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ZPRAVODAJ

Posezení s  cimbálovou muzikou, které 

obec nejen pro své seniory v  letošním 

roce zorganizovala, mělo veliký ohlas. Ti, 

kdo přišli, rozhodně nelitovali. Sympatické 

dámy z CM Valášek všem v sále při sobot-

ním odpoledni předvedly, jak krásná dove-

de být cimbálová muzika. K  poslechu, ale 

i k tanci zahrály nepřeberné množství lido-

vých písní, hrály na přání přítomných a ti si 

s nimi i rádi zazpívali. 

Doprovodný program byl neméně úspěš-

ný. Hned v úvodu zazpívaly děti ze Základní 

školy v  Rudolticích pod vedením paní uči-

telky Stanislavy Vávrové. Obrovský úspěch 

měla jejich věhlasná „Rudoltická hymna“, 

která vehnala slzy do očí nejednomu poslu-

chači. V 17 hodin nastoupila velmi oblíbená 

dětská country taneční skupina Sedmikrás-

ky, a  to samozřejmě opět ve složení dětí 

z  místní základní školy pod vedením paní 

učitelky Heleny Filípkové a  Ludmily Jónové. 

Taneční vystoupení bylo úžasné a  potlesk, 

kterým bylo odměněno, byl rozhodně po-

tleskem zaslouženým. V  předvečer sobotní-

ho dne – po 18.  hodině – nastoupily na sál 

členky Tanečního studia Ivety Zahradníkové 

z Lanškrouna, které na směs písní legendár-

ní skupiny ABBA předvedly velmi poutavý 

scénický tanec. Jak si následně někteří z  nás 

posteskli, byla škoda, že tanec trval jen pár 

minut. Hodinu před koncem posezení – tedy 

kolem 19. hodiny – zatančil Richard Kohout se 

svými partnerkami Marií Alexandrou Loučnou 

a Lenkou Sontákovou tance, jako jsou slowfox, 

waltz nebo jive, mambo či cha-cha.

Autobus, který byl na tuto akci vypraven, rozvezl 

zhruba o půl 9. večer účastníky do jejich domovů.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se 

na organizaci tohoto příjemného odpoledne 

podíleli. Jde zejména o  pracovnici obecního 

úřadu Michaelu Zvárovou a její velmi povedené 

pozvánky pro našich více než 250 seniorů, paní 

Rezkovou a její připravené občerstvení, členky 

sociální a kulturní komise a další.

Den seniorů, který se po celém světě slaví již 

od roku 1998 dne 1. října, bychom v obci rádi 

slavili i do budoucna. Již nyní se proto můžete 

těšit na příští rok, kdy by dne 6. října měl naši 

obec navštívit Josef Zíma se svým programem 

„Sejdeme se na Vlachovce“...

Lenka Bártlová, starostka obce

V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2011 POŘÁDALA OBEC U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU 

MUZIKOU VALÁŠEK Z KOZLOVIC. VÍCE NEŽ 4 HODINY PLNÉ HUDBY, ZPĚVU A TANCE SI ÚČASTNÍCI TÉTO AKCE UŽILI PLNÝMI DOUŠKY...

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
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KOUZELNÝ MUZIKÁL NA LEDĚ POPELKA

Již po půl 12. vyrazil z  Rudoltic autobus 

plný dětí, rodičů i prarodičů do Kajot Aré-

ny v Brně, kde se od 14 hod. více než třího-

dinové představení konalo. Všichni jsme 

byli plni očekávání. Zejména děti doslova 

hořely nedočkavostí a  na pohádku plnou 

lásky a  kouzel se dle svých slov těšily již 

několik dnů.  Byla to doslova fantastická 

podívaná. Hvězdné herecké obsazení, svě-

toví krasobruslaři a  velkolepá výprava – 

vše, co autoři slibovali, měl možnost vidět 

každý, kdo se na muzikál přijel podívat. 

Představení, které jsme v  Brně viděli, do-

slova sršelo hvězdným hereckým obsaze-

ním. Pohádkového čaroděje a  vypravěče 

ztvárnil skvělý Jiří Korn, královské rodiče 

zahráli Vlastimil Harapes a  Dana Moráv-

ková a  naprosto úžasný královský komoří 

Martin Dejdar nejednou rozesmál všechny 

dětské tváře v  hledišti. Představení bylo 

opravdu nádherné. Krásná hudba, úžasné 

kostýmy a  skvělé krasobruslařské i  herec-

ké výkony. Čtyřicetičlenný krasobruslařský 

sbor v čele s  ruským sólovým párem, kte-

rý ztvárnil roli prince a  Popelky, zanechal 

v každém z nás úžas nad jejich obrovským 

uměním. Svůj mluvený i  zpěvní hlas těm-

to ústředním postavám propůjčili Ondřej 

Ruml a Lucie Bílá.

Zpět domů jsme se plni nadšení vrátili ve 

večerních hodinách. Věříme, že se každému 

letošní mikulášský zájezd líbil. 

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků 

a hodně dárků pod stromečkem.

Lenka Bártlová a Helena Filípková

VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ
STALO SE JIŽ V NAŠÍ OBCI 

TRADICÍ, ŽE DVAKRÁT DO ROKA 

MEZI SEBE PŘIVÍTÁME NOVĚ 

NAROZENÉ OBČÁNKY...

V neděli 25. září 2011 jsme tedy již po-

druhé v  letošním roce přivítali na sále 

kulturního domu 12 malých nových 

občánků – 6 děvčátek a 6 chlapečků – 

narozených od počátku měsíce března 

do konce měsíce srpna letošního roku. 

Sluníčko hřálo již od samého rána, a tak 

nebylo divu, že si tento pro děti i jejich 

rodiče velmi vzácný okamžik nenecha-

ly ujít ani jejich široké rodiny. 

Po úvodních slovech paní místosta-

rostky zahájily děti ze základní školy 

v  doprovodu paní učitelky Stanislavy 

Vávrové již tradičně celé slavnostní od-

poledne velmi poutavými básněmi i pís-

němi. Pro tentokrát si žádné miminko se 

zpívajícími dětmi nezanotovalo, jak nás 

občas některé mile překvapí. Naopak, 

všechna miminka byla po celou dobu 

hodná, usměvavá a žádné si ani chvilku 

nezaplakalo.

Po slavnostním projevu následovaly 

zápisy obou rodičů do pamětní knihy, 

gratulace zástupců obce, růže pro ma-

minky i drobné dárky pro nové občán-

ky včetně fi nančního obnosu od obce 

a  nemohlo samozřejmě chybět ani 

zvěčnění vzácné chvíle na fotografi ích p. 

Jiřiny Strakové. 

Lenka Bártlová, starostka obce

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ 
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ 
A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V sobotu 26. listopadu 2011 pořádala Obec Rudoltice mikulášský 
zájezd pro děti a dospělé na kouzelný muzikál na ledě POPELKA.
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PŘIVÍTÁNI BYLI:

•   Michal Knápek 

•   Nikol Hubálková

•   Martin Dajč

•   Nikola Zahálková

•   Stanislav Mihulka 

•   Rozálie Chládková

•   Viktorie Chládková

•   Bohumil Zezulka 

•   Matyáš Pražák 

•   Sabina Šotolová

•   Emil Lorenc

•   Natálie Landová

Poplatníkem je ve smyslu ustanovení 

Obecně závazné vyhlášky obce 

Rudoltice č. 5/2011:

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; 

za domácnost může být poplatek odváděn 

společným zástupcem, za rodinný nebo 

bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto 

osoby jsou povinny obci oznámit jména a data 

narození osob, za které poplatek odvádějí,

(2) 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.

SAZBA POPLATKU: 

400,- /ROK/POPLATNÍKA

Osvobození a úlevy od místního poplatku:

(1) Od poplatku se osvobozují děti narozené 

v příslušném kalendářním roce pro zbývající 

část tohoto roku.

(2) Nárok na úlevu na poplatku má osoba, 

která se nezdržuje na území obce z důvodu 

umístění v LDN nebo jiných zařízeních 

poskytujících zdravotní péči a soc. služby pro 

seniory a handicapované občany, a to ve výši 

odpovídající poměrné části za každý celý měsíc 

strávený z těchto důvodů mimo území obce.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU:

Místní poplatek je splatný nejpozději 

do 30. 4. 2012 a lze jej hradit v hotovosti 

přímo na obecním úřadu anebo 

bezhotovostním způsobem – převodem 

z účtu, a to následovně:

ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÝ LZE 

PLATBY ZASÍLAT: 5125611/0100

Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/

Příklady variabilního symbolu:

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

3377558150

Tvorba specifi ckého symbolu (pro kontrolu): 

– majitelé rodinných domů uvádějí čp. svého domu, např. 95

– nájemníci obecních bytů uvádějí kromě čísla domu i číslo bytu, např. 61703

Poplatníkem a předmětem poplatku je ve 

smyslu ustanovení Obecně závazné vyhlášky 

obce Rudoltice č. 3/2011:

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je 

fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 

pobyt nebo sídlo na území obce Rudoltice. 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele v rodinném domě 150,- Kč,

c) za prvního psa v bytovém domě 300,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele v bytovém domě 350,- Kč, 

e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 

anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč, 

f) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto 

ustanovení 200 Kč. 

Osvobození a úlevy od poplatku:

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 

kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba 

s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán 

III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 

právního předpisu, osoba provádějící výcvik 

psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 

opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost 

držení a používání psa zvláštní právní předpis1. 

(2) Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa 

z útulku v příslušném kalendářním roce, kdy 

došlo k jeho převzetí z útulku.

(3) Nárok na úlevu na poplatku má držitel psa, 

který je na jméno poplatníka trvale označen 

mikročipem, a to ve výši 50 % poplatku.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU:

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ je splatný 

POUZE V HOTOVOSTI,

A TO PŘÍMO NA OBECNÍM ÚŘADU 
NEJPOZDĚJI DO 30. 4. 2012.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2012 
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Oznamujeme občanům, že v době od 19. prosince 

2011 do 18. ledna 2012 jsou na Obecním úřadu 

v Rudolticích zpřístupněny k nahlédnutí hromadné 

předpisné seznamy o vyměření místního poplatku 

za roky 2008 – 2010 poplatníkům, kteří nezaplatili 

výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo 

ve lhůtě splatnosti.

Veřejná vyhláška oznamující zpřístupnění 

uvedených hromadných předpisných seznamů je 

v témže termínu zveřejněna v souladu se zákonem 

na fyzické i úřední desce Obecního úřadu Rudoltice. 

Současně upozorňujeme občany 
na skutečnost, že po právní moci 
hromadných předpisných seznamů 
budou dlužné místní poplatky za roky 
2008-2010 předány k vymáhání.

Dále vyzýváme občany, kteří dosud 
neuhradili místní poplatky za rok 2011, 
aby tak neprodleně učinili. Neuhrazené 
místní poplatky za rok 2011 budou 
během následujícího roku taktéž 
vyměřeny hromadným předpisným 
seznamem a následně vymáhány.

OZNÁMENÍ 
O VYMÁHÁNÍ MÍSTNÍCH 

POPLATKŮ

Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko uspěl se 

svou žádostí o  poskytnutí dotace na výstavbu 

cyklostezky „Lanškroun – Česká Třebová, I.  eta-

pa“, tj. úsek Lanškroun – Rudoltice v  rámci 2. 

kola vyhlášeného pro letošní rok Státním fon-

dem dopravní infrastruktury, a získal maximální 

možnou podporu, tj. 65 % uznatelných nákla-

dů. Schválená výše dotace činí  5 987 000 Kč.

Trasa plánované cyklostezky se nezmě-

nila. Cyklostezka povede mezi Rudoltice-

mi a  Lanškrounem téměř v  celé své délce 

podél silnice I/43. Má délku 2,6 km, z toho 

jsou téměř 2 kilometry na našem katastru. 

S ohledem na tuto skutečnost bude tato in-

vestiční akce dle předběžné dohody s měs-

tem Lanškroun dofinancována v  poměru 

2/3 obec Rudoltice a 1/3 město Lanškroun.

Zahájení stavby je plánováno na jaro příštího 

roku s tím, že by měla být v příštím roce také 

dokončena. 

Bezpečná cesta pro pěší i cyklisty mezi naší obcí 

a  Lanškrounem je pro naši obec stěžejní věcí 

již několik let, zejména pak od doby výstavby 

sídliště Zámeček. Jsem proto moc ráda, že se 

v  rámci spolupráce naší obce s městem Lanš-

kroun a  Svazkem obcí Lanškrounsko podařilo 

dotaci na tuto investiční akci získat a věřím, že 

jak zastupitelstvo naší obce, tak i zastupitelstvo 

města Lanškroun faktickou výstavbu cyklostez-

ky plně podpoří.

Lenka Bártlová, starostka obce 

CYKLOSTEZKA LANŠKROUN-RUDOLTICE
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OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

HROMADNÝCH PŘEDPISNÝCH 

SEZNAMŮ  O VYMĚŘENÍ 

MÍSTNÍHO POPLATKU 

za provoz shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LANŠKROUNSKO USPĚL SE SVOU ŽÁDOSTÍ 

O POSKYTNUTÍ DOTACE NA VÝSTAVBU CYKLOSTEZKY LANŠKROUN-RUDOLTICE 

A ZÍSKAL DOTACI VE VÝŠI 5 987 000 Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU 

NA ROK 2012 PRO OBEC RUDOLTICE

DRUH 

ODPADU

ČETNOST 

SVOZŮ 

ZA ROK

SVOZOVÝ 

DEN

ČÍSLO 

TÝDNE

SMĚSNÝ 

KOMUNÁLNÍ 

ODPAD

26x
Pátek 

1x za 14 dní

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 
21,23,25,27,29,31,33,35, 
37,39,41,43,45,47,49,51

PLAST 

A TETRAPACK

52x obec Pondělí Každý týden

13x zámeček Pondělí
3,7,11,15,19,23,27,31, 

35,39,43,47,51

PAPÍR 13x Úterý 
1,5,9,13,17,21,25,29, 

33,37,41,45,49

SKLO

BÍLÉ 4x Středa 7,20,33,46

BAREVNÉ 4x Středa 7,20,33,46

BIO Neprovádí se

MOBILNÍ SVOZ 

„N“ ODPADU
12. 6. a 6. 11.

TELEFON: 465 461 500

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ 
BOHOSLUŽBY

24. PROSINCE 2011 
„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA SE ZPĚVEM KOLED OD 21 HODIN.

25. PROSINCE 2011 
SLAVNOSTNÍ MŠE SV. NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ OD 10 HODIN.

1. LEDNA 2012 

NOVOROČNÍ MŠE SV. OD 10 HODIN.

Bohoslužby se v zimním období konají v zateplené kapli na faře.

(Nedělní mše sv. každou neděli od 10 hodin.)

Betlém instalovaný v kostele sv. Petra a Pavla bude přístupný po celou dobu vánoční. 
Pro plamen betlémského světla si můžete přijít do předsíně kostela, 

popř. na faru od rána 24. 12. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RUDOLTICE PŘEJE VŠEM OBYVATELŮM 

I ČTENÁŘŮM RZ RADOSTNÉ A SPOKOJENÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ 

NOVĚ NAROZENÍ:                

Tadeáš Šulc Hartych, * 8. 9. 2011, 

Rudoltice 627

Matyáš Jílek, * 15. 11. 2011, 

Rudoltice 247

SŇATKY:                  

Robert a Kateřina Polákovi, 

27. 8. 2011, Rudoltice 116

Daniel a Miluše Žáčkovi, 

24. 9. 2011, Rudoltice 65

JUBILANTI:                 

Ladislav Merta, nar. 5. 9. 1941, 

Rudoltice 120 – 70 let

Terezia Divíšková, nar. 11. 9. 1941, 

Rudoltice 621 – 70 let

Hana Skácelová, nar. 12. 10.1931, 

Rudoltice 216 – 80 let

Marie Pirklová, nar. 3. 11. 1936, 

Rudoltice 237 – 75 let

Věra Minářová, nar. 10. 11. 1926, 

Rudoltice 137 – 85 let

Marie Kosová, nar. 13. 11. 1919, 

Rudoltice 77 – 92 let 

ZEMŘELÍ:                 

Marie Šafránková, + 1. 10. 2011, 

Rudoltice 617

Božena Martincová, + 14. 10. 2011, 

Rudoltice 190 – 80 let

František Krivčík, + 14. 11. 2011, 

Rudoltice 611 – 61 let

Miloslav Šrámek, + 24. 11. 2011, 

Rudoltice 212 – 64 let

Ludmila Jetlebová, + 4. 12. 2011, 

Rudoltice – 72 let

Matyáš Jílek, 
foto: B. Jílková
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K TVRZENÍ, ŽE ŠLO O VYPLACENÍ 

JEDNORÁZOVÉ ODMĚNY BEZ 

ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA, 

MOHU UVÉST NÁSLEDUJÍCÍ:

Celková odměna ve výši 4 739 000 Kč 

+ DPH 947 800 Kč byla vyplacena 

následovně.

1. ZÁLOHA ve výši 32 000 Kč byla 

vyplacena na základě rozpočtového 

opatření obce č. 5/2008, schváleného 

zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2008. 

2. ZÁLOHA ve výši 115 231 Kč byla 

vyplacena na základě rozpočtu obce na rok 

2009, který schválilo zastupitelstvo obce na 

svém zasedání dne 29. 12. 2008. 

Úhrady, které dále následovaly, již 

byly provedeny na základě konečného 

rozhodnutí ministerstva fi nancí z 9. 11. 2009 

o prominutí 99,5 % požadované částky. 

Jedná se o následující platby:

3. ZÁLOHA ve výši 595 000 Kč byla 

uhrazena z rozpočtu obce na základě 

rozpočtového opatření č. 6/2009, 

schváleného na zasedání zastupitelstva 

dne 21. 12. 2009. 

ZBÝVAJÍCÍ ČÁST do celkové výše 

5 686 800 Kč byla splácena během roku 

2010 a 2011, a to na základě rozpočtu 

obce na rok 2010, schváleného na jednání 

zastupitelstva obce dne 21. 12. 2009 

a rozpočtu obce na rok 2011, schváleného 

na jednání zastupitelstva obce dne 

16. 12. 2010. 

Veškeré úhrady byly v souladu se 

zákonem prováděny z položky rozpočtu 

č. 5169, § 6171 (VS – služby). K dnešnímu 

dni zbývá uhradit ještě částku 334 040 Kč. 

Důvodem je vy-

placení odmě-

ny právní zá-

stupkyni obce 

Mgr. Janě Ham-

plové ve výši 

5  686 800 Kč 

za právní zastoupení ve věci odvodu 

dotací a  penále do státního rozpočtu 

za porušení rozpočtové kázně v celko-

vé výši 136 080 000 Kč. Jak občanské 

sdružení ve svém oznámení uvádí, 

mělo se jednat o jednorázovou odmě-

nu, která měla být uhrazena z rozpoč-

tu obce bez rozhodnutí zastupitelstva 

obce a bez jakéhokoliv zadávacího ří-

zení dle zákona č. 137/2006 Sb., o ve-

řejných zakázkách, ve znění pozděj-

ších předpisů. Dle jejich sdělení věc 

v  současné době vyšetřuje Útvar od-

halování korupce a finanční kriminali-

ty služby kriminální policie a vyšetřo-

vání – expozitura Hradec Králové.

Za prvé chci k  této věci říci, že každý 

občan České republiky má plné právo 

podat trestní oznámení v  případě, že 

je přesvědčen, že dochází k  porušení 

zákona. Za svou osobu konstatuji, že 

jsem přesvědčena, že z mé strany ani 

ze strany obce k porušení zákona ne-

došlo. Vzhledem k  tomu, že nemám 

k  dnešnímu dni žádné informace 

o  tom, že by bylo zahájeno trestní ří-

zení, je třeba vyčkat dalšího postupu 

ze strany Policie ČR.

Za druhé je třeba v  této souvislosti 

dále připomenout, že hlavním dů-

vodem pro uložení povinnosti obci 

odvést částku 136  080  000 Kč do 

státního rozpočtu byla absence ja-

kéhokoliv výběrového řízení dle zá-

kona o  zadávání veřejných zakázek 

na využití dotací poskytnutých na 

I.  etapu bytové výstavy na Zámečku. 

Nelze opomenout ani fakt, že předse-

da občanského sdružení, které trestní 

oznámení podalo, p. Miloslav Šrámek 

byl v  době, kdy došlo k  porušení do-

tačních podmínek, místostarostou 

obce a  současně jednatelem obecní 

společnosti, která výstavbu realizova-

la. Z této skutečnosti tedy logicky vy-

plývá, že se přímo podílel na vzniku 

situace, kdy se naše obec v roce 2008 

ocitla před hrozbou vrácení dotací 

včetně penále do státního rozpočtu 

a  byla tak nucena využít právních 

služeb na svou obhajobu.

JAK VLASTNĚ DOŠLO 

K SITUACI, ŽE BYLA OBCI 

ULOŽENA POVINNOST 

ODVÉST DO STÁTNÍHO 

ROZPOČTU ČÁSTKU VÍCE 

JAK 136 MILIONŮ KČ?

Prvním signálem, že nastává problém, byl 

určitě již v roce 2005 výsledek kontroly 

NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad), který ve 

své zprávě o  kontrole hospodaření s  fi -

nančními prostředky státního rozpočtu 

konstatoval, že ze strany obce došlo při 

bytové výstavbě k  závažnému porušení 

dotačních podmínek. I přesto, že se obec 

tehdy bránila a vznesla námitky, byly tyto 

námitky ze strany NKÚ zamítnuty, což 

bylo v  listopadu téhož roku potvrzeno 

usnesením Kolegia NKÚ. Žádné další kro-

ky od tohoto rozhodnutí však obec bohu-

žel již neučinila. V tomto případě to bylo 

doslova čekání na zázrak, který se ovšem 

nedostavil. 

Zato se však v  listopadu 2006 dostavil 

fi nanční úřad a zahájil kontrolu čerpání 

dotací na I. etapu bytové výstavby na 

Zámečku. Zpráva o  kontrole, která byla 

obci předána v srpnu 2008, konstatovala 

ze strany obce kromě ještě dalších po-

chybení i  závažné porušení rozpočtové 

kázně. V  této chvíli neměli zastupitelé 

jinou možnost, než se připravit na oče-

kávanou situaci, kdy bude obec vyzvá-

na k  vrácení poskytnuté dotace, a  proto 

na svém zasedání o  dva týdny později 

jednomyslně schválili usnesení, kterým 

mi bylo uloženo zajistit ve spolupráci 

s právní zástupkyní obce potřebné právní 

kroky na naši obranu, a  to v  případě, že 

budou vůči obci vydány platební výměry 

znamenající platbu do státního rozpočtu. 

Platební výměry znějící na celkovou část-

ku 136 080 000 Kč byly fi nančním úřadem 

začátkem října 2008, bohužel, skutečně 

vydány. Již od počátku bylo zřejmé, že 

je pro obec velkou výhodou skutečnost, 

že má uzavřenou smlouvu o  poskytnutí 

právních služeb s  advokátem specializo-

vaným na veřejnou správu.

Od roku 2007 však obec současně čelila 

i několika rozhodnutím ÚOHS (Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže), ve kte-

rých bylo opětovně zkonstatováno poru-

šení zákona o zadávání veřejných zakázek 

obcí a obecními společnostmi, za což jim 

byly vyměřeny pokuty ve výši 80 000 Kč 

S účinností od 1. 1. 2011 byl zrušen 

§ 16 zák. č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, který umožňoval obcím 

promíjet místní poplatky na základě 

žádosti poplatníka z důvodu odstranění 

tvrdosti zákona. Od 1. 1. 2011 již tedy 

obce nemohou promíjet místní poplatky. 

Nadále však mohou osvobození 
a úlevy od poplatkové povinnosti 
zahrnout do svých obecně 
závazných vyhlášek. Z tohoto důvodu 

byla i naše obec povinna do konce tohoto 

roku změnit své veškeré obecně závazné 

vyhlášky, které stanovovaly jakékoliv 

místní poplatky, tedy:

•  Obecně závazná vyhláška obce 
Rudoltice č. 3/2011 o místním 
poplatku ze psů

•  Obecně závazná vyhláška obce 
Rudoltice č. 4/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

•  Obecně závazná vyhláška obce 
Rudoltice č. 5/2011 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
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     INFORMACE STAROSTKY OBCE O PODÁNÍ TRESTNÍHO      OZNÁMENÍ NA JEJÍ OSOBU
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „OBCE BEZ KORUPCE“, JEJÍMŽ PŘEDSEDOU JE MILOSLAV ŠRÁMEK 

A ČLENEM MGR. IVO KOLOMÝ, PODALO NA MOU OSOBU TRESTNÍ OZNÁMENÍ.

a  100 000 Kč. Tato rozhodnutí byla násled-

ně napadena u  správního soudu. Nejvyšší 

správní soud však již pravomocně potvrdil 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže o  tom, že ze strany obecních spo-

lečností, potažmo obce k  porušení zákona 

skutečně došlo.

 

Výsledkem právní obrany obce vůči pla-

tebním výměrům fi nančního úřadu bylo 

po více než roce nakonec prominutí 99,5 % 

požadované částky, což nemohu vzhledem 

k výše uvedeným rozhodnutím NKÚ, ÚOHS 

i Nejvyššího správního soudu a  dále s  při-

hlédnutím k závažnosti porušení rozpočtové 

kázně hodnotit jinak, než jako úspěch.  Na-

místo 136 milionů korun obec v konečném 

důsledku odvedla státu „pouhých“ 680 tisíc. 

Z  mého pohledu je tak odměna za právní 

zastoupení obce ve výši 3,5 % z prominuté 

částky zcela adekvátní dosaženému výsled-

ku. Je dobré si totiž uvědomit, co by pří-

padné vracení dotace pro Rudoltice kon-

krétně znamenalo. 

Například návrh obecního rozpočtu pro rok 

2012 činí necelých 22 milionů korun. Za situa-

ce, že by se obec s fi nančním úřadem dohod-

la na splácení dlužné částky ve výši 30 % své-

ho rozpočtu, tj. cca 6,5 milionu korun ročně, 

trvalo by obci uhrazení celé její výše více než 

20 let. Vzhledem k  tomu, že splátky   úvěru, 

které si obec v  předchozích letech vzala na 

bytovou výstavbu, činí včetně úroků 4,2 mi-

lionu Kč ročně, jednalo by se pak v součtu se 

splátkou dotace o kompletní výnos z nájem-

ného z obecních bytů. Obec by k tomu navíc 

ještě musela po celou dobu splácení veškeré 

náklady na údržbu a opravy bytů a s tím sou-

visejících služeb hradit z  již tak okleštěného 

zbylého rozpočtu. To ovšem odhlížíme od 

možného katastrofi ckého scénáře, kdy by 

mohly být obci obstaveny účty a exekuován 

movitý a nemovitý majetek.

Na závěr bych ráda snad jen podotkla, že 

k platbě za právní zastoupení v kauze do-

tací na I. etapu výstavby bytů na Zámečku 

nemuselo vůbec dojít, pokud by se tehdej-

ší vedení obce a  obecních společností od 

počátku řídilo platnými zákony a  dotační-

mi podmínkami. Totéž, bohužel, platí plně 

i pro II. a III. etapu téže výstavby. Vzhledem 

k tomu, v jakém stavu se v současné době 

nalézají státní fi nance, lze totiž, bohužel, 

oprávněně předpokládat, že i  členové ob-

čanského sdružení, které trestní oznámení 

na mou osobu podalo, se jako současní 

zastupitelé obce střetnou s  obdobným 

problémem u druhé a třetí etapy výstavby 

a  budou tak mít tedy jedinečnou příleži-

tost se přímo podílet na řešení tohoto pro-

blému. Věřme, že předsedovi občanského 

sdružení p. Miloslavu Šrámkovi v takovém 

případě vydrží odhodlání hájit obec déle, 

než jako tomu bylo v roce 2006, kdy se pár 

měsíců po kontrole NKÚ rozhodl jako zastu-

pitel obce skončit a  v následujícím voleb-

ním období již dále nekandidovat.

V Rudolticích dne 4. prosince 2011

Lenka Bártlová, starostka obce

RK MOUŘENÍN, 
spol. s r. o.

ÚŘEDNÍ HODINY
NA OBECNÍM ÚŘADU 

V  RUDOLTICÍCH

PRO ROK 2012

KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI 

JSOU OTEVŘENY:

VŽDY TŘETÍ STŘEDU 

V MĚSÍCI od 14.00 hod. 

do 16.00 hod.

18. ledna 2011

15. února 2011

21. března 2011

18. dubna 2011

16. května 2011

20. června 2011

18. července 2011

15. srpna 2011

19. září 2011

17. října 2011

21. listopadu 2011

19. prosince 2011
NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 
OBCE RUDOLTICE

POSOUZENÍ 
ZÁKONNOSTI OZV 
OBCE RUDOLTICE 
Č. 3/2011, Č. 4/2011 
A Č. 5/2011

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE NA SVÉM VEŘEJNÉM 
ZASEDÁNÍ DNE 20. 10. 2011 PROJEDNALO A SCHVÁLILO 3 NOVÉ 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY. 

Ministerstvo vnitra České republiky se sídlem 

v Praze sdělilo k Obecně závazným vyhláškám 

obce Rudoltice č. 3/2011, č. 4/2011 a č. 5/2011, 

že jsou v souladu se zákonem. 

Právní rozbory shora uvedených vyhlášek 

zpracované Ministerstvem vnitra ČR jsou všem 

občanům k dispozici na obecním úřadu.
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ČL. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Obec Rudoltice touto vyhláškou zavádí 

místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní 

úřad (dále jen „správce poplatku“).

ČL. 2
POPLATNÍK A PŘEDMĚT 
POPLATKU
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem 

je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 

pobyt nebo sídlo na území obce Rudoltice. 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců.

ČL. 3
VZNIK A ZÁNIK 
POPLATKOVÉ POVINNOSTI
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa 

v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 

v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než 

jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních 

měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo 

sídla platí držitel psa poplatek od počátku 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy 

přestala být fyzická nebo právnická osoba 

držitelem psa (např. úhynem psa, jeho 

ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž 

se poplatek platí i za započatý kalendářní 

měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

ČL. 4
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci 

poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným 

způsobem je povinen oznámit také zánik 

své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, 

která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení držitel psa uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení 

nebo název nebo obchodní fi rmu, obecný 

identifi kátor, byl-li přidělen, místo pobytu 

nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další 

adresy pro doručování; právnická osoba 

uvede též osoby, které jsou jejím jménem 

oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 

platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 

služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti 

s podnikatelskou činností, v případě, že 

předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 

činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení 

výše poplatkové povinnosti, zejména stáří 

a počet držených psů, včetně skutečností 

zakládajících vznik nároku na úlevu nebo 

osvobození od poplatku. 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených 

v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

ČL. 5
SAZBA POPLATKU
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele v rodinném domě 150,- Kč,

c) za prvního psa v bytovém domě 300,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele v bytovém domě 350,- Kč, 

e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 

anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč, 

f) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele, kterým je osoba podle písm. e) 

tohoto ustanovení 200 Kč. 

ČL. 6 
SPLATNOST POPLATKU 
(1) Poplatek je splatný nejpozději 

do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 

splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla.

ČL. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Obec Rudoltice touto vyhláškou 

zavádí místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní 

úřad (dále jen „správce poplatku“).

ČL. 2
PŘEDMĚT POPLATKU 
A POPLATNÍK
(1) Poplatek za užívání veřejného 

prostranství se vybírá za zvláštní užívání 

veřejného prostranství, kterým se rozumí 

umístění dočasných staveb a zařízení 

sloužících pro poskytování prodeje 

a služeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 

lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 

umístění skládek, a užívání tohoto 

prostranství pro kulturní, sportovní 

a reklamní akce nebo potřeby tvorby 

filmových a televizních děl.

(2) Poplatek za užívání veřejného 

prostranství platí fyzické i právnické 

osoby, které užívají veřejné prostranství 

způsobem uvedeným v odstavci 1.

ČL. 3  
VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ 
Poplatek podle této vyhlášky se platí 

za užívání veřejných prostranství, 

která jsou uvedena jmenovitě v příloze 

č. 1 a graficky vyznačena na mapě 

v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou 

součást této vyhlášky.

ČL. 4
VZNIK A ZÁNIK 
POPLATKOVÉ 
POVINNOSTI

Poplatek se platí od prvého dne, kdy 

začalo užívání veřejného prostranství, 

a trvá až do dne, kdy toto užívání 

fakticky skončilo.

ČL. 5
OHLAŠOVACÍ 
POVINNOST
(1) Poplatník je povinen ohlásit 

zvláštní užívání veřejného prostranství 

správci poplatku nejpozději 5 dní 

před zahájením užívání veřejného 

prostranství. V případě užívání veřejného 

prostranství po dobu kratší než 7 dní 

je povinen splnit ohlašovací povinnost 

nejpozději v den zahájení užívání 

veřejného prostranství. Pokud tento den 

připadne na sobotu, neděli nebo státem 

uznaný svátek, je poplatník povinen 

splnit ohlašovací povinnost nejblíže 

následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

název nebo obchodní firmu, obecný 

identifikátor, byl-li přidělen, místo 

pobytu nebo sídlo, místo podnikání, 

popřípadě další adresy pro doručování; 

právnická osoba uvede též osoby, které 

jsou jejím jménem oprávněny jednat 

v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů 

u poskytovatelů platebních služeb, 

včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti 

s podnikatelskou činností, v případě, 

že předmět poplatku souvisí 

s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení 

výše poplatkové povinnosti, zejména 

předpokládanou dobu, způsob, místo 

a výměru užívání veřejného prostranství, 

včetně skutečností dokládajících 

vznik nároku na úlevu nebo případné 

osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo 

bydliště na území členského státu 

Evropské unie, jiného smluvního státu 

Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných 

v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 

v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených 

v ohlášení, je poplatník nebo plátce 

povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala.

(5) Po ukončení užívání veřejného 

prostranství je poplatník povinen ohlásit 

skutečný stav údajů uvedených 

v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

ČL. 6
SAZBA POPLATKU
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení 

sloužících pro poskytování služeb 3 Kč

b) za umístění dočasných staveb 10 Kč

c) za umístění zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje 10 Kč

d) za umístění stavebního zařízení 3 Kč

e)za umístění reklamního zařízení 5 Kč

f) za umístění lunaparků a jiných atrakcí 3 Kč

g) za umístění zařízení cirkusů 3 Kč

h) za umístění skládek 5 Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro 

reklamní akce 5 Kč

(2) Obec stanovuje poplatek paušální 

částkou takto:

a) za umístění zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje či služeb 200 Kč/týden,

b) za umístění zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje či služeb 

700 Kč/měsíc,

c) za umístění zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje či služeb 

5 000 Kč/rok.

ČL. 7
SPLATNOST POPLATKU 
(1) Poplatek ve výši stanovené podle 

čl. 6 odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po 

dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení 

užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po 

dobu 7 dnů nebo delší nejpozději v den 

ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný v den 

zahájení užívání veřejného prostranství.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, 

neděli nebo státem uznaný svátek, je 

dnem, ve kterém je poplatník povinen 

svoji povinnost splnit, nejblíže následující 

pracovní den.

OBEC RUDOLTICE  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2011 
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

OBEC RUDOLTICE  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2011 
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE SE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 20. 10. 2011 USNESENÍM Č. OZ/20/10/11 USNESLO 

VYDAT NA ZÁKLADĚ § 14 ODST. 2 ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

A V SOULADU S § 10 PÍSM. D) A § 84 ODST. 2 PÍSM. H) ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TUTO OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU (DÁLE JEN „VYHLÁŠKA“): 

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE SE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 20. 10. 2011 USNESENÍM Č. OZ/20/10/11 USNESLO 

VYDAT NA ZÁKLADĚ § 14 ODST. 2 ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

A V SOULADU S § 10 PÍSM. D) A § 84 ODST. 2 PÍSM. H) ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TUTO OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU (DÁLE JEN „VYHLÁŠKA“):

ČL. 7
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel 

psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 

a osoba s těžkým zdravotním postižením, 

které byl přiznán III. stupeň mimořádných 

výhod podle zvláštního právního předpisu, 

osoba provádějící výcvik psů určených 

k doprovodu těchto osob, osoba provozující 

útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 

opuštěné psy nebo osoba, které stanoví 

povinnost držení a používání psa zvláštní 

právní předpis. 

(2) Od poplatku se dále osvobozuje držitel 

psa z útulku v příslušném kalendářním roce, 

kdy došlo k jeho převzetí z útulku.

(3) Nárok na úlevu na poplatku má držitel psa, 

který je na jméno poplatníka trvale označen 

mikročipem, a to ve výši 50 % poplatku.

ČL. 8
NAVÝŠENÍ POPLATKU 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem 

psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

obecní úřad poplatek platebním výměrem 

nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené 

poplatky nebo část těchto poplatků může 

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 

zvýšení je příslušenstvím poplatku.

ČL. 9
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce 

Rudoltice č. 2/2008 o místním poplatku ze psů 

ze dne 31. 7. 2008.

ČL. 10
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 

dnem po dni vyhlášení.

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 10. 2011

Sejmuto z úřední desky dne: 9. 11. 2011



ČL. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Obec Rudoltice touto vyhláškou 

zavádí místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

(dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává 

obecní úřad (dále jen „správce 

poplatku“).

ČL. 2
POPLATNÍK
Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí:

(1) fyzická osoba, která má v obci 

trvalý pobyt; za domácnost může 

být poplatek odváděn společným 

zástupcem, za rodinný nebo bytový 

dům vlastníkem nebo správcem; tyto 

osoby jsou povinny obci oznámit 

jména a data narození osob, za které 

poplatek odvádějí,

(2) 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.

ČL. 3
OHLAŠOVACÍ POVINNOST

(1) Poplatník je povinen ohlásit 

správci poplatku vznik své poplatkové 

povinnosti nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy mu povinnost platit tento 

poplatek vznikla, případně doložit 

existenci skutečností zakládajících 

osvobození nebo úlevu od poplatkové 

povinnosti. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky 

je povinen ohlásit správci poplatku zejm. 

příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další 

adresy pro doručování, evidenční nebo 

popisné číslo stavby určené nebo sloužící 

k individuální rekreaci, není-li tato stavba 

označena evidenčním nebo popisným 

číslem číslo parcelní pozemku, na kterém 

je tato stavba umístěna. 

(3) Stejným způsobem a ve stejné 

lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit 

správci poplatku zánik své poplatkové 

povinnosti v důsledku změny trvalého 

pobytu nebo v důsledku změny 

vlastnictví ke stavbě určené nebo 

sloužící k individuální rekreaci.

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo 

bydliště na území členského státu 

Evropské unie, jiného smluvního státu 

Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných 

v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 

v tuzemsku pro doručování.

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených 

v ohlášení, je poplatník nebo plátce 

povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala.

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE SE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 

20. 10. 2011 USNESENÍM Č. OZ/20/10/11 USNESLO VYDAT NA ZÁKLADĚ 

§ 14 ODST. 2 ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A V SOULADU S § 10 PÍSM. D) A § 84 ODST. 2 PÍSM. H) 

ZÁKONA Č. 128/2000 SB.,  O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ),  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ,  TUTO OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU (DÁLE JEN „VYHLÁŠKA“): 

ČL. 4
SAZBA POPLATKU
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle 

čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 400 Kč 

a je tvořena:

a) z částky 172,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 228,- Kč za kalendářní rok. 

Tato částka je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího 

roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka 

a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování skutečných nákladů 

obce předchozího roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za 

osobu je obsaženo v příloze, která tvoří 

nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny místa trvalého 

pobytu nebo změny vlastnictví stavby, 

která je určena nebo slouží k individuální 

rekreaci v průběhu kalendářního roku, 

se uhradí poplatek v poměrné výši, 

která odpovídá počtu kalendářních 

měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby 

v příslušném kalendářním roce. Dojde-li 

ke změně v průběhu kalendářního měsíce, 

je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 

stav na konci tohoto měsíce.

ČL. 5
SPLATNOST POPLATKU
(1) Poplatek pro poplatníka podle 

čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je 

splatný jednorázově a to nejpozději 

do 30. 4. příslušného kalendářního 

roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po 

datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je 

poplatek splatný nejpozději do 15. dne 

měsíce, který následuje po měsíci, ve 

kterém poplatková povinnost vznikla, 

nejpozději však do konce příslušného 

kalendářního roku.

ČL. 6
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY
(1) Od poplatku se osvobozují děti 

narozené v příslušném kalendářním roce 

pro zbývající část tohoto roku.

(2) Nárok na úlevu na poplatku má 

osoba, která se nezdržuje na území 

obce z důvodu umístění v LDN 

nebo jiných zařízeních poskytujících 

zdravotní péči a soc. služby pro seniory 

a handicapované občany, a to ve výši 

odpovídající poměrné části za každý celý 

měsíc strávený z těchto důvodů mimo 

území obce.
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ČL. 7
NAVÝŠENÍ POPLATKU 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny 

poplatníkem včas nebo ve správné 

výši, vyměří mu obecní úřad poplatek 

platebním výměrem nebo hromadným 

předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo 

neodvedené poplatky nebo část těchto 

poplatků může obecní úřad zvýšit 

až na trojnásobek; toto zvýšení je 

příslušenstvím poplatku.

ČL. 8
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce 

Rudoltice č. 3/2010, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů ze 

dne 29. 6. 2010. 

ČL. 9
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 

dnem po dni vyhlášení.

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 10. 2011

Sejmuto z úřední desky dne: 9. 11. 2011

PŘÍLOHA Č. 1

k Obecně závazné vyhlášce č. 5/2011 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu:

•  Celkové náklady na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za rok 

2010 činily 394 802 Kč. 

•  Počet poplatníků v roce 2010 byl 1730. 

Celkové skutečné náklady na 

poplatníka dle čl. 2 odst. 1 a 2 byly 

rozúčtovány takto: 

394 802 Kč (náklady) : 1730 (poplatníci dle 

čl. 2 odst. 1 a 2) = 228 Kč na poplatníka. 

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:  24. 10. 2011

Sejmuto z úřední desky dne: 9. 11. 2011

ČL. 8
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY
(1) Poplatek se neplatí: 

a) za umístění lunaparků a jiných atrakcí na 

veřejném prostranství v době a místě akcí 

pořádaných, spolupořádaných nebo povolených 

obcí Rudoltice, a to od stanoveného zahájení do 

ukončení akce,

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování 

prodeje či služeb na veřejném prostranství v době 

a místě akcí pořádaných, spolupořádaných nebo 

povolených obcí Rudoltice, a to od stanoveného 

zahájení do ukončení akce,

c) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, 

jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně 

prospěšné účely.  

 

ČL. 9
NAVÝŠENÍ POPLATKU 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 

včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad 

poplatek platebním výměrem nebo hromadným 

předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené 

poplatky nebo část těchto poplatků může 

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 

zvýšení je příslušenstvím poplatku.

ČL. 10
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Rudoltice 

č. 1/2009 o místních poplatcích za užívání veřejného 

prostranství a ze vstupného ze dne 26. 11. 2009.

ČL. 11
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem 

po dni vyhlášení.

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 10. 2011

Sejmuto z úřední desky dne: 9. 11. 2011

PŘÍLOHA Č. 1:
Výčet veřejných prostranství (k čl. 3 vyhlášky) 

•  plocha před prodejnou KONZUM v obci

•  střed obce (odpočinková plocha ve středu 

obce + parkovací plocha před objekty ZŠ a MŠ, 

odstavná plocha pod farou) 

•  parkovací plocha před kulturním domem 

i vedle něj

•  odstavná plocha u silnice I/43 pod nádražím ČD

•  prostranství obytné zóny Zámeček

PŘÍLOHA Č. 2:
Grafi cké znázornění veřejných prostranství 
( k čl. 3 vyhlášky)

OBEC RUDOLTICE 
OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2011 
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ 
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ 
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ

11ČÍSLO 4/2011, PROSINEC

CVIČENÍ PRO 
RODIČE S DĚTMI

V tělocvičně v Rudolticích 

PROBÍHÁ KAŽDÉ PONDĚLÍ 
od 16 do 17 hod. 

PRO DĚTI 
od cca 1,5 roku do 6 let

cvičení pro rodiče s dětmi, 

a to formou říkanek, písniček, her 

a s využitím cvičebního nářadí.

Přijďte s námi aktivně strávit 
odpolední hodinku.

Na Vaši účast s dětmi se těší 
Jaroslava Janů.

STOLNÍ TENIS

DNE 12. ŘÍJNA 2011

opětovně zahájil svou 

činnost kroužek stolního tenisu 

v místní tělocvičně.

DĚTI HRAJÍ od 17.00 hod., 

DOSPĚLÍ od 18.00 hod.

Vedoucí kroužku:  Daniel Žáček

OSADNÍ VÝBOR 
PRO LOKALITU 
ZÁMEČEK JE JIŽ 
KOMPLETNÍ
Na veřejném zasedání zastupitelstva 

obce dne 20. 10. 2011 byli schváleni 

dva chybějící členové 7-členného 

Osadního výboru pro lokalitu 

Zámeček.

Kompletní osazení osadního 

výboru je tedy od října letošního 

roku následující:

Petr Konečný, Krasava Šerkopová, 

Miroslav Szlama, Michal Hurt, Josef 

Votava, Jitka Sýkorová a Jiří Vondráček.
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TARIFNÍ MAPY

Cenu je možné také zjistit z  tarifních map, 

které jsou vylepeny na každé zastávce 

v  integrovaném území. Na mapě je vždy 

vyznačeno místo, kde se nacházíte žlutým 

kolečkem, v  dalších kolečkách je potom 

zobrazeno obyčejné jízdné do cílové zóny. 

Při cestování mezi nástupní a cílovou zónou 

je nutné dodržovat následující:

Cestující s platnou jízdenkou IDS IREDO je opráv-

něn použít k  jízdě mezi zastávkami/stanicemi ná-

stupní zóny a cílové zóny libovolné spoje všech 

zapojených dopravců. Přitom musí postupovat 

logickou oklikou tedy buď nejkratším směrem, 

nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, nej-

kratší docházkovou či přestupovou vzdáleností 

nebo časově nejvýhodnějším spojením. Přitom 

může přestupovat mezi spoji a dopravci.

Pro cestování nesmí být použity zóny s vyš-

ším jízdným z  nástupní zóny než je jízdné 

do cílové zóny!

ZJIŠTĚNÍ CENY JÍZDNÉHO MEZI ZASTÁVKAMI (od 11. 12. 2011)

TARIFNÍ KALKULÁTOR „zastávkový“ naleznete na webových stránkách www.oredo.cz.
http://www.oredo.cz/download.aspx?file=3b748a55-004a-45dd-8329-839544ce32b8



POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Foto: Jiří Brejša, Richard Kohout Foto: Jiřina Straková



V RUDOLTICÍCH ŘEŠÍ DALŠÍ PROBLÉM – VYPLACENÍ 
ODMĚNY ADVOKÁTCE

www.lanskrounsko.cz  30. listopadu 2011

Útvar odhalování korupce a fi nanční kriminality SKPV v současné 

době vyšetřuje vyplacení odměny starostkou Rudoltic Lenkou 

Bártlovou. Mgr. Jana Hamplová dostala 5 686 800 Kč za mimo-

soudní zastupování obce v kauze, kde Rudolticím hrozilo vrácení 

dotace včetně penále (136 080 000 Kč) na I. etapu výstavby by-

tových domů na sídlišti Zámeček.

Podle občanského sdružení Obce bez korupce byla zmíněná částka vyplacena z rozpočtu obce 

bez rozhodnutí zastupitelstva a bez jakéhokoliv zadávacího řízení. S otázkami týkajících se této 

kauzy jsem oslovil Mgr. Ivo Kolomého (člen zastupitelstva obce a člen občanského sdružení 

Obce bez korupce) a paní Lenku Bártlovou (starostka Rudoltic). Paní starostka nám na otázky 

neodpověděla – zaslala pouze vyjádření, které zde spolu s otázkami uvádíme.

Matěj Brýdl

OTÁZKY PRO MGR. IVO KOLOMÉHO:

  Jaká by podle Vás byla přiměřená odměna za práci, kterou odvedla Mgr. Jana Hamplová?

Podle některých cenových studií, které jsem měl možnost prostudovat, se domnívám, že 

právnické služby tohoto charakteru lze pořídit až sedmdesáti násobně levněji, či-li v  tomto 

případě mohlo dojít k předržení až o 7000%.

  Jak byste postupoval Vy, kdybyste byl v době, kdy hrozilo vrácení dotace na I. etapu by-

tové výstavby na Zámečku v pozici starosty obce?

Rozhodně bych jednal v souladu se zákonem. Postup, při kterém bych mohl  porušil ten samý 

zákon, kvůli kterému obci hrozilo vrácení dotace, bych zcela jistě nevolil.

  Asi není příliš obvyklé, aby se v obci velikosti Rudoltic objevovaly tak často různé kauzy. 

Nejprve hrozba vrácení dotace, teď vyplacení odměny advokátce. Myslíte, že je to tím, že 

obec je rozdělena mezi zastánce a odpůrce bývalého starosty Oldřicha Kolomého a ti mezi 

sebou vedou boje, které známe spíše z celostátní politiky?

Myslím si, že upozornit na možné porušení zákona, v souvislosti s možnou několika miliónovou 

škodou pro obec, není nic neobvyklého.

  Název sdružení „Obce bez korupce“ působí, jakoby se angažovalo nejen v Rudolticích, ale 

také v jiných obcích. Je tomu tak?

Ve stanovách občanského sdružení „Obce bez korupce“ není konkrétně vymezena místně 

příslušná působnost.

  Nezodpovězené otázky pro Lenku Bártlovou:

Na základě čeho byla vybrána paní Hamplová, aby mimosoudně zastupovala obec Rudoltice 

v kauze vrácení dotace na I. etapu výstavby bytů na Zámečku?

Mgr. Janě Hamplové jste vyplatila odměnu 5 686 800 Kč. Jaký je roční plat starostky obce Rudoltice?

Kolik času věnovala advokátka Hamplová tomu, aby bylo vrácení dotace Rudolticím odpuštěno?

Jana Hamplová kandidovala stejně jako vy nejprve za ČSSD, poté za Nezávislé. Označila byste to 

za náhodu, nebo se stýkáte i v osobním životě a některé kroky spolu konzultujete?

VYJÁDŘENÍ LENKY BÁRTLOVÉ:

Všechny relevantní informace k této věci jsem již před několika dny poskytla ve dvou článcích, 

a to pro Listy Lanškrounska a Orlický deník. Dle mého názoru již je třeba další postup ponechat na 

Policii ČR, která tuto věc vyšetřuje. Domnívám se navíc, že ne všechny Vaše otázky mají přímý vztah 

k této záležitosti, a proto na ně nebudu odpovídat. Značná část informací, které ode mne žádáte, 

je veřejně dostupná v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce v letech 2008-2010. Ostatní otázky 

jsou osobního charakteru a zde se domnívám, že nejsem povinna na ně odpovídat.

Na závěr bych chtěla snad jen podotknout, že k platbě za právní zastoupení v kauze dotací 

na I. etapu výstavby bytů na Zámečku nemuselo vůbec dojít, pokud by se tehdejší vedení 

obce od počátku řídilo platnými zákony a dotačními podmínkami. Totéž, bohužel, platí plně 

i pro druhou a třetí etapu téže výstavby. Vzhledem k tomu, v jakém stavu se v současné době 

nalézají státní fi nance, lze totiž, bohužel, oprávněně předpokládat, že i členové občanského 

sdružení, které trestní oznámení na mou osobu podalo, se jako členové zastupitelstva obce 

střetnou s obdobným problémem ohledně druhé a třetí etapy výstavby a budou tak mít tedy 

jedinečnou příležitost se přímo podílet na řešení tohoto problému.

JMÉNEM OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „OBCE BEZ 
KORUPCE“ OZNAMUJEME

Listy Lanškrounska 18. 11. 2011

Jménem občanského sdružení „Obce bez korupce“ oznamujeme, že Policie ČR šetří vy-

placení jednorázové odměny 5 686 800,- Kč starostkou Lenkou Bartlovou paní Mgr. Janě 

Hamplové za mimosoudní zastupovaní ve správním řízení o prominutí odvodu do stát-

ního rozpočtu a o prominutí penále. Zmíněná částka byla uhrazena z rozpočtu obce Ru-

doltice bez rozhodnutí zastupitelstva obce a bez jakéhokoliv zadávacího řízení dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Věc v  současné 

době vyšetřuje Útvar odhalování korupce a fi nanční kriminality služby kriminální policie 

a vyšetřování – expozitura Hradec Králové. 

Za „Obce bez korupce“ předseda Miloslav Šrámek, člen Mgr. Ivo Kolomý 

 

VYJÁDŘENÍ STAROSTKY RUDOLTIC LENKY BÁRTLOVÉ PRO LL:

„K této věci mohu říci, že každý občan České republiky má plné právo podat trestní 

oznámení v případě, že je přesvědčen, že dochází k porušení zákona. Za svoji osobu 

konstatuji, že jsem přesvědčena, že z mé strany ani ze strany obce k porušení zákona 

nedošlo. Vzhledem k  tomu, že nemám žádné informace o  tom, že by bylo zahájeno 

trestní řízení, je třeba vyčkat dalšího postupu ze strany Policie ČR.  

S ohledem na skutečnost, že občanské sdružení „Obce bez korupce“ zveřejnilo kom-

pletní výši odměny za právní zastoupení obce ve věci vrácení dotací, chci jenom na 

tomto místě uvést, že se jednalo o obhajobu částky 136 080 000 Kč s tím, že hlavním 

důvodem pro uložení povinnosti obci tuto částku odvést do státního rozpočtu byla 

absence jakéhokoliv výběrového řízení dle zákona o  zadávání veřejných zakázek 

na využití dotací poskytnutých na I. etapu bytové výstavby na Zámečku. Za zmínku 

také stojí i to, že předseda občanského sdružení, které trestní oznámení podalo, byl 

v době, kdy došlo k porušení dotačních podmínek, místostarostou obce a současně 

jednatelem obecní společnosti, která výstavbu realizovala. Z této skutečnosti tedy 

logicky vyplývá, že se přímo podílel na vzniku situace, kdy obec v roce 2008 stála před 

hrozbou vrácení dotací včetně penále do státního rozpočtu a byla tak nucena využít 

právních služeb na svou obhajobu.“

 

STAROSTKA PRÝ VYPLATILA MILIONY
Orlický deník  24. 11. 2011 

Rudoltice – Před dvěma lety obec odvrátila bankrot, když nemusela vrátit 
dotaci a penále v řádech desítek milionů korun.
  

To jí hrozilo za údajné rozpory se zákonem při první etapě výstavby obecních bytů. O rok 

později okresní soud v této věci zprostil obžaloby bývalého starostu Rudoltic Oldřicha 

Kolomého. Krajský soud však letos osvobozující rozsudek zrušil a  věc vrátil k  novému 

projednání. Žaloba Kolomého viní ze zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo 

z porušování povinnosti při správě cizího majetku.  

V těchto dnech občanské sdružení Obce bez korupce prostřednictvím Lanškrounských 

listů informovalo, že Policie ČR šetří vyplacení jednorázové odměny 5 686 800 korun 

starostkou Lenkou Bártlovou Janě Hamplové za mimosoudní zastupovaní ve správním 

řízení o prominutí odvodu do státního rozpočtu a o prominutí penále. Za iniciativou 

stojí jako předseda Miloslav Šrámek, bývalý místostarosta obce a jednatel společnosti, 

jež se na výstavbě inkriminovaných bytů podílela, nebo Ivo Kolomý. „Považujete to za 

osobní mstu?“ zeptali jsme se starostky Lenky Bártlové. „Tuto otázku ponechávám bez 

komentáře. Ať si na tuto věc udělá každý svůj názor,“ reagovala. 

„Zmíněná částka byla uhrazena z rozpočtu obce Rudoltice bez rozhodnutí zastupitelstva 

obce a bez jakéhokoliv zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-

kách, ve znění pozdějších předpisů. Věc v současné době vyšetřuje Útvar odhalování ko-

rupce a fi nanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování – expozitura Hradec 

Králové,“ uvádí se ve zprávě sdružení.

 

LENKA BÁRTLOVÁ, STAROSTKA RUDOLTIC, SE NAŘČENÍ BRÁNÍ. 

DENÍK JI POLOŽIL NĚKOLIK OTÁZEK:
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Mgr. Jana Hamplová

CO PROBĚHLO TISKEM…
  Považujete iniciativu sdružení Obce bez 

korupce za osobní mstu za „kauzu Zámeček“, 

při níž se obec soudí s bývalým starostou 

Oldřichem Kolomým? Vnímáte souvislost 

mezi těmito dvěma událostmi? 

„Tuto otázku ponechávám bez komentáře. Ať si na 

tuto věc udělá každý svůj názor.”

 

  Sdružení ve své zprávě uvádí, že 

odměna Mgr. Janě Hamplové byla 

vyplacena z rozpočtu obce bez rozhodnutí 

zastupitelstva. Můžete se k tomu vyjádřit, 

případně tvrzení vyvrátit konkrétním 

usnesením zastupitelstva?

„Celková odměna ve výši 4 739 000 Kč + DPH 

947 800 Kč byla vyplacena následovně:

1. záloha ve výši 32 000 Kč byla vyplacena na 

základě rozpočtového opatření obce č. 5/2008, 

schváleného zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2008.  

2. záloha ve výši 115 231 Kč byla vyplacena 

z rozpočtu obce na rok 2009, který schválilo zastu-

pitelstvo obce na svém zasedání dne 29. 12. 2008.  

Úhrady, které dále následovaly, již byly provedeny 

na základě konečného rozhodnutí ministerstva 

fi nancí z  9. 11. 2009 o  prominutí 99,5 procenta 

požadované částky. Jedná se o následující platby:  

3. záloha ve výši 595 000 Kč byla uhrazena 

z rozpočtu obce na základě rozpočtového opatření 

č. 6/2009, schváleného na zasedání zastupitelstva 

dne 21. 12.  2009. 

 

Zbývající část do celkové výše 5 686 800 Kč 

byla splácena během roku 2010 a 2011, a to na 

základě rozpočtu obce na rok 2010, schváleného 

na jednání zastupitelstva obce dne 21. 12. 2009 

a rozpočtu obce na rok 2011, schváleného na jed-

nání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010.  

Veškeré úhrady byly v  souladu se zákonem 

prováděny z  položky rozpočtu č. 5169, § 6171 

(vnitřní správa – služby).  

K dnešnímu dni zbývá uhradit ještě částku 334 040 Kč.  

Je třeba si uvědomit, že vzhledem k tomu, že obci 

hrozilo vrácení celé dotace včetně stoprocent-

ního penále ve výši 136 080 000 Kč, a v konečném 

důsledku vrátila toliko 680 400 Kč, tvoří vyplacená 

odměna pouhých 3,5 procenta z prominuté částky.”

 

  Bankrot obce byl zažehnán. Vrácení 

dotace hrozilo za první etapu bytové 

výstavby na Zámečku. Ty ale byly celkem tři. 

Nemůže se situace opakovat?

„Bohužel, máte pravdu. Vzhledem k  tomu, že jak 

ve druhé, tak i ve třetí etapě bytové výstavby neb-

ylo provedeno veřejné výběrové řízení dle zákona 

o veřejných zakázkách, což bylo hlavním důvodem 

pro vrácení dotací u první etapy, lze očekávat po-

dobnou hrozbu i  u  následujících etap. Veřejné 

výběrové řízení bylo uskutečněno až v polovině třetí 

etapy bytové výstavby, a  to po změně ve vedení 

obce a obecních společností.”

Šárka Mikulecká

MINISTERSTVO FINANCÍ 
ODTAJNILO SEZNAM 
ODPUŠTĚNÝCH SANKCÍ. VÍME, 
KOMU POMOHLO

Hospodářské noviny 18. 8. 2011

Ministerstvo fi nancí prominulo vrácení dotace 
a vysoké penále například obci Rudoltice, 
kde byty ze státního příspěvku postavil bez 
výběrového řízení starostův syn. Na podrobné 
mapě přinášíme i další případy ministerského 
pardonu. 

Až dosud byly informace o dotačních odpustcích přísně 

neveřejné. Hospodářským novinám se však nyní – s po-

mocí zákona o  svobodném přístupu k  informacím 

– podařilo získat seznam fi rem, spolků a  obcí, jimž 

ministerstvo fi nancí sankce za zneužité nebo chybně 

vyúčtované dotace prominulo.

Úřad vedený Miroslavem Kalouskem (TOP 09) sice odmítl 

vydat seznam fyzických osob, jimž se rovněž odpouštělo, 

ale i tak jde o průlom: o přehled ministerských pardonů 

si před prázdninami zažádali také poslanci kontrolního 

výboru, zatím jim ho však fi nance nevydaly.

Aniž si toho mohl kdo všimnout, připsala si na konci 

roku 2009 neznámá vesnice Rudoltice pozoruhodný 

primát: ministerstvo fi nancí jí udělilo jeden z největších 

dotačních pardonů.

Sedmnáctisethlavá vesnice na Orlickoústecku nemu-

sela vracet ani 68 milionů korun z dotací, ani platit 11mil-

ionové penále. A to navzdory tomu, že dotační horečku 

ve vesnici vyšetřovali policisté.

“Nezlobte se, nebudu se k tomu vyjadřovat. Musím hájit 

zájmy obce,“ říká vyhýbavě současná starostka Rudoltic 

Lenka Bártlová.

ZAKÁZKA PRO STAROSTOVA SYNA

Její úsečnost je pochopitelná. Bártlová teď řeší dotační 

průšvihy svého předchůdce – Oldřicha Kolomého. Za 

jeho osmnáctileté éry se počet obyvatel ve vsi téměř 

zdvojnásobil, pod jeho vedením se postavily čtyři stovky 

nových bytů a průmyslová zóna.

To vše ze státních dotací, které překročily v úhrnu sto 

milionů korun. A teď hrozí, že ještě další část budou 

muset Rudo ltice vrátit.

Důvod? Vyšetřovatelé a státní zástupce je shrnuli do dvou 

trestných činů. Zneužívání pravomoci veřejného činitele 

a porušování povinností při správě majetku. Konkrétněji: 

Kolomý bez vědomí tamních zastupitelů zrušil výběrové 

řízení na úpravu pozemku pro stavbu bytových domů 

a  práce pak vykonala fi rma patřící jeho synovi. Ale ne-

jen to. Obžaloba mu klade za vinu i to, že nechal vyplatit 

několik set tisíc korun zástupcům obecních společností 

a svému synovi.

V době, kdy tehdejší ministr Eduard Janota vrácení do-

tací prominul, čelil už Kolomý trestnímu stíhání.

Nejvyšší správní soud navíc označil výběrové řízení na 

dotační projekty za nezákonné. Zatím poslední dějství 

kriminální větve kauzy se odehrálo letos na jaře, kdy 

odvolací soud zrušil předchozí osvobozující rozsudek 

a nařídil nový proces. Ať už padne jakýkoliv rozsudek, na 

vracení dotací to nejspíš nebude mít vliv.
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POZORNOSTI NĚKTERÝCH Z VÁS NEUŠEL 

NOVÝ E-DOMEK Z POZINKOVANÉHO 

PLECHU UMÍSTĚNÝ ZA BUDOVOU 

OBECNÍHO ÚŘADU.

A protože Obec Rudoltice uzavřela smlouvy 

i  se společnostmi Elektrowin a  Ekolamp, 

bude E-domek sloužit jako SBĚRNÉ MÍSTO 

prakticky všech elektrozařízení.

Zjednodušeně lze říci, že elektrozařízení je 

malý či velký domácí spotřebič, prostě vše, 

co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo 

funguje na baterie. Pozor, elektrospotřebiče 

musí být kompletní, nerozmontované.

Každé sběrné místo se řídí určitými prav-

idly. Při příjezdu je potřeba kontaktovat 

pracovnici obecního úřadu, která pro-

vede kontrolu kompletnosti předávaných 

elektrospotřebičů a  určí místo v  E-dom-

ku, kam elektrozařízení uložíte. Provozní 

doba místa zpětného odběru použitých 

EEZ je v  pracovní dny vždy od 8:00 do 

15:00 hodin.

V případě potřeby lze EEZ do E-dom-

ku odevzdat i  mimo pracovní dny po 

předchozí osobní či telefonické dohodě. 

(Tel.: 602 842486 paní Kohoutová)

JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT JAKÉKOLIV 

ELEKTROZAŘÍZENÍ MIMO PROSTOR 

E-DOMKU, ČI JINÉHO KONTEJNERU 

URČENÉHO K  TOMUTO ÚČELU !!!

Apeluji na občany, aby využívali prioritně 

nabízených služeb sběrného místa, 

šetříme tím náklady obce. Za sběr a odvoz 

elektrozařízení ze sběrného místa obec 

neplatí, naopak je jí vyplácen motivační 

příspěvek , za elektrozařízení odevzdané 

při mobilním sběru nebezpečných odpadů 

zaplatí obec kolem 6 až 10 tisíc Kč/t dle 

specifikace odpadu. 

Nižší náklady obce na odpadové hospodářství 

znamenají i nižší poplatky občanů za odpady. 

Erika Kohoutová, místostarostka

Vážení spoluobčané,

V MINULÉM ČÍSLE RUDOLTICKÉHO 

ZPRAVODAJE JSME VÁS 

INFORMOVALI O PŘIPRAVOVANÉ 

NOVÉ SLUŽBĚ PRO OBČANY. 

NÁVŠTĚVNÍCI POŠTY JISTĚ 

ZAZNAMENALI NOVÝ PŘÍRŮSTEK 

V PROSTORÁCH POŠTOVNÍHO 

ÚŘADU. JEDNÁ SE O E-BOX 

NEZISKOVÉ SPOLEČNOSTI 

ASEKOL, URČENÝ KE SBĚRU 

DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ 

A BATERIÍ.

Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospo-

třebičů z  domácností, které se u  nás povinně 

sbírají a  recyklují od roku 2005. Zatímco dřív 

byla vrcholem „recyklace“ amatérská demontáž 

kompresoru z lednice či motoru z pračky, při kte-

rých unikla spousta freonů a oleje, dnes se daří 

materiály z odborně demontovaných spotřebi-

čů z  drtivé většiny znovu využít. Škodliviny již 

životní prostředí neohrožují. 

Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně 

k ekologickému zpracování přes 15 kilogramů 

starých zařízení za každého svého člena, i když 

průměrná vzdálenost sběrného místa, na kte-

rou je třeba dopravit každý spotřebič, aby se 

o něj mohli postarat odborníci, odpovídá menší 

hustotě osídlení. 

Češi zatím zvládli 5,6 kg na obyvatele za rok. 

O  takovém úspěchu si může třeba Maďarsko, 

Slovensko nebo Polsko nechat jen zdát. 

Čechům se to povedlo především díky opravdu 

husté a stále rozšiřované síti míst zpětného od-

běru, kterou systematicky budují už šest let nezis-

kové kolektivní systémy jako ELEKTROWIN. V roce 

2005 navíc Češi začínali od nuly, zatímco Skandi-

návci nebo Švýcaři či Nizozemci a Belgičané své 

ekologické teze proměnili v činy o mnoho let dří-

ve. Stali se tak vzorem pro celou Evropu. 

SPOLEČNÝ JMENOVATEL: 

ODPOVĚDNOST

Společným jmenovatelem veškerého úsilí 

v oblasti vysloužilých domácích spotřebičů je 

odpovědnost. Ačkoli je legislativně odpověd-

nost na výrobcích, nezbývá než apelovat na 

odpovědnost spotřebitelů-občanů. 

Jde především o  společnou odpovědnost za 

životní prostředí. Výrobci mají navíc kolektivní 

odpovědnost nejen za svou současnou produk-

ci, ale i za všechny výrobky, které byly uvedeny 

na trh před 13. srpnem 2005, odkdy platí sou-

časný zákon o odpadech.

Po celou dobu fungování systému zpětného 

odběru a dalšího nakládání s vysloužilými spo-

třebiči, který se stal součástí každodenního ži-

vota nás všech, se přesto objevují hlasy volající 

po změně. Ta by měla spočívat v přechodu na 

průběžně fi nancovaný systém se zapojením ja-

kéhosi zúčtovacího centra.

Současný vývoj, kdy se v Česku vlivem recese vy-

sbírá víc starých spotřebičů, než je uvedeno na 

trh těch nových, ale ukazuje na správnost zvolené 

cesty. Právě pro bezproblémové zvládnutí kon-

junkturálních výkyvů jsou určeny fi nanční rezervy, 

které kolektivní systémy v drtivé většině vytvářejí. 

KDYŽ NEJDE O TRH

Nemylme se: výrobci, kteří většinu kolektivních 

systémů založili, se na trhu, ve volné podnikatel-

ské soutěži, tvrdě střetávají. Usilují o vytvoření zis-

ku a také jej úspěšně vytvářejí. Péče o vysloužilé 

elektrospotřebiče je ale úplně jiná oblast. 

Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a zisk. 

Proto jsou všechny kolektivní systémy ze záko-

na neziskové. Jde o službu veřejnosti, o službu 

životnímu prostředí, ke kterému se člověk ne-

choval vždy tak zodpovědně jako dnes. 

Výrobci si to plně uvědomují a při plnění svých 

zákonných povinností a naplňování požadavků 

na společnou odpovědnost dovedou nechat ji-

nak striktně fungující pravidla trhu stranou. Na-

vzdory konkurenčním vztahům prosazují stejné 

cíle a  aktivně pomáhají chránit to nejcennější, 

co máme – naši přírodu. 

A spotřebitelé? I ti patří k  různým skupinám, 

mají rozličné zájmy, rozmanitá povolání 

a  mnohdy v  osobním životě i  různé vztahy. 

Když ale jde o  ochranu životního prostředí, 

musíme opravdu bez ohledu na to všechno 

postupovat ruku v ruce.

www.elektrowin.cz

SBĚRNÉ MÍSTO

Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé

ČEŠI SE DOVEDOU CHOVAT EKOLOGICKY STEJNĚ JAKO OBYVATELÉ SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍ. JEN SE JIM TO MUSÍ 

TROCHU VÍC USNADNIT. DOBRÉ VŮLE NEMAJÍ O NIC MÉNĚ NEŽ NOROVÉ, JEN JSOU O NĚCO MÁLO POHODLNĚJŠÍ.
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  Měsíc září probíhal v duchu sportovním. 

Děti ze základní školy se zúčastnily 21. roč-

níku cyklistických závodů u haly B. Modré-

ho a vybojovaly si dvě první místa a jedno 

místo druhé. Sportovci z naší základní školy 

vyrazili také na Damníkovský trojboj. Bojo-

valo se v atletických disciplínách – v běhu 

na 60 m, hodu kriketovým míčkem a skoku 

do dálky. Získali jsme dvě zlaté medaile, 

jednu stříbrnou a jednu bronzovou.

  Druháci si vyšlápli za pověstmi a  památ-

kami Lanškrouna a jeho okolí, aby se seznámili 

s místními pověstmi a památkami. V tajuplném 

sklepě Nového zámku u  Lanškrouna se jim 

zjevili dva skřítci, kteří se s nimi podělili o svůj 

střežený sladký poklad.

  Celá základní škola podnikla cyklistický 

seznamovací výlet do pohádkového lesa 

v  Damníkově. Pro menší děti byla cesta tro-

chu náročnější, ale s úsměvem dojely všechny 

až do vytouženého cíle – pohádkového lesa, 

kde si prohlédly spoustu strašidel, pavouků 

a pohádkových bytostí.

  Dále jsme v  září přivítali zpěvem a  recitací 

básní nové občánky Rudoltic.

  V říjnu jsme využili pozvání Českých drah 

na akci „České dráhy dětem“. Vydali jsme  se 

vlakem do České Třebové, kde byl pro žáky 

připraven zábavný program, při kterém 

postupně putovali po čtyřech železničních 

vagónech. Děti navštívily kinematovlak, 

kde se promítaly pohádky, dále dětský 

vagón s  hračkami a  obří nafukovací ma-

trací. V konferenčním vagónu si zasoutěžily 

a  ve vagónu s  expozicí zhlédly historii od-

bavovací techniky na železnici a  obdržely 

pamětní jízdenku.

  Letošní Drakiáda proběhla 8. října na míst-

ním hřišti TJ Rudoltice. I když počasí nám moc 

nepřálo, soutěže vznášejících se draků se 

zúčastnilo celkem 39 dětí, převážně za dopro-

vodu rodičů.

  I v  měsíci říjnu se sportovalo. Tentokrát 

v  běhu do lanškrounské sjezdovky. Ani 

sychravé počasí a  drobný déšť neodradil 

dvacet sportovců naší školy, aby se rozjeli na 

běžecké závody. Vybojovali si dvě zlaté me-

daile, dvě stříbrné a tři bronzové.

  I v  mateřské škole se neustále něco děje. 

Děti v MŠ navštívili myslivci, pan Dušek a pan 

Řehoř, a  s  nimi také jejich čtyřnohý kamarád 

– hrubosrstý jezevčík. Myslivci přinesli dětem 

ukázat různé lovecké potřeby a trofeje. Povídali 

si s nimi o přírodě, o zvířátkách i o tom, jak mají 

přírodu chránit.

  Ve třídě Berušek se uskutečnila dvě setkání 

rodičů s  dětmi, při kterých vyráběli podzimní 

lampióny a krmítka pro ptáčky.

  S příchodem listopadu nám začala zima vy-

strkovat růžky, tma byla čím dál větší a větší, a tak 

jsme se začali držet raději v teple naší školy.

  V mateřské škole proběhl 2. listopadu ekolo-

gický výukový program s  názvem „Velká plav-

ba“, který pořádalo Ekocentrum Červenka z Čes-

ké Třebové. Z dětí se stali námořníci, nastoupili 

na velikou loď a vydali se na cestu po širém moři. 

Na různých ostrovech si hravou a  nenásilnou 

formou uvědomili správné stravovací návyky 

a seznámili se se zdravými a nezdravými potra-

vinami. Na cestě je provázel medvídek Mlsal. 

  V úterý 8. listopadu jsme opustili teplo naší 

školy a  vydali se do Lanškrouna na divadelní 

představení „Honza Nebojsa“. Honza z  této 

pohádky se nebál ničeho a nikoho, dokonce ani 

samotné kmotry smrti. Pohádka nám nabídla 

několik pohledů na téma strach.

  Měsíc listopad jsme zakončili v naší základní 

škole besedou s  ilustrátorem dětských knih – 

Adolfem Dudkem, který nám představil nejen 

profesi ilustrátora, ale také svoji tvorbu a nástro-

je, pomocí kterých tvoří. Děti si získal přátelským 

vystupováním i humorem, kterým předvedl, že 

kreslit umí opravdu každý. Na památku se všem 

dětským posluchačům podepsal.

Přejeme krásné a kouzelné Vánoce plné klidu 

a pohody.

Za ZŠ a MŠ Rudoltice Mgr. Jana Hejkrlíková

Myslivci v MŠ.

Vyrábění rodičů s dětmi v MŠ (podzimní lampióny).

Seznamovací výlet ZŠ do pohádkového lesa v Damníkově.

Drakiáda

I když máme zimu přede dveřmi a nastává krásný adventní čas, dovolte mi, abych se vrátila zpět do období podzimu 
a podělila se s Vámi o zážitky, které jsme s dětmi prožili.

PODZIM V ZŠ A MŠ RUDOLTICE

 Seznamovací výlet ZŠ do pohádkového 
lesa v Damníkově

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Balíček ve zlatém papíře

 Malá Helenka hrozně ráda chodila s babičkou na nákupy. 

Úplně nejvíc se těšila na nákup, když se blížily Vánoce. Hlavně proto, že se babička 

nikdy nedala dlouho prosit a Helenka se vracela domů tu s  novou knížkou, jindy 

s omalovánkami nebo čokoládovým vajíčkem s překvapením uvnitř. 

 Helenka by si ráda hrála s dětmi, zatímco babička nakupovala v pekárně nebo 

v drogerii, ale všechny děti kolem se tvářily unuděně a nikomu se nechtělo si s ní 

hrát. Dokonce i babička se snažila mít pochůzky co nejdřív za sebou, protože v ob-

chodech neměl nikdo dobrou náladu a nechtěl se zdržovat jediným milým slovem.

 Cestou zpátky babička i holčička mlčely. Držely se za ruku a kolem nich se začal 

polehoučku snášet sníh. 

 Doma se babička posadila do svého oblíbeného křesla. Říkala mu „myslírna“. 

Chvíli nad něčím dumala a pak rozhodně vstala a zamířila do komory. Za chvilku 

vyšla s nádherným balíčkem ve zlatém papíře, převázaným červenou stuhou. 

 Helenka by se ráda podívala dovnitř, ale babička jí vysvětlila, že nemůže, protože 

to je tajemství. Druhého dne ráno vyšly ven s balíčkem. První, koho potkaly, byl po-

licista, pan Pavouk. Nepříjemný člověk s knírem jako řídítka. S nikým se nebavil a žil 

sám. Babička mu balíček podala. „Co s tím mám dělat?“ ptal se udiveně pan Pavouk. 

„To je pro vás,“ špitla Helenka. Policista se na ni užasle podíval. „Co v něm je?“ vyzví-

dal. „Přátelství a štěstí,“ prohlásila babička a stiskla mu ruku. „Babi, viděla jsi, jakou 

měl radost?“ zeptala se Helenka. „Uděláme ještě nějaké balíčky?“ Babička zavrtěla 

hlavou: „Kdepak, Helenko, jeden stačí.“ „Tak i já mám nakonec nějaké přátele,“ pomy-

slel si pan Pavouk. Hned se mu šlo do práce veseleji a cítil, že ho cosi hřeje u srdce. 

Cestou potkal pana Starého, který zametal ulice. Byl to nesmělý člověk a děti se mu 

často posmívaly. Když uviděl blížící se uniformu, přikrčil se za vozík s odpadky. Ale 

pan Pavouk k němu natáhl ruku s balíčkem: „To je pro vás.“ 

 „Děkuju,“ zamumlal nevěřícně a šťastně pan Starý. A tak se spolu spřátelili. 

 Ale ani pan Starý balíček neotevřel… „Udělám jím radost Dášence,“ říkal si. Dášen-

ka byla drobná holčička s blonďatými copánky. Jediná ze všech dětí vždycky pozdra-

vila. Právě měla chřipku. Když pan Starý předal dárek Dášenčině mamince, pozvala 

ho na kávu. Jakmile Dášenka uviděla tak krásný balíček, hned se jí udělalo lépe. 

 Pohladila zlatý obal s červenou mašlí a pomyslela si: „V něm bude určitě moc krásný 

dárek. Pošlu ho Zuzce na usmířenou.“ Zuzka byla Dášenčina nejlepší kamarádka, ale dva 

dny předtím se ve škole pohádaly a jedna druhé přísahaly, že už spolu do konce života 

nepromluví ani slovo. 

 Když Zuzka uviděla balíček, rozběhla se za Dášenkou a všechno si navzájem od-

pustily. Napadlo je, že by takový dárek udělal velkou radost paní učitelce, která jim 

už delší dobu připadala nějaká smutná. Když paní učitelka našla na svém stole nád-

herný lesklý balíček, moc se zaradovala a celý den jí vyučování připadalo veselejší 

než jindy. Žáci jakoby méně zlobili a dávali větší pozor. Když se vrátila domů, odnesla 

balíček paní Ambrožové, které už děti vyrostly. Žily hodně daleko a jí se po nich často 

stýskalo. Ani paní Ambrožová si však balíček nenechala pro sebe, darovala ho panu 

Louskáčkovi. Byl to řezník, a protože ho každý znal jen s velkým nožem nebo se se-

kyrou v ruce, všichni si o něm mysleli, že nemá srdce. 

 Pan Louskáček si dárek také nenechal… A tak koloval dál a dál a  lidé, jejichž 

rukama prošel, se pak na sebe usmívali a rádi si spolu povídali. Když se Helenka 

s babičkou za několik dní zase vydaly na nákupy, lidé v obchodech na sebe byli milí 

a děti měly chuť si hrát. Kdosi pozdravil babičku a vyprávěl jí, co se mu přihodilo 

a  jak jsou lidé z ničeho nic šťastnější, protože dostali nějaký tajemný balíček. Když 

babička přede dveřmi hledala klíč v kabelce, otevřela jí paní Antošová, která bydlela 

o patro níž a nikdy s babičkou neprohodila ani slovo.

 „Chtěla bych Vám popřát veselé Vánoce,“ řekla a podala babičce krásný zlatý ba-

líček s červenou stužkou. 

 „Děkuji vám,“ usmála se babička. „Nechcete se u nás někdy stavit a popovídat si?“ 

 „Hurá“, vykřikla Helenka, když se za nimi zavřely dveře a byly samy. „Balíček se 

k nám vrátil. Tak už mi povíš, co je uvnitř?“ 

 „Nic zvláštního,“ odpověděla babička, „jenom špetka lásky.“

Z knihy Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše. Portál 2003.

 „České dráhy dětem“

Práce na projektu.

1. 2. třída za pověstmi a památkami Lanškrouna o jeho okolí 
– na Novém zámku.
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Tříkrálová sbírka, kterou Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí organizuje v orlickoústec-
kém regionu, patří svým rozsahem k nej-
větším v  celé královéhradecké diecézi. 
Sbírka si získala důvěru lidí, což nás vel-
mi těší, protože také díky ní se nám daří 
podporovat stávající služby nebo rozví-
jet nové projekty.  

Ve sbírce za rok 2011 se v  našem 
regionu vybralo 1.900.300,- Kč.  
65  %  z  výtěžku zůstává Oblastní charitě 
a  tato částka byla použita na zakoupení 
automobilu pro charitní ošetřovatel-
skou službu, na provozní náklady služeb 
občanské poradny,  osobní asistence, 
mateřských center v  Letohradě a  Horní 
Sloupnici, na přímou pomoc potřebným 
a 5 % z částky bylo věnováno na zakou-
pení školního autobusu pro chudé děti 

v  indickém Mansapuru. Tříkrálová sbírka 
2011 nám také pomohla zavést novou 
službu na pomoc ohroženým rodinám 
„Šance pro rodinu“ – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s  dětmi a  otevřít kon-
taktní místa občanské poradny v  Králí-
kách a Lanškrouně. 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 
použijeme na podporu služeb občan-
ské poradny, služby „Šance pro rodinu“ 
a  rodinného centra v  Horní Sloupnici, 
na úpravu prostor pro charitní ošetřo-
vatelskou službu v  Ústí n. O., na staveb-
ní úpravy budovy Centra pod střechou 
v  Letohradě, na materiálové vybavení 
nového charitního centra  sociálních 
služeb v  Lanškrouně, k  přímé pomoci 
potřebným a do fondu na rozvoj nových 
projektů. 

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbír-
ky má u  sebe zapečetěnou pokladničku 
se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího 
skupinky, na kterém je číslo shodné s čís-
lem na pokladničce, a  občanský průkaz, 
kterými se v  případě potřeby prokazuje. 
Děkujeme vám všem, kdo koledníky při-
jmete i tentokrát.  

Bližší informace naleznete v  Charitních 
aktualitách, které budou roznášet koled-
níci, nebo na www.uo.charita.cz

Iva Marková 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Na Kopečku 356, Letohrad 
Tel.: 465 620 249,
 e-mail: markova.iva@orlicko.cz

V PRVNÍCH LEDNOVÝCH DNECH PROBĚHNE V NAŠICH OBCÍCH A MĚSTECH TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

UŽ PODVANÁCTÉ NAVŠTÍVÍ NAŠE DOMÁCNOSTI TŘI KRÁLOVÉ S PŘÁNÍM ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ, S PŘÁNÍM 

POKOJE TOMUTO DOMU (PÍSMENA K+M+B NADE DVEŘMI). VŠEM OBČANŮM DAJÍ TAKÉ MOŽNOST 

PROSTŘEDNICTVÍM ORGANIZACÍ CHARIT PŘISPĚT POTŘEBNÝM.  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI VČETNĚ ZÁMEČKU 

SE USKUTEČNÍ HLAVNĚ

V SOBOTU 7. LEDNA 2012, 

DÁLE VÁS MOHOU TŘI KRÁLOVÉ NAVŠTÍVIT JEŠTĚ V TERMÍNU 

OD 8. DO 11. LEDNA.

VŠEM DÁRCŮM PŘEDEM DĚKUJEME!

Info: Marcela Macháčková, tel.: 776 559 793

Naše škola se zapojila do projektu 
„Klíče pro život“, registrační číslo: 
CZ.1.07/4.1.00/06.0011, a vytvořila 
vzdělávací program s názvem 
Využití prostranství mezi školou 
a školkou „Co s ním?“. 
Tento vzdělávací program  

Nyní nám dovolte, abychom Vás seznámili 

s  výsledky ankety, které pro Vás zpracovaly 

děti ze školní družiny pod vedením paní vy-

chovatelky Mgr. Michaely Beranové a  Pavlíny 

Vojtíškové. Do rudoltických domácností bylo 

rozdáno 700 anketních lístků a  vrátilo se nám 

jich celkem 73.  Je to tedy více jak 10%, což už je 

celkem reprezentativní vzorek obyvatelstva. 

•  V 1. otázce: „Jak na Vás působí volné 

prostranství mezi školou a školkou?“ – 

nejvíce odpovědí: nevyužité. 

•  V 2. otázce: „Jak často okolo prostranství mezi 

školou a školku chodíte?“ – nejvíce odpovědí: 

vícekrát denně.

•  Ve 3. otázce: „Jak se k prostranství mezi 

školou a školkou dostáváte?“ – nejvíce 

odpovědí: pěšky. 

•  Ve 4. otázce: „Myslíte si, že by tento prostor 

měl sloužit především…“ – nejvíce odpovědí: 

dětem. 

•  V 5. otázce: Prostranství by se mělo využít 

spíše…“ – nejvíce odpovědí: ke sportování.

•  V 6. otázce: „Ze sportovních aktivit byste při 

využití tohoto místa upřednostňovali…“ – 

nejvíce odpovědí: dětské hřiště, které by bylo 

otevřené pro veřejnost. 

•  V 7. otázce: „Toto prostranství by mohlo 

v budoucnosti fungovat jako…“ – nejvíce 

odpovědí: park. 

•  V poslední 8. otázce: „Dle mého názoru by 

tento prostor mohl být využit také k těmto 

účelům.“ – nejvíce odpovědí bylo směřováno 

k vybudování nové školní družiny 

a prolézaček.

Děti ze školní družiny taktéž zpracovaly 

přehlednou tabulku, kde se přímo dozvíte počty 

odpovědí, které jsou také zajímavé. 

Respondenti dávají ve svých postojích jasně 

najevo, že by toto prostranství mělo sloužit 

především dětem a největší důraz kladou na to, 

aby zde v  budoucnosti bylo sportoviště nebo 

popřípadě počítačová učebna, školní družina 

nebo knihovna. 

Těšíme se na další vaše názory, které k tomuto té-

matu vzniknou příští rok, například u únorového 

kulatého stolu nebo na březnovém plánovacím 

víkendu. Budeme usilovat o to, aby návrhy, které 

z těchto setkání vzejdou, byly co nejužitečnější 

nejenom pro naše děti, ale takém pro ostatní 

občany naší vesnice!

Z příspěvků dětí ze školní družiny zpracovala 

Základní škola a mateřská škola Rudoltice

VÝSLEDKY ANKETY O VYUŽITÍ PROSTRANSTVÍ 
MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU
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OTÁZKA MOŽNOSTI
POČET 

ODPOVĚDÍ

1. „Jak na Vás 
působí volné 
prostranství mezi 
školou a školkou?“ 

1. upravené 24

2. neupravené 5

3. zajímavé 5

4. nezajímavé 12

5. využité 9

6. nevyužité 42

7. příjemné 3

8. nepříjemné 0

9. nudné 5

10. klidné 12

2. „Jak často okolo 
prostranství mezi 
školou a školku 
chodíte?“

1. vícekrát denně 30

2. jednou denně 9

3 vícekrát týdně 15

4. jednou týdně 2

5. vícekrát měsíčně 1

6. méně často 13

7. nikdy 2

3. „Jak se 
k prostranství mezi 
školou a školkou 
dostáváte?“

1. pěšky 55

2. autobusem 15

3. vlakem 0

4. autem 30

„Myslíte si, že 
by tento prostor 
měl sloužit 
především…“

1. Dětem 53

2. Mládeži 17

3. Seniorům 6

4. Ostatním věkovým skupinám obyvatelstva 2

5. Všem obyvatelům Rudoltic 25

Prostranství by 
se mělo využít 
spíše…“

1. Ke sportování 57

2. Ke kultuře 18

3. K odpočinku 31

4. K podnikatelským účelům 1

„Ze sportovních 
aktivit byste 
při využití 
tohoto místa 
upřednostňovali…“

1. Vystavění multifunkčního hřiště 33

2. Výstavbu bazénu 22

3.  Výstavbu tělocvičny s posilovnou 5

4. Dětské hřiště, které by bylo otevřené 
pro veřejnost

36

„Toto prostranství 
by mohlo 
v budoucnosti 
fungovat jako…“

1. Venkovní kulturní stánek, např. vytvořením  
pódia, které by bylo vhodné k pořádání 

různých kulturních akcí
19

2. Park 32

3. Prostranství pouze  ke komerčním účelům 
( např. parkoviště, obchodní centrum, 

sportovní centrum, které bude vlastnit 
soukromý vlastník……)

5

„Dle mého názoru 
by tento prostor 
mohl být využit 
také k těmto 
účelům.“

sportoviště 2

prolézačky, lanové centrum 4

PC učebna, knihovna, ŠD 9

supermarket TESCO 2

pečovatelský dům 2

Park 1

dopravní hřiště 1 www.trikralovasbirka.cz
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Sborovna je původní česká komedie, která 

řeší problematiku učňovské mládeže pro-

střednictvím učitelského sboru. Je to nemi-

losrdná mozaika celé naší společnosti, která 

nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet, 

v čem to vlastně žijeme.

Autor nás zavedl do sborovny učitelského sboru 

v odborném zemědělském učilišti. Zde se učite-

lé snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky, 

neboť padly všechny morální a etické hodnoty. 

Současná učňovská mládež je sice plná vulga-

rismů, ale ani učitelský sbor není ideální. Ředitel 

je zkorumpovaný fl egmatik, sborovnou vládne 

cynismus... Žák Pivoňka a  jeho fi nančně silní 

rodiče ovšem školu téměř rozvrátí. Na scéně se 

objevuje nová zástupkyně ředitele, kterou rodi-

če podplatí, a ta dosáhne toho, že dosavadní zá-

stupkyni ředitel propustí. Dojde k malé směšné 

stávce učitelského sboru, ale pomůžou jim žáci, 

kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředitele 

a jeho nové zástupkyně. Žák Pivoňka ovšem zů-

stává a život ve škole běží dál. 

Autor ovšem varuje: Pozor! Pivoňků bude čím 

dál víc. A to je i cíl autora. Varovat slušné a vzdě-

lané lidi před stupiditou, drzostí a mocí peněz. 

Přínosem pro diváka bude jeho uvědomění si, 

že všechno toto vidí denně kolem sebe, ale že 

s tím nikdo nic nenadělá.

KOMEDIE „SBOROVNA“ 
V PODÁNÍ DIVADLA PAVLA TRÁVNÍČKA
Pražské divadlo herce, moderátora, režiséra a dabéra Pavla Trávníčka zahraje na sále místního kultur-

ního domu v pátek dne 13. ledna 2012 od 19.00 hod. původní českou komedii „SBOROVNA“.

Vstupné – 200 Kč (vstupenku je možné zakoupit v předprodeji 

již od 1. 12. 2011 na Obecním úřadu v Rudolticích)

Podařilo se mi najít znalce starého ně-

meckého písma kurent, který postupně 

překládá dopisy z let 1699-1760, v kterých 

jsou velmi zajímavé informace o Novém 

zámku.

Získala jsem i nové údaje o působení rodiny 

Žákovy na Zámečku, bude s nimi doplněna 

výstavka o historii, která je ve věži.

PŘÍPRAVY NA PŘÍŠTÍ ROK

Jedná se o  možnostech výstavy v  prosto-

rech druhého a  třetího patra, zatím není 

jisté, co nového se tam bude vystavovat.

Před Vánoci by měl mít premiéru video-

klip zpěváka Michaela, který se v průbě-

hu dvou minulých let na Zámečku po-

stupně natočil, odkaz na něj bude potom 

umístěn na zámeckých stránkách. Hlavní 

část v  loňském roce natočil významný 

režisér Beránek, který přijel se svým štá-

bem z  Prahy a  na Zámečku strávili dva 

dny. V  roli anděla si zahrála Miss České 

republiky Veronika Pompeová, některé 

části se ještě dotáčely letos. Jsem na klip 

opravdu zvědavá, jeho natáčení bylo roz-

hodně zajímavé.

Letošní podzim nebyl na Zámečku zajímavý, nebyla žádná větší akce a nyní zámecká věž zůstává uzavřena. Kavárna opět nemá 
provozovatele a přes zimu se zde nic dít nebude. To však neznamená, že se nic nepřipravuje a neděje, naopak, děje se toho dost.

Natáčení videoklipu. Foto: Krasava Šerkopová Autor obrázku Tomáš Rybička. Foto: archiv domova pod hradem Žampach

ZÁMECKÉ STŘÍPKY

27ČÍSLO 4/2011, PROSINEC

KNOFLÍKIÁDA STÁLE POMÁHÁ

POTŘEBNÝM

Při této akci v červnu se získala pro sedm klientů 

z  domova pod hradem Žampach na asistenč-

ní službu částka něco přes třicet tisíc korun, při 

Country v srpnu dostali dalších šest tisíc. To však 

stále není částka konečná. Při prodeji výrobků 

chráněné dílny se mi daří pro tyto klienty získá-

vat další prostředky. Také byly vydány pohlednice 

s  pěknými  obrázky jednoho z  nich, Tomáše Ry-

bičky, který je maluje naprosto neobvyklým způ-

sobem -hlavou, jinak při rozsahu svého zdravot-

ního handicapu nemůže. Namaloval i Zámeček, 

který spolu s ostatními šesti motivy tvoří soubor 

sedmi druhů pohlednic, jejichž prodejem se pro 

něj a ostatní získávají další prostředky.

O Tomášovi, jehož tvorba zaujala i reportéry mé-

dií, se v poslední době psalo v celostátním tisku, 

a  bude se o  něm natáčet dokument regionální 

televize OIK, která sleduje pokusy o knofl íkové re-

kordy a další knofl íkové dění od samého začátku.

Dne 18. 11. 2011 byla částka poskytnutá klien-

tům domova v Žampachu srovnána na rovných 

50 000 korun a nyní se zařizuje darovací smlou-

va na další stejnou částku od nečekaného spon-

zora. Slíbila jsem na Knofl íkiádě, že se pokusím 

získat pro těch sedm klientů částku nejméně 

77 000 Kč, aby měl každý na asistenční službu 

alespoň něco přes deset tisíc, nyní to vypadá, 

že se podaří získat částku, která přesáhne sto-

tisícovou hranici, z čehož mám velikou radost 

a děkuji všem, kteří mne v mém snažení podpo-

řili a pomohli mi!

POKUS O SVĚTOVÝ REKORD

V  červnu jsme v  rámci Knofl íkiády získali dva 

české rekordy. Byl vyroben rekordní knofl íkový 

návlek, připomenu, že měří 4 416 metrů a je na 

něm evidováno 288 094 knofl íků. 

Protože to byl zároveň pokus o  rekord světo-

vý, posílaly se všechny podklady, sestřih videa 

z obou Knofl íkiád, fotodokumentace a vše po-

třebné do londýnského centra světových rekor-

dů. Nyní čekáme na odpověď, jestli bude pokus 

o nový světový rekord uznán.

Je pravděpodobné, že vyhodnocení bude ješ-

tě delší dobu trvat, a tak se výsledek dozvíme 

pravděpodobně až na jaře. To úsilí všech zú-

častněných by rozhodně stálo za to, aby byl 

světový rekord vytvořen a  Zámeček by tak 

měl pro návštěvníky další zajímavost, nejdelší 

knofl íkový návlek na světě. Volné knofl íky se 

stále sbírají, protože na Zámečku proběhne 

ještě jeden pokus o český rekord, a to o „nej-

více knofl íků na jednom místě“.

Knofl íky se mi scházejí ze všech stran, a tak jich 

na Zámečku bude opravdu hodně a rekord se 

doufám podaří. Kdy pokus proběhne, není jisté, 

protože příští rok bude zámecká oslava.

PŘÍŠTÍ ROK BUDE ZÁMEČEK 
SLAVIT

Příští rok uplyne rovných 300 let od postavení 

Nového zámku, který byl slavnostně předán 

knížatům Lichtenštejnským dne 25.  června 

1712. Protože od zahájení současného provo-

zu uběhne 7. července 2012 již pět let, bude při 

akci zároveň oslava i 300 let od dostavění pů-

vodního zámku. A pokud bude uznán světový 

rekord, oslaví se to zároveň. 7. července v příš-

tím roce, kdy bude „zámecká oslava“, také skon-

čí získávání prostředků pro klienty ze Žampa-

chu a jsem velice zvědavá, jaké částky se podaří 

dosáhnout. Už to, co se do této doby získalo, 

je pěkná částka a do oslavy jistě přibude další 

slušný obnos, který těmto „sedmi statečným“ 

opravdu pomůže.

Příští rok tedy nebude Knofl íkiáda, ale proběh-

ne zámecká oslava, na kterou se už připravuje 

program. Přijedou kejklíři, šermířská skupina 

Tartas, která byla před pěti lety při zahájení pro-

vozu, a snažím se získat zajímavé a známé osob-

nosti, které by vystoupily s programem pro děti. 

Na tuto oslavu se připravují i zajímavá překva-

pení, nebudu je předem prozrazovat.

Doufám, že se pro příští rok podaří připravit 

pro návštěvníky různé zajímavosti a  novinky 

a že tím Zámeček zase ožije. Jeho majitelé se 

snaží zajistit opravu příjezdové cesty, která je 

v dezolátním stavu, a je to patrně jedna z pří-

čin, proč Zámeček letos navštívilo za pět let 

provozu nejméně návštěvníků. Dalších příčin 

je několik. Patří mezi ně i přerušovaný a pro-

blémový provoz kavárny. Věřím, že se po opra-

vě cesty konečně najde někdo, kdo se kavárny 

kvalitně ujme a řádný provoz zajistí.

Na Zámečku se nedá dělat nic snadno, ale přes-

to myslím, že vynaložit snahu o jeho oživení za 

to stojí. Mohu jen doufat, že se podaří realizovat 

záměry majitelů i  moje a  že se Zámeček přes 

všechny překážky opravdu stane takovým turi-

stickým cílem, jaký bychom si přáli.

PODĚKOVÁNÍ

Protože se blíží konec letošního roku, chtěla 

bych zde poděkovat všem, kteří se zapojili a jak-

koli pomohli při různých akcích, poskytli knofl í-

ky nebo svojí účastí podpořili konané akce.

Velké poděkování za podporu Knofl íkiády i dal-

ších akcí patří vedení obce. Doufám, že spo-

lečnými silami se bude i v dalších letech dařit 

oživení této zajímavé barokní památky, a  za 

projevenou podporu, bez níž by to bylo těžké, 

opravdu všem srdečně děkuji.

Přeji všem krásné Vánoce a v příštím roce hod-

ně zdraví a spokojenosti.

Krasava Šerkopová

Autor: Jaromír Břehový                     Režie: Pavel Trávníček                     Žánr: Pedagogická komedie

Z leva: Tomáš Rybička, Jaroslav Trilč, Roman Hordós, Jana Sklenková, Jiří 
Jílek, Jaroslav Prejsa a Marek Kypr. Foto: Krasava Šerkopová

Zámeček malovaný hlavou od Tomáše Rybičky.
Foto: Krasava Šerkopová
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 VÝSTAVBA JZD

Velmi rozsáhlá byla také výstavba JZD. 

Původně pro společné ustájení byly adap-

továny stodoly zemědělských usedlostí.  

Některé z těchto stájí slouží podnes. 

Výstavba objektů živočišné výroby je soustředěna 

v  jednom komplexu. Je umístěna mimo obec  

a  do dnešní doby byly postaveny tyto budovy: 

dva kravíny, jeden teletník, kůlna. Do budoucna se 

počítá s dalšími stavbami.  Toto živočišné středisko 

je obklopeno rozsáhlými plochami a polí. 

JZD má rovněž svoje mechanizační středisko. 

To vzniklo adaptací zemědělské usedlosti. Jsou 

zde umístěny kanceláře a sklad, garáže pro trak-

tory a vybudována dílna na opravu strojů.

Velmi dlouho trvala stavba kejdovacího zařízení, 

které navazuje na živočišné středisko. Bylo 

položeno mnoho set metrů potrubí, které vede 

i pod státní silnicí a postaveny menší budovy pro 

čerpadla a další technické zařízení. K zavlažování 

je používána močůvka ředěná vodou z prvního 

rybníka. Se stavbou kejdy mělo vedení JZD mno-

ho starostí, protože podniky, které ji prováděly, 

byly velice liknavé. Teprve po zásahu kontrolních 

orgánů byly práce urychleně dokončeny.

V  závěru této kapitoly ještě poznamenávám, 

že také mnozí občané provádějí opravy svých 

domů nebo přístavby, takže celkový vzhled naší 

obce se zlepšuje. 

Přesto však jsou u  nás některé budovy, které 

přímo volají po tom, aby s nimi někdo něco dělal, 

nebo napomínají svého majitele, že je nejvyšší 

čas na opravu. Snad se brzy dočkají…

 Připravila Marcela Macháčková

 OPRAVA SILNICE NA OSTROV

Pro naši obec velmi významnou akcí byla 

oprava silnice vedoucí přes Rudoltice na Os-

trov. Stížností ze strany občanů na stav této

komunikace rok od roku přibývalo, snaha MNV 

o nápravu však po několik let byla marná. Teprve 

v roce 1961 došlo k uskutečnění vytouženého 

přání.  Silnice byla v  některých místech vy-

rovnána, most u Holých rozšířen. Zároveň bylo 

přikročeno k asfaltování povrchu po celé obci.

Při té příležitosti došlo v  naší obci k  výstavbě 

zařízení na rozpouštění asfaltu z cisteren ČSD, Toto 

zařízení bylo postaveno poblíž mostu pod dráhou 

u skladiště ČSD.  Je v provozu stále a auta Čs. stát-

ních silnic rozvážejí odtud asfalt i do jiných obcí. 

Další akcí Čs. státních silnic bylo zvyšování profi lu 

mostu pod tratí na silnici vedoucí z Lanškrouna 

na Damníkov. Tato akce byla provedena tak, že 

úroveň silnice byla snížena asi o jeden metr. Přitom 

došlo k rozšíření silnice okolo mostu. Terén zde byl 

velmi tvrdý a  musel být odstřelován příslušníky 

Čs. armády. Zároveň byla přemístěna značná část 

půdy na pozemky JZD směrem k hradlu.

Mnoho času si vyžádalo zavádění elektrické 

trakce na trati, která prochází naší obcí. Těchto 

prací se zúčastnilo mnoho dělníků, někteří – 

zvláště elektrikáři – byli až ze Slovenska. Při té 

příležitosti došlo k rozšíření nádraží,  a   to tak, 

že směrem k nádražní budově byla přistavěna 

ještě jedna kolej, a  to hlavně pro vlak do 

Lanškrouna. Práce postupovaly rychle kupředu 

a  zahájení elektrického provozu na tomto 

úseku nedalo na sebe dlouho čekat. V současné 

době je trať z  Prahy do Čierné nad Tisou celá 

elektrifi kována. Parní lokomotivy jsou na těchto 

tratích skoro úplně vyřazeny z provozu.

Zásluhy na této stavbě kromě dalších mají 

Karel Vlček, Jaroslav Martinec, Jaroslav Dole-

žel, Václav Zvára a jiní. Škoda, že také toto dílo 

dnes je ponecháno samo sobě, protože fotbal 

v  Rudolticích v  současné době trpí úbytěmi. 

Ale o tom se zmíním až dále.

Na str. 76 je zmínka o  výstavbě rybníka 

a  otevření písníku. K  tomu podotýkám, že 

stavba byla později dokončena. Pořádné 

koupaliště, jak se zmiňuje s. Hošek, 

však vybudováno nikdy nebylo, jak se 

pravděpodobně předpokládalo. Přítokový 

potůček přinášel svými vodami do rybníka 

bahno, kterým je pokryto celé dno. Vzhle-

dem k tomu, že v obci jiná možnost koupání 

není, je v létě přes všechny nedostatky tento 

zdroj osvěžení bohatě využíván, a to zvláště 

školní mládeží.

Hráz tohoto rybníka nedlouho po dokončení  

v  místech blízko propusti  nevydržela nápor 

vody (snad tomu dopomohly i  ondatry provr-

táním děr v  hrázi) a  protrhla se. Po projednání 

v radě MNV došlo k opravě, která byla zajišťována 

svépomocí. Jako materiál byla použita jílovitá 

hlína z  blízkého písníku. Tento písník převzalo 

do správy JZD v Rudolticích. Po několik let v něm 

byl těžen písek ne příliš dobré kvality. Když 

pak jakost tohoto písku byla stále horší, došlo 

k přerušení těžby a uzavření písníku.

 DROBNĚJŠÍ OPRAVY

Kromě těchto větších akcí pořádal MNV 

mnohé další drobnější opravy např. mostů, 

lávek, domů v  majetku MNV apod. O těchto 

akcích se nebudu podrobněji zmiňovat. Chci 

však napsat ještě o  dalších akcích, které byly 

v obci prováděny, které však organizovaly jiné 

instituce a podniky.

nedokončenou, je stavba márnice na místním 

hřbitově. Práce na této stavbě se rozjely velmi 

slibně i  přes značné obtíže, které vznikly při 

výkopu základů, protože terén byl velmi tvr-

dý. Rovněž stavební práce pokračovaly rychle 

vpřed. Budova byla vystavěna a  pokryta. Pak 

jako by stavba upadla v  zapomenutí. Jiné, 

možná naléhavější úkoly na poli výstavby, ji 

odsunuly do pozadí. Snad najde svého obje-

vitele, který ji uvede do takového stavu, jak by 

si zasloužila.

 POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Požární sbor v Rudolticích přistavěl k požární 

zbrojnici místnost pro své potřeby. V  této 

místnosti pořádá své schůze a v době hlídek 

na ochranu úrody se odtud řídí jejich činnost. 

Do této místnosti je zaveden také telefon.

 OPRAVA OBECNÍCH CEST

Mnoho času, námahy a  práce si vyžádala 

rovněž oprava obecních cest. Za popisované 

období byla využívána každá možnost získání 

levného materiálu (kamene, štěrkopísku 

apod.) Například byl do naší obce dopravován 

kámen v  době bourání choceňského tunelu. 

Několikrát byl využit materiál, který se měnil 

při opravě železničního svršku. Občané svépo-

mocí opravovali určité úseky. Přesto všechno 

však stav těchto cest je neuspokojivý. Snad je 

to způsobeno rozlehlostí obce, která  tak má 

ve správě značné množství cest. 

 HŘIŠTĚ A PŘEVLÉKACÍ KABINY

Na místním hřišti postavili příslušníci fot-

balového oddílu TJ Sokol v  Rudolticích 

pěkné kabiny na převlékání sportovců. 

Tato stavba byla postavena z  materiálu, 

který byl získán z  bouraček. Kromě od-

borných zednických prací udělali fotbalisté 

všechno zdarma.

ve spodní místnosti pro MNV. Na dokončení 

prací bytových jednotek měli hlavní podíl 

nynější nájemníci, přesto však při těchto 

akcích vypomohlo nemálo občanů.

V  přízemí došlo v  roce 1964 k  opravě dvou 

zadních místností, které v  budoucnu bu-

dou sloužit jako kuchyň, jídelna a  zároveň 

i  společenská místnost pro konání schůzí. 

Zároveň byla v chodbě otlučena stará omítka 

a stěny znovu nahozeny.

Kromě přímých prací na budově musel být 

upravován i  okolní terén kulturního domu. 

Zvláště v místech okolo tělocvičny, kde došlo ke 

značnému snížení podlahy; proti původnímu 

stavu asi o  jeden metr. Tyto práce byly 

usnadněny tím, že je z velké části provedl zdejší 

občan Václav Zvára s  buldozerem. Protože 

zadní část budovy byla ohrožována  (a to zvlášť 

v  jarních měsících) vodou, musel být vykopán 

na této straně příkop, který by zabraňoval 

vnikání zejména do tělocvičny. Tyto práce byly 

rovněž provedeny v roce 1964. 

Souhrnně lze říci, že v několika větách nelze 

obsáhnout všechno to, co bylo již při této 

akci vykonáno. Zejména organizátorská prá-

ce byla nemalá a  vyžadovala si plného sou-

středění a úsilí. Díky tomu, že tajemník MNV 

Josef Křivohlávek spolu se stavební komisí 

se plně této akci věnoval, můžeme říci, že 

to, o čem se kdysi jen zdlouhavě hovořilo, se 

nyní chýlí ku zdárnému konci. Je to zásluhou 

skoro všech našich občanů, neboť bylo jen 

málo těch, kteří při této akci nepomohli.

 STAVBA MÁRNICE

Další akce, které místní národní výbor pro-

váděl, ustupuje svým rozsahem, ve však vý-

znamem, za předtím popsaným poněkud do 

pozadí. Jednou z těchto akcí, bohužel dodnes 

VÝSTAVBA

ROK 1960 – 1964

Začínám jednu z  nejrozsáhlejších kapitol. 

Zamýšlím-li se zpět potom, co bylo v  obci po 

této stránce uděláno, pociťuji radost nad tím, 

že naše obec v  tomto období díky společné 

práci skoro všech občanů udělala obrovský 

kus práce. Nemohu opět postupovat chrono-

logicky, ale budu se držet spíše podle toho, 

kým byla výstavba prováděna, a  důležitostí 

i rozsáhlostí. Některé akce jsem popsal již dříve, 

zmíním se o nich jen stručně: 1. Výstavba nové 

školičky. 2. Oprava školy. 3. Akce na zdokonalení 

prostředí jeslí.

 OPRAVA KULTURNÍHO DOMU

Přesný počet hodin na těchto akcích 

odpracovaných se mi už nepodařilo zjistit. 

Bylo jich však velmi mnoho, což snadno 

rozpozná ten, kdo někdy něco stavěl a musel 

s  fi nančními prostředky dobře hospodařit.  

Velmi rozsáhlou akcí, která trvá již několik 

let, je oprava kulturního domu. Tato op-

rava je prováděna svépomocí  v  rámci akce 

Z. Úvodem bych se chtěl zmínit, že již dříve 

byly činěny pokusy provést opravu kul-

turního domu, dokonce měl MNV i  fi nanční 

prostředky, ale uskutečnění tohoto díla 

bylo stále odkládáno. Finanční prostředky 

propadly, později se objevily jiné problémy 

výstavby,  a kulturní dům přes všechnu snahu 

těch, kdo jej spravovali, chátral.

 VÝSTAVBA TĚLOCVIČNY

První akcí byla výstavba tělocvičny. Tato byla 

postavena prakticky ze staré stodoly.  K  ní 

byly přistavěny potřebné místnosti, tj. šatna 

a  záchody, vybudován i  sklad na uhlí  a  dříví 

a  jímky na odpad ve dvoře i  kanalizace. Ještě 

před touto akcí několik obětavých členů di-

vadelního souboru OB vybudovalo vedle 

jeviště rovněž z místností  (snad chléva) velmi 

zchátralých pro své potřeby šatnu a  skladiště 

na kulisy. Velmi svízelnou akcí byla oprava 

východního traktu směrem k  rybníku. Tato 

část vyhořela v prvním poschodí a byla pouze 

zastřešena. Místnosti v  přízemí byly rovněž 

ve velmi špatném stavu. V  prvním poschodí 

leželo všude plno rumu, který byl zčásti již dříve 

brigádami odstraněn. Okna zde vůbec nebyla, 

rovněž stropy a některé zdi byly zřízeny.

V prvním poschodí začalo se s budováním tří 

bytových jednotek. V  současné době jsou již 

dvě zhruba hotovy a obydleny rodinami Aloise 

Valúška a  Františka Božáka. Třetí bytová jed-

notka Zdeňka Žaby je také před dokončením, 

chybí dodělat škvárobetonové podlahy. Ty 

bude možné dokončit po zabezpečení stropu 

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 IV.

Oprava kulturního domu v 60. letech. 
Foto: Archiv OÚ Rudoltice

Z „PAMĚTNÍ KNIHY OBCE RUDOLTIC“, 1945 – 1989, ZÁPISY P. ZDEŇKA ŘEHÁČKA (DOKONČENÍ)

 Rybníky v 60. letech. Foto: Archiv rodiny Brokešovy

VÍTE, ŽE K 30. 11. 2011 JE...

•  počet obyvatel 1765

•  počet obyvatel na Zámečku 

710 (v bytových domech) 

a 28 (v rodinných domech)

•  průměrný věk celkem 34,68 let

•  průměrný věk muži 33,63  let

•  průměrný věk ženy 35,74 let

•  počet přihlášených 

od 1. 1. 2011 je 113

•  počet odhlášených od 1. 1. je 74

•  počet narozených od 1. 1. je 23

•  počet zemřelých od 1. 1. je 8?



Přijďte společně s námi ochutnat nefalšovanou rudoltickou pochutinu:

 Pravý rudoltický Mmmmoribundus: bramborové placky s ohnivým masem

Tradiční rudoltický Mmmmoribundus: bramborové placky se škvarkama

Netradiční rudoltický Mmmmoribundus:  bramborové placky s povidly 

Co že je to ten Mmmmoribundus?
Nevyléčitelná nemoc, se kterou lze bojovat následujícím způsobem:

•   Očkování, to jsme v Rudolticích překonali – u nás se medikamenty podávají 

intraverticulárně. (POZOR –  jde o nový rudoltický vynález)

•   Čím víc léků sníte, tím rychleji působí a tím je větší naděje, že touto nemocí 

nenakazíte.  Ale pozor, tyto léky jsou velmi návykové. Proto doporučujeme 

nechat si poradit od doktorů    (v  každém stánku s  tímto lékem bude 

minimálně jeden).

•   A nechat si nějaké zabalit na další den.

•   Lék je v jídle zamaskován tak, že nezjistíte jeho přítomnost.

•   Pozor, za předpis se u nás neplatí a na Rudoltickém masopustu budou léky 

prodávány s 50 % slevou.

Přejeme dobrou chuť…

TROFEJ Z VÍTĚZSTVÍ V POHÁRU NÁČELNÍKA 
GENERÁLNÍHO ŠTÁBU DORAZILA DO RUDOLTIC

v soutěži týmů a jednotlivců. Ve vyrovnaném 

závodě byl důležitý každý výstřel. Mezi jednot-

livými soutěžícími byly minimální rozdíly.

Doplňkovým závodem byla vložená soutěž ve 

střelbě ze soukromých zbraní účastníků. Letos 

se poprvé střílelo na Armádním střeleckém 

stadionu v Plzni – Lobzích. 

O letošní ročník byl větší zájem než v minulosti. 

Přihlásilo se 44 tříčlenných družstev, z toho šest 

zahraničních. Dva týmy vyslala Národní garda 

z  Nebrasky a  němečtí rezervisté. Jeden tým 

přijel z Velké Británie a ze Slovenska. 

 My už víme, že Vaše družstvo bylo 

velmi úspěšné. Ve kterých disciplínách 

jste soutěžili a s jakým výsledkem?

Soutěžilo se ve třech disciplínách: ze střelby 

z pistole vz. 82, útočné pušky vz. 58 a samo-

palu vz. 61. Naše družstvo 201. strážního 

praporu se celkově umístilo na 1. místě. 

 To znamená, že jste za sebou 

nechali 43 dalších družstev včetně těch 

mezinárodních. To je opravdu ohromný 

úspěch. – A jako jednotlivci?

kde se dále zdokonalujeme ve vojenských 

drilech,  např. se účastníme akce „Cihelna“ 

v  Králíkách, na podzim máme součinnostní 

cvičení v  rámci IZS (integrovaného záchran-

ného systému) Obora v Lanškrouně. Dále spo-

lupracujeme s  fi rmou ATAC (Anti Terror Acad-

emy) ze Stodu u Plzně, která sdružuje špičkové 

odborníky ze speciálních jednotek jak armád-

ních, tak policejních. V rámci výcviku se zdoko-

nalujeme např. v  pátráních po nástrahách, vy-

hledávání a eliminace  nepřítele, ve střelbě aj.

 Podle dosaženého vynikajícího úspěchu 

je zřejmé, že musíte být ve střelbě výborní. 

Přibližte prosím čtenářům, o jakou soutěž 

konkrétně jde.

Tato střelecká soutěž je organizovaná pro 

rezervisty armád NATO a pozvané hosty, kteří 

stříleli z ručních zbraní zavedených do výzbro-

je Armády České republiky. Soutěž se skládala 

ze tří částí.  132 střelců bojovalo o  vítězství 

 Jak jste se k této činnosti vlastně dostal, 

pane Jaroslave? 

Několik let po absolvování povinné vojenské 

služby v r. 1995 jsem se přihlásil do aktivní zálohy 

(obdoba americké Národní gardy) u  Krajského 

vojenského velitelství v Pardubicích, kde vznika-

la jednotka 201. strážního praporu. Tuto činnost 

vykonávám při svém civilním zaměstnání.

 K čemu slouží tato jednotka?

Obdobnou jednotku má každý kraj, tzn. je jich 

14 v celé republice, a slouží na obranu objektů 

důležitých pro bezpečnost státu a pomoc při 

přírodních nebo jiných katastrofách.

 Jak často se účastníte cvičení nebo 

přípravy na tuto činnost?      

Dvakrát do roka je týdenní vojenské cvičení, 

kromě toho se během roku konají různé akce, 

Jaroslav Cvejn v akci Foto: major Jindřich Plescher

Pohár náčelníka 
Generálního štábu – 24. 9. 2011 

v Plzni – rtn. Jaroslav Cvejn 
–  příslušník 201. strážního 

praporu Pardubice se svým 
vítězným družstvem

OBEC RUDOLTICE POŘÁDÁ 
VE SPOLUPRÁCI S TJ SOKOL 

RUDOLTICE
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Rtn. Jaroslav 
Cvejn 
z Rudoltic

V jednotlivcích se mi podařilo obsadit 

celkově ze všech disciplín 3. místo. A pak 

ještě 1. místo ve střelbě z  útočné pušky 

vz. 58. Ze 150 možných bodů jsem měl 

nastříleno 138 bodů.

 To je opravdu velký úspěch…

Ano, byli jsme za vynikající reprezentaci Par-

dubického kraje oceněni i  hejtmanem Par-

dubického kraje panem Radkem Martínkem.

 Toto výborné umístění bylo vaším 

prvním tak velkým úspěchem?

Nebyl, už jsme se několikrát umístili na 

stupních vítězů. V  loňském roce se nám 

sice nepodařilo dostat na první místa na 

této soutěži, ale podařilo se nám vyhrát 

1. místo na Mezinárodní střelecké soutěži 

Svazu důstojníků a  praporčíků Armády 

České  republiky u  Jindřichova Hradce 

a v Poháru Marie Ljalkové v Brně.

 Nabízí se otázka, jak se na takovéto 

výborné výsledky musí trénovat?

Ideální by to bylo dvakrát, třikrát do týdne, 

ale tak tomu bohužel není.  Je to  hlavně 

z důvodu fi nanční náročnosti tohoto sportu. 

Žádného sponzora nemám, takže o to více si 

tohoto dobrého umístění cením.

 Nějaký sponzor by se hodil, že? 

Určitě bych se tomu nebránil…

 Můžete pro zájemce o střelecký sport 

říci něco podrobnějšího o disciplínách 

a použitých zbraních na závodech? 

Soutěží se v  polohách vstoje, vkleče 

a  vleže po 5 ranách omezených časem.  

Střílí se z  pistole vzor 82 na 25 metrů, 

samopalu vz. 61 na 50 metrů a  útočné 

pušky vz. 58 na 100 metrů. Dále jezdíme 

na střelecké soutěže v akční střelbě na ry-

chlost, přesnost a  výsledek.

 A která disciplína vyhovuje 

nejlépe Vám? 

Mně vyhovují všechny disciplíny, ale 

každá disciplína má svá specifi ka. Asi 

největší noční můrou všech střelců je 

střelba vstoje na 100 m.

Jak je vidět, při těchto závodech jste ale 

obstál výborně i v této disciplíně.  

Přejeme Vám, pane Jaroslave, jistě i se 

všemi čtenáři Rudoltického zpravodaje,  

aby byl pro Vás nadcházející nový rok 

2012 nejméně stejně tak úspěšný jako 

tento a abyste měl stále tak dobrou mušku 

a jistou ruku jako doposud. 

Připravila  Marcela Macháčková 

Ze článku na webu http://www.acr.army.cz  jsem se náhodou 
dozvěděla, že „Pohár náčelníka Generálního štábu vyhráli 
záložáci z Pardubic“. V sobotu 24. září 2011 se totiž v Plzni 
uskutečnil devátý ročník střelecké soutěže vojáků v záloze 
o pohár náčelníka Generálního štábu Armády České 
republiky. Letošním vítězem se stalo družstvo pěší roty aktivní 
zálohy při Krajském vojenském velitelství Pardubice ve složení 
nadrotmistr Jiří Ptáček, rotmistr Bohuslav Sedlák a rotný 
Jaroslav Cvejn z Rudoltic. A proto vznikl tento rozhovor:

 Předávání ceny Jaroslavu Cvejnovi

V SOBOTU 18. ÚNORA 2012

JIŽ 3. ROČNÍK
RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU

Máme zde 
i odkazy na náš 
nový lék :

KDEPÁK EVROPSKÁ UNIE, 
TADY V RUDOLTICÍCH UŽ TO 

TAKÉ VĚDÍ....“

FAKT SÍLA. NECHCI SE VÁS 

DOTKNOUT VÁŽENÍ, ALE KDO 

NA TO MÁ... JÁ TEDA JO.
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15. 6. 2012
The Backwards
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2011
25. 12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

2012
13. 1. DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA „SBOROVNA“

14. 1. SPORTOVNÍ PLES (POZOR – ZMĚNA TERMÍNU)

28. 1. MAŠKARNÍ KARNEVAL

4. 2. HASIČSKÝ PLES (POZOR – ZMĚNA TERMÍNU)

18. 2. 3. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU

15. 6. KONCERT KAPELY THE BACKWARDS

16. – 17. 6. RUDOLTICKÁ POUŤ

7. 7. ZÁMECKÁ OSLAVA

Srpen COUNTRY ODPOLEDNE

6. 10. JOSEF ZÍMA V PROGRAMU „SEJDEME SE NA VLACHOVCE“

PF 2012
Vážení spoluobčané, 

přeji Vám
jménem zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřadu

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Lenka Bártlová,
starostka


