (vč. DPH)

Úhrada krátkodobých pronájmů
je prováděna u správce tělocvičny
paní Lucie Antl Petranové,
kontakt 776 228 284.
Úhrada dlouhodobých pronájmů
je prováděna v pokladně společnosti
VISION Rudoltice s.r.o.,
kontakt 463 351 554
– paní Libuše Bednářová.
V Rudolticích dne 30. 9. 2010

SEDMIKRÁSKY
Taneční kroužek SEDMIKRÁSKY při ZŠ se pomalu rozrůstá.
Tančí s námi již 19 dětí, scházíme se 1x týdně na sále KD nebo v tělocvičně. V posledních
letech jsme se zaměřili na moderní country tance a letos si vyzkoušíme i čtverylky, moderní
taneční hudbu i ZUMBU.
Ludmila Jónová a Helena Filípková

Za VISION Rudoltice s.r.o.
Libor Dostál
Za Obec Rudoltice
Lenka Bártlová
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KREATIVNÍ DÍLNY
V RUDOLTICÍCH

Foto: Dagmar Brýdlová

Léto za sebou definitivně zavřelo
dveře a přišel podzim. Dny se
zkracovaly a úměrně k tomu se večery
prodlužovaly. Napadlo mě: dříve se
ženy scházely a draly peří nebo šily
a vyšívaly kroje. Co kdybych nabídla
ženám v Rudolticích, které mají chuť
něco vyrábět a tvořit, kreativní dílny
přímo v naší obci? Nebudou tak
muset jezdit do Domu dětí a mládeže
v Lanškrouně.

kreativní dílny můžeme využívat sál nebo
byt v kulturním domě v Rudolticích.
O jednotlivé kurzy je opravdu zájem. Od října
se každou středu v podvečerních hodinách
schází 10 – 15 žen.

To mnohé velmi často odradilo. Tuto myšlenku jsem nezavrhla a šla jsem za paní starostkou Lenkou Bártlovou. Souhlasila s tímto nápadem a projednala v radě obce, že pro

Udělaly jsme si drátěný šperk zdobený korálky a skleněný šperk metodou rozpékání skla (fusing) v mikrovlnné troubě.
Vylepšily jsme trička tiskem a tupováním
obrázků přes šablony, namalovaly textilními barvami různé motivy na polštářky. Dekorační obrázek vyrobený ubrouskovou
technikou jistě již zdobí kuchyň nebo dětský pokoj a batikovaná trička jsou připra-

vena pro následující léto. Vánoční ozdoby
z drátů a korálků, které jsme se naučily dělat, budou jistě netradiční výzdobou vánočního stromečku. V plánu toho máme
ještě hodně. Malování na hedvábí, pletení
košíků z pedigu a novinových ruliček, malování voskem, plstění, šperky z fimo hmoty a řadu dalších tradičních i netradičních
„vychytávek“, které budou zdobit naše domovy, naše šatníky, ale hlavně, přinesou
dobrý pocit z vlastní tvorby.
Přeji všem ženám z našeho klubu hezké Vánoce a do nového roku hodně zdraví, šikovné ruce a dobré, tvořivé nápady.
Dagmar Brýdlová

TJ SOKOL RUDOLTICE POŘÁDÁ

7. ROČNÍK
FOTBALOVÉHO PLESU
22. 1. 2011 OD 19 hod.
NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU V RUDOLTICÍCH
K tanci a poslechu hraje skupina MANHET
VSTUPNÉ 50 Kč
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AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 12. 12. 2010

DO SENÁTU PARLAMENTU ČR BYL
NA PŘÍŠTÍCH 6 LET ZA NÁŠ OBVOD
ZVOLEN PETR ŠILAR (KDU-ČSL)
kole senátních voleb zvítězil v obvodu
• VeÚstídruhém
nad Orlicí Petr Šilar (KDU-ČSL) s 14 622 hlasy.
Miloslav Soušek (ČSSD) získal celkem 11 427 hlasů.
účast obvodu Ústí nad Orlicí byla 25,56 %,
• Volební
v Rudolticích 12,4 %.
senátních voleb v Rudolticích:
• Výsledky
1. M. Soušek (ČSSD) - 60,25 % (94 hlasů),
2. P. Šilar (KDU-ČSL) - 39,74 % (62 hlasy).

ING. PETR ŠILAR DĚKUJE ZA PODPORU.
Senátní kancelář
Parlamentu ČR
Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1
senátor obvodu č. 46
číslo dveří 202

Kancelář v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
(budova KONZUMU)
562 01 Ústí nad Orlicí
silarp@senat.cz, mob: 724 652 000
asistent: cadap@senat.cz, mob: 731 603 822
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CENÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
LANŠKROUN

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Vážení spoluobčané!
Oblasti životního prostředí a odpadů
věnuje Obec Rudoltice značnou
pozornost, přesto k úplné spokojenosti
není mnoho důvodů.
Již v Rudoltickém zpravodaji č.1/2010 jsem
se zaměřila zejména na problematiku odpadů dosti podrobně a požádala spoluobčany
o zlepšení spolupráce v této oblasti. Ovšem
jak se zdá, ne všichni máme stejné cíle, a někteří spoluobčané i nadále odkládají vedle
nádob na tříděný odpad tašky či krabice
s odpadem, případně objemnější kusy (sklo,
kanystry, demižony, kartony) v přesvědčení,
že to někdo uklidí.
V říjnu došlo v obci k výměně zvonů na papír za nádoby 1 100 l s horním výsypem, kde
lze snadno uložit i kartony či svázané balíky
papíru.

VÍTE, ŽE...
obyvatel
• počet
k 30. 11. 2010 je
1732

•

počet obyvatel
k 30. 11. 2010 Zámeček
je 706 (v bytových
domech)
a 20 (v rodinných
domech)

věk:
• průměrný
celkový 34,39
muži 33,36
ženy 35,44
přihlášených
• odpočet
počátku t. r. je 214
odhlášených
• odpočet
počátku t. r. je 65

narozených
• počet
od počátku t. r. je 28
zemřelých
• počet
od počátku t. r. je 10?

Statistika uvádí, že každý z nás vyhodí za
rok přibližně 150 až 200 kilogramů odpadů.
Pokud odpady třídíme a dáváme odděleně
do barevných kontejnerů, umožňujeme tak
recyklaci více než jedné třetiny odpadů. Za
rok tak může každý z nás vytřídit až 15 kg
skla, 25 kg plastů a 30 kg papíru. Pokud
tedy správně třídíme jednotlivé druhy odpadu, umožňujeme jejich další zpracování.
Aby však mohly z odpadů vzniknout nové
materiály, je důležité dodržovat jistá pravidla třídění. I když tato pravidla většina z nás
zná a dodržuje, jsou jedinci, kteří tato pravidla neznají, případně je špatně pochopili, nebo je prostě ignorují, a tím maří úsilí
nás všech. Odpady svezené z barevných
kontejnerů je nutné na dotřiďovací lince
dotřídit. Na této lince se odpady dotřiďují
na jednotlivé druhy a zároveň se odstraňují
nežádoucí příměsi a nečistoty. Pokud se do
kontejneru dostalo vinou neodpovědných
občanů větší množství nečistot, odpadků či
jiných druhů odpadů, končí obsah tohoto
kontejneru ve směsném odpadu. Jsem jednou z vás a je mi trapné neustále poučovat
své spoluobčany o tom, jak se mají chovat ke svému životnímu prostředí a ke své
vlastní kapse. Ale vše souvisí se vším. Bude-li nám jedno, jaké odpady a kam vyhazujeme, budou přibývat spalovny a skládky komunálního odpadu a naše kapsy to
také pocítí. Protože, jak jsem uvedla již ve
zpravodaji č. 1, zatímco za oddělený sběr
odpadů dostává obec část nákladů zpět,
za směsný odpad jen platí. Čím vyšší jsou
náklady obce na svoz a likvidaci odpadů,
tím hlouběji sáhne do kapsy každý z nás
při placení poplatků za odpady. Je nám to
skutečně jedno?!
I nadále platí, že uvítáme jakékoli podněty
a připomínky ke zkvalitnění naší práce v oblasti
životního prostředí v naší společné obci.
Erika Kohoutová, místostarostka
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JAK TŘÍDIT ODPADY
V DOMÁCNOSTECH
Po staletí jsme se snažili v maximální možné míře využívat bohatství přírody, vědecký pokrok a industrializace nahradily bázeň, respekt a úctu k zákonitostem
přírody. Mezi nejrozšířenější lidské vynálezy dnes patří
„odpady“. Příroda totiž pojem „odpad“ nezná. To, co se
z pohledu jednoho živočicha či rostliny jeví jako odpad,
je pro jiného životně důležité. Dnes však zjišťujeme, že
odpady obtěžují a ohrožují nejvíce svého „vynálezce“
a hledáme proto recepty, jak se odpadu zbavit. Mezi
základní jednoduché principy moderního životního
stylu proto patří třídění odpadu. v domácnostech tak
nevzniká odpad, ale dále využitelné suroviny.

Udělejte si malý průzkum, jak často vynášíte koš
a kterého druhu odpadu máte nejvíce. Podle objemu
jednotlivých odpadů pak můžete odhadnout potřebný
prostor na pohodlný oddělený sběr. Ve většině
domácností největší objem odpadu tvoří plastové
obaly a papír neboť jsou lehké a objemné. Hmotnostně
je často významně zastoupen bioodpad, následuje
sklo, nápojový karton, dále elektroodpad a nebezpečný
odpad. Pokud vy třídíte všechny výše uvedené složky,
zjistíte, že směsného odpadu máte nejméně, a že i ve
větších rodinách ho můžete vynášet jednou týdně
nebo dokonce jednou za čtrnáct dní!

Nemáte pro tříděný odpad dostatek místa?
Počet nádob na jednotlivé složky odpadu nemusí
odpovídat počtu komodit odpadu, které separujete.
Nádoby na separovaný sběr bývají na ulici vždy
pohromadě a tak můžete doma do jedné nádoby
dávat např. barevné sklo, bílé sklo a nápojový karton,
které dotřídíte venku před vhozením do příslušných
nádob. Rovněž můžete dávat společně např.
elektroodpad a nebezpečný odpad, neboť oboje
pravděpodobně povezete do sběrného dvora. Pro
třídění lze zakoupit speciální koše, nebo si můžete
separační místo vytvořit dle vlastních potřeb například
ze skříňky s plastovými boxy na dětské hračky, kde si
velikost boxů nakombinujete podle zjištěného objemu
produkovaného odpadu. Můžete to vyřešit i papírovou
krabicí, do které si postavíte tašky pro ukládání
jednotlivých druhů odpadů. Místo ušetříte, pokud
budete vytříděný papír pečlivě skládat, PET lahve
a nápojové kartony sešlápnete, stejně tak i plechovky.
Vždy je nutné mít na paměti, že třídění odpadů
v domácnostech začíná již nákupem zboží.

Kupujte zboží, které je efektivně zabaleno.
Pokud dáte v obchodě přednost výrobku, který je
pouze pro efekt zabalen v několikanásobném obalu,
tak si i s výrobkem nesete materiál, který bude nutné
v domácnosti na určitou dobu skladovat a pak jej opět
ponesete dál do odpadové nádoby. Tento obal tím, že
zbytečně zvětšuje objem přepravovaného zboží, prodražuje i jeho přepravu a zvyšuje emise. Vizuálně efekt-
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ní, ale z funkčního hlediska nadbytečný obal vám pak
doma zabírá místo a navíc jste za něj zbytečně zaplatili
peníze, které jsou často na úkor zboží uvnitř obalu.

Místo pro ukládání tříděného odpadu je vhodné
vybírat již ve stádiu návrhu bytu architektem nebo
při výběru kuchyňské linky a dalšího zařízení bytu.
Jednotlivé složky odpadu není nutné shromažďovat
v kuchyni, a proto pokud zde nemáte místo, nezoufejte
a najděte si jiné vhodné místo, kam můžete odpad
ukládat tak, aby vás jeho separace nezdržovala.

Třiďte bioodpad!
Jeho vytříděním předejdete nepříjemnému zápachu
směsného odpadu. Bioodpad má vysokou vlhkost
a v uzavřeném koši se u dna může udělat zvodnělý výluh, ve kterém odpad začne hnít (rozklad bez
přístupu vzduchu). Pokud bioodpad ukládáte do
speciálních odvětrávaných košů, výluh se nevytvoří
a minimalizujete tím i zápach. Pokud využijete kompostovatelné paropropustné sáčky, usnadníte si následnou manipulaci s bioodpadem. Bioodpad i se sáčkem uložíte do kompostu, komunitního kompostéru,
nebo do sběrné nádoby na bioodpad. Více informací
o kompostování a nakládání s bioodpady naleznete
na www.ekodomov.cz

ODPADOVÉ MÝTY

•

Etikety a víčka na PET lahvích a nápojových
kartonech.
Není třeba odstraňovat, bude odděleno při
recyklaci.

Vymývání kelímků od jogurtů.
•Drobné
znečištění obalů nevadí. Stačí když potravinu
dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot
bude odstraněn při dalším zpracování. Pro skladování
doma je však lepší kelímky vypláchnout, můžete je
dát i k nádobí do myčky.

Obaly od kosmetiky, šampónů, gelů apod.
•Znečištění
od hygienických a kosmetických

přípravků nebrání dalšímu zpracování a recyklaci.

•

Kancelářské svorky, fóliová okénka na
obálkách.
Není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování,
takzvaném rozvláknění, jsou odloučeny. Z papíru se
stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky
klesnou ke dnu, plasty a další nečistoty jsou
zachyceny a odseparovány.

Co s PVC?
•Přestože
je PVC plast, do kontejneru s plasty

nepatří!!! Komplikuje následnou recyklaci či
energetické využití. PVC obsahuje chlor, při
zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny.
Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se
například o novodurové trubky či linoleum, může
se jednat i o hračky, apod.

KONTAKT:

Ekodomov, o.s.
V Podbabě 2602/29B, 160 00 Praha 6
www.ekodomov.cz
e-mail: info@ekodomov.cz
tel./fax: 220 920 268

www.ekodomov.cz
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PODZIM NA ZÁMEČKU
Poslední letošní akce
Výstavky ve věži, které si návštěvníci prohlíželi celé léto, na podzim vystřídala ve všech
patrech na jeden den prezentace lanškrounského skautského střediska Zubr + Dikobraz, které 25. září 2010 oslavilo na Zámečku
20 let od obnovení své činnosti. Akce byla
dobře připravená a organizovaná. Po nástupu v 10 hod, na kterém promluvil jak
starosta Lanškrouna p. Ing. Košťál, tak zástupci vedení skautů z kraje, byli medailemi a diplomy oceněni zasloužilí činovníci,
kterých bylo přes 40. Po ukončení a vyfotografování všech přítomných skautů si mnozí
prohlédli výstavky o historii i současnosti
oddílů ve všech třech patrech zámecké věže:
velké množství fotografií, informačních materiálů a dalších předmětů vyrobených skauty za dobu trvání jejich střediska.
Venku se děti mohly pobavit při různých pohybových hrách nebo si vyrobit zajímavou
ozdůbku s názvem „čunkce“, složit z papíru
origami nebo třeba parník či žábu, a zahrát si
různé stolní i pohybové hry. Kdo chtěl, mohl
si vyzkoušet svoji mušku ve střelbě z luku
i střelné zbraně. V 17 hodin byla v podzemí
sloužena mše novoknězem P. Janem Polákem
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(z Tatenic), odchovancem střediska Dikobraz.
V 18 hodin byla spuštěna vlajka a akce byla
tímto nástupem oficiálně ukončena. Přesto
nechyběl táborový oheň, který zpříjemnila
kapela Šlapák.

Koho by možnost výstavy svých výrobků v druhém nebo třetím patře Zámečku zaujala, může
se o podrobnostech informovat na
tel: 776 642 277, nebo si po domluvě přijít možné výstavní prostory prohlédnout.

Co může být v zámecké věži

Na Zámečku se natáčel
videoklip

Materiály o historii Zámečku, proběhlých akcích i stálou a o nové obrázky postupně doplňovanou výstavku o drátenickém řemesle si
mohou návštěvníci prohlížet celoročně.
Co nového bude v druhém a třetím patře vystaveno, bude vždy uvedeno na zámeckých
stránkách www.novyzamek.info. Protože
byla na schodech do věže instalována uzamykatelná mříž, je konečně zajištěna bezpečnost vystavených věcí, a tak bude možno
vystavit ve věži i cennější exponáty a různé
umělecké výrobky.
Ráda bych získala na příští rok zajímavé výstavky různých uměleckých výrobků, např. ze skla,
keramiky a dalších materiálů, kterým by nevadilo vlhké prostředí zámecké věže nebo sklepení.
Otvírá se tak prostor k prezentaci a výstavám
tradičních uměleckých řemesel a doufám, že se
podaří na příští rok pro návštěvníky připravit co
nejzajímavější prohlídku.
Je to možnost jak pro známé, tak začínající
umělce a výrobce z klasických materiálů prezentovat své výrobky a věřím, že se to podaří.

Prostory Zámečku jsou nejen vhodné k instalaci výstav, mohou také vytvořit zajímavé pozadí.
V říjnu přijeli na Zámeček také filmaři a ve věži
i okolí se natáčel videoklip. Prostředí zámecké
věže i rozsáhlých sklepení je zaujalo, a tak se na
Zámečku možná nefilmovalo naposledy.
Další úpravy natočených materiálů budou ještě
probíhat, až bude videoklip hotov a bude možno se na něj podívat, budou o tom informace
v tisku i na zámeckých stránkách.
Poslední záběry se dotáčely koncem listopadu, kdy byla ve věži už docela zima, ale
podařilo se a nyní se klip ve filmovém studiu
v Praze upravuje.
Přípravy i samotné natáčení byly rozhodně
zajímavé, a věřím, že tento videoklip bude
mít úspěch a přispěje tak i k propagaci
Zámečku a různých možností, které může
nabídnout.
Doufáme, že až bude klip hotový, bude umístěn
i na zámeckých webových stránkách.

Jak pokračují přípravy na další
pokus o český i světový rekord?

Foto: Krasava Šerkopová

Kromě provázení návštěvníků, kteří si prohlídku mimo sezonu domlouvají předem,
většinou nyní přicházejí různé skupinové
výpravy, pokračuje navlékání knoflíků, už
jich máme navlečeno o víc než 2 000 víc, než
byl původní český rekord. Také čekáme na
odpověď z Londýna, kam byla poslána přihláška na pokus o rekord světový.
Postupně rozesílám informace o možnosti
účastnit se všech soutěží a přispět k co největšímu rekordu, který bude vyhodnocen
příští rok v červnu. Poslala jsem tyto informace také do většiny dětských domovů
v republice a snažím se je co nejvíce rozšířit,
aby se o této možnosti dozvědělo co nejvíce
dětí i dospělých. Navštívila jsem také speciální školu v Ústí nad Orlicí, které se bohužel
zatím nepodařilo sehnat celou částku potřebnou na zakoupení nové keramické pece,
na kterou šla část prostředků získaná letos
při Knoflíkiádě. Chtěla bych touto cestou poprosit kohokoli, kdo čte tyto řádky a mohl by
speciální škole na tolik potřebnou pec přispět, podnikatele, pro které se nabízí i různé
možnosti reklamy nebo soukromé osoby,
aby mě nebo speciální školu kontaktovali. Velice by mě potěšilo, kdyby se nakonec
přes všechny překážky prostředky pro speciální školu sehnaly, jinak budou děti ve svých
aktivitách stále omezovány možnostmi staré
a nevyhovující pece, a to je škoda.
I přes své rozsáhlé zdravotní potíže jsou velmi
šikovné a mají vždy upřímnou radost, když se
jim něco povede a jejich rozzářené oči jsou
jistě tou nejlepší odměnou.
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Oslovila jsem spoustu dětských domovů z celé
republiky a už se k účasti v soutěži družstev
a navlékání knoflíků přihlásilo několik z nich,
účast slíbilo i družstvo dospělých z Pardubic.
Doufám, že po Vánocích se přihlásí i další družstva a svojí účastí pomohou vytvořit co nejdelší
knoflíkový návlek a zasoutěží si o pěkné ceny.
Budu také hledat sponzorskou pomoc na zajištění této charitativní akce s pokusem o rekord.
Na Zámeček se i v zimě mohou návštěvníci podívat, nyní je lépe si předem prohlídku domluvit
telefonicky, i když při pěkném počasí o víkendu
většinou na Zámečku bývám.

Aktuálně o zámecké kavárně

Foto: Krasava Šerkopová

Pro koho bude výtěžek z aukce
na Knoflíkiádě II?
Navštívila jsem také Domov pod hradem Žampach pro zdravotně handicapované osoby, protože jsme se s dalšími členy našeho „knoflíkového týmu“ rozhodli, že výtěžek aukce, která bude
při příští Knoflíkiádě 4. 6. 2011, bude věnován
právě některým obyvatelům domova.
Byla to moje první návštěva a musím říci, že od
začátku jsem vnímala srdečný přístup všech pracovníků a pohodu obyvatel, která tam byla znát.
Mohla jsem si prohlédnout prostory hradu i nových domků, děti i dospělí mi s oprávněnou
hrdostí ukazovali své velmi pěkné výrobky. Kromě keramické dílny jsem navštívila také dílnu,
kde se vyrábí svíčky a další zajímavé dekorační
předměty, i několik dalších dílniček, kde mohou
obyvatelé i učitelé využít fantazii a kde se využívají tradiční i netradiční materiály.
Měla jsem možnost promluvit si s ředitelem
domova a dalšími pracovníky o možnostech
spolupráce a doufám, že se díky tomu umožní
několika klientům, kteří to nejvíce potřebují,
získat nějaké prostředky na pro ně nezbytnou
asistenční službu. Zatím znám dva ze sedmi
vybraných klientů, Tomáše a Marka, a při příští
návštěvě domova pod hradem Žampach se
seznámím i s ostatními. S oběma jsem se setkala a velmi na mě zapůsobilo jejich srdečné jednání i upřímná radost, kterou projevili.
Marek dokáže trochu mluvit, tak jsme si chvíli
povídali, Tomáš Rybka mě zase velmi překvapil tím, že ačkoli nemůže používat ruce ani
nohy, přesto dokáže malovat krásné obrázky.
S paní učitelkou Tatošovou vymysleli a vytvořili zvláštní čelenku, do které se dá upevnit štětec a která mu umožní malovat pohyby hlavy,
které jediné je schopen ovládat.
Tomáš, který mluvit nemůže, se domlouvá pomocí pohybu očních víček. a přesto dokáže namalovat podle předlohy opravdu velmi pěkné
obrázky, už měl i jejich výstavu.
Tomáš, Marek i další potřebují stálou péči, a tak
jakmile potřebují jet na rehabilitační a ozdravné
pobyty pro ně velmi nutné, musí s nimi jet také
asistent. Platí tak pobyt v lázních i za něj a jsou

to denně nemalé částky, které se musí sehnat,
jak se dá, bez asistenta by na rehabilitační pobyty tito obyvatelé domova jet do většiny zařízení vůbec nemohli.
Potřebné prostředky na asistenční služby se pro
tyto obyvatele domova shání, jak se dá, a proto
se jim také pokusíme pomoci sehnat co nejvíce
prostředků při akci příští rok v červnu, aby měli
větší možnost jet na rehabilitace s asistentem.
Doufám, že se nám to podaří.

Letošní sezona skončila, příští se
už připravuje
Přípravy na Knoflíkiádu II začaly hned po skončení sezony a budou pokračovat i v zimě, bude
se hledat zase sedm účinkujících patronů a zajišťovat co nejzajímavější doprovodný program.

Celoroční možnost prohlídky Zámečku stále
trvá, jak to bude s dalším provozem kavárny
v zámecké věži, zatím však není jisté. Ani jestli bude v zimním období v provozu, nyní je
minimálně do konce roku uzavřena, protože
současný nájemce svoje působení v zámecké
kavárně končí.
Vlastníci Zámečku začínají hledat nového provozovatele, který by zajistil solidní celoroční
provoz kavárny a umožnil návštěvníkům občerstvení s vyhovující provozní dobou
a navázal tak na tradici dříve oblíbené a navštěvované hospůdky v zámecké věži.
Kdo by se chtěl dozvědět podrobnosti nebo
měl zájem o další provoz kavárny, může se na
mě pro potřebné informace obrátit na tel:
776 642 277.
Postupně by měla v přízemí po dobudování
nutného zázemí a kuchyně vzniknout restaurace
s celoročním provozem. Do té doby by měli návštěvníci mít možnost vybrat si z několika druhů
Pizzy, pro jejíž výrobu už je v zázemí kavárny vše
potřebné připraveno.
Kastelánka Krasava

USNESENÍ RADY OBCE
USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/15/11/10
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) Jednací řád Rady obce Rudoltice
b) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
č. 7720465762 ze dne 15.3.2010
c) Smlouva o zprostředkování pořadu –
KANTOŘI
d) Dodatek smluv na třídění odpadu
a na pronájem nádob na shromažďování
odpadu
e) Smlouva na odstraňování odpadu
f) Dohody o započtení pohledávek
a závazků
g) Mikulášský zájezd na muzikál na ledě –
MRAZÍK
h) Sazba místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
i) Vystavění čapího hnízda na pozemku
ve vlastnictví obce
j) Komise rady obce
2) Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem Jednacího řádu Rady obce
Rudoltice, předloženého starostkou obce
k projednání.
Rada obce Rudoltice schvaluje Jednací
řád Rady obce Rudoltice, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
3) Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě
č. 7720465762, uzavřené dne 15.3.2010
mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group jako pojistitelem a obcí
Rudoltice jako pojistníkem.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě
č. 7720465762 ze dne 15.3.2010, mezi
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group se sídlem Praha 1
jako pojistitelem a obcí Rudoltice jako
pojistníkem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu tohoto dodatku.
4) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
smlouvy o zprostředkování pořadu „Dobrý
večer Tobě“ mezi folkovou skupinou
KANTOŘI se sídlem Nový Bydžov a obcí
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
5) Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhy dodatků smluv na třídění odpadu
a na pronájem nádob na shromažďování
odpadu mezi EKOLA České Libchavy s.r.o.
a obcí Rudoltice.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo na služby
spojené s tříděním odpadu mezi obcí
Rudoltice jako objednatelem a EKOLA
České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dodatku č. 9 Nájemní smlouvy ze dne
29.6.2006, mezi EKOLA České Libchavy
s.r.o. jako pronajímatelem a obcí
Rudoltice jako nájemcem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu těchto dodatků.
6) Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem smlouvy na odstraňování
odpadu mezi společností Technické služby
Lanškroun, s.r.o. jako zhotovitelem a Obcí
Rudoltice jako objednatelem.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
smlouvy na odstraňování odpadu mezi
společností Technické služby Lanškroun,
s.r.o. jako zhotovitelem a Obcí Rudoltice
jako objednatelem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce v nejbližším Rudoltickém zpravodaji
zveřejnit opětovně ceník TS Lanškroun
s uvedením místa, kam mohou občané
obce své odpady odkládat.
7) Rada obce Rudoltice schvaluje
uzavření Dohody o započtení
pohledávek a závazků mezi STAVBY
Rudoltice, příspěvková organizace a Obcí
Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dohody o započtení pohledávek
a závazků mezi VISION Rudoltice
s.r.o., STAVBY Rudoltice, příspěvková
organizace a Obcí Rudoltice, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu těchto dohod.
8) Rada obce Rudoltice schvaluje
příspěvek občanům obce z rozpočtu
obce na mikulášský zájezd pořádaný
Obcí Rudoltice na muzikál na ledě
s názvem MRAZÍK, konaný dne 4.12.2010
na zimním stadionu v Olomouci
následovně:
Dětem do 12ti let – 145 Kč (plné vstupné
činí 345 Kč, účastník hradí 200 Kč)
Dětem nad 12 let, dospělým – 195 Kč (plné
vstupné činí 495 Kč, účastník hradí 300 Kč)
Rada obce Rudoltice dále schvaluje
uhrazení plného vstupného 3 osobám
jako pedagogickému doprovodu
a úhradu autobusové dopravy (1 velký
autobus, 1 mikrobus).

9) Rada obce Rudoltice se seznámila
s kalkulací nákladů na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za období
od 1.10.2009 do 30.9.2010 a rozhodla
nenavrhovat pro další období změnu výše
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
10) Rada obce Rudoltice rozhodla vrátit
žádost o možnost vystavění čapího
hnízda na pozemku ve vlastnictví obce
k přehodnocení žadateli p. R.K. s tím, že
dle jejího názoru nesplňuje podmínky
stanovené rozhodnutím Krajského úřadu
Pardubického kraje, č.j. 81965/2010/OŽPZ/
Si ze dne 15.11.2010. Ze žádosti navíc
není patrné, kdo bude celou záležitost
financovat.
11) Rada obce Rudoltice zřizuje komisi
sociální, kulturní a komisi životního
prostředí.
12) Rada obce Rudoltice volí předsedou
Sociální komise paní Ivu Stránskou.
13) Rada obce Rudoltice volí předsedou
Kulturní komise paní Mgr. Zuzanu
Parentovou.
14) Rada obce Rudoltice volí členy
Sociální komise p. Blanku Brokešovou,
Annu Kopeckou, Věru Kulihovou a Terezu
Divíškovou.
15) Rada obce Rudoltice volí členy
Kulturní komise p. Věru Faltusovou a Ivu
Stránskou ml.
16) Rada obce Rudoltice pověřuje
starostku obce k tomu, aby informovala
ředitelku školy p. Havlenovou o požadavku
rady obce o doplnění odůvodnění
jednotlivých položek rozpočtu ZŠ a MŠ
na rok 2011, a to ve stejné struktuře jako
na rok 2010, a to ve lhůtě do 19.11.2010.
Dne 22.11.2010 od 18.00 hod. proběhne
jednání rady obce, na které je ředitelka
školy z tohoto důvodu osobně zvána.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/22/11/10
1) Rada obce Rudoltice schvaluje
navržený program jednání:
a) Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na r. 2011
b) Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Rudoltice
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c) Bytový fond obce
d) Žádosti o pronájem pozemku (popř.
části) ve vlastnictví obce
e) Žádost o prodej pozemku
ve vlastnictví obce
f ) Žádosti TJ SOKOL Rudoltice
g) Žádosti PS Vodní sporty ÚO
h) Odstoupení z funkce jednatele
společnosti VISION Rudoltice, s.r.o.
i) Opětovná žádost o umožnění výstavby
nového čapího hnízda
j) Komise životního prostředí
k) Povodňová komise obce Rudoltice
2) Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice
na rok 2011, přednesený a odůvodněný
ředitelkou Mgr. Lenkou Havlenovou
a Ivou Skalickou, účetní příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Rudoltice.
Rada obce Rudoltice schvaluje návrh
rozpočtu ZŠ a MŠ Rudoltice na rok 2011,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
navýšený o výši nájemného za užívání
tělocvičny, dodaný ředitelkou ZŠ a MŠ
Rudoltice nejpozději do 26.11.2010.
Rada obce Rudoltice rozhodla navrhované
mimořádné výdaje ZŠ a MŠ Rudoltice
pro r. 2011 řešit v rámci rozpočtu obce
Rudoltice na r. 2011.
3) Rada obce Rudoltice se seznámila
se Zápisem z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Rudoltice za rok
2010 a bere na vědomí závěr, že při
dílčím přezkoumání hospodaření
obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Rada obce Rudoltice doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice uložit
nově zřízenému Kontrolnímu výboru
provedení kontroly celého období roku
2010, a to: plnění usnesení zastupitelstva
obce, dodržování právních předpisů
obecním úřadem, kontrolu činnosti
jiných výborů a komisí, a to nejpozději
do konce roku 2010.
4) Rada obce Rudoltice svěřuje starostce
obce Rudoltice pravomoc rozhodovat
o uzavírání dohod o splátkách dluhu
s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců,
a o podávání žalob v souvislosti
s bytovým fondem obce (vyklizení bytu,
vymáhání pohledávek z nájmu a služeb
spojených s užíváním bytu, atd.)
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přehled právních úkonů Mgr. Jiřího
Hrubana, učiněných v souvislosti
s bytovým fondem obce ke dni 22.11.2010,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
č. 613/13, 618/4, 607/6, 609/13 a 615/7,

jež jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení, a pověřuje starostku obce
k podpisu těchto dodatků.
Termín realizace: 30.11.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
5) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dohody o bezplatném užívání části
nemovitosti ve vlastnictví obce mezi obcí
Rudoltice jako pronajímatelem a P.R. jako
nájemcem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dohody o bezplatném užívání části
nemovitosti ve vlastnictví obce mezi obcí
Rudoltice jako pronajímatelem a J.K. jako
nájemcem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu těchto dohod.
Termín realizace: 30.11.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
6) Rada obce Rudoltice se seznámila
se záměrem obce prodat st. p. č. 82,
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Rada obce Rudoltice doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit
prodej st. p. č. 82, zapsané na LV č. 10001,
vedeného KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, p. P.N., bytem XXX.
7) Rada obce Rudoltice se seznámila
se žádostí TJ SOKOL Rudoltice
o poskytnutí dotace pro krytí části
provozních nákladů, dokončení
úprav areálu TJ Sokol Rudoltice
a dále za zajištění celoročního úklidu
autobusových zastávek na rok 2011
a rozhodla doporučit zastupitelstvu
obce začlenit do rozpočtu obce
Rudoltice na rok 2011 částku 95 tisíc
Kč a dále pověřuje starostku obce
k přípravě dohody mezi TJ SOKOL
Rudoltice a obcí Rudoltice ohledně
podmínek vázajících
se na přidělení výše jmenované dotace.
Termín realizace: 10. 12. 2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
Rada obce Rudoltice se seznámila
se žádostí TJ SOKOL Rudoltice o zajištění
50% dotačního krytí úhrad za užívání
tělocvičny a rozhodla žádosti vyhovět
pro oddíly mládeže TJ SOKOL
Rudoltice.
Rada obce Rudoltice se seznámila se
žádostí TJ SOKOL Rudoltice o zajištění
materiálu na realizaci ohrazení malého
dětského hřiště v areálu TJ SOKOL
Rudoltice a rozhodla žádosti vyhovět.
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti

VISION Rudoltice s.r.o. zajištění materiálu
dle specifikace v žádosti, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení,a to v termínu
do 30.4.2011.
Termín realizace: 30.4.1011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION
Rudoltice s.r.o.
8) Rada obce Rudoltice se seznámila
se žádostí o příspěvek na pronájem
tělocvičny, podanou PS Vodní sporty
Pionýr, Ústí nad Orlicí, a rozhodla žádosti
vyhovět a poskytnout 100% krytí výše
úhrad za užívání tělocvičny v rozsahu
1 hodiny týdně pro mládežnický oddíl
PS Vodní sporty Pionýr, Ústí nad Orlicí..
Rada obce Rudoltice se seznámila se
žádostí o přemístění a možnost užívání
stavební buňky pro spolkovou činnost
dětí v lokalitě Zámeček, podanou PS
Vodní sporty Pionýr, Ústí nad Orlicí,
a rozhodla žádosti vyhovět a stavební
buňku přemístit k dětskému hřišti
v lokalitě Zámeček na jaře r. 2011.
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti
VISION Rudoltice s.r.o. přemístění
stavební buňky k dětskému hřišti
v lokalitě Zámeček nejpozději
do 30.4.2011.
Termín realizace: 30.4.2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION
Rudoltice s.r.o.
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
odstoupení z funkce jednatele
společnosti p. Daniela Žáčka ke dni
1.1.2011 a ukládá starostce obce
v souladu s tímto úkonem provést
patřičnou změnu v obchodním rejstříku
u společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
Termín realizace: 31.12.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
10) Rada obce Rudoltice se seznámila
se žádostí p. R.K. o povolení výstavby
nového čapího hnízda na pozemku
p.č. 437 ve vlastnictví obce Rudoltice,
která již vyhovuje podmínkám,
uvedených v Rozhodnutí Krajského
úřadu PK, č.j. 81965/2010/OŽPZ/Si ze
dne 15.11.2010 a souhlasí s výstavbou
nového čapího hnízda na p.p.č. 437
v místech dle přiloženého mapového
nákresu s tím, že výstavba hnízda bude
financována z jiných, než rozpočtových
prostředků obce.
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu
úřadu písemně sdělit souhlas s výstavbou
žadateli.
Termín realizace: 26.11.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
11) Rada obce Rudoltice volí předsedou
Komise životního prostředí pana Richarda
Kohouta.
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12) Rada obce Rudoltice volí členy Komise
životního prostředí p. Mgr. Richarda Bednáře,
Romana Marka.
13) Rada obce Rudoltice volí členy
Povodňové komise obce Rudoltice:
předseda: Lenka Bártlová, starostka
1. místopředseda: René Žáček (SDH Rudoltice)
2. místopředseda: Libor Dostál
člen: Erika Kohoutová, místostarostka
člen: Ing. Jan Tejkl, člen rady obce
člen: Daniel Žáček, člen rady obce
člen: Jiří Just, člen zastupitelstva obce
člen: Vilém Jílek (TJ SOKOL Rudoltice)
člen: Petr Manel (SDH Rudoltice)
člen: František Božák (VISION Rudoltice, s.r.o.)
člen: Jiří Krystl (VISON Rudoltice, s.r.o.)

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/29/11/10
1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011
b) Provádění rozpočtových opatření radou obce
c) Lesní hospodářství obce
d) Dohoda o provedení vzájemného
zápočtu závazku a pohledávek
e) Bytový fond obce
f) Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009
g) Obsazení obecního úřadu
h) Smlouva o užití, implementaci
a provozní podpoře informačního
systému FENIX
2) Rada obce Rudoltice projednala návrh
rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011.
Rada obce Rudoltice doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice schválení
návrhu rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu
úřadu vyvěsit návrh rozpočtu obce Rudoltice
na rok 2011 v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, na fyzické
i elektronické úřední desce Obecního úřadu
Rudoltice, a to nejpozději dne 30.11.2010.
Termín realizace: 30.11.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
3) Rada obce Rudoltice doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci rady obce
k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
do výše 500 000 Kč včetně v těchto
případech:
a) rozpočtového zapojení účelově
přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů nebo

b) jsou-li vyvolaná organizačními nebo
věcnými změnami, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky obce (nezvyšuje se celkový
rozpočet výdajů obce)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších
může rada obce samostatně provádět jen
v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný
výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod,
dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů
a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné
a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
4) Rada obce Rudoltice projednala Projekt
pěstební a těžebí činnosti – Obecní
lesy Rudoltice na rok 2011, předložený
p. Zdeňkem Papíkem – LESPAP, správcem
obecních lesů.
Rada obce Rudoltice schvaluje Projekt
pěstební a těžební činnosti – Obecní lesy
Rudoltice na rok 2011.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
správce lesů Zdeňka Papíka – LESPAPo
o novém způsobu prodeje dřeva na pni.
Rada obce Rudoltice předběžně
souhlasí se záměrem nového způsobu
prodeje s tím, že ukládá správci
obecních lesů Zdeňku Papíkovi – LESPAP
předložit vzory smluv – rámcové
smlouvy o prodeji stojících stromů jako
věcí budoucích a smlouvy o odebrání
vysoutěžených stojících stromů, a to
nejpozději do pátku 3.12.2010.
Termín realizace: 3.12.2010
Zodpovídá: Zdeněk Papík
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce vyzvat spoluvlastníky p.p.č. 4004
v k.ú Rudoltice u Lanšrouna – p. A.C.,
XXX, a p. J.R., XXX, k předložení nabídky
na prodej výše zmíněného pozemku
obci Rudoltice.
Termín realizace: 31.12.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
5) Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dohody o provedení vzájemného zápočtu
závazků a pohledávek mezi obcí Rudoltice
a Zdeněk Papík, LESPAP – Práce v lese,
Rudoltice 262, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této dohody.
Termín realizace: 3.12.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka

6) Rada obce Rudoltice schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu mezi
K.P., XXX, jako dlužníkem a obcí Rudoltice
jako věřitelem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
výpověď z nájmu bytu č. 615/1 a 623/7
a ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci
se správcem bytového fondu zajištění
nových nájemníků s ohledem na zákonem
stanovenou výpovědní lhůtu.
Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení
bytu žadatelům dle seznamu, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a ukládá obecnímu úřadu sdělit neprodleně
žadatelům stanovisko rady obce k jejich
žádostem a dále zajistit provedení
potřebných úkonů k uzavření nájemní
smlouvy v okamžiku uvolnění bytu dle
požadavku v jednotlivých žádostech.
Zodpovídá: Petra Šustrová
7) Rada obce Rudoltice se seznámila
s Dodatkem č. 1 Veřejnoprávní smlouvy
č. 1/2009 o výkonu některých činností
obecní policie.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009
o výkonu některých činností obecní policie
mezi městem Lanškroun a obcí Rudoltice, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu tohoto dodatku.
Termín realizace: 3.12.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
8) Rada obce Rudoltice stanovuje celkový
počet zaměstnanců obce v Obecním
úřadu Rudoltice na 3 zaměstnance,
z toho 2 zaměstnanci na plný úvazek
a 1 zaměstnanec na úvazek poloviční.
9) Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému FENIX.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
Smlouvy o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému FENIX
mezi Asseco Solutions, a.s., Praha 4
jako zhotovitelem a obcí Rudoltice jako
objednatelem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 10.12.2010
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka

Tento dokument je upraven v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Členové
Zastupitelstva obce Rudoltice mají právo
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) nahlédnout
do zápisu rady obce, který je uložen
v kanceláři starostky obce.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. OZ/30/09/10
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program, včetně navrhovaných změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu
c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice
č. 8/2010, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jehož předmětem jsou volby,
DHIM knihovna, DHIM družina (ze
vstupného), úroky z úvěru, rekonstrukce
středu obce, VS služby, splátka úvěru,
rekonstrukce tělocvičny a kulturního domu –
vícenáklady, dotace z HČ do rozpočtu obce,
autobusová zastávka a další změny
d) prohlášení o neplatnosti části nájemní
smlouvy č. 203 N 02/50, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a kterým Pozemkový
fond České republiky a Obec Rudoltice shodně
prohlašují, že nájemní smlouva č. 203 N 02/50
uzavřená dne 15.7.2002 je neplatná v části
týkající se nemovitostí v evidenci KN 3205/2
a 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a obci
Rudoltice, a to od 5.8.2007, neboť výše
uvedené nemovitosti nenáleží do správy
Pozemkového fondu ČR;
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 203
N 02/50 mezi Pozemkovým fondem České
republiky na straně jedné jako pronajímatelem
a Obcí Rudoltice na straně druhé jako
nájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jehož předmětem je vypuštění
p.p.č. 3205/2 a 3247/2 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna a obci Rudoltice z nájemní
smlouvy č. 203 N 02/50, uzavřené dne 15.7.2002.
e) prohlášení o neplatnosti části nájemní
smlouvy č. 109 N 10/50, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a kterým Pozemkový fond
České republiky a Obec Rudoltice shodně
prohlašují, že nájemní smlouva č. 109 N 10/50
uzavřená dne 30.4.2010 je neplatná v části
týkající se nemovitostí v evidenci KN 849/7 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna a obci Rudoltice, a to
od 1.5.2010, neboť výše uvedená nemovitost
nenáleží do správy Pozemkového fondu ČR;
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. 109 N 10/50 mezi Pozemkovým fondem
České republiky na straně jedné jako
pronajímatelem a Obcí Rudoltice na straně
druhé jako nájemcem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem
je vypuštění p.p.č. 849/7 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna a obci Rudoltice z nájemní
smlouvy č. 109 N 10/50, uzavřené dne
30.4.2010, a dále rozšíření předmětu nájemní
smlouvy o p.p.č. 82/28, 782/2, 856, 1646/21,
1646/24, 2215/1, 2744/3, 4188, 4208 a 4556, vše
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a obci Rudoltice.
f) uzavření kupní smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitosti mezi J.N. a M.N.,

oba trvale bytem XXX, na straně jedné jako
prodávajícími a Obcí Rudoltice na straně
druhé jako kupujícím, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je
převod vlastnictví k p.p.č. 415/3 a 415/4
za sjednanou kupní cenu ve výši 15,- Kč/m2,
celkem tedy za kupní cenu ve výši 2.700,- Kč.
Náklady spojené s převodem včetně daně
z převodu nemovitosti hradí kupující – tedy
Obec Rudoltice.
g) uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru
č. 2669/09/LCD ze dne 14.12.2009 mezi Českou
spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, jako věřitelem, a Obcí Rudoltice jako
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jehož předmětem je změna způsobu
splácení úvěru dle splátkového kalendáře, který
je nedílnou součástí tohoto dodatku.
h) uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Trading M&K, a.s. se sídlem
Praha 6, K Roztokům 114/13, jako oprávněným
z věcného břemene a obcí Rudoltice jako
povinným z věcného břemene, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je zřízení věcného břemene k p.p.č. 4388,
4389, 4395, 4461, 4467, 4462, 4476 a 4478,
zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to v rozsahu
stanoveným GP č. 165/2010 ze dne 7.9.2010
ve prospěch oprávněného, spočívající v právu
vstupu na pozemky, chůze a jízdy, právu
zřízení, uložení a provozování inženýrských
sítí, povinnosti provádění správy, údržby,
oprav a úprav předmětu věcných břemen
a dále v povinnosti oprávněného uvést
po provedených činnostech na své náklady
pozemky do původního stavu, to vše za úplatu
formou jednorázové úhrady ve výši 77 200 Kč.
i) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IE-12-2002506/VB1 mezi obcí Rudoltice
jako stranou budoucí povinnou z věcného
břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, jako stranou
budoucí oprávněnou z věcného břemene, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je sjednání podmínek pro budoucí
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
(stavba Rudoltice, II. etapa – rekonstrukce nn)
na p.p.č. 3451/11, 69, 3089/1, 3088/13, 3451/3,
3259/6, 3449, 429, 436/1, 3093/5 a st.p.č. 239,
zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rudoltice
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u KÚ
pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to za finanční
náhradu v celkové výši 11 000 Kč.
j) Ceník individuálního pronájmu tělocvičny
Rudoltice, platný od 1.10.2010, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
k) uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí
Rudoltice jako zhotovitelem a DS IINTEX s.r.o.
jako objednatelem, jež je nedílnou součástí

tohoto usnesení a jejímž předmětem je
provedení reklamy na slavnostním otevření
rekonstruované tělocvičny v Rudolticích
dne 25.9.2010, za což je stanovena cena díla
ve výši 10.000,- Kč.
l) uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí
Rudoltice jako zhotovitelem a ZV KOVO s.r.o.
jako objednatelem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je
provedení reklamy na slavnostním otevření
rekonstruované tělocvičny v Rudolticích
dne 25.9.2010, za což je stanovena cena díla
ve výši 10.000,- Kč.
m) uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí
Rudoltice jako zhotovitelem a RYDO, spol.
s r.o. jako objednatelem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je provedení reklamy na slavnostním otevření
rekonstruované tělocvičny v Rudolticích
dne 25.9.2010, za což je stanovena cena díla
ve výši 10.000,- Kč.
n) uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí
Rudoltice jako zhotovitelem a PROPLAST,
spol. s r.o. jako objednatelem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem
je provedení reklamy na slavnostním otevření
rekonstruované tělocvičny v Rudolticích
dne 25.9.2010, za což je stanovena cena díla
ve výši 10.000,- Kč
o) uzavření Darovací smlouvy mezi obcí
Rudoltice jako obdarovaným a Trading
M&K a.s. jako dárcem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je finanční dar na slavnostním
otevření rekonstruované tělocvičny
v Rudolticích, za což je stanovena cena díla
ve výši 20.000,- Kč.
p) uzavření Darovací smlouvy mezi obcí
Rudoltice jako obdarovaným a EMPEMONT
s.r.o. jako dárcem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem
je finanční dar na slavnostním otevření
rekonstruované tělocvičny v Rudolticích,
za což je stanovena cena díla ve výši
10.000,- Kč.
q) poskytnutí účelově určené dotace
Základní škole a mateřské škole Rudoltice
z rozpočtu obce ve výši 6.091,- Kč
na pořízení drobného majetku do třídy
Školní družiny v budově čp. 95 v Rudolticích.
r) s účinností od 1.10.2010 k žádosti Mgr.
Jaroslavy Janů, bytem Rudoltice čp. 130,
bezplatný pronájem tělocvičny (bez sprch)
pro účely „Cvičení pro rodiče s dětmi“.
s) bezplatný pronájem sálu KD, popř. bytu
pro nenadálé události v budově KD – čp. 95
pro účely „Kreativních dílen v Rudolticích“
pod vedením Dagmar Brýdlové, a to
s účinností od 1.10.2010 do 31.12.2010.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
t) prodej p.p.č. 3446/18 o výměře 41 m2,
vzniklé na základě GP pro rozdělení pozemku
z p.p.č. 3446/7, zapsané na LV č. 10001 pro
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna,
vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Ústí nad Orlicí, a to manželům Miloši Prchlíkovi, bytem Rudoltice 180 a Soně Prchlíkové, trvale bytem Damníkov 2 za vzájemně ujednanou
kupní cenu ve výši 410,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 2355-71/10, vypracovaného
Jiřím Pokorným, znalcem z oboru ekonomika,
odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem
Lanškroun, Slepá 147; prodej p.p.č. 3446/19
o výměře 190 m2, vzniklé na základě GP pro
rozdělení pozemku z p.p.č. 3446/7, zapsané
na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného u Katastrálního
úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, a to Tomáši
Prchlíkovi a Tomáši Perchlikovi, oba bytem
Rudoltice čp. 165, za vzájemně ujednanou
kupní cenu ve výši 7900,- Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č. 2355-71/10, vypracovaného Jiřím Pokorným, znalcem z oboru
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Lanškroun, Slepá 147.
Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemků hradí kupující.

z) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním
zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu
či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice
jako zájemcem a REALITNÍ a DRAŽEBNÍ
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem
Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí
o byt č.5 v budově čp. 264.

h) že s účinností od 1.10.2010 bude mezi
Obcí Rudoltice a VISION Rudoltice s.r.o.
uzavřena nájemní smlouva na prostory nově
zrekonstruované tělocvičny včetně zázemí
(vyjma prostor školní družiny a zázemí)
v budově Kulturního domu v Rudolticích.
Cena za pronájem těchto prostor bude
stanovena cenou obvyklou, a to na základě
konzultací se znalcem.

aa) dovybavení tělocvičny Rudoltice o dva
ks stolů na stolní tenis v celkové max. výši
20.000,- Kč včetně DPH.

i) Kolaudační souhlas s užíváním stavby
„stavební úpravy severní části stávajícího
objektu čp. 95 v obci Rudoltice na pozemku
st.č. 7 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna“,
vydaný dne 21.9.2010 Městským úřadem
v Lanškrouně pod č.j. MULA 31573/2010/SU/B.

u) záměr prodeje st.p.č. 82 zapsané
na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK,
KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

b) informace starostky obce o své činnosti
týkající se chodu obce

v) záměr pronájmu části p.p.č. 417/1,
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
w) záměr pronájmu částí p.p.č. 3354/1
a 89/21, znázorněných ve výřezu z kat. mapy,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení,
zapsaných na LV č. 10001, vedeného u KÚ
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
x) zajištění dopravní značky vyhrazené
parkoviště – IP 12 a plné finanční krytí
nákladů na její pořízení z rozpočtu obce
pro účely rezervace parkovacího místa pro
osobní automobil zn. RENAULT MEGANE
SCENIC s registrační značkou: 2E9 82-36,
a to co nejblíže k hlavnímu vchodu
bytového domu čp. 621.
y) zakoupení domácích přijímačů pro příjem
bezdrátového rozhlasu uvnitř budov (RC1)
z rozpočtu obce, a to v počtu zájemců z řad
občanů obce, k jejichž bydlišti prokazatelně
hlášení místního bezdrátového rozhlasu
nedosahuje; poskytnutí 1 ks domácího
přijímače pro příjem bezdrátového rozhlasu
každému takovému žadateli – občanovi
(max. 1 ks/dům) formou zápůjčky za složenou
vratnou zálohu ve výši 500,- Kč.

2) Zastupitelstvo obce souhlasí:
a) se změnou místa poskytování školských
služeb u školní družiny při Základní škole
a mateřské škole v Rudolticích v nejbližším
možném termínu.
Toto usnesení bude přílohou k Žádosti
o změnu místa školní družiny.
3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) že od posledního zasedání zastupitelstva
obce nebyly podány žádné stížnosti

c) informace o právních záležitostech obce
Rudoltice v posledních dvou letech, poskytnuté s ohledem na konec volebního období
a v souvislosti s plněním povinnosti starosty dle
ust. § 103, odst. 4, písm. e) zák. o obcích o informování veřejnosti o činnosti obce, zpracované
na základě pověření starostkou obce – Mgr. Janou Hamplovou, právní zástupkyní obce.
d) Protokoly o fyzické kontrole naplnění
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na výstavbu nájemních bytů v obcích pro
příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003
Sb., a to ohledně IIIa. a IIIb. etapy bytové
výstavby v lokalitě Zámeček, tj. celkem 94
nájemních bytů, provedené dne 29.9.2010;
termín další kontroly, který byl stanoven
na 27.10.2010.
e) návrh správce lesního hospodářství obce
Rudoltice p. Zdeňka Papíka ml. ohledně nového
způsobu obchodování se dřevem –„Prodej dříví
na Pni“ s tím, že rozhodnutí o případné změně
způsobu obchodování se dřevem ponechávám
na rozhodnutí zastupitelstva obce, které vzejde
z komunálních voleb, konaných ve dnech
15. a 16. 10. 2010.
f) sdělení Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci,
doručené Obecnímu úřadu v Rudolticích dne
30.8.2010.
g) sdělení úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, doručené Obecnímu
úřadu v Rudolticích dne 25.8.2010.

j) provozní řád tělocvičny Rudoltice včetně
přílohy – provozního řádu horolezecké stěny.
k) výpověď z nájmu bytu č. 12 v domě
čp. 608, podanou paní L.T., bytem tamtéž,
dne 31.8.2010;
výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 603,
podanou panem L.M., bytem tamtéž, dne
8.9.2010;
výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 264,
podanou manžely R. a E. J., bytem tamtéž,
dne 29.9.2010.
l) výsledky konzultací starostky obce
s autobusovým dopravcem ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s. k navrhovaným požadavkům
občanů ke změně autobusových jízdních řádů.
m) záštitu obce při pořádání akce COUNTRY
VÍKEND ve dnech 17.-19.9.2010, konané
na sále Kulturního domu v Rudolticích,
organizované tanečním kroužkem
SEDMIKRÁSKY;
vyúčtování nákladů akce COUNTRY VÍKEND,
zpracovaného zástupcem pořadatele
p. Ludmilou Jónovou, a to v celkové výši
3.027,- Kč;poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 1.000,- Kč z rozpočtu obce jako
příspěvku na náklady spojené s touto akcí,
pořádané pod záštitou obce.
n) informace o jednání na MěÚ v Lanškrouně
dne 2.9.2010 ohledně přistavení kontejneru
v zahrádkářské kolonii „Cihelna“ na katastru
města Lanškroun.
o) informaci představenstva společnosti
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. o přednostním právu
akcionáře upsat část nových akcií společnosti
upisovaných ke zvýšení základního kapitálu
v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu
společnosti, a současně prohlašuje, že svého
přednostního práva akcionáře nevyužije.
4) Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostku obce k podpisu prohlášení
o neplatnosti části nájemní smlouvy – bod č. 1
písm. d) tohoto usnesení

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
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b) starostku obce k podpisu dodatku č. 2
k nájemní smlouvě – bod č. 1 písm. d)
tohoto usnesení
c) starostku obce k podpisu prohlášení
o neplatnosti části nájemní smlouvy – bod
č. 1 písm. e) tohoto usnesení
d) starostku obce k podpisu dodatku č. 1
k nájemní smlouvě – bod č. 1 písm. e)
tohoto usnesení
e) starostku obce k podpisu kupní smlouvy
– bod č. 1 písm. f ) tohoto usnesení
f) starostku obce k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm.
h) tohoto usnesení
g) starostku obce k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm.
i) tohoto usnesení
g) starostku obce k sepsání a podpisu kupních
smluv – bod č. 1 písm. t) tohoto usnesení
h) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se
správcem bytového fondu k zajištění nových
nájemníků – bod č. 3 písm. k) tohoto usnesení
i) starostku obce k podpisu dodatku
ke smlouvě o výhradním zprostředkování
pronájmu – bod č. 1 písm. z) tohoto usnesení
j) Daniela Žáčka zajištěním nákupu stolů
na stolní tenis – bod č. 1 pím. aa) tohoto
usnesení
5) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést
vyúčtování poskytnuté dotace ve výši
6.091,- Kč nejpozději do 31.12.2010
– bod č. 1 písm. q) tohoto usnesení

předpisů, záměr pronájmu částí p.p.č. 3354/1
a 89/21, zapsaných na LV č. 10001, vedeného
u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
g) obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost
žadatelce – p. V.B., zákonné zástupkyni M.B.,
nar. XXX, oba bytem XXX – bod č. 1 písm. x)
tohoto usnesení
h) společnosti VISON Rudoltice s.r.o. zajištění
dopravní značky vyhrazené parkoviště – IP 12
k domu čp. 621 – bod č. 1 písm. x tohoto
usnesení

c) obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnosti
žadatelce – paní Dagmar Brýdlové, bytem
Rudoltice. – bod č. 1 písm. s) tohoto usnesení
d) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust.
§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, záměr prodeje st.p.č. 82, zapsané
na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna.
e) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust.
§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, záměr pronájmu části p.p.č. 417/1,
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
f) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust.
§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších

3) Zastupitelstvo obce zřizuje:
a) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.

4) Zastupitelstvo obce odkládá:

j) obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost
žadatelce – bod č. 6 písm. b) tohoto usnesení

a) volbu předsedy kontrolního výboru
z důvodu nedostatku kandidátů na členství
ve výborech na nejbližší zasedání.
b) volbu členů kontrolního výboru
z důvodu nedostatku kandidátů na členství
ve výborech na nejbližší zasedání.

6) Zastupitelstvo obce neschvaluje:

5) Zastupitelstvo obce stanoví:

a) žádnou z navrhovaných změn autobusových
jízdních řádů na trase Lanškroun – Rudoltice
a zpět – bod č. 3 písm. l) tohoto usnesení

a) v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 540 Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne složení slibu
člena zastupitelstva obce.

i) obecnímu úřadu uvědomit o této možnosti
občany obce – bod č. 1 písm. y) tohoto usnesení

b) změnu technologie při údržbě
zeleně v lokalitě Zámeček, a to zejména
z finančních důvodů.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. OZ/07/11/10
(Ustavující zasedání zastupitelstva obce)

b) obecnímu úřadu sdělit tuto skutečnost
pronajímateli, tj. společnosti VISION
Rudoltice s.r.o. s tím, že takto ušlý pronájem
bude pronajímateli hrazen na základě jeho
fakturace z rozpočtu obce. – bod č. 1 písm. r)
tohoto usnesení

d) členem rady obce paní Lenku
Havlenovou.
e) členem rady obce pana Michala Řeháčka.
f) odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 8.000,- Kč měsíčně.

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu
b) program ustavujícího zasedání
c) zvolení jednoho místostarosty.
d) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
2) Zastupitelstvo obce volí:
a) starostou obce paní Lenku Bártlovou.
b) místostarostou obce paní Eriku Kohoutovou.
c) členem rady obce pana Ing. Jana Tejkla.
d) členem rady obce pana Daniela Žáčka.
e) členem rady obce paní Helenu Filípkovou.
f) předsedou finančního výboru pana
Daniela Žáčka.
g) členy finančního výboru p. Jitku Žáčkovou
a p. Hanu Hikadeovou.
2) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) tajný způsob volby starosty, místostarosty
a ostatních členů rady obce postupem
uvedeným předsedajícím.
b) starostou obce pana Michala Řeháčka.
c) místostarostou obce pana Miloslava Šrámka.

b) v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 12.000 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce místostarosty.
c) v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce člena rady obce jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 1.480 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce člena rady obce.
d) v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích neuvolněným členům
zastupitelstva odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva obce
ve výši 1.300 Kč měsíčně a člena výboru
zastupitelstva obce ve výši 1.060 Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce předsedy nebo člena výboru.
e) za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva obce, který současně není
členem zastupitelstva, odměnu ve výši
300 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce člena výboru.
f) v souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b)
zákona o obcích, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne
jako součet zastupitelstvem stanovených
odměn za jednotlivé funkce, vyjma odměny
za výkon funkce místostarosty obce.
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Vycházka dětí MŠ s panem myslivcem.

Skončil čas prázdnin a začal další
školní rok plný nejen učení, ale i hraní,
zábavy, různých projektů, sportovních
dní a výletů.
Přišly k nám nové děti. Pro ně i pro jejich
rodiče byl nástup do školky i do školy velkou životní změnou. Děti si musely zvykat
na odloučení od rodičů, na nové prostředí,
na život ve skupině vrstevníků.

Seznamovací výlet prvňáčků
a cyklistický závod
Přivítali jsme také nové prvňáčky. Pro
všechny děti naší ZŠ uspořádaly paní učitelky ve středu 8. září 2010 seznamovací
výlet. Za krásného slunného počasí se vydaly, tentokrát pěšky do okolí naší školy,
k mysliveckému rybníku. Děti si s sebou
do batůžku přibalily také polínko, aby si
mohly u rybníka rozdělat ohýnek a opéci
párek. Ještě téhož dne odpoledne se naše
děti ze ZŠ i MŠ v doprovodu svých rodičů
zúčastnily cyklistického závodu u sportovní haly B. Modrého v Lanškrouně. Počasí se
vydařilo a závodníci měli skvělé podmínky
k závodu.

Vycházka do lesů

Drakiáda

Školní družina využila hezkého počasí a 23. 9. 2010
se vypravila se staršími dětmi na vycházku do
rudoltických lesů. Moc se jim tam líbilo, takže se
pustily do stavění lesních domečků.

Naše ZŠ a MŠ využila krásného říjnového počasí
a rozhodla se přivítat podzim pouštěním draků
na Drakiádě, která se uskutečnila 9. 10. 2010
na hřišti TJ Rudoltice. Soutěže vznášejících se
draků se zúčastnilo celkem 52 dětí, převážně
za doprovodu rodičů, kteří se do průběhu akce
aktivně zapojovali.

Vystoupení
Tak jako každým rokem i letos jsme obohatili
svým vystoupením vítání 12 nových občánků, které se konalo 2. 10. 2010.

Běh do sjezdovky

Hudební divadlo
a odpolední tvoření

Středa 13. 10. 2010 opět patřila sportu. Tentokrát se děti z rudoltické školy zúčastnily běhu do
sjezdovky v Lanškrouně. Dětem se i přes chladné počasí podařilo sjezdovku zdolat a překonat
samy sebe ve své odvaze, vytrvalosti a píli.

Dne 7. 10. 2010 se celá základní škola vydala autobusem do Lanškrouna na hudební
divadlo KUK a CUK. Děti si poslechly pásmo
hudby, písniček a vtipných dialogů klauna
Kuka a jezevčíka Kuka. Mohly se přesvědčit,
že Kuk umí hrát nejen na spoustu běžných
nástrojů, ale také na zcela netradiční hudební
nástroje. Tento den odpoledne se také uskutečnilo v naší mateřské škole ve třídě Berušek
odpolední tvoření pro rodiče s dětmi. Vyráběli jsme Skřítky podzimníčky, kteří se dětem
moc povedli.

Velká plavba
Dne 25. 10. 2010 jsme měli v naší MŠ návštěvu
z Ekologického centra Zlatá Studánka z České Třebové. Pro děti byl připraven ekologický výukový
program s názvem „Velká plavba“. Děti nastoupily
na loď a dopluly k různým ostrovům. Navštívily
ostrovy hojnosti, ve kterých se seznámily se stravovacími návyky, se zdravými i nezdravými potravinami. Na cestě je provázel medvídek Mlsal.
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Vzácná návštěva
Už tu máme listopad. Dny jsou stále kratší
a nastává čas, kdy si zkřehlými prsty zapínáme
i ten poslední knoflík na kabátě a oblékáme
rukavice. A právě v této době, kdy se pomalými krůčky blíží zima, přišla do MŠ vzácná
návštěva – myslivci pan Dušek a pan Řehoř.
Vzali s sebou také čtyřnohého kamaráda, hrubosrstého jezevčíka. Povídali si s dětmi, jak se
správně chováme v lese, která zvířátka v lese
žijí a jak se o ně staráme.

Honza a čert Hejhulák
Páteční dopoledne 12. 11. 2010 bylo pro všechny děti naší školy zpestřením v jejich každodenním vyučování. Celá základní škola se vydala
autobusem do Lanškrouna na pohádku Honza
a čert, kterou ztvárnilo Divadlo Pohádka Praha. Děti zhlédly, jak Honza vyhrál nad čertem
Hejhulákem sázku o pěknou Marjánku a ještě
zachránil panímámu Hromasku od pekla. Děj
příběhu byl protkán lidovými písničkami a vtipnými dialogy.

Pouštění draků na Drakiádě.

Nezapomněli jsme ani
na zvířátka
Před blížící se zimou jsme nezapomněli ani na
zvířátka ve volné přírodě a v úterý 16. 11. 2010
jsme si s dětmi z MŠ udělali dopolední vycházku do lesa ke krmelci. Provázel nás pan myslivec Dušek. Když jsme došli ke krmelci, vysvětlil
nám, proč je krmelec pro zvířátka tak důležitý
a co všechno do něho můžeme zvířátkům dávat, aby neměla v zimě hlad.

Světýlka pro radost
Ve čtvrtek 18. 11. 2010 jsme si udělali v MŠ
další odpolední tvoření rodičů a dětí. Sešli
jsme se ve třídě Berušek, abychom si vyrobili dýňová světýlka pro radost. Světýlka jsme
však nedělali z dýní, ale ze skleniček. Hotová
světýlka si všechny děti odnesly domů a těšily se, až si do nich dají čajovou svíčku a světýlko si rozsvítí.

Odpolední tvoření Skřítků podzimníčků v MŠ.

Advent
Nedělí 28. 11. 2010 začal advent, období, kdy
lidé odpočítávají neděle, které zbývají do Vánoc. Proto jsme se již tradičně sešli 25. 11. 2010,
na svátek sv. Kateřiny, v rudoltickém kostele sv.
Petra a Pavla. Děti z mateřské a základní školy
spolu se svými pedagogy zazpívaly nejznámější koledy a vánoční písně a připomněly si
vánoční zvyky a tradice. Již se blíží kouzlo Vánoc, období klidu a pohody.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, plných pohody a štěstí.
Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Rudoltice
učitelka MŠ Alena Prícká

Běh dětí ZŠ do lanškrounské sjezdovky. Fota: archiv ZŠ MŠ
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Foto: Dana Frebortová

ADVENT PŘIVÍTALA ŠKOLA HUDBOU
Ve čtvrtek odpoledne 25. listopadu 2010
bylo schodiště k rudoltickému kostelu
lemováno zapálenými čajovými svíčkami
a po čerstvě napadaném prvním sněhu sem
také proudilo velké množství návštěvníků.
V adventně vyzdobeném, ozvučeném a osvětleném kostele na ně již netrpělivě čekaly na pódiu nastoupené děti z rudoltické školy a školky
se svými p. učitelkami, které si sem přišly zazpívat. Proč? Chtěly přivítat období„očekávání Spasitele“, které předchází slavení svátků narození
Ježíše Krista a „vysloužit si“ rozsvícení symbolického vánočního stromečku u školy, který jim
zpříjemní dny zbývající do skutečných Vánoc.
Program zahájil pan Ing. Josef Macháček, zdejší jáhen a administrátor, který srdečně přivítal

toto velké shromáždění čítající kolem 150 hostů a více než 50 účinkujících. Koledou „Štědrej
večer nastal“ zahájili žáci celé základní i mateřské školy pásmo zimních a adventních písní
a koled, ve kterém se postupně předvedly děti
po jednotlivých ročnících ZŠ i MŠ. Mohli jsme si
vychutnat písně jako „Pásli ovce Valaši, Nesem
Vám noviny, Co to znamená, Byla cesta ušlapaná, Vzhůru bratři, Vondráši, Matóši“ za klavírního doprovodu paní učitelky Stanislavy Vávrové,
DiS., houslí, kytary a dřevěných aj. hudebních
nástrojů v rukou pedagogů a vybraných žáků.
Nadšeným potleskem odměnilo obecenstvo
vystoupení houslového dua mladých paní učitelek Mgr. Valíkové a M. Mužíkové, které mistrně
přednesly 3. větu Concerta grossa d moll od Antonia Vivaldiho. Jako další zajímavý bod progra-

mu uvedla p. uč. Marcela Kolářová, DiS., která se
ujala moderace koncertu, krátkou dramatizaci
událostí v izraelském městečku Betlémě před
dvěma tisíci lety „Když Panna Maria“ v podání K.
Maiové a V. Jílka za doprovodu zpěvu žáků 3.,
4. a 5. ročníku. O nová a neotřelá vánoční pořekadla a pranostiky se s námi již tradičně podělili
žáci 5. ročníku. Závěr koncertu patřil opět celé
škole a písničce Vánoční bílý slon.
Spokojené obecenstvo z řad rodičů, prarodičů,
ale i ostatních obyvatel naší obce včetně členů
obecního zastupitelstva ocenilo dlouhým potleskem jak výborné výkony dětí, tak i trpělivou
práci p. učitelek v hodinách hudební výchovy
i při přípravě výzdoby chrámového prostoru.
Marcela Macháčková

Vánoční bohoslužby v Rudolticích
NA ŠTĚDRÝ DEN 24. 12.
„půlnoční“ bohoslužba slova ve 21 hodin s koledami

NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25. 12.

slavnostní mše sv. v 10 hodin

(t. r. se budou konat v zateplené kapli na faře)

Osvětlený betlém v kostele bude čekat na Vaši návštěvu od Štědrého dne až do Tří králů.
Římskokatolická farnost Rudoltice přeje všem radost a pokoj v srdci nejen o Vánocích!
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Z HISTORIE OBCE
Ve staré rudoltické pamětní knize lze najít i veselé příhody ze života bývalého
obyvatelstva naší obce – dokazují, že historie nemusí být vždy jen suchá a nudná!
Ve své knize Dějiny Rudoltic a jejich majitelů je vypráví Dr. Werner Switil.

•

Jedné letní noci seděla jedna rudoltická
selka u okna obývací světnice a čekala na
svého muže, který se po západu slunce vracel z hostince. Postupně všechna světla ve
vsi zhasínala. Konečně viděla čekající žena
přicházet na dvůr vrávorající postavu. Byl to
sedlák a sotva překročil práh, už se spustilo
hromobití: „…když to tvoje hrdlo nedostane dost nachlastat, ať tě čert vezme!“
Náhle bylo slyšet ze dvora frkání a dupání,
kterým se až dům otřásal. Sedlák a selka se
podívali otřeseni k oknu, do kterého poulila ohromné oči nějaká obluda. Na hlavě měla rohy. To je čert, pomysleli si oba,
a když to strašné strašidlo zmizelo, byl důvod hádky ihned zapomenut. S třesoucíma
nohama šli hned do postele.
Trvalo to jenom pár dní, než byla záhada noci
vyřešena. Z jednoho sousedního dvora se
utrhl z řetězu býk, utekl na svobodu, prolomil
starý plot, zíral do okna světnice a vyděšeně
odtud odskákal, když slyšel hádku selských
manželů. Nakonec ho čeledín chytil.
Čeledín, který sloužil u jednoho rudol•tického
sedláka, měl „pletky“ s jednou dě-

Foto: Dana Frebortová

večkou z fary. Poněvadž si mimo to ale také
rád zašel do hospody, vzpomněl si často až
ve velmi pozdní hodinu na „zaklepání na
okénko“ u své přítelkyně. Okna komory pro
služky byla hned nad hřbitovní zdí a cesta
tam vedla přes pole mrtvých.
Jedné noci šel čeledín po pořádně dlouhém pobytu v hostinci opět jednou přes
hřbitov – směr komora pro služky. V temnotě noci a ve svém alkoholovém opojení i ale nevšiml, že hrobník den předem
vykopal čerstvý hrob, a zřítil se do jámy.
Všechny snahy dostat se z hrobu byly marné, a tak v díře v zemi usnul. Ráno slyšel
blížící se kroky. Byl to starý kostelník. Ten
se však nedíval ani napravo ani nalevo, ale

šel přímo za nosem ke kostelu, aby odzvonil ranní klekání. „Pomoc, pomoc! Pomozte
mi přece!“, volal čeledín. Starý kostelník se
nemálo polekal; když však uviděl pacholka
bezmocně ležet v hrobě, musel se srdečně
zasmát. Pomohl mu vylézt z jámy. Čeledín
byl rád za svoje vysvobození, nešel ale už
k okénku své milé, nýbrž spěchal nejrychlejší cestou ke svému dvoru, kde už na
něho čekala denní služba!

Zdroj: Kreis-Landskron

jedné domácí zabijačce se konal
•tzv.PoSautanz,
v překl. prasečí tanec. Rodinná slavnost, den dobrého jídla a radovánek,
na který byli zváni také příbuzní a sousedé.
Zvláštní legrace byl tzv. „ukradený prasečí
ocásek“. V nepozorovaném okamžiku byl ze
zabitého prasete uříznut ocásek a byl nějakému váženému hostu, buď učiteli nebo
farářovi, propašován do kapsy kabátu. Brzy
nato objevila vážená osoba svůj nový suvenýr a bylo veliké všeobecné veselí.
Někdy byl také ocásek ukraden a zaslán poštou s básničkou svému zákonnému majiteli.
Stávalo se dokonce, že bylo celé zabité prase tajně odneseno a majitel ho musel hledat
s pomocí básničky, která popisovala cestu.
Werner Switil: Geschichte von Rudelsdorf. Wien 2010
Přeložila Marcela Macháčková

VLASTIVĚDNÝ VÝLET
DO PŘEDVÁNOČNÍ PRAHY
Ve středu 8. prosince 2010 jsme jeli se třídou na vlastivědný výlet do Prahy. Z Rudoltic
nás odvezl vlak do České Třebové, kde byl přípoj na Prahu. Po příjezdu do našeho
hlavního města jsme cestovali tramvají a pak lanovkou na Petřín. Tam jsme navštívili
Zrcadlové bludiště, kde jsme docela snadno našli východ, a Petřínskou rozhlednu,
která má 299 schodů. Pak jsme se vydali na Pražský hrad. Příjemným překvapením
pro nás bylo vidět na vlastní oči pana prezidenta Václava Klause a také jeho paní.
Naše další kroky vedly k chrámu sv. Víta. Krásný pohled se nám otevřel z Karlova mostu na Čertovku. Na Staroměstské radnici jsme si prohlédli orloj, na kterém se v oknech otáčeli apoštolové. Na vánočních trzích bylo plno jídla, keramiky, skla a hraček.
Po 16. hodině jsme se spokojeně unavení vraceli na vlakové nádraží a pak domů.
Za 5. třídu Kristýna Minářová

8. prosince si páťáci udělali výlet do předvánoční Prahy.
Foto: www.zsrudoltice.cz
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Vítání občánků. Foto: Jiřina Straková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu, dne 2. října 2010 nastal na sále Kulturního domu v Rudolticích
po několika málo měsících opětovně slavnostní okamžik.
Sváteční odpoledne, při kterém jsme uvítali dalších 13 nových občánků – 8 chlapečků
a 5 děvčátek, již tradičně zahájilo velmi pěkné
vystoupení dětí ze základní školy pod vedením paní učitelky Vávrové, které bylo odměněno potleskem všech přítomných.
Během celého slavnostního odpoledne panovala příjemná atmosféra, všichni přítomní
si vyslechli slavnostní projev, rodiče se zapsali
do pamětní knihy a nechybělo samozřejmě
ani zachycení této vzácné chvíle na fotogra-

fiích, které již po několikáté pořizovala paní
Straková z Fotoateliéru v Lanškrouně. Na závěr
slavnostního okamžiku převzali rodiče malých
občánků od zástupců Komerční banky dárek
od obce v podobě vkladní knížky s drobným
finančním obnosem.
Našim novým občánkům i jejich rodičům přejeme pevné zdraví, hodně lásky a rodinné pohody.
Lenka Bártlová, starostka
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Jestli najdeš
v životě cestu bez překážek,
určitě nikam nevede.

(Arthur C. Clarke)

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje
Lenka Bártlová,
starostka obce Rudoltice
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