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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
CYKLOSTEZKY

V  sobotu 8. prosince 2012 nastal v  Rudolti-

cích tolik očekávaný den D. Do zkušebního 

provozu byla uvedena cyklostezka mezi 

Rudolticemi a Lanškrounem hned poté, co 

rudoltické a lanškrounské děti společně slav-

nostně přestřihly pásku u sídliště Zámeček.

Slavnostní odpoledne bylo zahájeno ve 13 ho-

din, kdy jak z Rudoltic, tak z Lanškrouna vyra-

zily mikulášské průvody. Počasí bylo sice troš-

ku mrazivé, ale příjemně slunečné. Náš, tedy 

rudoltický průvod vyrazil v  poměrně hojném 

počtu od zastávky u Brokešů v dohodnutém 

čase. Cestou na sídliště se zastavil u pomníč-

ku malé Denisky, kterou před pěti lety srazilo 

auto na hlavní silnici. Společně jsme na malou 

Denisku zavzpomínali, zapálili svíčky a položili 

květiny. Na sídlišti již na nás čekala spousta lidí 

– lanškrounský průvod, lidé ze sídliště Záme-

ček, starostové okolních obcí, ale také i úžasní 

bubeníci, kteří nám zabubnovali do kroku, jak-

mile nás zpovzdálí zahlédli. Pod pódiem, které 

bylo pro tuto příležitost přichystáno, na všech-

ny čekalo občerstvení v podobě koláčků hned 

několika druhů a teplého čaje či kávy. Jakmile 

jsme dorazili, slavnostní ceremonie mohla za-

čít. Mikuláš, anděl i čerti vyšli společně s dětmi 

na pódium. Čerti sice měli nakázáno nezlobit, 

i přesto však trošku rámusili. Přítomnost Miku-

láše a anděla však děti dostatečně uklidňovala. 

Dárečky, které měly děti pro sebe připravené, 

si vzájemně předaly a hned poté následovalo 

slavnostní přestřižení pásky za burácejícího 

zvuku bubnů. Dětské šampaňské teklo prou-

dem - dětem věnovaná cyklostezka byla slav-

nostně otevřena. Všichni se smáli a každý z nás 

měl radost, že se již mezi Rudolticemi a Lanš-

krounem budeme moci pohybovat bezpečně.

ČERTOVSKÝ REJ
Od 15 hodin pokračovala na sále Kulturního 

domu v Rudolticích mikulášská nadílka diva-

delním představením pro malé i velké s  ná-

zvem „Jak spravedlnost z pekla vzešla“, kterou 

sehrál divadelní spolek Šembera z Vysokého 

Mýta. Pár minut po 16. hodině nastal čertov-

ský rej. Děti soutěžily, tancovaly a bavily se. 

Mikuláši, andělovi a čertům některé s  větší, 

jiné s  menší obavou postupně přednášely 

krásné básničky či zpívaly písničky, za což 

vždy za odměnu získaly bohatou mikuláš-

skou nadílku. Každý, kdo se čertům znelíbil, 

však hned odcestoval, jak to hezky pojme-

noval moderátor Honza Jasanský, s cestovní 

kanceláří, která jezdí zdarma ovšem pouze 

jedním směrem, a to do pekla... Sobotní od-

poledne věnované dětem bylo ukončeno 

v 18 hodin. Bavili se všichni – děti, jejich rodi-

če i prarodiče. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ



Tento významný den se ve světě slaví již 

od roku 1998. V naší obci tento svátek 

slavíme po druhé. V loňském roce to bylo 

posezení s CM  Valášek z Kozlovic a letos 

nás přijela navštívit herecká a pěvecká 

legenda – pan Josef Zíma.  Na občany 

čekal pořad složený z  písniček i  vyprá-

vění Josefa Zímy o životě herce a zpěvá-

ka, o  spolupráci s  hudebními skladateli 

či jinými zpěváky, ale mohli jsme slyšet 

i historky z natáčení pohádky „Princezna 

se zlatou hvězdou na čele“.  Po vystou-

pení Josefa Zímy měli všichni oslavenci 

možnost následně zhlédnout několikero 

tanečních vystoupení, ale mohli si i spo-

lečně zatančit.

Drobné občerstvení připravila paní Rez-

ková s paní Tomanovou, organizaci celé-

ho odpoledne zajišťovala obec ve spolu-

práci se sociální komisí.

Věříme, že se letošní oslava Dne seniorů 

všem zúčastněným líbila. Ještě jednou 

našim seniorům gratulujeme a  již nyní 

se těšíme na další setkání – třeba i u pří-

ležitosti příští oslavy tohoto svátku, kdy 

bychom v naší obci měli přivítat známou 

českou herečku paní Květu Fialovou, ale 

také i  doktora Radima Uzla v  programu 

“Život je krásná balada...”.

V Rudolticích dne 22. října 2012                                        

Lenka Bártlová, starostka obce

OSLAVA DNE SENIORŮ S JOSEFEM ZÍMOUMIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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Mikulášská nadílka skončila. Ta le-

tošní však přinesla naší obci mno-

hem více nežli jen pár sladkostí pro 

děti. Nadílku v  podobě cyklostezky 

vnímám jako jednu z  nejbohatších  

v  posledních několika letech. Ne-

budeme se již muset bát jít pěšky 

či jet na kole z  Rudoltic na sídliště 

Zámeček nebo do Lanškrouna. Pocit 

bezpečí na takto frekventovaném 

úseku silnice skutečně nic nemůže 

nahradit. Jsem proto moc ráda, že 

společné úsilí naší obce a sousední-

ho Lanškrouna vedlo k  tomuto ob-

rovskému úspěchu, a věřím, že tím 

naše spolupráce zdaleka nekončí.

Přeji Vám krásné Vánoce.
Lenka Bártlová, starostka obce

V SOBOTU 13. ŘÍJNA 2012 JSME V OBCI SPOLEČNĚ S NAŠIMI SENIORY OSLAVILI MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ. 
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V programu zazněly písně a koledy z celého světa a nádherná pěvecká sóla v podání Venduly Mrázko-

vé. Na sále místního kulturního domu vytvořili krásnou předvánoční atmosféru, za což byli návštěvní-

ky koncertu odměněni velkým potleskem. Jako již tradičně byl pro všechny připraven voňavý svařá-

ček a teplý čaj. Po skončení adventního koncertu mohli návštěvníci posedět v hospůdce Na dvoreč-

ku. Sem se také přesunuli účinkující a v jejich podání zněly hospůdkou krásné písničky různých žánrů.

Děkujeme manželům Havelkovým za jejich vstřícnost a pomoc.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních  a úspěšný rok 2013.
                                                                                                                             Členky kulturní komise

ADVENTNÍ KONCERT
V SOBOTU 1. PROSINCE K  NÁM ZAVÍTAL LANŠKROUNSKÝ ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR 

POD VEDENÍM PANÍ JARMILY UHLÍŘOVÉ SPOLU S JEJICH DOPROVODNOU KAPELOU. 



  Požádat o dotace? Je ovšem v  souladu 

s  dotačními podmínkami poskytnutými na 

bytovou výstavbu žádat doslova pár let letech 

po kolaudaci domů o dotaci na jejich masivní 

opravu? Uvědomme si, že doba, kdy stát může 

účelnost poskytnutých dotací na obecní byto-

vou výstavbu zkontrolovat, ještě stále neuply-

nula. Myslím, že tudy cesta skutečně nevede.

Zastupitelé se na svém prosincovém zase-

dání touto nešťastnou situací zabývali. Kom-

plexně ji však, bohužel, považují v dohledné 

době v podstatě za neřešitelnou.

INVESTICE
Plán investic obce proto je a dle mého ná-

zoru do budoucna vždy bude, ať chceme či 

nechceme, výše uvedenou situací v  nemalé 

míře ovlivněn. Rozhodnutí, do čeho v  obci 

investovat tak, aby to bylo skutečně účelné 

a  efektivní, jsou proto složitá a ne vždy se 

setkávají s pochopením. Je důležité mít neu-

stále na paměti, že nájemní byty negenerují 

pouze a jen příjmy z nájmů, ale že generují 

i nemalé fi nanční náklady a že postupem 

času se tyto náklady již budou jenom zvy-

šovat. V případě naší obce je to o to složitěj-

ší, že domy jsou staré jen pár let a již nyní 

vykazují potřebu milionových investic. 

Jaké zásadní investice jsou tedy plánovány 

na rok 2013? V  příštím roce je nevyhnutel-

né vybudovat dvě čistírny odpadních vod 

namísto dlouhodobě nefunkčních a  ne-

udržovaných septiků pod oběma sídlišti 

v obci. Předběžný rozpočet na tuto akci činí 

necelé 2 miliony korun. Pokud bychom se 

chtěli této povinnosti vyhnout, čekaly by 

nás vysoké sankce, neboť neudržitelný stav 

těchto septiků je již od loňského roku pod 

drobnohledem úřadů.

Dalším nevyhnutelným nákladem je zbudo-

vání chybějící kanalizace a přístupové cesty 

k parcele, která se nachází nad průmyslovou 

zónou. Tato byla před několika lety prodána 

k výstavbě rodinného domu se slibem, že zde 

v  krátké době budou tyto sítě vybudovány. 

Opak je však pravdou. Pozemková parcela 

byla prodána cca za 680 tisíc Kč a dobudová-

ní kanalizace a přístupové komunikace bude 

s ohledem na velmi, skutečně velmi proble-

matické dispozice pozemku stát tolik, že by 

se obci zcela jistě vyplatilo vykoupit předmět-

nou parcelu zpět. Předběžný odhad nákladů 

této akce totiž činí částku odpovídající téměř 

dvojnásobku kupní ceny pozemku.

Zřejmě největší investiční akcí v příštím roce 

však bude rekonstrukce budov mateřské 

ROZPOČET OBCE 

NA ROK 2013

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 6. pro-

since 2012 byl schválen rozpočet obce na rok 

2013. S  plánem oprav a investic jsme se tedy 

přehoupli již do druhé poloviny volebního ob-

dobí. Co nás v něm čeká a co nás nemine?

ZJEDNODUŠENÁ STRUKTURA ROZPOČTU 

NA PŘÍŠTÍ ROK VYPADÁ NÁSLEDOVNĚ:

CELKOVÉ PŘÍJMY 
ROZPOČTU

23 620 TIS. KČ

CELKOVÉ VÝDAJE 
ROZPOČTU

20 570 TIS. KČ

FINANCOVÁNÍ   3 050 TIS. KČ

Příjmová stránka rozpočtu je oproti přede-

šlým obdobím pozitivně ovlivněna novým 

rozpočtovým určením daní a mírné zvýšení 

se projevilo i u daně z nemovitostí díky změ-

ně koefi cientu v  důsledku navýšení počtu 

obyvatel obce.  V příjmových položkách dále 

kromě daní počítáme samozřejmě i s  míst-

ními poplatky, stočným, výtěžkem z  prode-

je dřeva i s výnosy z nájmu bytů. Plánovaná 

výše vybraného nájemného je odrazem sku-

tečnosti z letošního roku a zde je třeba říci, že 

se nám daří ztráty na vybraném nájemném 

držet na minimální výši, což je s ohledem na 

stávající hospodářskou krizi poměrně příjem-

né zjištění. Co se týče pozemkových parcel na 

Zámečku, počítáme s příjmy z prodeje pouze 

jedné parcely, který již byl zastupiteli schvá-

len.  Případné další výnosy z  prodeje parcel 

budou tzv. mimorozpočtovými příjmy, se 

kterými v rozpočtu nepočítáme. Takto stano-

vené příjmy vzrostly oproti loňskému roku 

zhruba o 1,7 milionu korun. 

Výdajovou stránku rozpočtu je třeba roze-

brat detailněji. Rozpočet obsahuje jednak 

mandatorní výdaje, jakými jsou např. výdaje 

na údržbu zeleně a zimní údržbu komunikací, 

a to již včetně cyklostezky, výdaje na svoz ko-

munálního odpadu, na vnitřní správu, hasiče, 

veřejné osvětlení či údržbu kanalizace, ČOV 

a vodovodu. Dalšími výdaji jsou poskytované 

dotace. Jednak jde o provozní dotaci ZŠ a MŠ 

Rudoltice ale i o dotace místním zájmovým 

sdružením. Na příští rok byla poskytnuta do-

tace TJ SOKOL Rudoltice, hasičům a  i  na míst-

ní klub důchodců.

BYTOVÝ FOND

Již tradičně je poměrně velká část výdajů roz-

počtu spojena s obecním bytovým fondem. 

Jednak jsou to výdaje na splátky úvěrů, které 

v roce 2013 budou činit včetně úroků částku 

4 050 000 Kč, ale dále je to více než 2 a čtvrt 

milionu korun na běžnou údržbu a  opravy. 

S ohledem na špatný technický stav bytových 

domů je to však částka žalostně nízká. Kromě 

běžné údržby je v  příštím roce u bytových 

domů v obci počítáno s  kompletní opravou 

střechy na jednom z nich, je plánována další 

vlna výměny kotlů a výměna vchodových dve-

ří. V  lokalitě Zámeček rozpočet počítá kromě 

výdajů na běžné opravy a údržbu také i s vý-

daji na pokračování v  odvodnění bytových 

domů v souladu s doporučením odborníků. 

Odborný posudek, jenž byl zpracován za 

účelem pojmenování faktických problémů 

bytových domů v této lokalitě, kterých jsou 

nájemníci svědky v  podstatě již od doby, 

kdy byly domy postaveny, vyčísluje, jak si 

máte možnost přečíst hned v  následujícím 

příspěvku, náklady na opravu jednoho by-

tového domu v řádech milionů korun. Tako-

véto masivní investice jsou však samozřejmě 

v  krátkodobém i střednědobém horizontu 

pro obec naprosto nereálné, pokud si uvě-

domíme, jakého množství a jak starých byto-

vých domů se tyto náklady týkají. 

JAK VŠAK TUTO NEŠŤASTNOU 

SITUACI ŘEŠIT? 

  Vzít si další desítky milionů korun úvěru 

a navýšit tak ještě více již dnes vysoké úvěro-

vé zatížení obce? Bylo by to v souladu s  roz-

počtovou odpovědností obce? (K 1.  1.  2013 

činí nesplacená výše úvěrů spojená s bytovým 

fondem necelých 26 milionů korun, s předpo-

kládanou dobou splacení v r. 2021)

  Nákladné opravy kompletně sanovat 

z běžných rozpočtových příjmů a další de-

sítky let pokračovat ve směru, který obec 

držela ještě před pár lety, kdy do oprav 

a rozvoje obce jako takové nebylo investo-

váno roky téměř nic? 

ANEB CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍCH DVOU LETECH – DÍL II.

školky a školní jídelny. Jde o výměnu zdroje tepla, 

oken, střešní krytiny i o kompletní zateplení. Obec 

na tuto rekonstrukci získala dotaci 3 miliony korun 

a ve stejné výši ji bude dofi nancovávat ze svých roz-

počtových prostředků. Součástí tohoto projektu je 

i rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škol-

ce, které do projektu požadovala zapracovat škola, 

na což se však dotace nevztahuje.

Jako poslední lze zmínit další etapu opravy a výstav-

by komunikací, a to jak v obci, tak i na Zámečku.

VÝHLED DO BUDOUCNA

Investic, které by bylo třeba v naší obci provést co 

nejdříve, je poměrně hodně. Pominu-li již několikrát 

zmíněné nákladné opravy bytových domů, 

jde samozřejmě o pokračování v  rekonstrukci 

školních budov – tedy, pokud se podaří získat 

dotaci, na řadu by měla přijít budova základní školy. 

Pokračovat bychom určitě chtěli v masivní opravě 

a výstavbě komunikací, a to opět jak dole v obci, 

tak i na Zámečku. Do budoucna je ve hře například 

i výstavba chodníků v  obci, k  čemuž se bude 

zpracovávat jednoduchá studie proveditelnosti. 

V  případě, že by studie potvrdila reálnost tohoto 

záměru, pak by bylo možné v dalších letech požádat 

o dotaci. Dnes lze tyto dotace sice získat od SFDI až 

do výše 70 % uznatelných nákladů, je však otázkou, 

jaká bude situace za rok, za dva… S  ohledem na 

předpokládané náklady by však tato akce byla zcela 

určitě dlouhodobějšího charakteru a na několik 

etap. V úvahu dle mého názoru připadá i realizace 

rekonstrukce rozlehlých nevyužitých prostor 

v kulturním domě. Jde o půdní prostory nad obecní 

knihovnou, což by vedlo  i ke zpřístupnění balkonu 

v místní tělocvičně, a dále o prostory dvou ubytoven 

nad obecním úřadem. Zrekonstruované prostory by 

byly po rekonstrukci vhodné pro předškolní i školní 

děti, ke klubové činnosti mládeže, seniorů a  část 

z  nich by rád využil i obecní úřad ke zbudování 

archivu, který již delší dobu postrádá.

Námětů k  zamyšlení je skutečně mnoho. Vždy je 

však třeba mít na paměti – a v naší obci jsme toho 

často svědkem – že se kdykoliv může objevit akut-

ní potřeba řešit nastalý méně či více fi nančně ná-

ročný problém, který plán investic jednoduše změ-

ní. Výše uvedený výhled do budoucna proto spíše 

vnímám jako náměty k zamyšlení pro nás všechny.

V Rudolticích dne 7. 12. 2012

Lenka Bártlová, starostka obce 

Změnu ceny vodného a stočného 

odůvodňuje ředitel společnosti VAK 

Jablonné nad Orlicí a.s. ing. Bohuslav 

Vaňous následovně:

na základě návrhu vedení akciové spo-

lečnosti Vodovody a kanalizace Jablon-

né nad Orlicí schválilo představenstvo 

společnosti na jednání dne 30. 11. 2012 

ceny vodného a stočného, které budou 

platné od 1. ledna 2013 takto:

 VODNÉ 29,00 Kč/m3  bez DPH,

STOČNÉ 34,00 Kč/m3   bez DPH.

(DPH bude připočtena v zákonné výši). 

DŮVODY, KTERÉ VEDLY K NAVÝŠENÍ 

CEN VODNÉHO A STOČNÉHO:

RŮST PROVOZNÍCH 
NÁKLADŮ:

Naše společnost již 3 roky nezvyšova-

la cenu vodného a 2 roky cenu stočné-

ho. V tomto období přitom řada pro-

vozních nákladů vzrostla. Např.  ceny 

elektrické energie stouply za prvních 

deset měsíců 2012 meziročně o více 

než 1,0 mil. Kč, PHM téměř o 0,6 mil. 

Kč, chemikálie o 0,2 mil. Kč. K zajiště-

ní spolehlivého provozu byly zvýšeny 

i  opravy vodohospodářského majet-

ku o 2,2 mil. Kč. 

Dražší jsou také rozbory pitných a od-

padních vod, kdy oproti loňským 

4,0 mil. Kč činí letošní hodnoty 4,2 mil. 

Kč. Kvalitu pitné vody prověřují pravi-

delné kontroly jak naší akreditované 

laboratoře, tak i kontrolních orgánů 

Krajské hygienické správy. V roce 2012 

byly všechny limitní hodnoty rozborů 

vody v  pořádku. Podrobnější údaje 

o  kvalitě dodávané vody v  jednotli-

vých obcích je možno nalézt na našich 

webových stránkách www.vak.cz. Vý-

sledky rozborů vody jednoznačně po-

tvrzují, že voda v  našich vodovodech 

patří k  nejkvalitnějším v  Evropě a její 

jakost se vlivem investic do její úpravy 

neustále zlepšuje. 

INVESTICE DO 
INFRASTRUKTURNÍHO 
MAJETKU:

Do roku 2015 máme v plánu realizovat 

5 velkých investičních projektů v celko-

vém fi nančním objemu přes 250 mil. Kč. 

Naše akciová společnost, kde více 

než 92 % základního kapitálu vlastní 

místní samosprávy (61 měst a obcí), 

reinvestuje zisk z vodného a stočného 

zpátky do vodohospodářského ma-

jetku společnosti. Nedochází k  jeho 

transferu mimo region. I tím zajišťu-

jeme budoucím generacím zachování 

vyhovujícího technického stavu vodo-

hospodářského majetku.

Naším cílem je dokázat, že jsme schop-

ni zajistit efektivní provoz vodovodů 

a  kanalizací za ceny sociálně únosné, 

a to spolehlivě a ve vysoké kvalitě, což 

dokazují například naše velmi dobré 

výsledky ve ztrátách vody v  síti, které 

v roce 2011 činily 10,5 % (oproti celore-

publikovému průměru 18,5 %).

4 ČÍSLO 4/2012, PROSINEC 5ČÍSLO 4/2012, PROSINEC

ZMĚNA CENY VODNÉHO 

A STOČNÉHO OD 1. 1. 2013

POLOVINA VOLEBNÍHO OBDOBÍ ZA NÁMI

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE S  ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2013 

SE MĚNÍ CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V NAŠÍ OBCI TAKTO:

• VODNÉ: 29,00 Kč/m3 + DPH v zákonné výši

(cena vodného v naší obci je dána ceníkem společnosti VAK 

Jablonné nad Orlicí)

• STOČNÉ: 23,20 Kč/m3 + DPH v zákonné výši 

(dle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2011 se cena 

stočného v naší obci stanovuje ve výši 80 % ceny vodného).
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ROZPOČET OBCE RUDOLTICE NA ROK 2013 V KORUNÁCH

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu
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Část I.  Příjmy

231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 3 634 000 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 90 000 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin.
231 10 00000 0000 00 0000 1113 000 371 000 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
231 10 00000 0000 00 0000 1121 000 3 431 000 daň z příjmů právnických osob
231 10 00000 0000 00 0000 1122 000 1 900 000 daň z příjmů za obec
231 10 00000 0000 00 0000 11     9 426 000
231 10 00000 0000 00 0000 1211 000 7 329 000 DPH
231 10 00000 0000 00 0000 1340 000 680 000 místní popatek za odpady
231 10 00000 0000 00 0000 1341 000 33 000 místní poplatek ze psů
231 10 00000 0000 00 0000 1343 000 1 000 mistní popl. za veřejné prostranství
231 10 00000 0000 00 0000 1351 000 30 000 provoz loterií
231 10 00000 0000 00 0000 1361 000 15 000 správní poplatky
231 10 00000 0000 00 0000 13     759 000
231 10 00000 0000 00 0000 1511 000 784 000 daň z nemovitostí
231 10 00000 0000 00 0000 4131 000 5 178 000 převod z hospodářské činnosti obce
231 10 00000 0000 00 0000 41     5 178 000
231 10 00000 0000 00 0000    23 476 000
231 10 00000 0000 00 3314 2111 000 2 000 knihovna půjčovné
231 10 00000 0000 00 3399 2111 000 20 000 kultura vstupné
231 10 00000 0000 00 33     22 000
231 10 00000 0000 00 3725 2324 000 110 000 Eko - kom - příspěvky
231 10 00000 0000 00 6310 2141 000 12 000 úroky
231 10 00000 0000 00 6310 2141    12 000
231 10 00000 0000 00 6310 21     12 000
231 10 00000 0000 00 6310    12 000
231 10 00000 0000 00 63     12 000
231         23 620 000

Příjmy 23 620 000

Část II.  Výdaje

231 10 00000 0000 00 2141 5213 000 100 000 Konzum na Zámečku dotace
231 10 00000 0000 00 2212 5169 000 550 000 silnice služby, včetně zimní údržby
231 10 00000 0000 00 2212 5171 000 800 000 silnice opravy
231 10 00000 0000 00 2212 51     1 350 000
231 10 00000 0000 00 2212 6121 000 2 545 000 výstavba komunikací + zastávka
231 10 00000 0000 00 2212    3 895 000
231 10 00000 0000 00 2219 5169 000 600 000 cyklostezka prohrnování, zeleň, osázení
231 10 00000 0000 00 2219 5329 000 77 020 DSO příspěvek na úroky (cyklostezka)
231 10 00000 0000 00 2219 6349 000 838 340 Cyklostezka, DSO Lanškrounsko
231 10 00000 0000 00 2219    1 515 360
231 10 00000 0000 00 22     5 410 360
231 10 00000 0000 00 3117 5192 000 310 000 ZŠ příspěvky žákům
231 10 00000 0000 00 3117 5331 000 1 070 000 ZŠ + MŠ příspěvek
231 10 00000 0000 00 3117 6121 000 2 996 000 MŠ - dotace SFŽP
231 10 00000 0000 00 3117    4 376 000
231 10 00000 0000 00 3314 5021 000 40 000 knihovna osobní výdaje
231 10 00000 0000 00 3314 5136 000 6 000 knihovna knihy
231 10 00000 0000 00 3314 5137 000 5 000 knihovna DHDM
231 10 00000 0000 00 3314 5139 000 4 540 knihovna materiál
231 10 00000 0000 00 3314 51     15 540
231 10 00000 0000 00 3314 5229 000 14 100 knihovna, příspěvek Lanškroun
231 10 00000 0000 00 3314    69 640
231 10 00000 0000 00 3319 5021 000 2 500 kronika osobní výdaje
231 10 00000 0000 00 3341 5171 000 15 000 rozhlas opravy
231 10 00000 0000 00 3399 5139 000 10 000 kulturní činnost materiál
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 260 000 kulturní činnost služby
231 10 00000 0000 00 3399 5192 000 3 500 poplatek OSA
231 10 00000 0000 00 3399 5194 000 35 000 SPOZ dary občanům
231 10 00000 0000 00 3399 51     308 500
231 10 00000 0000 00 3399 5492 000 30 000 SPOZ vítání občánků
231 10 00000 0000 00 3399    338 500
231 10 00000 0000 00 33     425 640
231 10 00000 0000 00 3419 5192 000 70 000 příspěvky cvičícím
231 10 00000 0000 00 3419 5229 000 100 000 příspěvek TJ Sokol + Vodní sporty
231 10 00000 0000 00 3419    170 000
231 10 00000 0000 00 3612 5141 000 1 000 000 úroky z úvěrů (na bytovou výstavbu)
231 10 00000 0000 00 3612 5153 000 25 000 byty plyn
231 10 00000 0000 00 3612 5154 000 25 000 byty elektřina
231 10 00000 0000 00 3612 51     1 050 000
231 10 00000 0000 00 3631 5154 000 250 000 veřejné osvětlení elektřina
231 10 00000 0000 00 3631 5171 000 200 000 veřejné osvětlení opravy
231 10 00000 0000 00 3631 51     450 000
231 10 00000 0000 00 3635 6119 000 136 000 územní plán
231 10 00000 0000 00 3639 5169 000 230 000 úpravy veřejného prostranství
231 10 00000 0000 00 36     1 866 000
231 10 00000 0000 00 3721 5169 000 58 000 nebezpečné odpady svoz

231 10 00000 0000 00 3722 5169 000 480 000 komunální odpady svoz
231 10 00000 0000 00 3723 5169 000 445 000 tříděné odpady svoz
231 10 00000 0000 00 3744 6121 000 400 000 Zámeček odvodnění + čp. 613
231 10 00000 0000 00 3745 5137 000 30 000 vzhled obci DHDM
231 10 00000 0000 00 3745 5169 000 1 500 000 údržba zeleně, služby
231 10 00000 0000 00 3745 51     1 530 000
231 10 00000 0000 00 37     2 913 000
231 10 00000 0000 00 3900 5229 000 40 000 Rudoltický Budulínek příspěvek
231 10 00000 0000 00 5212 6121 000 150 000 Výstražný systém
231 10 00000 0000 00 5512 5019 000 8 000 hasiči refundace
231 10 00000 0000 00 5512 5137 000 52 000 hasiči DHDM
231 10 00000 0000 00 5512 5139 000 5 000 hasiči materiál
231 10 00000 0000 00 5512 5151 000 500 hasiči voda
231 10 00000 0000 00 5512 5153 000 25 000 hasiči plyn
231 10 00000 0000 00 5512 5154 000 6 500 hasiči elektřina
231 10 00000 0000 00 5512 5156 000 5 000 hasiči pohonné hmoty
231 10 00000 0000 00 5512 5163 000 6 000 hasiči pojištění
231 10 00000 0000 00 5512 5169 000 10 000 hasiči služby
231 10 00000 0000 00 5512 51     110 000
231 10 00000 0000 00 5512    118 000
231 10 00000 0000 00 6112 5021 000 85 000 komise osobní výdaje
231 10 00000 0000 00 6112 5023 000 850 000 odměny členům zastupitelstva
231 10 00000 0000 00 6112 5031 000 120 000 zastupitelstvo sociální pojištění
231 10 00000 0000 00 6112 5032 000 85 000 zastupitelstvo zdravotní pojištění
231 10 00000 0000 00 6112 50     1 140 000
231 10 00000 0000 00 6112 5167 000 15 000 zastupitelstvo školení
231 10 00000 0000 00 6112 5173 000 20 000 zastupitelstvo cestovné
231 10 00000 0000 00 6112 51     35 000
231 10 00000 0000 00 6112    1 175 000
231 10 00000 0000 00 6171 5011 000 580 000 VS platy zaměstnanců
231 10 00000 0000 00 6171 5021 000 80 000 VS osobní výdaje
231 10 00000 0000 00 6171 5031 000 145 000 VS sociální pojištění
231 10 00000 0000 00 6171 5032 000 52 200 VS zdravotní pojištění
231 10 00000 0000 00 6171 5038 000 6 000 VS pojištění odpovědnosti
231 10 00000 0000 00 6171 50     863 200
231 10 00000 0000 00 6171 5136 000 30 000 VS knihy
231 10 00000 0000 00 6171 5137 000 40 000 VS DHDM
231 10 00000 0000 00 6171 5139 000 95 000 VS materiál
231 10 00000 0000 00 6171 5151 000 20 000 VS vodné
231 10 00000 0000 00 6171 5153 000 400 000 VS plyn
231 10 00000 0000 00 6171 5154 000 190 000 VS elektřina
231 10 00000 0000 00 6171 5161 000 45 000 VS poštovné
231 10 00000 0000 00 6171 5162 000 55 000 VS telefon
231 10 00000 0000 00 6171 5163 000 107 000 VS pojistné
231 10 00000 0000 00 6171 5164 000 20 000 VS nájem pozemků
231 10 00000 0000 00 6171 5167 000 15 000 VS školení
231 10 00000 0000 00 6171 5169 000 900 000 VS služby
231 10 00000 0000 00 6171 5171 000 263 000 VS opravy, udržování
231 10 00000 0000 00 6171 5173 000 5 000 VS cestovné
231 10 00000 0000 00 6171 5175 000 10 000 VS pohoštění
231 10 00000 0000 00 6171 5192 000 35 000 VS příspěvky
231 10 00000 0000 00 6171 51     2 230 000
231 10 00000 0000 00 6171 5229 000 2 800 příspěvek Svazu měst a obcí
231 10 00000 0000 00 6171 5321 000 100 000 VS policie
231 10 00000 0000 00 6171 5361 000 20 000 VS kolky
231 10 00000 0000 00 6171 5362 000 50 000 VS daně a poplatky
231 10 00000 0000 00 6171 53     170 000
231 10 00000 0000 00 6171 5901 000 500 000 VS rezerva
231 10 00000 0000 00 6171    3 766 000
231 10 00000 0000 00 61     4 941 000
231 10 00000 0000 00 6310 5163 000 60 000 bankovní poplatky
231 10 00000 0000 00 6310 5163    60 000
231 10 00000 0000 00 6310 51     60 000
231 10 00000 0000 00 6310    60 000
231 10 00000 0000 00 63     60 000
231         20 570 000

Výdaje 20 570 000

Část III.  Financování

231 10 00000 0000 00 0000 8124 000 -3 050 000 splátky úvěrů na bytovou výstavbu

Financování -3 050 000

Celkem příjmy 23 620 000

Celkem výdaje 20 570 000

Saldo příjmů a výdajů 3 050 000

Celkem fi nancování -3 050 000

Část II.  Výdaje
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Vážení spoluobča-

né, od doby, kdy 

bylo na mne jako na 

starostku obce po-

dáno trestní ozná-

mení současnými 

zastupiteli obce 

p. Miloslavem Šrámkem a p. Ivo Kolomým 

pod hlavičkou občanského sdružení „Obce 

bez korupce“, uplynul již více jak rok.  Stejně 

tak, jako jsem právě před rokem považova-

la za svou povinnost informovat Vás o  jeho 

existenci, považuji za svou povinnost sezná-

mit Vás i s výsledky jeho šetření.

PRVNÍ TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Zmiňované trestní oznámení bylo podá-

no dne 13. 10. 2011 a týkalo se vyplacení 

odměny právní zástupkyni obce Mgr. Janě 

Hamplové ve výši 5 686 800 Kč za právní 

zastoupení ve věci odvodu dotací a pená-

le za porušení rozpočtové kázně, kterého 

se naše obec dopustila v letech 2003-2006 

při výstavbě I. etapy bytových domů v lo-

kalitě Zámeček. V důsledku tohoto závaž-

ného pochybení tak v období 2008 - 2009 

obci reálně hrozilo vrácení dotace včetně 

penále ve výši 136  080  000 Kč, což bylo 

ovšem díky úspěšné právní obraně po více 

jak roce zažehnáno. V době, kdy obec do-

tační podmínky vázané na bytovou vý-

stavbu porušila, byl místostarostou obce 

a  současně jednatelem obecní společ-

nosti, která výstavbu realizovala, před-

seda sdružení a  oznamovatel trestního 

oznámení pan Miloslav Šrámek.

Nedlouho poté, co bylo trestní oznáme-

ní na policii podáno, se informace o  jeho 

existenci objevila hned v  několika regio-

nálních médiích. Své poměrně podrobné 

vyjádření k  celé  této věci jsem zveřej-

nila v  Rudoltickém zpravodaji č. 4/2011 

a v souladu se svou povinností jsem za pří-

tomnosti oznamovatelů o  této záležitosti 

informovala i na veřejném zasedání zastu-

pitelstva v prosinci roku 2011.

DRUHÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Další, v  pořadí již druhé trestní oznámení 

téhož občanského sdružení nedalo na sebe 

dlouho čekat. Došlo k  němu dne 5. ledna 

letošního roku a tentokrát směřovalo nejen 

vůči mně, ale i  dalším zastupitelům a  jed-

natelům obecní společnosti, a  to v souvis-

losti s opravou vyhořelého bytového domu 

čp. 605 v lokalitě Zámeček, která probíhala 

v první polovině roku 2009. Podané trestní 

oznámení bylo odprezentováno zástupci 

občanského sdružení p. Miloslavem Šrám-

kem a Ivo Kolomým na nejbližším, tedy led-

ŠETŘENÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ NA STAROSTKU 

OBCE JE JIŽ PŮL ROKU UZAVŘENO

novém veřejném zasedání zastupitelstva 

obce. Bylo to však poslední veřejné zase-

dání, kterého se oba zúčastnili.

VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ

Vyšetřováním obou kauz se zabýval přímo 

Útvar odhalování korupce a  fi nanční krimi-

nality služby kriminální policie a vyšetřová-

ní, expozitura Hradec Králové, a  to v  první 

polovině letošního roku. Protože jsme ani 

rok po podání oznámení neměli od ozna-

movatelů jakoukoliv zprávu o  výsledku je-

jich šetření, nezbylo, než si tyto informace 

vyžádat za pomoci zákona o  svobodném 

přístupu k informacím přímo od útvaru poli-

cie, který celou věc vyšetřoval.

Z  poskytnutých materiálů vyplývá, že obě 

trestní oznámení byla již dne 8. 6. 2012 pří-

slušným útvarem policie odložena, neboť 

nebylo prokázáno, že by starostka obce 

či jiná osoba svým jednáním v  souvislosti 

s právním zastoupením obce a následným 

vyplacením odměny právnímu zástupci či 

v souvislosti s opravou bytového domu po 

jeho poškození požárem naplnili objektivní 

či subjektivní stránku skutkové podstaty 

jakéhokoliv trestného činu. Informace o vý-

sledku šetření byla předsedovi občanského 

sdružení p. Miloslavu Šrámkovi doručena 

do vlastních rukou dne 18. 6. 2012.

Jak se lze dočíst na stránkách občanské-

ho sdružení „Obce bez korupce“, jedním 

z  jeho cílů je „občanský dohled nad dosta-

tečným a  objektivním informováním veřej-

nosti o  fungování, jednání a  hospodaření 

územně samosprávných celků a právnických 

osob zřízených a  založených územně samo-

správnými celky, zejména nad dodržováním 

ústavního práva občanů na informace“. 

Chci proto věřit, že oznamovatelé najdou 

v sobě natolik cti a slušnosti, že informaci 

o  výsledcích policejního šetření zveřej-

ní v  regionálních médiích včetně svých 

webových stránek stejně tak, jako to uči-

nili před rokem s informací o podání trest-

ních oznámení. 

Celou věc tímto osobně považuji za uzavře-

nou. Důvodem je skutečnost, že celá kauza 

naši obec jenom poškozuje. Toto ovšem 

nelze s  určitostí říci o  právní zástupkyni 

obce, které podané trestní oznámení nepo-

chybně způsobilo profesní újmu. Jak s  ce-

lou záležitostí Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová 

naloží a zda se bude domáhat očištění své-

ho jména soudní cestou, záleží již pouze na 

jejím osobním rozhodnutí.

V Rudolticích dne 6. 12. 2012 

Lenka Bártlová, starostka obce

Větší část odpovědnosti je však na pro-

váděcí firmě a na technickém dozoru 

investora.

Každý „vyučený zedník v  oboru“ musí 

vědět, kde má končit vodorovná nebo 

svislá hydroizolace a jak vysoko má být 

upravený terén, jak je důležité provést 

spojitou tepelnou izolaci v  potřebné 

mocnosti, provést vzduchotěsnou paro-

těsnou vrstvu, vyřešit připojovací spáru 

okna atd. Touto nespoluprací a špat-

ným přístupem výše uvedených osob 

vznikly obecnímu úřadu na nemovitos-

tech značné ekonomické škody.“

KALKULACE NA OPRAVU 1 BYTOVÉHO

DOMU DLE ODBORNÉHO POSUDKU

JE NÁSLEDUJÍCÍ:

ÚPRAVA STŘEŠNÍHO 
PLÁŠTĚ 

1 818 841 Kč 

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ 
ZATEPLOVACÍ 
SYSTÉM

777 600 Kč 

SNÍŽENÍ TERÉNU 
U BYTOVÉHO DOMU

63 922 Kč 

ZÁCHYTNÝ RIGOL 100 060 Kč 

CELKEM 2 760 423 Kč

Poměrně podrobně se odborným po-

sudkem zabývali zastupitelé na svém 

zasedání dne 6. 12. 2012. Výše uvedená 

kalkulace je pouze orientační a může 

se lišit objekt od objektu dle rozsahu 

zjištěných závad. Přestože studie byla 

zaměřena pouze na bytové domy na Zá-

mečku, je zcela zřejmé, že stejnými nebo 

obdobnými závadami trpí i bytové domy 

čp. 261 – 265 a  276 vystavěné přímo 

v obci. Z výše uvedených orientačních 

nákladů na odstranění těchto závad 

je jasné, že v současné ani v dohledné 

době není ve fi nančních možnostech 

obce tyto závady plošně řešit tak, aby 

byly jednotlivé bytové domy uvedeny 

do stavu odpovídajícímu projektové 

dokumentaci a aby jejich opotřebení 

současně odpovídalo i jejich stáří.

Zpracování odborného posudku bylo 

fi nancováno z rozpočtových prostředků 

obce. Odborný posudek je tedy materi-

álem, se kterým se lze kdykoliv sezná-

mit na obecním úřadu, popř. požádat 

o vydání jeho kopie.

Lenka Bártlová, starostka obce 
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OPAKUJÍCÍ SE PROBLÉMY S KONDENZACÍ 

A VÝSKYTEM RŮSTU PLÍSNÍ.

ODKOUŘENÍ OD DIGESTOŘE NENÍ 

VYVEDENO NAD STŘECHU A ZAIZOLOVÁNO.

ŠPATNĚ NAPOJENÁ TEPELNÁ IZOLACE.
SONDY V ŠIKMÉ ČÁSTI PODHLEDU, 

NEKVALITNĚ PROVEDENÁ TEPEL.IZOLACE.

SONDY V ŠIKMÉ ČÁSTI PODHLEDU, 

NEKVALITNĚ PROVEDENÁ TEPEL.IZOLACE.

VODOROVNÁ HYDROIZOLACE 
Z PROFILOVANÉ (nopové) FÓLIE. 
OKOLNÍ TERÉN JE NA ÚROVNI TÉTO HI.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NENÍ VYVEDENO 

NAD STŘECHU.
PŘÍZEMÍ OBJEKTU – VIDITELNÁ PLÍSEŇ.

Odborný posudek je již zpracován. Po-

sudek zhodnocuje projektovou doku-

mentaci, konstatuje rozdíly mezi pro-

jektovou dokumentací na bytové domy 

a skutečně vystavěnými domy. V posud-

ku jsou stanoveny možné příčiny výše 

uvedených problémů, zdokumentovány 

nejčastější závady a navrhnuta náprav-

ná opatření. Odborný posudek vychází 

ze zkoušek provedených na bytových 

domech čp.  613, 615 a 616.

S OHLEDEM NA JEHO OBSÁHLOST 

ZVEŘEJŇUJEME POUZE ZÁVĚR, 

KTERÝ ZNÍ:

„Objevené vady při místním šetření jsou 

hrubými technickými chybami, za které je 

z menší části odpovědný projektant, který 

tuto problematiku v předložené dokumen-

taci dostatečně neřeší nebo nejednal při 

autorském dozoru, byl-li nasmlouván a re-

alizován. Je pravdou, že v  dokumentaci 

pro stavební povolení se jednotlivé důleži-

té detaily řešit nemusí a ani Stavební zákon 

včetně prováděcích vyhlášek je nepoža-

duje. Pokud není zpracována dokumen-

tace pro provedení stavby (jako v  tomto 

případě), je nezbytné, aby investor přizval 

projektanta alespoň k autorskému dozoru 

a ten pak ve spolupráci se stavbyvedoucím 

a  technickým dozorem investora dané 

problémy řešil! Projektant vesměs používal 

standardní, v té době obvyklé skladby. Ale 

jak je patrné z přílohy č. 1, některé skladby 

z  tepelně-technického hlediska neodpoví-

daly už tehdy platné ČSN 73 0540-2.

PROTOŽE SE JIŽ NĚKOLIK LET 

V  BYTOVÝCH DOMECH VE 

VLASTNICTVÍ OBCE OBJEVU-

JÍ PROBLÉMY S  VLHNUTÍM 

OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ, 

TVORBOU PLÍSNÍ V PODKROV-

NÍCH MÍSTNOSTECH A VZLÍ-

NÁNÍ VLHKOSTI V  PŘÍZEM-

NÍCH BYTECH, ZADALA OBEC 

U AUTORIZOVANÉHO INŽENÝ-

RA PRO POZEMNÍ STAVBY ING. 

MIROSLAVA STRÁNSKÉHO SE 

SÍDLEM V  ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO 

POSUDKU, KTERÝ BY STANO-

VIL PŘÍČINY TĚCHTO PROBLÉ-

MŮ A NAVRHL OPATŘENÍ ŘE-

ŠÍCÍ STÁVAJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ 

SITUACI VČETNĚ CENOVÉ KAL-

KULACE TĚCHTO OPATŘENÍ.



VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 
PARDUBICKÉHO KRAJE

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 12. 10. – 13. 10. 2012
VOLBA 
PREZIDENTA 
ČESKÉ REPUBLIKY

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY – PARDUBICKÝ KRAJ – SOUHRNNÉ INFORMACE

Počet
volených

členů

Okrsky
Voliči

v seznamu
Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

45 873 873 100,00 415 553 164 025 39,47 163 628 155 464 95,01

KANDIDÁTNÍ LISTINA PLATNÉ HLASY

číslo název celkem v %

7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 725 1,10

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8 256 5,31

16 Strana soukromníků ČR 3 422 2,20

20 Moravané 315 0,20

22 Národní socialisté – levice 21. stol. 312 0,20

26 NEZÁVISLÍ 5 854 3,76

28 Východočeši 4 981 3,20

35 “Sdružení sportů České republiky” 1 345 0,86

43 Komunistická strana Čech a Moravy 29 332 18,86

51 Strana zelených 2 586 1,66

KANDIDÁTNÍ LISTINA PLATNÉ HLASY

číslo název celkem v %

53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 2 226 1,43

55 Koalice pro Pardubický kraj 27 582 17,74

57 Suverenita – Strana zdravého rozumu 1 944 1,25

60 Česká strana sociálně demokratická 33 130 21,31

70 Občanská demokratická strana 16 953 10,90

77 Strana svobodných občanů 2 371 1,52

79 TOP 09 a Starostové pro PAK 9 722 6,25

83 Komunistická strana Československa 536 0,34

93 Česká pirátská strana 2 872 1,84

– – – –
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VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Stejně jako u  voleb do krajských 

zastupitelstev   je i  u  přímé vol-

by prezidenta republiky  zaveden 

tzv.   institut voličského průkazu, 

pomocí něhož bude moci volič hla-

sovat z důvodu své nepřítomnosti 

v místě svého trvalého pobytu ne-

jen v  jakémkoliv volebním okrsku 

na území České republiky, ale také 

v  jakémkoliv zvláštním volebním 

okrsku v  zahraničí (u  příslušného 

zastupitelského úřadu).

O vydání voličského průkazu může 

volič požádat ode dne vyhlášení vo-

leb (tedy od 3. října 2012), a to násle-

dujícími způsoby: 

❏ PÍSEMNĚ – písemná žádost 

o vydání voličského průkazu se po-

dává obecnímu úřadu příslušnému 

ROZHODNUTÍM PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČR ZE DNE 1. ŘÍJNA 2012 BYLA DNE 3. ŘÍJNA 2012 

VYHLÁŠENA VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ SE USKUTEČNÍ VE DNECH:

dle místa trvalého pobytu voliče, a to 

nejpozději do pátku 4. ledna 2013 

(pro případné II. kolo nejpozději do 

pátku 18. ledna 2013). Žádost v  lis-

tinné podobě musí být opatřena 

úředně ověřeným podpisem voliče 

(v případě, že je žádost zaslána poš-

tou). Žádost lze podat rovněž v elek-

tronické podobě, pokud tato bude 

opatřena uznávaným elektronickým 

podpisem voliče nebo zaslána pro-

střednictvím datové schránky.

❏ OSOBNĚ  – v  tomto případě 

není písemná žádost vyžadována, 

neboť obecní úřad o  ústní žádosti 

voliče o  vydání voličského průkazu 

po prokázání jeho totožnosti sepíše 

úřední záznam; osobně lze o vydání 

voličského průkazu požádat nej-

později do středy 9. ledna 2013 do 

16:00 hodin (pro případné II. kolo 

nejpozději do středy 23. ledna 2013).

11. a 12. LEDNA 2013
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet 

hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpolo-

viční většinu z celkového počtu platných hlasů 

oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili 

a  odevzdali platný hlas, uskuteční se druhé 

kolo volby prezidenta, a to ve dnech:

25. a 26. LEDNA 2013 
Na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu jsou 

postupně zveřejňovány dokumenty, jimiž obecní úřad, 

resp. starostka obce provádí úkony vyplývající ze zákona 

č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně ně-

kterých zákonů, a z vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení ně-

kterých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

OFICIÁLNÍ INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA 

REPUBLIKY V NAŠÍ OBCI BUDE ZVEŘEJNĚNA NA FYZICKÉ I ELEKTRONICKÉ 

ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU A NA OBECNÍCH VEŘEJNÝCH 

VÝVĚSKÁCH NEJPOZDĚJI 15 DNŮ PŘED DNEM VOLBY.

Voličské průkazy se vy-
dávají nejdříve ve čtvrtek 
27. 12. 2012, a to:

❏ osobně voliči,

❏ osobě s písemnou plnou mocí 

voliče (s ověřeným podpisem voli-

če) k převzetí voličského průkazu,

❏ voličský průkaz se voliči v do-

statečném časovém předstihu 

zašle na jím uvedenou adresu 

na území ČR (do vlastních rukou) 

nebo do zahraničí.

Pokud volič neuvede, pro které 

kolo volby žádá o  vydání volič-

ského průkazu, obecní úřad mu 

vydá automaticky a  najednou 

voličské průkazy pro obě kola 

volby. Při ztrátě nebo odcizení 

voličského průkazu nelze vydat 

jeho duplikát.
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY – OBEC RUDOLTICE – SOUHRNNÉ INFORMACE

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

1 1 100,00 1 319 413 31,31 413 395 95,64

KANDIDÁTNÍ LISTINA PLATNÉ HLASY

číslo název celkem v %

7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,50

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 38 9,62

16 Strana soukromníků ČR 4 1,01

20 Moravané 1 0,25

22 Národní socialisté – levice 21. stol. 1 0,25

26 NEZÁVISLÍ 92 23,29

28 Východočeši 8 2,02

35 “Sdružení sportů České republiky” 3 0,75

43 Komunistická strana Čech a Moravy 86 21,77

51 Strana zelených 1 0,25

KANDIDÁTNÍ LISTINA PLATNÉ HLASY

číslo název celkem v %

53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 4 1,01

55 Koalice pro Pardubický kraj 29 7,34

57 Suverenita – Strana zdravého rozumu 4 1,01

60 Česká  strana sociálně demokratická 72 18,22

70 Občanská demokratická strana 25 6,32

77 Strana svobodných občanů 8 2,02

79 TOP 09 a Starostové pro PAK 11 2,78

83 Komunistická strana Československa 1 0,25

93 Česká pirátská strana 5 1,26

– – – –

OBEC: RUDOLTICE (Okres: Ústí nad Orlicí; Kraj: Pardubický kraj)

KRAJ: PARDUBICKÝ KRAJ
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(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost 

může poplatek platit jedna osoba. Za fy-

zické osoby žijící v  rodinném nebo byto-

vém domě může poplatek platit vlastník 

nebo správce. Osoby, které platí poplatek 

za více fyzických osob, jsou povinny obec-

nímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 

jména, příjmení a  data narození osob, za 

které poplatek platí.

ČL. 3
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci 

poplatku vznik své poplatkové povinnos-

ti nejpozději do 30 dnů3 ode dne, kdy mu 

povinnost platit tento poplatek vznikla, pří-

padně doložit existenci skutečností zaklá-

dajících nárok na osvobození nebo úlevu 

od poplatku. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky 

je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, 

popřípadě další adresy pro doručování. 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky 

je povinen ohlásit také evidenční nebo popis-

né číslo stavby určené k individuální rekreaci 

nebo rodinného domu; není-li stavba nebo 

dům označen evidenčním nebo popisným 

číslem, uvede poplatník parcelní číslo po-

zemku, na kterém je tato stavba umístěna. 

V  případě bytu je poplatník povinen ohlásit 

orientační nebo popisné číslo stavby, ve které 

se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis 

umístění v budově, pokud nejsou byty očíslo-

vány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, 

označena orientačním nebo popisným čís-

lem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, 

na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou 

poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 

zánik své poplatkové povinnosti v  důsled-

ku změny pobytu nebo v  důsledku změny 
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ČL. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Obec Rudoltice touto vyhláškou zavádí 

místní poplatek za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů 

(dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1

ČL. 2
POPLATNÍK
(1) Poplatek za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů platí2:

a)  fyzická osoba, 

1) která má v obci trvalý pobyt,

2) teré byl podle zákona upravujícího po-

byt cizinců na území České republiky povo-

len trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 

dobu delší než 90 dnů,

3) která podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na území České republiky pobývá 

na území České republiky přechodně po 

dobu delší 3 měsíců,

4) které byla udělena mezinárodní ochrana 

podle zákona upravujícího azyl nebo dočas-

ná ochrana podle zákona upravujícího do-

časnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 

stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou 

osobu; má-li ke stavbě určené k  individu-

ální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 

vlastnické právo více osob, jsou povinny 

platit poplatek společně a nerozdílně.

ČL. 5
SPLATNOST POPLATKU
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a  to 

nejpozději do 31. března příslušného ka-

lendářního 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 ka-

lendářního roku.

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

a) děti narozené v  příslušném kalendářním 

roce pro zbývající část tohoto roku,

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví 

stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hláše-

na k pobytu žádná fyzická osoba.

(2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od 

poplatků má:

a) osobě, 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.

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

platníkem včas nebo ve správné výši, vy-

měří mu obecní úřad poplatek platebním 

výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.7

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené 

poplatky nebo část těchto poplatků může 

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 

zvýšení je příslušenstvím poplatku.8

ČL. 8
ODPOVĚDNOST ZA 
ZAPLACENÍ POPLATKU
(1) Je-li poplatník v  době vzniku povin-

nosti zaplatit poplatek nezletilý, odpoví-

dají za zaplacení poplatku tento poplat-

ník a  jeho zákonný zástupce společně 

a  nerozdílně; zákonný zástupce má v  ta-

kovém případě stejné procesní postavení 

jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo 

jeho zákonný zástupce, vyměří obecní 

úřad poplatek jednomu z nich.

ČL. 9
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ 
USTANOVENÍ
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška 

č.  5/2011,  ze dne 20. 10. 2011.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před na-

bytím účinnost této vyhlášky se posuzují 

podle dosavadních právních předpisů.

ČL. 10
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. led-

na 2013.

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

PŘÍLOHA Č. 1
k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o míst-

ním poplatku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SBĚR 

A SVOZ NETŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU

•  Skutečné náklady za rok 2011 na sběr 

a  svoz netříděného komunálního odpa-

du činily:     349 193 Kč a byly rozúčto-

vány takto:

•  Náklady 349  193: 1  978 (1 771 počet 

osob s  pobytem na území obce + 207 

počet staveb určených k  individuální 

rekreaci, bytů a  rodinných domů, ve 

kterých není hlášena k  pobytu žádná 

fyzická osoba) = 176 Kč.

•  Z této částky je stanovena sazba poplatku 

dle čl. 4, odst. 1, písm. b) ve výši 176 Kč.

V Rudolticích dne 10. prosince 2012

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE SE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 6. 12. 2012 USNESENÍM Č. OZ/06/12/12 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 PŘEDPI-

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

vlastnictví ke stavbě určené k  individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliš-

tě na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o  Evrop-

ském hospodářském prostoru nebo Švýcar-

ské konfederace, uvede také adresu svého 

zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených 

v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

ČL. 4
SAZBA POPLATKU
(1)  Sazba poplatku činí 400 Kč a  je tvořena:

a) z  částky 224,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 176,- Kč za kalendářní rok. Tato 

částka je stanovena na základě skuteč-

ných nákladů obce předchozího kalen-

dářního roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka a ka-

lendářní rok. 

(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce 

předchozího kalendářního roku na sběr 

a  svoz netříděného komunálního odpa-

du za osobu a  kalendářní rok je obsaže-

no v příloze, která tvoří nedílnou součást 

této vyhlášky.

(2) V případě změny místa pobytu fyzické 

osoby, změny vlastnictví stavby určené 

k  individuální rekreaci, bytu nebo rodin-

ného domu v průběhu kalendářního roku 

se poplatek platí v poměrné výši, která od-

povídá počtu kalendářních měsíců pobytu 

nebo vlastnictví v příslušném kalendářním 

roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalen-

dářního měsíce, je pro stanovení počtu 

měsíců rozhodný stav k  poslednímu dni 

tohoto měsíce.6

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDOLTICE Č. 1/2012,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, 
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

ZMĚNA 
KOEFICIENTU 
U DANĚ 
Z NEMOVITOSTÍ 
OD 1. 1. 2013

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). 
Ministersvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

Podle § 6 odst. 4 písm. a) a § 11 odst. 3 

písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z  nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů, je výše tohoto koefi cientu 

pro obec určena podle počtu obyvatel 

z posledního sčítání lidu. 

Počet obyvatel v  obci Rudoltice podle 

výsledků Sčítání lidu, bytů a domů 2011 

činí 1 729 lidí, což dle výše uvedených 

ustanovení zákona o  dani z  nemovitostí 

odpovídá hodnotě koefi cientu ve výši 1,4 

(rozmezí 1000 – 6000 obyvatel). Zvýšení 

koefi cientu, a tedy i zvýšení daně z nemo-

vitostí se od 1. 1. 2013 dotkne vlastníků 

obytných domů, bytů nebo pozemků 

s  rozestavěnou stavbou, u  nichž se zá-

kladní sazba daně z  nemovitostí násobí 

právě tímto koefi cientem. 

V případě změny koefi cientu není po-

platník daně povinen podávat přiznání 

k dani z nemovitostí, fi nanční úřad daň 

vyměří podle poslední známé daně, 

kterou přepočítá podle nového koefi -

cientu ve smyslu § 13a odst. 2 písm. c) 

zákona o dani z nemovitostí.

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích4 § 14a 
odst. 2 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

UPOZORŇUJEME 

VLASTNÍKY 

NEMOVITOSTÍ V OBCI 

RUDOLTICE NA 

SKUTEČNOST, ŽE OD 

1. 1. 2013 DOJDE KE 

ZVÝŠENÍ KOEFICIENTU 

PRO VÝPOČET DANĚ 

Z NEMOVITOSTÍ 

Z PŮVODNÍ HODNOTY 

1,0  NA HODNOTU 1,4.



ZBAVTE SE PO VÁNOCÍCH STARÉHO ELEKTRA A VYHRAJTE!

DOSTANETE POD VÁNOČNÍ STROMEČEK NOVOU ELEKTRONIKU? DÁVÁTE JI SVÝM BLÍZKÝM? 

NEZAPOMEŇTE SE PAK EKOLOGICKY ZBAVIT STARÝCH SPOTŘEBIČŮ, KTERÉ UŽ NEBUDETE 

POTŘEBOVAT. MŮŽETE DÍKY NIM VYHRÁT TABLET SAMSUNG A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ CENY.

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

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

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

Příklady variabilního symbolu:

–  pokud je prvních šest čísel v rodném čísle: 755815, 

pak variabilní symbol bude vypadat takto: 3377558150

Tvorba specifického symbolu (pro kontrolu): 

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

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

POPLATNÍKEM JE VE SMYSLU 

USTANOVENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ 

VYHLÁŠKY OBCE RUDOLTICE 

Č. 1/2012:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České republi-

ky povolen trvalý pobyt nebo přechod-

ný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České repub-

liky pobývá na území České republiky 

přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochra-

na podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravují-

cího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnic-

tví stavbu určenou k individuální rekre-

aci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 

není hlášena k  pobytu žádná fyzická 

osoba, a to ve výši odpovídající poplat-

ku za jednu fyzickou osobu; má-li ke 

stavbě určené k  individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinnému domu vlastnic-

ké právo více osob, jsou povinny platit 

poplatek společně a nerozdílně.

OSVOBOZENÍ A ÚLEVY 

OD MÍSTNÍHO POPLATKU:

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) děti narozené v příslušném kalendář-

ním roce pro zbývající část tohoto roku,

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví 

stavbu určenou k  individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není 

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

(2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu 

od poplatků má:

a) osobě, která se nezdržuje na území 

obce z důvodu umístění v LDN nebo ji-

ných zařízeních poskytujících zdravotní 

péči a sociální služby pro seniory a handi-

capované občany, a to ve výši odpovídají-

cí poměrné části za každý celý měsíc strá-

vený z těchto důvodů mimo území obce.

SPLATNOST MÍSTNÍHO 

POPLATKU:

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2013 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

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 trva-

lý pobyt nebo sídlo na území obce Rudoltice. 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců.

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 invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, který je jeho jediným zdrojem pří-

jmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč, 
f) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele, kterým je osoba podle písm. e) to-

hoto 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, kte-

ré 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 pou-

žívání 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.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU:

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 
JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI 
DO 30. 4. 2013  

POUZE V HOTOVOSTI, 
a to přímo na obecním úřadu.

SAZBA POPLATKU 
ZA KALENDÁŘNÍ ROK ČINÍ:

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2013 
PRO OBEC RUDOLTICE

DRUH 

ODPADU

ČETNOST SVOZŮ 

ZA ROK

SVOZOVÝ 

DEN

ČÍSLO 

TÝDNE

SMĚSNÝ 

KOMUNÁLNÍ 

ODPAD

26x
Středa  

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

26x zámeček Pondělí
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

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
11. 6. a 5. 11.

TELEFON: 465 461 500

ZMĚNY
V ODPADOVÉM 
HOSPODÁŘSTVÍ 

OD 1. 1. 2013

• ZMĚNA TERMÍNU VÝVOZU 

POPELNIC:

NOVĚ KAŽDÁ LICHÁ 
STŘEDA

•  ZMĚNA TERMÍNU SPLAT-

NOSTI MÍSTNÍHO POPLATKU 

ZA ODPADY: 

NOVĚ DO 31. 3. 2013 

• Nejpozději do 31. 3. 2013 je 
třeba si na místním obecním 
úřadu vyzvednout oproti podpi-
su roční nálepku na popelnici. 
Nálepky budou označovat kaž-
dou popelnici, která je součástí 
sytému sběru a  likvidace odpa-
du, jenž pro obec zajišťuje EKO-
LA České Libchavy a. s. Popelni-
ce, která touto nálepkou po 31. 
3. 2013 nebude označena, ne-
bude po tomto datu vyvezena!

SAZBA POPLATKU: 

400,-/ROK/POPLATNÍKA

MÍSTNÍ POPLATEK JE SPLATNÝ 

NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2013.  

Do tohoto data je rovněž třeba si na míst-
ním obecním úřadu vyzvednout oproti pod-
pisu roční nálepky na popelnice. Nálepky 
budou označovat každou popelnici, která je 
součástí sytému sběru a  likvidace odpadu, 
jenž pro obec zajišťuje EKOLA České Libcha-
vy a. s. Popelnice, která touto nálepkou po 
31. 3. 2013 nebude označena, bude považo-
vána za popelnici, jež do systému nepatří, 
a nebude proto vyvezena!

Místní poplatek lze hradit v hotovosti přímo 
na obecním úřadu anebo bezhotovostním 
způsobem – převodem z účtu, a to následovně:

!!! POZOR ZMĚNA!!!
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Stále totiž probíhá soutěž Sbírej a vyhraj!, 

kterou jsme pro vás připravili ve spolu-

práci s Pardubickým krajem a neziskovou 

organizací ASEKOL. Zapojit se můžete 

ihned, od okamžiku, kdy si vytisknete 

soutěžní leták ze stránek www.asekol.cz. 

Pak už jen stačí odnést staré elektrospo-

třebiče na sběrné místo E-domek u  OÚ, 

kde obdržíte razítko za každý jeden spo-

třebič. Jakmile jich budete mít pět, vy-

plňte kontaktní údaje a leták odešlete na 

PO BOX 75, 46 0003 Liberec 3. Tisk letáků 

není omezen, naopak, čím více donesete 

elektra a odešlete orazítkovaných letáků, 

tím větší šanci máte na výhru!

Šance se ještě zvyšuje, když se pustíte 

do vánočního úklidu, prohledáte půdy, 

sklepy a šuplíky, a vyhodíte všechno elek-

tro, které už nebudete nikdy potřebovat 

nebo které vám nahradí nové pod stro-

mečkem. Čas sbírat a  vyhrát máte až do 

konce února, kdy se budou losovat vítě-

zové za celý kraj, první místo bude oceně-

no zbrusu novým tabletem od společnos-

ti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží 

i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravi-

dla jsou uvedena na webových stránkách 

naš í obce, nebo také na www.asekol.cz, 

v sekci Sbírej a vyhraj!
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Tisková zpráva Oblastní charity Ústí nad Orlicí ze dne 21.11.2012
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V PRVNÍCH LEDNOVÝCH DNECH PROBĚHNE V NAŠICH OBCÍCH A MĚSTECH TRADIČNÍ 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. UŽ POTŘINÁCTÉ NAVŠTÍVÍ NAŠE DOMÁCNOSTI TŘI KRÁLOVÉ S PŘÁNÍM 

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A POKOJE TOMUTO DOMU (PÍSMENA K+M+B NADE DVEŘMI). VŠEM OBČANŮM 

DAJÍ TAKÉ MOŽNOST PROSTŘEDNICTVÍM ORGANIZACÍ CHARIT PŘISPĚT POTŘEBNÝM.

Tříkrálová sbírka, kterou 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

organizuje v orlickoústeckém 

regionu, patří k největším 

v celé královéhradecké diecézi. 

To je možné jen díky stovkám 

obětavých dobrovolníků, kteří 

se sbírkou pomáhají v místě 

svého bydliště. Sbírka si získala 

důvěru lidí a díky ní se Oblastní 

charitě daří podporovat 

některé služby. 

Ve sbírce za rok 2012 

vybralo v našem 

regionu 453 skupinek 

celkem 1.983.257,- Kč.

65 % z výtěžku zůstává Oblastní 

charitě a tato částka byla použita 

v souladu se záměry na provozní 

náklady občanské poradny, služby 

„Šance pro rodinu“, Rodinného 

centra Kopretina Sloupnice, Centra 

pod střechou Letohrad, charitní 

ošetřovatelské služby, materiálové 

vybavení Centra sociálních služeb 

Lanškroun a přímou pomoc.

1. provozní náklady občanské poradny

2. provozní náklady služby „Šance pro rodinu“

3. stavební úpravy zázemí pro charitní ošetřovatelskou službu v Ústí n. O. 

4. stavební úpravy budovy Centra pod střechou Letohrad

5. materiálové dovybavení Centra sociálních služeb Lanškroun

6. provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice

7. fond na rozvoj stávajících projektů

8. přímá pomoc

9. výstavba vodárny v indickém Nirmal Nagar

Záměry použití 13. Tříkrálové sbírky 

jsou pro rok 2013 tyto:

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku 

se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné 

s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

Bližší informace naleznete v Charitních aktualitách, 

které budou roznášet koledníci, 

nebo na www.uo.charita.cz

Iva Marková

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, Letohrad

Tel.: 465 620 249

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V RUDOLTICÍCH 

Tříkrálová sbírka v Rudolticích proběhne 

jako každoročně návštěvou skupinek koledníků

 v úborech Tří králů ve Vašich domovech 

v obci i na sídlišti Zámeček

VE DNECH 4. – 6. LEDNA 2013

DĚKUJEME ZA VAŠI VSTŘÍCNOST

Za tým koledníků organizovaný Řk. farností Rudoltice
Marcela Macháčková, Rudoltice 1

 V případě potřeby kontakt: 776 559 793

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
26. LEDNA 2013
NA SÁLE OÚ RUDOLTICE
14.00 – 18.00 HOD.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
RUDOLTICE POŘÁDÁ



PODZIM V MŠ A ZŠ RUDOLTICE

V NEDĚLI 30. ZÁŘÍ 2012 PŘIVÍTALA OBEC MEZI SEBE NA SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU DALŠÍCH 

10 MALÝCH NOVÝCH OBČÁNKŮ – 4 DĚVČÁTKA A 6 CHLAPEČKŮ. 

Uvítány byly děti narozené od začátku měsíce 

března do konce srpna letošního roku. Již od 

samého rána hřálo teplé podzimní sluníčko, což 

velmi příjemnou atmosféru svátečního odpoled-

ne, které započalo ve 14 hod., ještě více umocnilo.

Po úvodních slovech paní místostarostky za-

hájily slavnostní odpoledne již tradičně děti 

ze základní školy v doprovodu paní učitelky 

Vávrové. Malí občánci se svými rodinami tak 

měli jedinečnou možnost vyslechnout si vel-

mi poutavé tematické básničky a  písničky, 

které si pro ně naše děti připravily. 

Po slavnostním projevu k  tomuto vzácnému 

okamžiku následovaly zápisy obou rodičů do 

pamětní knihy, gratulace zástupců obce, růže 

pro maminky i drobné dárky pro nové občánky 

včetně drobného fi nančního obnosu od obce.

NA ZÁŘIJOVÉM VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 

2012 BYLI PŘIVÍTÁNI:

Mikuláš Frebort, Adam Hajzler, Jan Kubíček, 

Kryštof Kubíček, Lucie Měchurová, Jakub 

Motyčka, Matylda Nováková, Tadeáš Perch-

lik, Anežka Slováková, Eva Smržová.

Malým občánkům a  jejich rodičům pře-

jeme ještě jednou jen to nejlepší – hod-

ně štěstí, láskyplnou rodinnou pohodu 

a hlavně zdraví.

Lenka Bártlová, starostka obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – ZÁŘÍ 2012

ČÍSLO 4/2012, PROSINEC18

Fota: Radek Lepka, FG ATELIÉR Lanškroun
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NÁVŠTĚVA MŠ V KRAVÍNĚ  

Ve dnech 5. 10. 2012 a 11. 10. 2012 zavítaly děti z MŠ do nedalekého kravína 

v Rudolticích. Dozvěděly se tam mnoho zajímavého a užitečného o chovu krav 

a zpracování mléka.

PODZIMNÍ KINDERIÁDA

17. 10. 2012 se závodníci ze ZŠ zúčastnili 

15. ročníku atletického závodu 

Kinderiáda V Litomyšli.

VÝUKOVÝ 
PROGRAM 
MŠ „SVĚTEM 
ZVÍŘAT“

8. 10. 2012 

proběhl v MŠ 

výukový program 

s názvem „Světem 

zvířat“, který byl 

věnovaný všem 

zvířátkům, která 

měla 4. 12. svátek.

BĚH DO LANŠKROUNSKÉ SJEZDOVKY

10. 10. 2012 si naši závodníci v kategorii žáci 

a „předžáci“ zaběhli do lanškrounské sjezdovky 

a vybojovali několik medailí.

EKOLOGICKÝ VÝUKOVÝ PROGRAM 
MŠ „TAJEMSTVÍ VODY“

20. 11. 2012 čekalo děti z MŠ 

překvapení v podobě ekologického 

výukového programu pod názvem 

„Tajemství vody“.
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PODZIM V MŠ A ZŠ RUDOLTICE

RUDOLTICKÁ 
DRAKIÁDA:   

Letošní 

„drakvodiči“ 

neměli na 

Drakiádě 

23. 9. 2012 

jednoduchou 

práci. Nedostatek 

větru museli 

nahradit rychlým 

během.

20 ČÍSLO 4/2012, PROSINEC

EKOLOGICKÝ VÝUKOVÝ PROGRAM MŠ „O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ“

31. 10. 2012 proběhl v MŠ ekologický výukový program „O zdravé výživě“. 

Děti se hravou formou seznámily se správnými  stravovacími návyky za 

doprovodu medvídka Mlsálka.

DAMNÍKOVSKÝ TROJBOJ

26. 9. 2012 se žáci ZŠ zúčastnili atletického trojboje 

v Damníkově. Závodilo se ve skoku dalekém, hodu do dálky 

a běhu na 60 m. Naše škola byla vyhlášena jako nejúspěšnější.

VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE 
SV. PETRA A PAVLA  

1. 10. 2012 navštívili žáci ZŠ varhanní 

koncert p. Martina Kubáta, profesionálního 

varhaníka z východních Čech, v kostele sv. 

Petra a Pavla v Rudolticích. Děti si mohly 

také varhany prohlédnout zblízka.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce plné lásky a klidu.

Vánoční čas
Někdo si představí velký úklid, starosti 

s dárky a celkově nepříjemný shon. Bohu-

žel i tak někdo vnímá Vánoce. Na druhou 

stranu, vánoční svátky si lze užít a  zvo-

lit příjemný odpočinek. Už odpradávna 

byly Vánoce svátky, kdy se na sebe lidé 

usmívali a byli tak nějak vstřícnější. Snad 

i  v  této uspěchané době, kdy lidé mají 

často klapky na očích a  nevidí spoustu 

krásného, usednou s úsměvem, poslech-

nou vánoční písně a oddychnou si.  

CO ALE ZNAMENÁ VÁNOČNÍ ČAS 

PRO NÁS, PANÍ UČITELKY? 

Je to doba, troufnu si říct, nejhezčí v ce-

lém roce. Připravuje se vánoční výzdo-

ba, besídky a děti začínají mít v očích ty 

pověstné jiskry, když se vysloví jméno 

Ježíšek. Nadšeně poslouchají všechna 

povídání o tom, jak to chodilo dřív, a vy-

právíme si historky, které jsme zažili. 

Obzvlášť u  malých dětiček v  mateřské 

školce je tento čas plný očekávání, napě-

tí, radosti a  velkého těšení. Je to čas, kdy 

máme spoustu práce, ale vždy to stojí za 

to. Odměnou je pro nás rozzářený pohled 

a upřímný dětský úsměv. 

Už se těším, andílku,
na vánoční nadílku.

Budu hodný moc a moc, 
vydržím to do Vánoc.
A pak zase malinko

začnu zlobit, maminko. 

Za Základní a mateřskou školu Rudoltice 

Barbora Richterová

ČERTOVSKÝ REJ VE ŠKOLCE  

Čertovský rej ve školce aneb s čerty budou žerty. Ve středu 5. 12. 2012 se naše 

školka proměnila v „pomyslné peklo" a děti zásluhou rodičů v malé čerty a čertíky 

a někdo v malé andílky.
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VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA  

Ve čtvrtek 13. 12. 2012 se za hojné účasti návštěvníků uskutečnil vánoční koncert v kostele 

sv. Petra a Pavla, na kterém předvedly svůj program děti z mateřské i základní školy.  

Na programu byly písničky o zimě, koledy, skladba pro dvoje housle p. učitelek a nejstarší 

děti zahrály a zazpívaly scénku o hledání nejlepších zvířátek pro malého Ježíška.



Hrají: 

PAVEL TRÁVNÍČEK, doktor Untrlauf

KATEŘINA KORNOVÁ, primářka

HANA SRŠŇOVÁ, Otýlie Raftová

PETR JABLONSKÝ, sportovní 
instruktor

V. UPÍR KREJČÍ, sousední pacient

PAVEL SKŘÍPAL, manžel Otýlie

MONIKA FIALKOVÁ, obchodník 

HANA TUNOVÁ, pokojská Hanička 
– přítelkyně Otylky

5. LEDNA 2013 v 19.00 hodin 
– KD Rudoltice

Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která nás zavede do luxusního sanato-

ria, ve kterém má bohatá panička OTÝLIE zhubnout. Není ovšem zadarmo, pobyt jí 

věnoval k narozeninám její choť. Otylka ovšem netuší, že to je nejen dárek, ale i past. 

Zatímco ona izolovaná hubne, což se jí nedaří, její exotický manžel si k nim domů 

přivádí její kamarádku. Podplacený personál sanatoria pak dostává pro Otylčinu kúru 

nové zadání: NEZHUBNOUT, NAOPAK PŘIBRAT a držet ji tam co nejdéle. Moc peněz je 

obrovská a téměř se to podaří. Otylka však je nejen tlustá, ale i chytrá. Vše prokoukne. 

Je to hra nejen o chytré ženě, která se nedá, ale i o nesmírné moci peněz.

OTYLKA
VSTUPNÉ 200 KČ. VSTUPENKU LZE ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI 
V MĚSÍCI PROSINCI 2012 NA OBECNÍM ÚŘADU V RUDOLTICÍCH. 

RK MOUŘENÍN, 
spol. s r. o.

ÚŘEDNÍ HODINY

NA OBECNÍM ÚŘADU 

V  RUDOLTICÍCH

PRO ROK 2013

KANCELÁŘE 

SPOLEČNOSTI JSOU 

OTEVŘENY:

VŽDY TŘETÍ STŘEDU 
V MĚSÍCI od 14.00 hod. 

do 16.00 hod.

16. ledna 2013

20. února 2013

20. března 2013

17. dubna 2013

15. května 2013

19. června 2013

17. července 2013

21. srpna 2013

18. září 2013

16. října 2013

20. listopadu 2013

18. prosince 2013

Autor: JAROMÍR BŘEHOVÝ Režie: PAVEL TRÁVNÍČEK

JAKO ZÁKLADNÍ ORGÁN KOMUNITNĚ ŘÍZENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO“ SE SÍDLEM LANŠKROUN-VNITŘNÍ MĚSTO, NÁM. 

J. M. MARKŮ 12, BYLO ZALOŽENO KE DNI 18. 9. 2012. DNE 25. 9. 2012 SE KONALA JEHO USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO

ZAKLÁDAJÍCÍMI ČLENY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) LANŠKROUNSKO JSOU 
NÁSLEDUJÍCÍ SUBJEKTY:

NÁZEV SUBJEKTU SÍDLO 

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek 563 01 Žichlínek 200

Miroslav Chaloupek – soukromý zemědělec 561 33 Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice 105

Jitka Chaloupková – JIMIRO – soukromý zemědělec 561 33 Horní Heřmanice  Dolní Heřmanice 105

Mateřské centrum Dětský svět B. Martinů 980, 563 01 Lanškroun

Střední škola zemědělská a veterinární  Lanškroun Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun

Michal Schlegel – soukromý zemědělec Dolní Čermná 77, 561 53 Dolní Čermná 

Sbor dobrovolných hasičů Výprachtice Výprachtice 7, 561 34

TJ Sokol Lubník Lubník, PSČ 563 01

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou  –

Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Rodinné centrum KUK Dolní Čermná 4, 561 53

AGROSPOL Výprachtice s.r.o. Výprachtice 228, 561 34 

Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. Rudoltice 16, 561 25

Občanské sdružení Rudoltický Budulínek Rudoltice 95, 561 25 

Valná hromada MAS Lanškrounsko schválila  na svém ustavujícím zasedání podání žádosti o  dotaci na zpracování 

analytické části Integrované strategie území Lanškrounska do Programu obnovy venkova Pardubického kraje v r. 2013.

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE SCHVÁLILO NA SVÉM VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ DNE 27. 9. 2012 ZAŘAZENÍ 

OBCE RUDOLTICE DO ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS LANŠKROUNSKO A SOUHLASILO S PŘÍPRAVOU INTEGROVANÉ 

STRATEGIE ÚZEMÍ MAS LANŠKROUNSKO NA SVÉM ÚZEMÍ.

Jedním ze základních principů fungování MAS je jejich otevřenost novým členům. Ti mají možnost do 

partnerství bez dalších bariér přistupovat, a podílet se tak na spolurozhodování o budoucnosti daného 

regionu a kontrole činnosti MAS.

Členská základna MAS by tak měla být co nejširší a různorodá, rozložení mezi jednotlivé sektory by se mělo 

blížit třetinovému zastoupení. Dalším způsobem, jak MAS mobilizují vnitřní zdroje místních komunit, je 

zapojování místních aktérů do různých pracovních skupin, které připravují podklady pro další činnost MAS, 

nebo sami realizují různé aktivity.

To jsou hlavní charakteristiky místního rozvoje způsobem zdola-nahoru. Nicméně členství v MAS není 

žádnou podmínkou ani překážkou účasti v otevřených výzvách k předkládání žádostí o dotace z realizo-

vaných programů v rámci dané územní strategie.

Velkou devizou MAS je také jejich transparentnost. Vzhledem k tomu, že MAS jsou tvořeny širokým part-

nerstvím, které zastupují desítky místních aktérů, podléhají tak veřejné kontrole těchto subjektů, které mají 

možnost sledovat veškeré procesy uvnitř MAS, volit i odvolávat členy jednotlivých orgánů apod. K prů-

hlednosti také přispívá rychlé a komplexní zveřejňování informací, které je důležité především při výběru 

projektů k podpoře. Základním předpokladem je proto včasné zveřejňování výzev k předkládání žádostí 

o  dotace a  všech podmínek, které musí případný žadatel splnit, včetně seznamu kritérií, podle kterých 

budou žádosti hodnoceny. K publicitě výzev patří nejen zveřejnění na internetových stránkách MAS, ale 

i propagační kampaň v místním tisku, obecních zpravodajích, e-mailová rozesílka apod. Po ukončení výzvy 

MAS zpravidla zveřejňují seznamy přijatých žádostí, včetně výše požadované a přidělené dotace a jejich 

bodového, v některých případech i slovního hodnocení a jmen hodnotitelů, což v porovnání s centrálně 

řízenými programy není zdaleka běžnou praxí. Tyto zásady transparentnosti otevírají veškeré rozhodovací 

procesy a zpřístupňují je veřejnosti.

Členové orgánů zpravidla podepisují čestná prohlášení nebo přímo etický kodex, které je zavazují k dodr-

žování zásad rovného přístupu a vylučují případný střet zájmů. Je evidentní, že v případě malých venkov-

ských regionů se nelze střetu zájmů vyhnout úplně, a proto členové příslušných orgánů, u nichž hrozí riziko 

střetu zájmů, v dané věci nehlasují, nebo se celkově projednávání daného bodu nezúčastní.

K transparentnosti fi nancování MAS přispívá také běžné zveřejňování jejich výročních zpráv, vč. fi nanční části, 

u řady MAS (u obecně prospěšných společností povinně vždy) navíc kontrolovaných nezávislým účetním auditem.

ZDROJ: WWW.NSMASCR.CZ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) 

OTEVŘENOST, TRANSPARENTNOST A ROVNÝ PŘÍSTUP

SLOŽENÍ RADY MAS LANŠKROUNSKO: 

FUNKCE JMÉNO NÁZEV SUBJEKTU

předsedkyně Lenka Bártlová Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko

místopředseda Josef Vinduška ZOD Žichlínek

člen Šárka Nováková Občanské sdružení Rudoltický Budulínek 

člen Petr Pfeifer SDH Výprachtice

člen Miroslav Chaloupek

SLOŽENÍ KONTROLNÍ KOMISE MAS LANŠKROUNSKO:

JMÉNO NÁZEV SUBJEKTU

Petr Helekal Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Josef Fajt AGROSPOL Výprachtice

Lea Schlegelová Rodinné centrum KUK 

25ČÍSLO 4/2012, PROSINEC24 ČÍSLO 4/2012, PROSINEC



VÍTÁME MEZI NÁMI                          

Vítek Zeman, * 6. 9. 2012, 
Rudoltice 603

Tereza Fritscherová, * 1. 10. 2012, 
Rudoltice 604

Matyáš Cink, * 2. 11. 2012, 
Rudoltice 63

Dominik Šlégr, * 2. 11. 2012, 
Rudoltice 44

Kristýna Košárková, * 3. 11. 2012, 
Rudoltice 611

SŇATEK UZAVŘELI                               

Lukáš Hrdý a Lucie Hrdá roz. 
Balcarová, oba Rudoltice 608, 
22. 9. 2012

GRATULUJEME JUBILANTŮM                               

Jarmila Suchá, * 11. 9. 1942, 
Rudoltice 251 – 70 let

Jana Vlčková, * 4. 10. 1942, 
Rudoltice 603 – 70 let

Karel Chlajn, * 10. 10. 1937, 
Rudoltice 193 – 75 let

Marie Kosová, * 13. 11. 1919, 
Rudoltice 77 – 93 let

Anna Chromcová, * 30. 11. 1927, 
Rudoltice 68 – 85 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKAMIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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TEREZA FRITSCHEROVÁ, * 1. 10. 2012TEREZA FRITSCHEROVÁ, * 1. 10. 2012

MATYÁŠ CINK, * 2. 11. 2012MATYÁŠ CINK, * 2. 11. 2012



STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 30. 11. 2012

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1778

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 694

•  v rodinných domech: 43

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 35,18

•  muži 33,97

•  ženy: 36,44

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 110

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 99

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2012: 25

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2012: 9

DĚLAJÍ ČEST SVÉ OBCI

Jednou z mnoha aktivit spolku je od r. 2009 činnost oddílu ženské-

ho fotbalu, který prozatím hraje III. Českou ligu žen C a je v tabulce 

na prvním místě. Trenérem tohoto oddílu je Jan Sokolík, též po-

cházející z Rudoltic. V Listech Lanškrounska č. 12/2012 s ním byl 

uveřejněn rozhovor, ve kterém jsme se mohli dočíst mnoho zají-

mavých informací.  V jeho týmu hraje i pět děvčat z Rudoltic. Jsou 

to Michaela Zvárová, Kateřina a Blanka Brokešovy, Leona Kopecká 

a začínající hráčka Barbora Jílková. Doma se představily např. při 

letošní Rudoltické pouti v zápasu proti staré gardě TJ Sokol. 

     Anna Kopecká

MÁLOKDO VÍ, CO MÁ SPOLEČNÉHO OBEC RUDOLTICE A OBEC SÁZAVA. V ROCE 2001 BYLO V SÁZAVĚ ZALOŽENO 

SDRUŽENÍ PŘÁTEL SPORTU (SPS), JEJÍMŽ DLOUHOLETÝM PŘEDSEDOU BYL JIŘÍ MALÁTEK, RODÁK Z RUDOLTIC, 

KTERÝ OD ROKU 2010 VYKONÁVÁ FUNKCI STAROSTY OBCE SÁZAVA.

HORNÍ ŘADA (zleva): Roman Pobořil (trenér), Eva Cinková, Lenka Marková, *Blanka Brokešová, *Leona Kopecká, 

*Kateřina Brokešová, Lucie Vybíralová, Věra Mlynářová, Jana Vágnerová, Jan Sokolík (trenér). DOLNÍ ŘADA (zleva): 

Daniela Marková, Lenka Žitníková, Lenka Hrdinová, *Michaela Zvárová, Andrea Garažiová, Kristýna Holečková, 

Simona Krchová, Kateřina Šindelářová. LEŽÍCÍ: Lenka Beranová. CHYBÍ: *Barbora Jílková. (*Hráčky z Rudoltic)

TJ Sokol RUDOLTICE
pořádá nábor dětí

Máte doma klučinu, co se nudí a nemá se čím zabavit? 
Hledáte způsob, jak odtrhnout vaše dítko od počítače 

a vést ho ke sportu?

Přihlaste svého chlapce (nebo i dívku) 

do fotbalového oddílu TJ Sokol Rudoltice, týmu přípravek.

Ročníky 2003 – 2006.

Tréninky probíhají 2x týdně. 

V zimním období zatím 1x týdně v tělocvičně  (budova Obecního úřadu v Rudolticích).

Při tréninku v délce 1,5 h probíhá osvojování základních technických dovedností s míčem, 

komplexní rozvoj pohybových schopností, kupa soutěží a různé míčové hry. Snažíme se pro 

malé hráče sestavovat trénink co možná nejvíce zábavnou formou tak, aby se na něj vždy těšili.

Přijďte se se svým dítětem podívat a informovat každý čtvrtek 

mezi 16:00 a 17:30 na trénink do tělocvičny v Rudolticích. 

Pro více informací případně volejte 731 480 236.

trenér

Ing. Jan TejklPAN RUDOLF RYBKA 
BRONZOVÝ NA MISTROVSTVÍ 
VETERÁNŮ V JUDU
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DNE 22. 9. 2012 SE KONALO V PRAZE – VRŠOVICÍCH MEZINÁRODNÍ 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY  MASTERS V JUDU. TOHOTO TURNAJE 

SE ZÚČASTNILI ZÁVODNÍCI Z DESETI  ZEMÍ CELÉ EVROPY.

Občan Rudoltic pan Bc. Rudolf Rybka, který je členem a trenérem oddílu JUDO 

Česká Třebová, zde v českých barvách obsadil v kategorii M3 do 90 kg společně 

s německým závodníkem 3. místo, když  prohrál pouze jeden zápas a v ostatních 

zápasech zvítězil před časovým limitem.  Na stupně vítězů se probojoval jako jediný 

z reprezentantů  České  republiky. Gratulujeme! 

Zdroj: www.judoceskatrebova.cz
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Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – VIII. ČÁST PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTIC, 1945–1989, s. 243–269

  Jednou z  největších akcí letošního roku 

bylo postavení kabin a  sociálního zařízení 

na hřišti. Jak již bylo uvedeno, akci provedli 

příslušníci TJ Sokol – oddílu kopané. Jejich 

práci je třeba při této příležitosti vysoce oce-

nit, neboť okruh pracovníků byl poměrně 

malý. Podařilo se vytvořit dílo, které společně 

s úpravami prováděnými na hřišti v roce 1979 

bude sloužit dalším generacím. Příští rok zbý-

vá provést terénní úpravy a úklid staveniště.

  Důkazem zlepšující se situace v energeti-

ce u nás je obrázek nového transformátoru 

za školou. Pamětníci vědí, že na tomto místě 

stál transformátor zděný, který byl tak fortel-

ně postaven, že se muselo k  jeho likvidaci 

použít trhaviny.  Stavba tohoto transformá-

toru byla jen součástí energetických prací, 

které VČEZ v Rudolticích prováděly.

  Fotografi e znázorňuje dětské hřiště u jeslí. 

Prostor je oplocen, velikostí a vybavením nám 

jej mohou závidět rozhodně větší zařízení pro 

děti předškolního věku. V současné době se 

daří pokrývat kapacitní požadavky matek 

nejmenších dětí pro umístění do jeslí. Horší 

situace je už v mateřské škole, kde požadavky 

kryty nejsou. Jasně se ozývá potřeba zvětšení 

kapacity výstavbou noví mateřské školy.

  Pohled ze severní strany na II. sídliště. 

U  tohoto sídliště byla letos dokončena ko-

munikace a má již plnou vybavenost. Celko-

vě je možno konstatovat, že výstavbou obou 

sídlišť došlo ke zlepšení vzhledu obce, i když 

se akce rodila velmi a velmi těžko.

ČESKOSLOVENSKÁ 
SPARTAKIÁDA       

Vrátím se ještě k Československé spartaki-

ádě 1980. Probíhala v  červnu a  doprová-

zela ji nepřízeň počasí. Počasí samo ovšem 

nemohlo zkazit radost cvičenců a  obdiv 

stále plného strahovského stadionu. Ke 

zhlédnutí bylo 14 skladeb od rodičů s dět-

mi až po cvičení armády. Byly to neopako-

vatelné chvíle krásy, ladnosti, mládí a do-

konalosti. S malými dětmi jsme se zapojili 

do spartakiády i my. Do Prahy totiž odjeli 

cvičit naši mladší žáci, většinou ze 4. třídy, 

kteří se připravovali pod vedením učitelky 

s. Kuběnkové. Před celostátní spartakiá-

dou byla vystoupení spartakiády místní, 

okrskové a okresní v Ústí nad Orlicí.              

                                        

PRÁCE POSLANCŮ MNV 

Každým rokem uvádím několik čísel z ob-

lasti práce poslaneckého aktivu. V  roce 

1981 budou opět volby do zastupitel-

ských orgánů. Následující čísla vyjadřují 

účast poslanců na zasedáních pléna, rady 

a komisí MNV. 

ÚDAJE JSOU ZA 1. POLOLETÍ 1980:

• Počet plenárních zasedání: 3

• Průměrná účast poslanců: 86,67 %

• Průměrná účast občanů: 20

• Počet schůzí rady: 8

• Průměrná účast poslanců: 83,33 %

• Veřejné schůze: 1

• Účast občanů na veřejné schůzi: 139

• Účast v komisích pléna: 84,37 %

středky na výstavbu nové mateřské školy 

představují 2 817 000,- Kčs. Podílejí se na 

nich Státní statek Lanškroun, Tesla Lanš-

kroun, VČP Lanškroun a ČSD – Severozá-

padní dráha. S  výstavbou se definitivně 

začne v roce 1981.

Dále bylo v  naší obci provedeno spoje-

ní elektrického okruhu s  Lanškrounem 

a  zrušení okruhu se Skuhrovem. Část 

obce od Dvořákových k Jetlebovým je na-

pojena na Lanškroun a mají nyní po pro-

blémech s elektrickou energií.

CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDNÍ  

ŠTAFETA DUKLA – BRATISLAVA 

– PRAHA 

Rok 1980 byl rokem 35. výročí osvoboze-

ní naší vlasti Sovětskou armádou. Probí-

hala rovněž Československá spartakiáda. 

Na počest tohoto výročí byla organi-

zována celostátní spartakiádní štafeta 

Dukla – Bratislava – Praha. Nesla na své 

pouti prsť z dukelského bojiště a pocho-

deň Vítězství jako symbol společenské 

a tělovýchovné aktivity k výročím a udá-

lostem naší historie. Symbolem aktivní 

účasti na společenské aktivitě složek Ná-

rodní fronty bylo připínání stuh na štafe-

tové kolíky a čestná hlášení o splněných, 

případně uzavřených závazcích přijatých 

při těchto příležitostech. Naše závazky 

a  stuhy organizací NF jsme předali na 

hlavní silnici při cestě štafety z Lanškrou-

na do České Třebové.

mem v  Rudolticích směrem k  Ostrovu. 

V Ostrově si musí udělat samostatný vo-

dojem. První napojení bude provedeno 

u  nás, a  to u  rodin, kterým byla stažena 

voda z  vlastních studní, dále v  jeslích, 

nové mateřské škole a ve škole.  V letoš-

ním roce byl zpracován projektový úkol. 

Po schválení v radě ONV se pokračuje na 

projektové dokumentaci.

K OTÁZCE NOVÉ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Původní návrh byl dělat školu pro 

90  dětí. Poslední rozhodnutí však je sta-

vět mateřskou školu pro 60 dětí. Mám 

dojem, že původní návrh by byl pro nás 

přijatelnější, zvláště když si uvědomíme, 

že je u nás 122 dětí narozených v  letech 

1974 – 1979. 

PRO ZAJÍMAVOST UVÁDÍM JEŠTĚ 

NÁSLEDUJÍCÍ ČÍSLA:

• Počet dětí do 6 let: 122

• Od 6 do 15 let: 225

• Občané od 15 – 30 let: 262

• Od 30 – 40 let: 82

• Celkem mladých lidí: 691

• Občané do 60 let: 115

• Od 60 – 85 let: 106

• Občané starší generace: 221

Z  uvedeného přehledu vyplývá, že v  Ru-

dolticích převládá mladá generace. Dá 

se předpokládat, že v ne tak daleké době 

připadneme k  Lanškrounu a  spádově je 

to nejpřijatelnější. Sdružené finanční pro-

(…PŘEHLED 
4 UPLYNULÝCH LET…)

…V   roce 1980 byla provedena čerpa-

cí zkouška vodního zdroje v  hodnotě 

73  000,- Kčs. Dále byly provedeny opravy 

komunikací v  hodnotě 586 000,- Kč. Na 

hřišti byla provedena rekonstrukce kabin 

a  sociálního zařízení. Tuto práci provedli 

převážně členové oddílu kopané. Na práce 

bylo vyčerpáno 205 000,- Kč. V  ZDŠ bylo 

dále investováno za 114 000,- Kč. Celkem 

bylo v roce 1980 brigádnicky odpracováno  

9 086 hodin zdarma.

AKCE VODOVOD 

V  naší obci bylo provedeno geodetické 

zaměření pro vodovodní řád s  vodoje-

mem pro obec Rudoltice. S  měřením 

a  vytyčováním pomáhal s.  Jan Kubín. 

Někteří naši občané se ptali, proč se 

dělala další zkouška vodního zdroje. 

Tato zkouška se prováděla v  lednu 1980 

v době největších mrazů. Je sice pravda, 

že zkomplikovala život několika nejblí-

že žijícím rodinám tím, že jim byla sta-

žena voda z  vlastních studní. A  posled-

ní zkouška byla opravdu nutná, neboť 

zkouška minulá nebyla provedena kva-

litně. Musela se opakovat pro stanove-

ní ochranného pásma našeho vodního 

zdroje, byla tedy v  zájmu ochrany zdra-

ví všech našich občanů. Mezi lidmi se 

hovořilo i  o  tom, že se v  Ostrově začne 

s budováním vodovodu dříve. Pravda to 

ovšem není. Nejdříve se musí vybudovat 

nová vodárna, vodovodní řád s  vodoje-

2.  Dokončení prací na technické 

vybavenosti nového sídliště v obci.

3.  Údržbu místních komunikací 

a rekonstrukci mostu.

4.  Zahájení prací na výstavbě nové 

mateřské školy.

5.  Dokončení údržby skladu 

tělovýchovného nářadí při tělocvičně 

v budově MNV.

Jak se dařilo v následujících měsících tento 

závazek plnit, se dozvíme v  následujících 

statích zápisu roku 1980.

VEŘEJNÁ SCHŮZE

V prosinci roku 1980 proběhla na sále kul-

turního domu veřejná schůze. Z  mnoha 

zpráv, které byly na zasedání předneseny, 

mě upoutala hlavní zpráva s. Křivohlávka 

o celkovém plnění volebního programu za 

celou pětiletku, to je od roku 1976. I když 

se už mnoho číselných údajů objevilo v zá-

pisech let minulých, není jistě na škodu si 

je znovu oživit a uvědomit si, že za těchto 

pět let se podařilo opět mnoho udělat.

V  oblasti odeově-výchovné činnosti byl 

základem pro realizaci politicko-výchovné 

práce Jednotný plán kulturně-výchovné 

činnosti. Zpracováván byl pravidelně kaž-

dý rok a během roku upřesňován doplňo-

ván. Zůstaly ovšem problémy se shromaž-

ďováním podkladů od jednotlivých orga-

nizací Národní fronty….

ROK 1980 

– ROK SPARTAKIÁDNÍ

ZÁPISY KRONIKÁŘE P. MILOSLAVA ŠRÁMKA

FOTOGRAFIE P. MGR. JOSEFA MOTYČKY

Rok 1980 byl pro Československou so-

cialistickou republiku významný hlavně 

35.  výročím osvobození Sovětskou ar-

mádou. Na počest tohoto výročí uzavřely 

místní národní výbor, místní výbor Ná-

rodní fronty po projednání s organizace-

mi NF a se všemi občany následující celo-

obecní závazek. 

Na úkolech volebního programu posled-

ního roku 6. pětiletky bude odpracováno 

9 221 brigádnických hodin. 

PRÁCE BUDOU ZAMĚŘENY HLAVNĚ NA:

1.  Rekonstrukci kabin a sociálního zařízení 

na hřišti, které slouží ZDŠ, ŠD, TJ Sokol 

a dalším společenským organizacím 

Národní fronty.

HŘIŠTĚ – BUDOVA TRANSFORMÁTOR OBCHOD JEDNOTA ZAHRADA JESLÍ SÍDLIŠTĚ ŘADOVKY

Fotodokumentace rok 1980



Bylo provedeno hodnocení jednotlivých 

poslanců a na základě toho připraven se-

znam poslanců do nastávajícího voleb-

ního období. Někteří poslanci byli buď 

z vlastní pasivity nebo z jiných příčin vyřa-

zeni, někteří noví, perspektivní, do sezna-

mu navrženi.

SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA, 

BYTŮ A DOMŮ

Na podzim roku 1980 proběhlo v naší re-

publice celostátní sčítání obyvatelstva, 

bytů a domů. Poslední sčítání bylo v roce 

1970. Sčítací agenda byla velmi podrob-

ná, proto se s  celkovým vyhodnocením 

počítači setkáme až v roce 1982. 

POČASÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

Rok 1980 byl rokem velmi špatného 

počasí. Rok jako celek byl abnormálně 

chladný a  deštivý. To se muselo záko-

nitě odrazit i  v  zemědělské produkci. 

Zima byla celkem mírná, ale trvala vel-

mi dlouho. Bylo nad lidské síly provést 

včas a kvalitně usušení sena, neboť prá-

ce v  době první seče byly kompliková-

ny trvalými dešti. Déšť a  chladno měly 

neblahý vliv i  na růst a  zrání obilovin. 

Z toho důvodu žně započaly o 14 dní až 

tři týdny později než bývá zvykem. I vý-

nosy byly v naší oblasti v průměru o 4 q 

nižší než v minulých letech. Naštěstí toto 

počasí nepostihlo celou naši republiku, 

takže národohospodářské ztráty nejsou 

tak vysoké. Stále se nedaří, hlavně jak 

je vidět vlivem klimatických podmínek, 

být ve výrobě obilí soběstačnými. Dovoz 

nejméně 5 mil. tun obilí velmi zatěžuje 

naši platební bilanci.

První sníh a  mrazy byly již v  polovině 

listopadu, pak sice sníh roztál, ale zima 

udeřila znovu a  ještě silněji začátkem 

prosince. Napadlo 25 cm sněhu a  mra-

zy dosahovaly až  -20°C. Tento přepad 

zimy způsobil přerušení zemědělských 

prací. Bylo to velmi nepříjemné, neboť 

v  tu dobu podle informací sdělovacích 

prostředků bylo na polích ještě několik 

stovek hektarů cukrovky, 500 ha kukuři-

ce, nedokončená zimní orba apod. Kolem 

15. prosince zima ustoupila, sníh roztál. 

Vánoce proto byly, tak jak několik let za 

sebou, bez sněhu a na blátě.

HODNOCENÍ UPLYNULÉHO

ROKU 1980

Skončil rok 1980, který byl posledním 

rokem 6. pětiletky. Pětiletý plán se po-

dařilo, i  když s  velkými obtížemi, vcelku 

splnit. V  průmyslu obtíže pramenily ve 

velkých změnách na světovém trhu su-

rovin. I když jsou ve světě stále dvě poli-

ticky odlišné soustavy, hospodářsky jsou 

na sebe zákonitě napojeny. A právě ceny 

některých strategicky důležitých surovin 

během posledních let šly cenově astro-

nomicky nahoru. Např. ropa, hliník, měď, 

cín, bavlna apod. Proto došlo k úpravám 

některých maloobchodních cen, i  když 

to podstatné, a to ceny nejzákladnějších 

potravin, zůstávají u nás již 30 let nezmě-

něny. Obtíže v  zemědělství mají jeden 

jasný důvod, a to nepřízeň počasí. Nebýt 

prvních tří příznivých let pětiletky, těžko 

by se v  zemědělství podařilo po špat-

ných letech 1979 a  1980 úkoly celého 

plánu splnit. Posledních 5 let je možné 

i přes všechny problémy charakterizovat 

jako další zvýšení životní úrovně obyva-

telstva a  tím i plnění základního zákona 

socialismu, a  to je všestranné uspokojo-

vání potřeb lidu.

I náš volební program byl v hlavních bo-

dech splněn. Nepodařilo se pouze za-

čít v  plánovaném termínu s  výstavbou 

mateřské školy z  důvodů již dříve po-

psaných. Výstavba nové mateřské školy 

a  vybudování celoobecního vodovodu 

zůstávají hlavními úkoly pro další volební 

období. Bude moc záležet na pochopení 

všech občanů, jak se vypořádají se svými 

občanskými povinnostmi vůči svým dě-

tem a  společnosti. A k  tomu si můžeme 

přát jen mnoho pracovních úspěchů, po-

chopení a chuti do práce.

Připravila Marcela Macháčková
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Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – VIII. ČÁST 

  Fotografie jistě všem dobře známé, ale přesto je na nich něco 

nového. Tím novým je asfaltový koberec, který se podařilo MNV 

zajistit. Od silnice k MNV a na hřišti byla provedena oprava klasic-

kou penetrací, to je zasypávání asfaltu štěrkem. 

  Pohled na Rudoltice z rampy nádraží nevypadá nejlépe, neboť 

jsou vidět pouze staré domy. To připomínám proto, že výstavba 

nových sídlišť přispěla ke zlepšení vzhledu obce. 

Fotodokumentace rok 1980

BUDOVA MNV POHLED OD NÁDRAŽÍ

JAK CHTĚL VLK SEŽRAT DÍTĚ  (VÁNOČNÍ POHÁDKA)

Láskyplné a radostné svátky vánoční a požehnaný nový rok 2013 
přeje všem farníkům a spoluobyvatelům obce

                                       Josef Macháček, administrátor Řk. farnosti Rudoltice                                                                                  
(www.farnost.rudoltice.info)

Byl jednou jeden vlk. Žil v okolí Betléma. Pastýři 

věděli o tom, jak je nebezpečný. Každý večer dě-

lali vše pro to, aby před ním uchránili své ovce. 

Jeden z nich musel být neustále na stráži, neboť 

vlk byl hladový a lstivý.

Byla noc. Právě zmlkl podivuhodný andělský 

zpěv. Prý se tu někde narodilo dítě. Vlk se vel-

mi podivoval, že se ti drsní pastýři odevšad 

sbíhali, aby si to novorozené prohlédli. „Kvůli 

nějakému novorozenci tolik shonu”, myslel si 

vlk. Ale nakonec jej přece přepadla zvědavost, 

a tak se tiše plížil za nimi. Když se připlazil ke 

stáji, ukryl se a čekal.

Když se pastýři rozloučili s Marií a Josefem, 

viděl, že nadešla jeho chvíle. Ještě si počkal, 

Římskokatolická farnost Rudoltice 
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

VÁNOCE V KOSTELE A NA FAŘE

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
– plamének naděje a míru, jímž se šíří láska a pokoj mezi lidmi dobré 
vůle – bude do našeho kostela opět dopraveno rudoltickými skauty 
a připraveno pro všechny zájemce od rána 24. 12. 

„PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA“ 
– za zpěvu koled se bude slavit na Štědrý večer 24. 12. od 22 hodin.

SLAVNOSTNÍ MŠE 
– na Slavnost Narození Páně 25. 12., stejně tak bohoslužby 
na Nový rok 1. 1. i na slavnost Zjevení Páně (Tří králů) 6. 1. 
začnou od 10 hodin.

INSTALOVANÝ BETLÉM 
– v kostele bude opět přístupný po všechny sváteční (i některé 
všední) dny od 24. 12. do 2. 2. 2013. 

Ke všem bohoslužbám srdečně zveme 
do teplé zimní kaple na faře. 

dokud Maria s Josefem neusnuli; od 

přestálých starostí a z radosti nad dí-

tětem jim ztěžkla víčka. „Á, výborně”, 

pomyslel si vlk, „začnu s dítětem!” Leh-

kým krokem se vplížil do stáje. Jeho pří-

chodu si nikdo nevšiml. Pouze dítě. To 

na vlkovi, který se jen co pracka pracku 

mine, tiše posunoval k jeslím, spočinu-

lo svým pohledem. Vlk měl tlamu do-

kořán otevřenou a jazyk mu hladově 

visel ven. Bylo to strašné jen se na něj 

podívat. Teď se již zastavil těsně vedle 

jeslí. „Snadná kořist”, myslel si a mlsně 

si olizoval tlamu. Nahrbil se ke skoku. 

V  tom se jej ale jemně a láskyplně do-

tkla ruka dítěte Ježíše. Poprvé někdo 

pohladil jeho odpornou srst plnou 

chlupů a strupů. Hlasem, který vlk v živo-

tě nezaslechl, pak malý Ježíš řekl: „Vlku, 

mám tě rád!” a s láskou na něj pohleděl.

Tu se stalo něco nepředstavitelného – v  tma-

vé betlémské stáji praskla vlkova kůže a z ní 

vystoupil člověk. Skutečný člověk. Tak, jak 

jej Bůh na počátku zamýšlel. Člověk v údivu 

klekl na kolena, líbal Ježíšovy ruce a klaněl 

se mu. Pak opustil stáj - stejně tiše, jako před 

chvilkou přišel – a šel dál svou cestou.

Nikdo si nevšiml, co se té noci událo. Jen 

malý Ježíš a ten, co se stal člověkem, vědí, co 

se stalo. A ti oba vědí, že se totéž děje u všech, 

kdo se ve své zvířecí kůži přiblíží k jeslím a ne-

chají se dotknout božským dítětem.
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V  nové knize českých rekordů jsou zápisy 

mého 20 cm dlouhého drátovaného vajíčka 

ze 102 metrů drátu, v kapitole Handicapo-

vaní hrdinové má zápis T. Rybička a knofl í-

kový rekord tam je také.

Prostředky nejsou ani na to, co by bylo v rám-

ci prohlídek na Zámečku přínosné, třeba na 

výstavní vitrinky, ve kterých bych mohla ná-

vštěvníkům ukázat i zajímavé nálezy a před-

měty, které vyprávějí o  minulosti. Bohužel 

stále ze vstupného, které je jediným příjmem 

na Zámečku, na to nezbývá. Nestačí zatím 

ani na provozní náklady, informační a propa-

gační materiály. Pokrytí nákladů při akcích se 

snažím zajistit sponzorskými dary, většinou 

však pokaždé něco musím doplácet z  pro-

deje výrobků chráněné dílny Ponny – Dekor, 

s  kterou spolupracuji od jejího založení. Zá-

pisy v návštěvní knize ukazují, že se prohlíd-

ka návštěvníkům líbí a  je pro ně zajímavá 

a  já stále doufám, že se návštěvnost, která 

bohužel v poslední době klesla, podaří zase 

zvýšit tak, aby se ze vstupného daly pokrýt 

potřebné náklady. Jistě pomůže i  to, že pro 

návštěvníky je konečně připraveno dobré ob-

čerstvení v příjemném prostředí a ve věži čím 

Noví provozovatelé, kteří pěkně upravili vnitř-

ní prostory, nabízejí posezení v  příjemném 

prostředí. Ke kávě a  široké nabídce různých 

čajů si hosté mohou vybrat z výborných do-

mácích zákusků a dalších dobrot: např. teplé 

vafl e s nugetou, nebo pro pány  pikantní pár-

ky na pivu, banán v bílé peřince, bramboráč-

ky a další dobroty podle nabídky. 

Do konce letošního roku mají v kavárně ote-

vřeno kromě pondělí od 14 hodin minimálně 

do 20 hod., pro zájemce i  déle; po Novém 

roce by měla v případě zájmu takto pokračo-

vat, bude to včas oznámeno.

Dotazy nebo objednávky na akce, které se v ka-

várně pořádají, je možno na tel: 731 513 445.

Informace o  připravovaných akcích a  všem 

o kavárně najdete na internetových stránkách 

www.zamecek-lanskroun.webnode.cz.

Zájemci o prohlídku zámecké věže a sklepení 

mi mohou jako v minulých letech zavolat na 

číslo 776 642 277, prohlídka je možná celý rok, 

a domluvit návštěvu na některou neděli. Jindy 

jezdím prodávat do České Třebové a prohlídku 

ve všední den umožním jen ve výjimečných 

případech, většinou pro skupiny.

OHLÉDNUTÍ

Letos začal Zámeček šestý rok provozu 

a před pěti lety bych nevěřila, co vše na Zá-

mečku zažiji, s  jakými zajímavými lidmi se 

setkám a  co se podaří o  Zámečku v  archi-

vech vše vypátrat. 

Když bych chtěla vzpomenout jen na to nej-

důležitější, byla by to jistě oprava a zprovozně-

ní místnosti v přízemí, která začala 10. 6.  2009 

a teprve letos je to tak, jak to být má.

Také když se začínaly na jaře roku 2010 

sbírat knoflíky na první Český rekord, by 

mě ani ve snu nenapadlo, co se s knoflíky 

všechno zažije a že se podaří v rámci cha-

ritativní akce Knoflíkiády získat takovou 

pěknou částku pro potřebné. Od června 

r. 2010 do současné doby se podařilo zís-

kat necelých 300  000 Kč, které byly vě-

novány handicapovaným na různé věci 

a  hlavně na ozdravné a  rehabilitační po-

byty s  asistentem. Nyní se získávají pro-

středky na nový vozík pro Tomáše Rybičku, 

který maluje hlavou.

Není také možno zapomenout na zážitky 

se záhadným kruhem ve sněhu, který zau-

jal média a celou republiku. Předmět, který 

tento kruh způsobil, si návštěvníci s úsmě-

vem prohlížejí v prvním patře Zámečku.

V loňském roce přibyly další dva české re-

kordy a  letos byl knoflíkový návlek, který 

je dlouhý 4 416 metrů. Je na něm 288 094 

knoflíků a váží cca 300 kilo, je uznán i no-

vým rekordem světovým. Měl by to být 

54.  uznaný světový rekord v  naší republi-

ce. Zápis do Guinessovy světové knihy re-

kordů zatím však nemáme; ten se platí, na 

to bohužel nejsou prostředky.

ZÁMEČEK LETOS SPÁT NEBUDE
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NA ROZDÍL OD DVOU PŘEDCHOZÍCH LET NA KONCI ROKU, KDY BYLA VŽDY KAVÁRNA UZAVŘENA, LETOS JE 

V PROVOZU AŽ DO SILVESTRA, JESTLI BUDE ZÁJEM, BUDE OTEVŘENO PŘES CELOU ZIMNÍ SEZONU.

dál zajímavější výstavky. Nově se na příští rok 

připravuje výstava starých kovových knofl íků 

nalezených detektorem – s popisky, z jakého 

období jsou, a zajímavým vyprávěním.

PODĚKOVÁNÍ

Za těch pět let provozu se toho dělo tolik, 

že bych mohla popsat celé noviny, ale něco 

bych přece ještě chtěla napsat. Chtěla bych 

touto cestou velice poděkovat všem, kteří mi 

během těch náročných i zajímavých pěti let 

jakkoli pomohli, sponzorům za podporu akcí, 

překladatelům za nelehké luštění starých 

listin, mediálním partnerům a všem reporté-

rům za pěkné reportáže a články a ostatním 

za podporu i pomoc na Zámečku.

Chtěla bych zvlášť poděkovat své obětavé 

kamarádce Zdeně L., která mě v mém snaže-

ní oživit Zámeček podporuje. Je ochotna při-

jít pomoct za každého počasí, neváhá, když 

potřebuji s něčím poradit, pomáhá s doku-

mentací akcí nebo v mrazech přijde pomoci 

s knofl íky. Je to vzácný člověk a velice si její 

podpory vážím a  hodně pro mě znamená, 

když vím, že mám na koho se s  prosbou 

o pomoc obrátit. 

CO BUDE DÁL

Doufám, že se i díky podpoře všech lidí, kteří 

Zámečku fandí a pomáhají,  podaří pro ná-

vštěvníky připravovat stále zajímavější pro-

hlídky i přes to, že věž stále není celá oprave-
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KNOFLÍKŮ JE 
STÁLE DOST

na a v horních místnostech není ani omítka, 

ani zavedená elektřina. Že to zas tak nevadí 

a  dá se pro návštěvníky připravit zajímavý 

zážitek, se ukázalo při účasti Zámečku na 

celostátní akci Hradozámecká noc, kdy byla 

prohlídka Zámečku osvětleného 150 svíčka-

mi /příště jich rozmístím 200/ velmi roman-

tická a všem se líbila. A v návštěvnosti jsme 

překonali 16 státních památek, což mě moc 

potěšilo.

Společně s provozovateli kavárny se přesto, 

že to není jednoduché, snažíme i jen částeč-

ně opravený Zámeček oživit, a doufáme, že 

se stane oblíbeným místem odpočinku i zá-

bavy a bude místem, kam se budou návštěv-

níci rádi vracet.

Nyní bude možná lepší dopravní dostup-

nost po čerstvě opravené příjezdové cestě. 

Už se bude moci pěkně jezdit i  s  kočárky 

a Zámeček i příští rok návštěvníkům nabíd-

ne něco nového.

Připravuji už zase Knofl íkiádu III, která se 

uskuteční 22. 6. 2013 a  vypadá to, že pro-

gram bude opět docela zajímavý, a vystoupí 

i nečekaní hosté…

Chtěla bych zde všem příznivcům i  návštěv-

níkům Zámečku popřát pěkné a  pohodové 

vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody 

v příštím roce, a těším se na Zámečku zase ně-

kdy na shledanou.

Krasava ŠerkopováOPRAVENÁ CESTA K VĚŽI

KNOFLÍKY...KNOFLÍKY

ALEJ K ZÁMEČKU KAVÁRNA  NA ZÁMEČKUALEJ K ZÁMEČKU

KNOFLÍKY...KNOFLÍKY



 

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2012

25. 12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA OBEC + TJ SOKOL

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2013

4. – 6. 1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ŘK. FARNOST

5. 1.
DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA 
– KOMEDIE OTYLKA

OBEC

19. 1. SPORTOVNÍ PLES TJ SOKOL

26. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL ZŠ A MŠ

2.  2. HASIČSKÝ PLES SDH

9. 2. RUDOLTICKÝ MASOPUST 2013 OBEC

14.  6. KONCERT – ANNA K. OBEC

15. – 16.  6. RUDOLTICKÁ POUŤ OBEC

29.  6. POUTNÍ MŠE K SV. PETRU A PAVLU ŘK. FARNOST

ŘÍJEN 
OSLAVA DNE SENIORŮ S KVĚTOU 
FIALOVOU A MUDR. RADIMEM UZLEM

OBECKONCERT 

14. 6. 2013

ANNA K.

OSLAVA DNE 
SENIORŮ

ŘÍJEN 2013

KVĚTA 
FIALOVÁ


